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A francia könnyűfegyverzetű harcjármű (VBL)
műszaki megoldásai és katonai értékelése
Dr. Turcsányi Károly; Vartman György

Bevezetés
1984-ben mutatta be a Panhard összkerék-meghajtású
kétéltű terepjáróját, a VBL-t.1 A harcjármű felépítmény
ének konstrukciós kialakítása, különösen a védettség és
az úszóképesség alapján nemcsak az általános hordo
zójármű feladataira, de az összfegyvernemi és a csapat
felderítő alakulatok feladatainak ellátására is kiválóan al
kalmas.
A francia cég a XIX. sz. végétől, a járműgyártás hősko
rától kezdve foglalkozik „civil” járművek készítésével. A
katonai harcjárművek gyártását kicsit később, csak a
múlt század elején, 1904-től kezdte el. Az első géppus
kával felszerelt katonai járművet Gentyl százados tervez
te (1. ábra) - a Panhard 1904-ben gyártott 24 LE-s jármű
ve - a francia hadsereg első lovashadosztályának. Ma a
világ négy földrészén, Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiá
ban és Európában, mintegy negyvenhét országban kb.
hétezer, általuk gyártott katonai harcjármű szolgál külön
böző hadseregekben (2. ábra). Csak a bemutatásra ke
rülő VBL 4x4-es típusból, amely a francia hadseregben
1989-től mutatkozott be, eddig ezerkétszáz és további ti
zennégy nemzeti hadseregekben még ötszáz darab esz
köz került rendszeresítésre. Európában a francia hadse
regen kívül az ír, a görög, a portugál és a spanyol hadse
reg vásárolt Panhard cég által gyártott eszközt. A VBL
részt vett a délszláv válságban az IFOR-erők köteléké
ben és ENSZ-feladatok végrehajtásában.
A rendszeresítés helyeit végignézve látható, hogy az esz
köz a sivatagi viszonyoktól kezdve egészen a hegyvidéki
terepig, szélsőséges hőmérsékleti határok között is jól al-

г. ábra: A Panhard Gentyl 1904-ből
Főbb műszaki adatok
Teljes hossz póttartály nélkül:
Jármű szélessége:
Jármű magassága:
Hasmagasság:
Jobb oldali keréktávolság:
Bal oldali keréktávolság:
Első kerekek nyomtávolsága:
Hátsó kerekek nyomtávolsága:
Mellső terepszög:
Hátsó terepszög:
Szerkezeti tömeg:
Harci tömeg:

40 mm-cs automata gránátvető

Tow
2. ábra: A különböző fegyverekkel igényelhető változatok
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1,687 m
1,693 m
60°
80°
3015 kg
4000 kg

Milan

kalmazható. Kezelőszemélyzete a felszereltségtől függően
három vagy négy fő. Hatótávolsága2700 km, maximális se
bessége 90 km/h, emelkedőmászó képessége3 22,5°,
megengedett oldaldőlése 13,5°; a fordulási sugara 6,5 m.
Opcióként a teljesség igénye nélkül a kor és a feladat
végrehajtás követelményeinek megfelelően, felszerelhető
NBC4 berendezéssel, légkondicionálóval, valamint az úszó
képességhez hajócsavarhajtással. Utóbbi vízen 1,5 m/s-os
haladási sebességet tud a járműnek biztosítani.
Fegyverzetnek a 7,62 mm-es géppuska mellett, a meg
rendelő igényeinek megfelelően még felszerelhető egy
12,7 mm-es nehézgéppuska, 40 mm-es automata gránát
vető vagy a páncélelhárító rakéták közül a Milan, a Mistral
és a TOW, melyek sematikus képeit a 2. ábra mutatja be.
A fő méretekből látható, hogy a tervezők törekedtek
egy viszonylag alacsony és széles nyomtávú jármű meg
alkotására. Ez harcászatilag kedvező, hiszen így szem
ből kisebb támadási felületet mutat az ellenség számára,
és stabilabbá válik a terepen.
A technikai paramétereknél a magas hasmagasság érté
ke jó terepjárási tulajdonságokat sejtet. A teljesen zárt utas
tér az eddig katonai terepjárókon szokatlan, új rendszerek
beépítését teszi lehetővé (légkondicionáló, NBC berende
zés), amelyek a kezelőszemélyzet komfortérzetét és túlélé
si lehetőségeit javítják harctéri körülmények között. Szem
betűnő a jobb és bal oldali tengelytávolság és nyomtávol
ságok különbsége, amely szintén egy technikai újdonság
ból, a hátsó kerekeknél a jármű hossztengelyéhez képest
keresztben elhelyezett, torziós rugózásból adódik.

hűtőventillátor, mely a kenőolaj, a hűtőfolyadék és a hid
raulikus vezérlőrendszer olaját hűti. A ventillátor meghaj
tását a hidraulikus rendszeren keresztül kapja.
A kenőrendszer kényszercirkulációs, kombinált olajozású, nedveskarteres kenőrendszer, feltöltési mennyisé
ge nyolc liter. A dugattúcsapszeg kenését Piston fúvóká
val oldották meg, amely jellegzetes francia megoldás. A
kenőolajat egy, a forgattyúsház felől, a dugattyú alsó holt
pontja közelében elhelyezett fúvóka spricceli fel a dugattyúcsapszegre és a dugattyúfenékre, így valósítva
meg azok kenését és hűtését is egyben.
A leadott teljesítmény növelésének érdekében a me
chanikus papírbetétes szűrővel ellátott légellátó rend
szerbe egy darab turbófeltöltőt építettek be.
Az előbbiekben leírt motor természetesen nemcsak a
katonai, hanem a civil járművekben is megtalálható.

A motor
A harcjárműbe a Peugeot cég által gyártott XD 3 T típusú
motort (4. ábra) szereltek be. A motor négyütemű, négyhengeres, OHV vezérlésű5, osztott égésterű, örvénykam
rás, kétkörös folyadékhűtéses és turbófeltöltővel szerelt,
2498 cnf-es dízelmotor. Az osztott égéstér miatt, a téli hi
degindítás megkönnyítésére, izzító rendszerrel látták el.
A vezérműtengely meghajtását lánchajtáson keresztül
kapja a motor főtengelyétől.
Maximális nyomatékát 208 Nm, 2000 1/min, maximális
teljesítményét 70 kW (95 LE) 4150 1/min motor fordulat
szám mellett adja le.
A tüzelőanyag ellátórendszerének térfogata 90 liter, be
fecskendezési sorrendje 1,3, 4, 2 (a hengerek számozá
sa a lendítőkerék felől kezdődik).
Hűtése kétkörös folyadékhűtés, a termosztát 81 °C-93
°C között nyit ki. Érdekes a jármű orr-részén elhelyezett
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1. Szelephimba

8. Olajtartály

2. Befecskendező fúvóka

9. Olajszivattyú szívócsonk

3. Izzító gyertya

10. Forgattyútengely

4. Hengerfej
5. Olajszűrő

11. Vezérműtengely-meghajtás

6. Lendítőkerék

12. Dugattyú

7. Hengertömb

13. Vízszivattyú-meghajtás

4. ábra: A motor
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Összehasonlítva a korszerű dízelmotorokkal, mind tel
jesítményében, mind nyomatékában elmarad azoktól.
Ilyen hengerűrtartalom mellett a mai motorok képesek
akár 150-160 LE és 300 Nm feletti nyomaték tel
jesítésére.6 Természetesen ezen értékeket a legkorsze
rűbb, magasnyomású, közös csöves, közvetlen befecskendezéses rendszerekkel tudják elérni. A befecskende
zési nyomásuk akár 1500-1600 bar is lehet. Katonai al
kalmazás szempontjából hátrányos tulajdonságuk a be
fecskendezést vezérlő bonyolult elektronika, amely egy
részről költséges, másrészről terepkörülmények között
nem vagy csak nehezen javítható, és így működése bi
zonytalanná válhat.

Erőátvitel
A harcjármű erőátvitele (5. ábra) teljesen automatikus.
Hidrodinamikus tengelykapcsolóból (D) (Fichtel &
Sachs7), egy automata nyomatékváltóból (ZF, 3 HP 22e),
egy osztóműből (Panhard & Levassor7), két darab diffe
renciálműből (Panhard & Levassor7) és négy darab
kerékreduktorból (Panhard & Levassor7) áll.
A nyomatékváltónak (E) három előre (ц = 2,48; i2 =
1,48; i3 = 19) és egy hátrameneti (iH=2,099) fokozata van.

Elektronikus védelemmel látták el, így a motor csak a
nyomatékváltó semleges vagy parkoló fokozatában indít
ható. Gyorsításkor a pedál teljes benyomásakor egy se
bességi fokozatot automatikusan visszakapcsol, ami elő
zéskor jobb gyorsulást eredményezhet.
Az osztómű (F) a hajtott kerekek irányába a hajtását
adás lehetőségét teremti meg. A két hajtásirány közé egy
tengelyközi differenciálművet helyeztek el, amely vala
melyik hajtásirány „kipörgése” esetén a műszerfalról egy
nyomógomb segítségével az elektrohidraulikus rendsze
ren keresztül zárható a továbbhaladás lehetőségével.
Egy automatikus biztonsági rendszerrel is ellátták, ami
megakadályozza a lassító (i = 1,78) és gyorsító (i = 0,86)
fokozat kapcsolását, valamint a tengelyközi differenciál
mű zárását, ha a kapcsolási feltételek nem adottak. A las
sító és a gyorsító fokozatot a nyomatékváltó semleges
helyzete és a jármű 40 km/h alatti haladási sebessége
mellett lehet kapcsolni. A tengelyközi differenciálzár mű
ködtetése lassító és gyorsító fokozatban különbözik. Las
sító fokozat kapcsolásakor automatikusan zárt állapotba
kerül. Gyorsító fokozat esetén a lábunkat le kell venni a
gázpedálról, hogy a jármű haladási sebessége 40 km/h
alatt legyen, és csak ezek után nyomhatjuk be bekapcso
lásához a műszerfalon elhelyezett tengelyközi differenci
álzár kapcsológombját. Az osztómű rendelkezik még egy
semleges fokozattal, melyet vontatáskor alkalmaznak.
Az első (B) és a hátsó (H) differenciálmű főáttétele (id =
3,215) azonos, nem zárhatóak. Előnyösebb lett volna ta
lán ezek zárhatóságát is megoldani a terepen való jobb
mozgékonyság biztosításának érdekében. Különbség a
két differenciálmű között az opcióként rendelhető hajó
hajtás (6. ábra) kialakításában lehet, amely a hátsó diffe
renciálmű felépítését módosítja. Ugyanis a hajócsavarhajtás erről van leágaztatva (J) egy gyorsító áttétel (i„ =
0,43) segítségével. Az úszás kapcsolása elektrohidrauli
kusán történik a műszerfalról egyes vagy hátrameneti se
bességfokozatban, az osztómű lassító fokozatában, zárt
tengelyközi differenciálzár mellett.
A kerékreduktorok belső szerkezetükben és lassító át
tételükben (ikr = 2,625) azonosak. Különbség a felfüg
gesztéshez való csatlakozásukban van, hiszen az első
kerekek kormányzottsága miatt az első (A) kerékreduk
torok elfordítási lehetőségét biztosítani kell.
Összességében elmondható, hogy a jármű egy rendkí
vül vezetőcentrikus, a vezetést megkönnyítő korszerű
erőátvitellel rendelkezik. Működtetése sok esetben a ve
zetőtől függetlenítve automatikusan megy végbe. Kato
nai szempontból ez különösen előnyös, hiszen a vezető
nek kisebb mértékben kell a vezetésre koncentrálnia, így
jobban részt vehet a társaival való együttműködésben.
Kiemelném a terepjáróinknál jellemzően nem alkalmazott
kerékreduktor előnyös hatását, amely az egy lassító átté
tel segítségével nyomatékfokozó részegység az erőátvi
tel utolsó elemeként. Igaz, a kialakítást költségesebbé te
szi, de beépítésével az előtte lévő erőátviteli elemek „kar
csúbbá”, gazdaságosabbá tehetők.

Felfüggesztés, kormányzás
Az első és a hátsó kerekek egyaránt független kerékfelfüggesztésűek (7. ábra). Az első kerekek felfüggeszté
se keresztlengőkaros trapézkaros megoldású, csavarru
góval és gáztöltésű teleszkópos lengéscsillapítóval. A hát
só kerekek felfüggesztése érdekesebb, hosszlengőkaros,
torziós rugózású, gáztöltésű teleszkópos lengéscsillapító
val szerelt. A torziós rugók keresztirányúak - akárcsak a
nálunk rendszeresített BMP-1 harcjárműben - , ezért a
4 HADITECHNIKA 2004/1

f) Alsó gömbfej

a) Jobb oldali
rugóház

b) Rugófészek

g) Alsó lengőkar

b) Bal oldali torzióstengely

j) Csapágy

c) Rugó

h) Csuklópont

c) Tartó

d) Lengéscsillapító

j) Tartó

d) Lengéscsillapító

k) Bal oldali torziósrugóház

e) Gumiütköző

l)

e) Felső gömb fej

f) Lengőkar

torziós-

g) Gumihatároló

a) Felső lengőkar

h) Csapágy ház

Jobb oldali torziós ■
tengely

7. ábra: Az első és hátsó kerekek felfüggesztése

kétoldalt futó kerekek nem egy síkban helyezkednek el. A
két tengelytáv közötti eltérés ebből adódóan 50 mm. A
nyomtávok sem egyenlők az első (1,687 m) és hátsó futó
műnél (1,693 m). A különbség itt csak 6 mm. Az alkalma
zott gumiabroncsok Michelin típusúak, az ajánlott ab
roncsnyomás elöl pe = 2,4 bar, hátul ph = 3,2 bar. Termé
szetesen ezek a terepviszonyoknak megfelelően a fajla
gos talajnyomás növelésének érdekében csökkenthetőek
pe = 0,9 bar ph = 1,3 bar értékig, de ekkor a megengedett
haladási sebesség csak max. 20 km/h lehet. Kerékfúvató
berendezést nem szereltek a járműbe.
A futómű sok érdekes megoldást tartalmaz. Kialakítá
sát tekintve korszerűnek nevezhető a független kerék
felfüggesztés, a kis helyigényt igénylő torziós rugók és
a gáztöltésű lengéscsillapítók alkalmazása. Ezekből
adódóan a rugózása talán egy kicsit franciásan lágyra
sikerült.
A harcjármű elsőtengely-kormányzású, hidraulikus rá
segítésű csigás (ZF) kormányművel szerelt. A jármű for
dulási sugara 6,5 m. A rásegítést, amely ma már alapve
tő követelménynek számít, a korábbiakban említett hidra
ulikus rendszer biztosítja.

A fékek és a hidraulikarendszer
A járművet kétkörös üzemi fékrendszerrel látták el, amely
egy nagynyomású (p0 = 140-175 bar) hidraulikarendszer
része. Az egyik fékkör a jármű első kerekeire, míg a másik
a hátsó kerekekre hat. A fékszerkezetek tárcsafékek, ame
lyeket a féltengelyek differenciálmű felőli oldalára szerel
tek, ezáltal kevésbé vannak kitéve a kerekek által felvert
szennyeződéseknek. A hátsó kerekek fékkörét fékerőszabályzóval látták el, amely fékezéskor csökkenti a hátsó
fékszerkezetekre ható folyadéknyomást. Az első fékkörbe
csatlakozik a féklámpák kontroli-lámpájának jeladója.
Ha az olajnyomás 90 bar alá esik, akkor azt a rend
szerbe szerelt jeladó a műszerfalon lévő kontroli-lámpa

segítségével jelzi a vezetőnek. A fékrendszer és más
szerkezetek működéséhez szükséges energiát egy, a
motortól ékszíjhajtás segítségével meghajtott szivattyú
biztosítja a fő átfolyó-elosztó szelepen keresztül. Ebből a
rendszerből kapcsolható még elektrohidraulikus módon a
hajóhajtás, a tengelyközi differenciálzár és az osztómű
üres helyzete, ez utóbbit vontatáskor kell kapcsolni. A
hidraulikarendszer és a fékszerkezet részeit a 8. ábra
szemlélteti. Az ábra a kormányzás és a hűtőventillátor
meghajtását nem mutatja, azok a hidraulikus elosztótól
két másik irányba ágaznak.
A bemutatott hidraulikus rendszer nagyon sok korszerű
elemet tartalmaz, ezzel megkönnyítve a vezetőnek az
egyes kapcsolható hajtások könnyed kezelését. Fontos
megemlíteni azonban, hogy meghibásodása esetén a
jármű üzemképtelenné válik. Alkalmazása nagyfokú oda
figyelést igényel az üzembentartás során ahhoz, hogy
megbízhatósága, üzembiztonsága megfelelő legyen.
A rögzítőfék működtetése a kormányoszloptól balra el
helyezett pedál segítségével történik. Működése során
az osztómű tengelyét rögzíti egy súrlódóbetétes fém fék
szalag segítségével. Az oldás megkönnyítésére vissza
húzó szerkezettel látták el. A rögzítőfék csak kivételes
esetben alkalmazható vészfékezésre!
A parkolóféket az automata nyomatékváltóba építették,
és a nyomatékváltó kihajtótengelyét rögzíti. A fékszerke
zet csak a váltó parkoló fokozata mellett kapcsolható a
jármű teljes megállása után. Vészfékezésre használni
szigorúan tilos!

Terepjáró képesség és az MH-ban rendszeresített
eszközök paraméterei
Az eszköz technikai paramétereinek táblázatos ismerte
tése után az adott jellemző leírásával és értékelésével
igyekszem összehasonlítani a járművet egy, az USA had
seregében rendszeresített 2+8 fő szállítására képes jár2004/1 HADITECHNIKA 5

művel, az M998 HMMWV-vel és a Magyar Honvédség
ben jelenleg megtalálható harcjárművekkel. A vizsgálatot
saját eszközeink esetében ott érdemes elvégezni, ahol
felmerülhet az adott csapatok technikai eszközeinek kor
szerűsítése, cseréje. Várhatóan a közeljövőben kerülhet
sor a lövész- és felderítőalakulatoknál hosszú idő óta al
kalmazott és jól bevált eszközök (UAZ-469 В; BMP-1;
PSZH) leváltására, melyek életkoruknál fogva megbízha
tóan és gazdaságosan nem üzemeltethetőek tovább.

Emelkedőmászó képesség
A VBL esetében értéke 22,5°, amely megfelelőnek tekint
hető. Katonai járműveknél ez a mutató általában na
gyobb. Értéke a jármű súlypontjától, a tengelytávolságtól
és a kifejthető vonóerő nagyságától függ. A jármű részé
ről meghatározó lehet a geometriai paraméterek alapján
a hátrabillenés határhelyzete. Mellső- vagy hátsókerék
meghajtás esetében kedvezőbb az utóbbi, mivel az emel
kedésből adódóan a hátsó tengelyen megnövekszik a ki
fejthető vonóerő értéke.

csökkenthetik. A lánctalpas járművek és a szélesebb
nyomtávú eszközök esetében ez az érték kedvezőbb.

Gázlóképesség
A nem úszóképes járművek jellemző tulajdonsága. Befo
lyásolja a gyújtás, a kipufogó rendszer, valamint a motor
légellátó rendszerének a kialakítása és az utastér hermetikus zárása. Katonai járműveinknél értéke 0,7-1,4 m kö
zött mozog. Mivel a VBL úszóképes, ezért az előbb emlí
tett rendszerek felkészítését a vízbe hajtás előtt el kell vé
gezni. A feladat végrehajtása pár percet vesz igénybe,
ami kiemelkedően jó eredménynek mondható.

Hatótávolság
Az egy teljes tankolással megtehető távolság értékét mu
tatja meg kilométerben, általában 500-600 km. Nagysá
ga póttartályok felszerelésével növelhető, így pl. a VBL
esetében 700 km-t tesz ki.

A kiborulás, kicsúszás problémája
Maximális oldaldőlés
A Panhard esetében 13,5 a megengedett oldaldőlés,
amely a terepjáróknál jónak mondható. Az oldaldőlést
statikusan vizsgálják, oly módon, hogy mindkét oldali ke
rekek alatt mérik az ébredő támasztóerő értékét, miköz
ben a járművet egyik irányba billentik. Az emelést addig
a határértékig folytatják, amíg a lejtőn a magasabban lé
vő keréknél ébredő támasztóerő értéke nulla nem lesz.
Ebben a határesetben a súlyerő hatásvonala a lejtő irá
nyába eső kerék felfekvési középpontján megy át. Az eh
hez a helyzethez tartozó szög értéke, a maximálisan
megengedett oldaldőlés értékével egyenlő. Tovább emel
ve az oldaldőlés szögét, a jármű felbillenne. Mozgás köz
ben a rugózás és a dinamikus hatások ezt az értéket
6 HADITECHNIKA 2004/1

Kanyarodáskor léphet fel a két jelenség valamelyike. Be
folyásolja a jármű tömege, súlypontja, nyomtávolsága, a
tapadás mértéke, a kanyarodási sugár és a haladási se
besség. A kicsúszás akkor történik meg, ha a kerekeknél
ébredő jármű oldalstabilitását biztosító erők nagysága ki
sebb, mint a centrifugális erők értéke, és a súlyerő, vala
mint a centrifugális erő eredőjének hatásvonala a talajt a
nyomtávolságon belül metszi. Amennyiben az előbb em
lített erők eredőjének metszéspontja kívül esik a nyomtá
volságon, a jármű kiborul. A kanyar megfelelő döntésével
és a kanyarodási sugár növelésével ezen határsebesség-értékek növelhetőek. A rakománynak kedvezőtlen
hatása van erre a jellemzőre, mivel a súlypontmagasságot emeli, ezért növekszik a kiborulás veszélye.

Terepjáró képesség és az MH-ban rendszeresített eszközök paraméterei
Típus

UAZ-469
В
Panhard
VBL
M998
HMMWV2
D-944
BTR-80
BMP-1
1.
2.
3.
4.

2. táblázat

Hasmagasság Emelkedőmászó Max. oldaldőlés Haladási sebesség Hatótávolság Gázlóképesség Min. kanyarodási
(km/h)
sugár(m)
képesség (°)
(mm)
(km)
(m)
(°)
Terep
Műút
220

28

14,4

50

90

750

0,7

6,5

350

22.5

13.5

60

90

>7001

Úszik (0,9)

6,5

410

27

18

60

90

563,15

0,762 (1,5)3

-4

420
475
370

30
30
35

25
25

40
40
40-45

80
80
65

700
600
500-600

Úszik
Úszik
Úszik

8,5
13
1,47

_4

700 km: hatótávolság a 2 0 1póttartályban lévő üzemanyag felhasználásával 60 km/h sebességnél
M998 HMMWV: (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) nagy mozgékonyságú, sokoldalúan használható kerekes járm ű
(1,5): előkészítés után a gázlóképesség m-ben
- : nincs adat

motortérbe, az elosztón (F) és a két fúvókán (B, D) ke
resztül a legveszélyesebb pontokra, a turbófeltöltőre és
az adagolóra. A tűz oltását a palack kézi indításával lehet
megkezdeni.
Itt érdemes megemlíteni a járműbe szerelt NBC be
rendezést, amely hasonlóan a lövész páncélozott harc
járműveinkben megtalálhatókhoz, aktívszűrőn keresztül
juttat levegőt a hermetikusan zárt belső térbe a deszant
személyzetnek, és létesít túlnyomást. Ezek a berende
zések eddig nem voltak jellemzők terepjáróinkon, így
megjelenésük és alkalmazásuk rendkívül korszerűnek
nevezhető.
Opcióként a továbbiakban még 2x2 vagy 3x2 db köd
gránáttal is felszerelhető az eszköz, mellyel az álcázó ké
pességét lehet fokozni.
Az elektromos rendszere a korszerű járműveknek
megfelelően 24 V-os.

Összefoglalás

Legkisebb kanyarodási sugár
Lánctalpas harcjárművek esetében értéke kisebb, hely
ben fordulás esetén akár nulla is lehet. Hazai eszközeink
nél (BMP-1) az Rmjn legkisebb értéke a nyomtávolság fe
le (B/2). Kerekes járműveinknél a kormányzás meg
könnyítésére szervo rásegítést alkalmaznak. Régebbi
rendszereknél általában rudazatba épített hidraulikus rá
segítést, az újabbaknál hidraulikus szervokormányt épí
tenek be. Jellemző értéke a VBL és más terepjárók ese
tében is általában 6 -7 m körül mozog.

Különleges berendezések
A járművet a motortérben (A) keletkezett tűz oltására al
kalmas tűzoltó rendszerrel (9. ábra) látták el. Az oltáshoz
használt hordozható tűzoltópalackot (C) az utastérben
középen a parancsnok lábánál helyezték el. A palack
gyorscsatlakozó segítségével kapcsolható a rendszer
hez. Az oltóanyagot csővezetéken (E) keresztül juttatja a

A Panhard cég VBL 4x4 típusú terepjáró harcjárművé
egy megfelelően korszerű, széleskörűen alkalmazható
harcjármű, amely sokoldalúan felhasználható a csapatok
szolgálatában. A gyártó eddigi értékesítései és az üze
meltetési tapasztalatok a katonai feladatokra való alkal
masságot egyértelműen bizonyítják.
Ma már elvárható egy katonai terepjárótól a kétéltű
üzemmód és sok olyan biztonsági rendszer (AVB, tűzoltó
rendszer), amely korábban csak a páncélozott harcjár
műveket vagy a harckocsikat jellemezte.
Különösen fontosak ezek az új kihívások tükrében,
amikor kis létszámú, jól felszerelt, a kor követelményei
nek megfelelő gyorsreagálású egységeket kell létrehoz
ni, és biztosítani számukra a megfelelő mozgékonyság
gal bíró járművet. Felderítőalakulatoknál elengedhetetlen
követelmény az eszköz kétéltű mozgásképessége. Ez
persze növeli a jármű beszerzési értékét, és megnehezí
ti a családelvű rendszeresítést.
Amint az a bemutatott típuson keresztül is tapasztalha
tó, a gyártók is igyekeznek megoldani ezt a problémát.
Külön erőátviteli egységgel teremtik meg az úszás lehe
tőségét, így például lövészalakulatok részére - ahol nem
olyan fontos az úszó üzemmód - ugyanaz a típus hajócsavarhajtás nélkül is megrendelhető, ami költségmegta
karítást eredményez.
A jármű erőforrása mentes a túlzott elektronikus meg
oldásoktól. Üzembiztos, a katonai követelményeknek
2004/1 HADITECHNIKA 7

megfelelő, kellően korszerű motor. Az erőátvitelét jellem
zően automatikus szerkezeti elemekből állították össze,
amely így rendkívül vezetőbarátnak mondható. Hátránya
ként talán a korszerű, de igen bonyolult hidraulikarend
szere említhető, amely meghibásodása esetén megfele
lő üzembiztonság nélkül az eszköz hadrafoghatatlanságát eredményezheti.
Összességében általános jellemzői, konstrukciós meg
oldásai és a benyomások, valamint az alkalmazói tapasz
talatok alapján a VBL lehetséges alternatívaként az MH
harcjárműparkjának korszerűsítésével foglalkozók figyel
mébe ajánlható, különös tekintettel a nehézfegyverzet ví
zen mozgásának és a tömegpusztító fegyverek elleni vé
delem általános tendenciájára.
Felhasznált irodalom
Dr. Laib Lajos: Terepen mozgó járművek. Tkv. Szaktudás
Kiadó Ház, Budapest, 2002.
Yves Debay: Vehicules de Combat Francais. Paris,
1998.
Dr. Turcsányi Károly: Rendszertechnika. 1/1 és I/2 jegy
zet, ZMKA, Budapest, 1988.
Panhard Technical Description of VBL Light Armoured
Vehicle Long Version. Paris, 1997.
Az UAZ-469B típusú terepjáró személygépkocsi
anyagismereti és igénybevételi utasítása GJMŰ/126.

A D-944 PSZH anyagismereti és igénybevételi utasítá
sa. GJMŰ/38.
A BMP-1 harcjármű anyagismereti és igénybevételi
utasítása Pc-27, Pc-28.
A BTR-80 PSZH anyagismereti és igénybevételi utasí
tása. GJMŰ/166. 1-2.
www.fas.org./man/dod-101/sys/land/m998.htm
www.ol ive-d vab .com/od_mvg h m mwv. php3

Jegyzetek
1.
VBL: (Véhicule Blindé Légére) könnyűfegyverzetű
harcjármű
2. hatótávolság: egy teljes üzemanyag-feltöltéssel
megtehető távolság
3. emelkedőmászó képesség: szokás %-ban is
megadni ezen értékeket (a 22,5° százalékban kifejez
ve 50%)
4. NBC: atom-, vegyi és biológiai védelem
5. OHV vezérlés: oldalt vezérelt, felül szelepeit vezér
lési megoldás
6. Peugeot 406 Coupé HDI 2,2:
teljesítménye 133 LE/98 kW; nyomatéka 317 Nm
7. Fichtel & Sachs: gyártó
8. 3 HP 22: típus
9. i1 = 2,48; i2 = 1,48; i3 = 1; iH = 2,09: sebességi fo
kozatok áttételei (kerekített értékek)

Kiegészítés a MiG-АТ, a XXI. század kiképzőgépe,
avagy harc a fennmaradásért című cikkhez
A cikk megírása óta közel egy év telt el, és az élet köz
ben nem állt meg. Mára bizonyossá vált, hogy az Orosz
Légierő a Jak-130-at választotta a következő kiképző
gépéül. Egy kisebb, mintegy tíz gépből álló elősorozat
már épül is Nyizsnyij Novgorodban. Ez a tény megpe
csételni látszik a MiG-А Т sorsát Oroszországban. A MiG
cég, amely jelenleg éppen RSZK MiG konzorcium néven
szerepel, a fennmaradásért küzd, miután az ötödik ge
nerációs harci repülőgép kifejlesztésére kiírt tendert is
elveszítette a Szuhojjal szemben. Összefoglalva: a haj
tómű és a fedélzeti berendezések francia gyártóival
megpróbálják a gépet eladni a nemzetközi piacokon. Ott
viszont többek között a Jak-130-nak az olasz Aermacchi
által M-346 néven gyártott változatával kell megküzde
nie. Érdeklődött a gép iránt India, Algéria és Görögor
szág is. Az Indiai Légierőnek égető szüksége van kikép
ző repülőgépekre, mert a baleseti statisztikájuk rendkívül
rossz: 1991 és 2003 között 273 vadászgépet, többségé
ben MiG-21-et veszítettek el, és 10-nél több pilóta halt
meg katasztrófa következtében. A kivizsgálások arra a
következtetésre jutottak, hogy az események túlnyomó
részének oka a hajózóállomány gyenge kiképzettségé
ben keresendő. Időközben azonban India a BAE Hawk
100-at választotta, melyből 66 darabot vásárolnak mint
egy egymilliárd angol font értékben. 24 gép Angliában
készül el, a fennmaradó 42-t az indiai HAL-művek gyárt
ja licenc alapján.
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Görögország és Algéria egyelőre megmaradt az érdek
lődés szintjén. Váratlan fordulat következett be azonban
a MAKS 2003 repülőgép-kiállításon Moszkvában 2003.
augusztus 20-án. Az RSZK MiG szóvivője bejelentette,
hogy a lengyel PZL-Mielec repülőgépgyárral szerződést
kötöttek 50 MiG-А Т licencgyártásáról. A szovjet és a len
gyel repülőgépipar jó kapcsolatai közismertek voltak. Az
sem példa nélkül álló, hogy egy, a Szovjetunióban (illetve
most már Oroszországban) kifejlesztett gépet csak a len
gyel ipar gyártaná sorozatban, ilyen volt a M i-2 helikop
ter és az An-28 könnyű szállítógép is. Úgy látszik, ez a
hagyomány folytatódik. Persze ehhez még meg kell nyer
ni a TS-11 Iskra helyettesítésére majd 2004-ben kiírandó
tendert, és meg kell küzdeni többek közt a Hawk-kal is,
bár ennek darabonkénti ára éppen a duplája a MiG-AT
számított árának. Csakhogy Finnország és Svájc is szí
vesen eladná a lengyeleknek a feleslegessé vált használt
Hawkjait.
A gyártandó MiG-AT-к francia műszerekkel és hajtó
művekkel készülnének. A lengyel részegységek és a
munka a gép értékének 70%-át tenné ki. A későbbiekben
lehetőség nyílna a gépek értékesítésére harmadik ország
részére is. Jelenleg ez az egyetlen lehetőség mutatkozik
arra, hogy a MiG-А Т ne szaporítsa az egyébként jól sike
rült, de sorozatgyártásra mégsem került MiG-konstrukciók amúgy is elég népes táborát.

Varsányi Mihály

Gulyás András1-D r. Vas József2

Korszerű főtartók alacsonyvízi hadihidakhoz II. rész
4. Az alumínium főtartók alkalmazása

tegóriákhoz tartozó hipotetikus lánctalpas járművek lánctalpfelfekvése nagyobb, mint a tartó fesztáv, másrészt a
nagyobb teherhez nagyobb lánctalpfelfekvés tartozik.

Számításaink során összehasonlítottuk a megegyező te
herbírású alumínium, acél és fa főtartó - a beépítést leg
inkább befolyásoló - önsúlyadatait. A számítások során
45. szilárdsági csoportba tartozó melegen hengerelt „I”
acél, valamint F56 jelű, I. osztályú, 5 év tervezett élettar
tamú, 2/3 oldalarányú erdei fenyő főtartókat vettünk fi
gyelembe. Az összehasonlító adatokat a 6. ábra (2003/4.
szám) tartalmazza.
A számított értékek szerint az MLC 70 és MLC 150 kö
zötti terhek igénybevételeinek viselésére - a terhek nagy
ságának jelentős különbsége mellett - azonos vagy közel
azonos tartók (alumínium, acél, fa) alkalmasak. Ez egy
részt abból adódik, hogy az MLC 70 feletti teherbírási ka

A számítások azt mutatják, hogy míg a fa és acél főtartók
tömege azonos teherbírás mellett közel azonos, az alumí
nium főtartók tömege - a nagyobb besorolási számok ese
tén - 2-2,5-ed része ennek. Az alumíniumötvözetű főtartók
legnagyobb tömege 166 kg, s ez lehetővé teszi az alumíni
um főtartók egyszerű, kézi mozgatását és beépítését a leg
nagyobb teherbírási kategóriájú híd építése esetén is.
A 7. táblázatban összehasonlítottuk az adott MLC te
herbírási számhoz tartozó, 40 m hosszúságú alacsonyví
zi hadihíd főtartóinak szállítási kapacitásigényét a főtar
tók anyagai szerint. A híd főtartóinak száma egy hídme-

Öv- és gerincrögzítő csavarok maximális távolsága az MLC függvényében
5. táblázat
MLC
Csavartávolság (cm)
MLC
Csavartávolság (cm)

4,00
190,00
50,00
20,00

8,00
90,00
60,00
20,00

12,00
60,00
70,00
20,00

16,00
60,00
80,00
20,00

20,00
50,00
90,00
20,00

24,00
40,00
100,00
20,00

30,00
40,00
120,00
10,00

40,00
30,00
150,00
10,00

Az azonos teherbírású alumíniumötvözetű, acél és fa főtartók mérete és tömege
6. táblázat
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380,50

töm eg (kg)

30
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143,91

200

25

35

305,00

180

25

30
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143,91

122,31

140

25

30

40

271,00

111,51

magasság
(mm)
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28

28

29

29

30

30

magasság
(cm)

18

23

25

28

30

32

33

36

38

40

41

42

43

43

45

45

töm eg (kg)

70,20

го

О
сэ
ю

со

О
са

см"
со
со

438,75

24

438,75

22

405,28

22

405,28

20

373,10

19

321,10

17

280,80

16

235,95

12

228,80

szélesség
(cm)

195,00

со

20

172,90

'S
С

15

138,13

о
о
со

15

109,50

r
со

magasság
(cm)

119,60

'O

töm eg (kg)

111,51

alu. tartó
betéttel

со

71,50

6

86,51

+-»

25

30

133,11

20

24

239,50

20

20

118,91

15

16

133,11

magasság
(cm)

О

12

209,50

8

108,11

4

122,31

MLC
besorolási osztály
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Szállítási kapacitásigény összehasonlítása
7. táblázat
С
М

4fr

о

О

С
О

'if

со
о
О)
со

00
о
а>
со

О

О

О

О

ст>

о

О

см
т
—

О

LO
T“

со
о
О)
со

со
о
IO
о

со
о
со'
о
4fr

1 405,08

со

1 405,08

о
к

1 405,08

о
со

1 405,08

ю

1 297,08

С
М

1 297,08

см

1 081,08

00
<3

О

973,08

CD
т—

973,08

г—

57

51

51

46

46

42

42

42

38

38

35

35

35

35

35

35

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

1 223,10

1 223,10

О

egy mező (tartóblokk) tömege (kg)

1 115,10

1 331,10

1 331,10

1 439,10

1 439,10

1 439,10

1 547,10

1 547,10

1 547,10

1 547,10

1 547,10

1 655,10

m álházható tartók száma 1 tgk.-ra
(db/tgk.)

44

44

40

40

37

37

37

34

34

34

32

32

32

32

32

30

szállítási kapacitásigény 40 m-es
hídhoz (db tgk.)

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

О

о
о
о
'fr
со

о
о
о
см
4fr

4 200,00

5
о

1 115,10

málházható tartók szám a 1 tgk.-ra
(db/tgk.)
szállítási kapacitásigény 40 m-es
hídhoz (db tgk.)

co

865,08

egy mező (tartóblokk) tömege (kg)

4fr

1 310,00

1 810.00

1 810,00

2 095,00

2 395,00

2 710,00

3 805,00

3 805,00

3 805,00

4 200,00

О

69

45

38

27

27

23

20

18

16

14

13

13

13

11

11

11

2

2

3

3

3

4

4

5

5

6

7

7

7

8

8

8

О

1 950,00

о
со
СО
см
см

2 359,50

2 808,00

о
О

3 510,00

3 731,00

3 822,00

4 052,75

4 052,75

4 387,50

4 387,50

71

41

36

28

25

21

21

17

15

14

13

13

12

12

11

11

2

2

3

3

4

4

4

5

6

6

7

7

7

7

8

8

zőben 10 db (5 tartóköteg, kötegenként 2 db együttdolgo
zó főtartóval). A számításban szállítóeszközként 5 t-s te
repjáró tehergépkocsit vettünk figyelembe.
A táblázati értékekből látható, hogy az alumíniumötvö
zetű főtartóval készletezett 40 m-es hadihíd szállítási ka
pacitásigénye a kisebb teherbírási kategóriák esetén
egyezik, a nagyobbak esetén pedig kevesebb, mint fele
az acél vagy fa főtartónak.
Az egy mezőben elhelyezett alumíniumötvözetű fő 
tartók együttes tömege nem haladja meg az önrakodó
daruk teheremelő képességét, ezért indokolt a főtar
tók blokkosítása, ezzel a málházási idő jelentősen
csökkenthető. A blokkosítás alkalmas a hídépítés gé
pesítésére, az építési idő csökkentésére, valamint az
építési tevékenység élőmunka szükségletének csök
kentésére.
Az alumínium főtartók alkalmazása tehát hadihidak
esetén az alábbi előnyökkel járhat:
- azonos övék alkalmazásával az összes teherbírási
kategóriára alkalmas tartó szerelhető össze;
- a tartók kis számú elemből szerelhetők össze, a te
herbírási kategóriáknak megfelelő hídszerkezetek tipizál
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о
о
ю
о
со

1 729,00

m álházható tartók száma 1 tgk.-ra
(db/tgk.)
szállítási kapacitásigény 40 m-es
hídhoz (db tgk.)

О

1 381,25

egy mező (tartóblokk) tömege (kg)

о
ю
о
о

1 196,00

málházható tartók száma 1 tgk.-ra
(db/tgk.)___________
szállítási kapacitásigény 40 m-es
hídhoz (db tgk.)

О

715,00

egy mező (tartóblokk) tömege (kg)

со
со

702,00

fa főtartó

acél I tartó

Alum ínium ötvözet
főtartó erősítő
betéttel

Alum ínium ötvözet
főtartó

MLC

см
со

hatók, a teljes teherbírási tartomány kis számú tartótípus
sal lefedhető;
- a szállítójármű-szükséglet jelentősen csökkenthető;
- rövidül a szállítási és szerelési idő;
- az alumínium főtartók minimális karbantartást igé
nyelnek, élettartamuk többszöröse lehet a fa főtartók élet
tartamának;
- a kis önsúly lehetővé teszi tartóblokkok kialakítását.
5. Összefoglalás
Dolgozatunkban bemutattunk egy variábilis, kézi munká
val és gépesítve is könnyen szerelhető alumínium tartórendszert, amelynek alkalmazásával javíthatók az ala
csonyvízi hídépítés katonai-műszaki paraméterei, nő a
rendszerben tarthatóság ideje, és csökken a karbantartá
si igény, valamint csökken az előkészítés időtartama.
A te rve ze tt ta rtó re n d sze r m egfelel a NATO
STANAG 2021-ben előírt teherbírási osztályoknak,
tehát alkalmas lehet NATO-műveletekben való felhasználásra. Az alumínium főtartók - a m egfelelőség

kísérleti igazolása utáni - rendszeresítése korszerű,
készletezhető és blokkosítható, valam int hosszabb
távon gazdaságosan alkalm azható alacsonyvízi hadihíd-építési rendszert jelenthetnének a M agyar Hon
védség műszaki csapatai hídépítő képességének fo
kozásához.

Felhasznált irodalom
Báránszky-Jób Imre: Az alumíniumról. Akadémiai Kiadó,
Budapest 1973.
http://www.army-technology.com/contractors/engineering/ewk/index.html#ewk5
http://www.jindalaluminium.com/mainframe2.htm
Dr. Köves Elemér (szerk.): Alumínium kézikönyv. Mű
szaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.
MSZ 15028/1-76: Statikusan terhelt alumínium tartószerkezetek méretezése
STANAG 2021., Standardization Agreement, subject:
military computation of bridge, ferry, raft and vehicle clas
sifications, Military Agency for Standarddization, Brux
elles, 1990.

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^I-55 °C hőmérsék
letű alapanyagot a kívánt alakra kiképzett matricán keresz
tülsajtolják, 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/mainframe2.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 öv keresztmetszeti adatok számítása AXIS VM
6.0 programmal készült
18. A számítások MS Excel programmal készültek

A légi sugárfelderítés elvei és gyakorlati megvalósítása
a pellérdi zagytározónál végrehajtott repülés során' II. rész
Bäumler Ede”, dr. Pintér István mk. alezredes"*, Zelenák János mk. ezredes ”

A területről beszkennelt tüzérségi térképpel rendelkez
tünk. A két tározó középpontját keresztezve - eltérő ma
gasságokban - négy átrepülés történt. Koordináták:
Zagy-tó H: 18° 7’ 55” Sz: 46° 2’ 3”, Iszapoló-tó H: 18° 8’
7” Sz: 46° T 29”. A magasság mérésére ezúttal GPS-t
használtunk. A repülés útvonala a GPS helykoordinátái
alapján látható a térképen. A riasztási szint utólagos be
állításával 1-1,5 pGy/h esetén a pozíció sötétzöldre, 1,5
pGy/h fölött pirosra színeződik.
Az első átrepülésnél a felvétel indítása már a zagytáro
zó fölött megkezdődött. A számszerű értékek - a 150 mé
ter körüli magasság miatt - átlagértékeknek tekinthetők.
Nagyobb szennyezettség mérhető a felső tározó szélé
nél, a csővezeték torkolatánál. A felső tározó közepén
mérhető a legnagyobb érték, kb. 100-szoros háttérszint.
Az alsó tározón mérhető érték jóval kisebb.
Spektrometria: A riasztás a sugárkapu mindegyik csa
tornájában megtörtént. Ez abból adódik, hogy az urán
bomlása során keletkező leányelemek széles energiaspektruma miatt mind a négy csatornán megnövekszik a
beütésszám.

A 3. átrepülés útvonala megfelelt az első repülés útvo
nalának, de ez magasabban és nagyobb sebességgel
történt.
A felvételeket összehasonlítva megállapítható, hogy
nagyobb magasságból (1. átrepülés: 150 m) csak két la
pos csúcs látható, így az értékek átlagértékeknek tekint
hetők: Zagy-tó kb. 3 pGy/h, Iszapoló-tó kb. 1,5 pGy/h. Az
alacsony repülés felvételei sem olyan részletdúsak, mint
a közepes magasságból (50 m) készültek.
A 4. repülés útvonala eltért a korábbiaktól. Látható,
hogy az alsó tározó (Iszapoló-tó) északkeleti, még fedet
len részén is magas érték mérhető. A felső tározó (Zagy
tó) gátjának északi részén, a térképen III. medencének
jelölt (>3 pGy/h) rész fölött megjelenik a várt csúcs.
A számított maximális sugárszintek
a némileg eltérő útvonalakon
3
2. átrepülés
alacsonyan
4,79 pGy/h

3. átrepülés
közepes magasságban
6,91 pGy/h

2. tab!azat

4. átrepülés
alacsonyan
6,75 pGy/h
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A repülés útvonala

A szennyezettség eloszlása

A szennyezettség eloszlása

10. ábra: Második átrepülés észak-déli irányban, alacsonyan

11. ábra: Harmadik átrepülés észak-déli irányban, közepes
magasságban

Megállapításunk szerint a mért értékek reálisak.
Mivel a rekultiváció folytatódik, 2004 után a zagytáro
zón már nem mérhetők hasonló értékek.
A már rekultivált meddőhányó fölött 150 m magasságból
csak maximálisan 1,9-szeres háttérnövekedés mérhető.

A kiterjedt sugárszennyezettség kimutathatósága
A felvételekből megállapítható, hogy kiterjedt szennye
zettség esetén már a háttérszínt 2-3-szoros növekedése
is kimutatható, egy kiterjedt szennyezettség akár néhány
száz méterről is megtalálható, azonban a pontos, részle
tes felderítésre az ideális repülési magasság 50 m körüli.
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6. Összefoglaló értékelés, következtetések
A légi sugárfelderítő rendszer repüléses vizsgálatai sike
resek voltak, az alábbiak megállapításával:
• a konténerbe épített mérőrendszer környezeti hatá
sokkal szembeni állékonysága megfelelő;
• a konténer gyorsan, könnyen helikopterre szerelhető;
• a rendszer fedélzeti notebookra dolgozva egyaránt al
kalmas pontszerű sugárforrások és kiterjedt sugárszenynyezett területek felderítésére;
• a négycsatornás spektrometria megfelelő támpontot
nyújt az izotóp-azonosításhoz;
• a felderítések során az idő-, hely- és magasságkoor-

♦T №
•j 10 O i l1l
•L v M h ó 4
_LL"V*
г-.Л
1
r a j

A vizsgálatok alapján a rendszer továbbfejlesztésének
javasolt irányai:
• Mivel alapvető fontosságú a magasságmérés pontos
sága, különösen pontszerű sugárforrás felderítésekor,
meg kell vizsgálni, hogy a rendszer ellátható-e rádió ma
gasságmérővel, illetve meg kell vizsgálni a GPS-magasságmérés korrekciójának lehetőségét.
• Megfelelő energiaellátást kell biztosítani a nootebooknak, minimálisan 4 órás felderítés időtartamra. (Megjegy
zendő, hogy ez a konténernél megoldott, de a notebook
saját akkumulátoráról csak körülbelül 30 percig működik.)
• Digitális térkép használata, a DTA-50-es terepmodell
rendszerbe integrálása.
• A fedélzetről történő felderítés mellett az adatgyűjtés
és tárolás, illetve az online adattovábbítás lehetőségei
nek vizsgálata.
• A mérési eredmények megjelenítése NATO-szabvány
szerinti térképi jelekkel, jelzésekkel.

ogQ-vitmüti

É r x d ű s iti

Összességében megállapítható, hogy a rendszer jelen
állapotban alapvetően megfelel a vele szemben támasztott
harcászati-műszaki követelményeknek, légi sugárfelderí
tésre használható a Magyar Honvédség országvédelmi és
szövetségi feladataiból adódó valamennyi esetben.
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Sugárkapu

13. ábra: A lecsapolt, fóliával letakart zagytározókra földet
dózerolnak

A szennyezettség elosztása
12. ábra: Negyedik átrepülés visszafordulva, dél felől, alacsonyan

dináták hiánytalanul rögzítésre kerültek, a repülés útvo
nala a térképen pontosan jelent meg;
• a felvételek megfelelően archiválódtak, újrajátszhatok;
• a mérési eredmények reálisak, a meglévő pontatlan
ságok a magasságmérés hibájából adódnak.
Várható kimutatási határok 50 m magasságból:
• pontszerű sugárforrás megtalálása: 10-20 pGy/h fölött;
• pontszerű sugárforrás dózisteljesítményének megha
tározása: 2-5 m Gy/h fölött;
• kiterjedt sugárszennyezettség megtalálása: a háttérsugárzás 1,5-2-szeres értéke fölött;
• kiterjedt szennyezettség sugárszintjének meghatáro
zása: a háttérsugárzás 2-3-szoros értéke fölött.
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Felhasznált irodalom
1. Solymosi József: Korszerű sugárvédelmi mérőrend
szerek l-ll. Haditechnika, 1994/2., 1994/3. sz.
2. Solymosi József, Baumler Ede, Nagy Lajos György,
Gujgiczer Árpád, Gresits Iván, Zagyvái Péter, Dorogi
László, Vodicska Miklós, Vajda Nóra, Takács Márta: Eljá
rás és berendezés ismeretlen összetételű és/vagy több
komponensű, főként hasadási termékekkel kontaminált
terepszakaszok sugárszintjének légi felderítésére. HU
201161 В Szolgálati találmány, 1987

3. Pilóta nélküli repülőre telepíthető sugárszintmérő
rendszer. HMK, 1993. (HTI 960/13/1993)
4. Beszámoló jelentés - légi ABV felderítő rendszer,
TH - Gamma, 2001 (HTI 670/15/1999)

Jegyzetek
* 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

Szakirodalom eladó
Az orosz cári flotta VARJAG nevű páncélos cirkálója erede
tileg az Egyesült Államokban épült. Részt vett az 1905-ös
Japán elleni, majd az I. világháborúban is. A hajó történetét
feldolgozó orosz nyelvű típusfüzet 1 példánya most eladó.
H.Vilszon: Bronyenoszci v boju Háborúk a Távol-Keleten 1894-1895-ben, oroszul
Szentpétervár, 2000, 60 oldal, 33 ábra, 6 fénykép, 1200 Ft.
Érdeklődni lehet: ifj. Fűry Nándor

1044 Bp. Bezerédy u. 26. Tel.: 06 30/575-0709 (mobil),
2-333-220 (hétvégén).
Katonai rádió gyűjtő keresi az M. kir. HTI gondozásával
készült Híradó anyag c. hétkötetes rendszeresített anyag
típusgyűjteményét.
Kornidesz Tamás 1113 Bp, Zsombolyai u. 8. Tel.: 4668859, illetve 06 20/360-4529

Helyesbítés
A „Szovjet vadászpilóta segélykérő rádiója az 1980-as
évekből" c. cikkben
- Az 5., ill. a 6. ábra sorszáma felcserélődött: a szöveg
alapján a hangfrekvenciás előerősítő lett volna az 5.,
a végerősítő a 6. ábra.
- A 8. ábra aláírása hibás. Helyesen: Képek a készülék
belsejéből

- A 9. ábra aláírása hibás. Helyesen: A kitokozott hib
ridek
A 2003. évi különszámban a BT harckocsicsalád
fejlődéstörténete c. cikket Máté Milán írta, a tartalomban
és a 45. oldalon névcsere történt.
Szerk.

Ifj. Fekete István

ÍTÉLETIDŐ
(A koppányi aga testamentuma című regény folytatása)
„ - Meggyött a török, kapitány úr, kérem - és a legény nagy óvatosan egyarasznyira kinyitotta az ajtót.
- Az is mindig a legrosszabbkor zavarog, hogy rohadna meg! Mikor jött?
- A szolgái eddig tán már föl is állították a sátrát a temetőkert előtt.
- És te, naplopó gazember, csak most jössz jelenteni?! - ordított Kunfy.
- Itten kopogok az ajtódon, uram, már jó fél órája. De igencsak mélyen
aludhattál - mentegetőzött a legény, és elővigyázatosan félrelépett az ajtó
ból, ha netán a mérges Kunfy kirontana rajta, ne legyen útjába.
- Már ilyen régen kopogsz, és nem ébredtem fel? - csodálkozott Kunfy,
aki éber alvó volt, mint a rossz lelkiismeretű emberek általában. Bár erősen
kérdéses, hogy egyáltalán volt-e neki lelkiismerete.
- Nem is csodálható, uram. Egész nap csak töröd magad. Jössz, mész,
intézkedel, hogy minden fájintos legyen a várban - hízelgett szemérmetle
nül a kapus.
- Hát igen! Megteszek mindent, ami erőmből telik, néha még többet is sóhajtott kellő önsajnálattal a hiú Kunfy.
- Első vagy, uram, a kapitányok között, az egyszer szent igaz. Mondjuk is mink, legények,
hogy ugyancsak a szerencse bödönébe estünk, mikor a te kezed alá kerültünk - mondta a kapus, és hízelgő
hazugságaiból bátorságot merítve, sarkig nyitotta az ajtót.
- Na nézd csak Milyen értelmes ember ez a kapus - gondolta Kunfy, akinek buta beképzeltségénél csak gaz
embersége volt nagyobb.”
Az alma nem esik messze a fájától- tartja a közmondás. A nagy író fiának történelmi regénye bizonyítja ezt. Sőt,
az új mű, elődjéhez képest olvasmányosabb, és több humoros elemet tartalmaz. Példamutató hazaszeretetre, em
berségre nevelő nemes könyv. Korosztálytól függetlenül minden olvasónknak ajánljuk.
LÁZI Bt., Budapest 2001. 300 oldal, bolti ára 1990 Ft.
Megrendelhető a kiadónál: LÁZI Bt., 6701 Szeged, Pf. 954, e-mail: lazibt@deltav.hu
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A Link 16 harcászati adatvonal
Dr. Csorba János nyugállományú mérnök alezredes, a hadtudomány (haditechnika) kandidátusa
HM TH Repülőgép Modernizációs Programiroda

A Link 16 adatvonal fogalma
A Link 16 adatvonal egy korszerű harcászati informá
cióelosztó digitális rádiórendszer, melyet az Amerikai
Egyesült Államok valamennyi haderőneménél, számos
NATO-tagországban és Japánban rendszeresítettek, és
amely újabb országokban és további platformokra kiterje
dően jelenleg is széleskörű kiépítés alatt áll. A közeljövő
ben egyebek között a Magyar Honvédség is belép a Link
16 harcászati adatvonalat alkalmazók táborába.
A Link 16 nem változtatta meg lényegesen a korábban
sok éven keresztül használt harcászati adatvonalas infor
mációcsere alapkoncepcióját, inkább a régebbi adatvo
nalak képességeihez viszonyítva műszaki és alkalmazá
si korszerűsítést jelentett, valamint néhány korábban hi
ányzó adatcsere lehetőségét teremtette meg.

Terminológia
A Link 16 adatvonal fogalmának, felépítésének és műkö
dési elvének a megismerése óhatatlanul vele jár bizo
nyos terminológiai sajátosságokkal történő szembesülés
sel. Néhány ilyen terminust és jelentésüket mindjárt az
elején röviden ismertetünk.
Platform: azok a harcjárművek, vezetési pontok, egyéb
haditechnikai objektumok, amelyekre Link 16 terminált te
lepítettek, s amelyeken a harcászati információcserét a
Link 16 adatvonalon keresztül megvalósították. Platformok
például a hadihajók, a tengeralattjárók, a repülőgépek, a
vezetési és irányítási pontok, a légvédelmi ütegek (I. ábra).
Terminál: a Link 16 rendszer részét képező rádió adó
vevő berendezés. Igen sokféle terminál létezik, melyek
rendeltetési helyükben, méretükben és adóteljesítmé
nyükben jelentősen különböznek egymástól, sőt, a fel
adataikban is lehetnek bizonyos eltérések. A 2. ábrán két
kisméretű terminál fényképe látható.
A Link 16 terminálokat kezdetben JTIDS termináloknak
nevezték. (A JTIDS betűszó a Joint Tactical Information
Distribution System kifejezés kezdőbetűiből, jelentése:
összhaderőnemi harcászati információelosztó rendszer.)
1990-ben ezeknek a termináloknak a kis térfogatú (im

már akár vadászrepülőgépekre is beépíthető) változatát
MIDS termináloknak nevezték el, melyek beszerzési
ügyeinek intézésével egy az Egyesült Államokat, Fran
ciaországot, Olaszországot, Németországot és Spanyolországot magában foglaló Nemzetközi Programirodát
bíztak meg. A JTIDS-funkciók teljes körű megőrzése mel
lett a MIDS (MIDS = Multifunctional Information Distribu
tion System) terminálokban a méretek és a tömeg csök
kentésére a legkorszerűbb technológiát alkalmazzák.

A Link 16 adatvonal fő jellemzői
A Link 16 adatvonal fő jellemző tulajdonságai a követ
kezők:
• nagy adatátviteli kapacitás;
• jó zavarvédettség;
• az üzenetek és az adás titkosítása;
• látóhatáron belüli közvetlen hatászóna, amely az üze
netek továbbjátszásával megnövelhető;
• szabványosított jelalak- és adatkészlet;
• a relatív navigálás lehetősége;
• válaszadástól független barátazonosítás és helymeg
határozás.
Egy-egy terminál adatátviteli kapacitása az üzenetek
időréseken belüli kötegelésének (az egy időrésen belül to
vábbított kódszavak számának) a függvénye. A Link 16
adatvonalnak mint rendszernek a kapacitása azonban an
nak köszönhetően, hogy sok platform egyidejűleg használ
hatja ugyanazokat az időréseket, sokkal nagyobb a termi
nálok kapacitásánál. A rendszer adatátviteli kapacitásának
névleges értéke mintegy 1 Megabit/sec-ra tehető.
A relatív navigáció a platformok közötti távolságméré
sen alapul, ami lehetővé teszi a hálózatban részt vevő
egységek pontosabb helyzetmeghatározását. Erre ak
kor nyílik lehetőség, ha két vagy több egység helyzet
adatai (például a GPS navigációs rendszer alkalmazá
sával) pontosan ismertek. Ebben az esetben a relatív
navigációs funkció valamennyi hálózatban részt vevő
egység számára biztosítja a mindenkori helyzet pontos
ismeretét.
A Link 16 adatvonal fontos tulajdonsága az IFF rend
szerrel történő barát-idegen azonosítástól független ba
rátazonosítás. A PPLI üzeneteket (lásd a 2. táblázatot)
küldő platformok ugyanis biztosan baráti platformok.

Időosztásos működés
A Link 16 adatvonal az időosztás elvén működik oly mó
don, hogy az úgynevezett Epochon belül az időréseket a
hálózattervezés során a résztvevők között kiosztják. Egy
Epoch időtartama 12,8 perc, melynek leteltével egy újabb
következik, s ez a ciklikus folyamat ismétlődik. Az időré
sek időtartama 7,8125 ms, amiből következik, hogy egy
Epochban megközelítőleg 100 ezer időrés helyezkedik el
(3. ábra).
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Minden időrésben az impulzusok adását megelőzően a
terminál egy véletlenszerűen változó nagyságú időn ke
resztül várakozik. A sugárzásnak ezt a véletlenszerű idő
pontban történő megkezdését dzsitternek nevezik. A
dzsitter hozzájárul a zavarvédettség fokozásához, de
vannak olyan esetek, amikor nem alkalmazzák.
Minden időrésben az adás a szinkronizáló impulzusok
és a rendszeridő pontosítására szolgáló impulzusok kisu
gárzásával kezdődik, majd a fejcímke következik. A kód
szavak előtt elhelyezkedő fejcímke a követési pálya szá
mát tartalmazó üzenet.
Az adatokat hordozó impulzusok száma az időrésben a
kódszavak számától és a kiválasztott kötegelési módtól
függően változó lehet. Az utolsó impulzus kisugárzását
követően az időrésből még fennmaradt időt a rádióhul
lámok levegőben történő terjedéséhez tartják fenn. Ez a
terjedési idő normál esetben a platformok között mért 300
tengeri mérföld (550 km) megtételéhez elegendő, de van
egy olyan kiterjesztett üzemmód is, amikor a terjedési idő
akkora, hogy az alatt a rádióhullámok 500 tengeri mérföl
det (925 km-t) tesznek meg.

A Link 16 adatvonal vivőfrekvenciái
A Link 16 adatvonal impulzusmodulált adójeleinek vivő
frekvencia-tartománya 960 és 1215 MHz közé esik. Ebben
1. táblázat
Vivőfrekvencia
Sorszám [MHz]
969
0
972
1
2
975
978
3
4
981
984
5
987
6
7
990
8
993
9
996
10
999
1002
11
1005
12
1008
13
14
1053
1056
15
1059
16

Vivőfrekvencia
TMHz]
Sorszám
1062
17
18
1065
19
1113
1116
20
21
1119
1122
22
1125
23
1128
24
1131
25
1134
26
1137
27
1140
28
1143
29
1146
30
1149
31
1152
32
1155
33
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Vivőfrekvencia
Sorszám [MHz]
34
1158
1161
35
1164
36
1167
37
38
1170
1173
39
1176
40
41
1179
1162
42
43
1185
44
1188
45
1191
1194
46
47
1197
48
1200
1203
49
1206
50

a tartományban összesen 51 diszkrét vivőfrekvencia lehet
séges (1. táblázat). Az 1. táblázatból látható, hogy a vivőfrekvenciák közötti különbség általában 3 MHz. Ez alól ki
vételt képez két (az 1008-1053 és az 1065-1113 MHz kö
zötti) tartomány, melyet az ugyanezen hullámsávban mű
ködő egyéb rádió-navigációs berendezésekkel való köl
csönös zavarás lehetőségének megszüntetése érdekében
a Link 16 adatvonal frekvenciasávjából kizártak.

Frekvenciaugratás
Az adás során minden egyes impulzust látszólag vélet
lenszerűen változó módon az 51 lehetséges vivőfrekven
cia valamelyikén sugározzák ki. A vivőfrekvenciának ezt
a beavatatlanok számára véletlenszerűnek tűnő változta
tását frekvenciaugratásnak nevezik. Gyakorisága a Link
16 adatvonal esetében: mintegy 77 000 ugrás másodper
cenként.
A frekvenciaváltozás módja a kiválasztott hálózati
résztvevőcsoporttól (NPG-től), a beállított hálózat számá
tól és az éppen érvényes (naponta változtatott) kriptográ
fiai változótól függ. A különböző hálózati résztvevőcso
portban, eltérő számú hálózatban és más kriptográfiai
változóval működő egységek eltérő módon változtatják a
vivőfrekvenciát, ami lehetővé teszi, hogy a látóhatáron
belül többféle összeköttetésre kerüljön sor egymás köl
csönös zavarása nélkül.

Több hálózat kialakítása
Az eltérő frekvenciaugratás révén egyidejűleg több, úgy
nevezett lépcsőzött hálózat alakítható ki. A 4. ábrán há
rom ilyen hálózat sematikus ábrázolása látható, de a lét
rehozható hálózatok száma összesen 127.
A 4. ábra jobb és bal oldalán egy-egy vadászrepülő
gép-kötelék, az alsó részén pedig két földi és egy lé
gi vezetési és irányítási pont látható. Az ábra közép
ső részén három lépcsőzött hálózat szimbóluma he
lyezkedik el. A repülőgépek és a hálózatok közötti vo
nalak a kapcsolatokat szimbolizálják. Látható például,
hogy a bal oldali kötelék a legfelül látható hálózatot
használja a vadász-vadász kapcsolathoz, míg az alsó
hálózaton keresztül történik ennek a köteléknek az
irányítása a bal oldalon ábrázolt vezetési és irányítá
si pontról.

Dzsitter

Szinkron

Fejcímke

Adat l

Adat 2

Terjedési idő

V _____________ _ ______________ У

Üzenet információ
3. ábra: Az információcsere az előre kiosztott időrésekben zajlik

Az ábra jobb oldalán látható kötelék gépei, a vezetési
és irányítási pontok és a hálózatok közé rajzolt vonalak
az előbb leírtakhoz hasonló módon érzékeltetik, hogy ez
a kötelék a középső hálózatot használja a vadász-va
dász összeköttetéshez, az alsó hálózatot pedig az irá
nyításhoz.
A Link 16 rendszer berendezéseinek együttműködése
A Link 16 adatvonalon keresztül az információcsere a
végfelhasználók között nem eleve eldöntött módon törté
nik, hanem függ az adott fedélzeti számítógép kivitelezé
sétől, illetve a Link 16 adatvonalnak az adott platformra
történő integrálásánál választott megoldásoktól.
Az együttműködés több szinten, a terminálok, a platfor
mok, valamint az operátorok (egyszemélyes repülőgépek
esetén a repülőgép-vezetők) szintjén zajlik (5. ábra). A
rádiófrekvenciás kapcsolat a Link 16 terminálok között
jön létre, melyek binárisan kódolt üzeneteket adnak és
vesznek. A terminálok számos funkciót önállóan hajtanak
végre, mint amilyenek például a zavarvédettséget, vala
mint az üzeneteknek és az adásoknak a titkosítását biz
tosító műveletek.
A következő a rendszer vagy adatvonal szint, ahol a
Link 16 terminált hordozó eszköz (az 5. ábrán egy F-3
Tornádó típusú és egy F/A-18C Hornet típusú repülőgép)
saját - navigációs, célfelderítő és -követő, fegyvervezér
lő és egyéb - rendszerei a fedélzeti számítógépen ke
resztül integráltak a Link 16 terminállal. A fedélzeti rend
szer szolgáltatja és használja fel a terminálon keresztül
adott, illetve vett üzenetekben kódolt információt.
A saját forrásokból származó és az adatvonalon ke
resztül kapott információk korrelált, egyesített formában,
egyértelmű szimbólumok segítségével megjelennek a
hordozó eszköz kijelzőin. A kijelzőkről a repülőgép-veze
tő a harchelyzetre, a célok elosztására, a végrehajtandó
parancsokra és egyéb fontos tényezőkre vonatkozó is
meretek birtokába jut anélkül, hogy a korábbi verbális in
formációközlésre szükség lenne.

Üzenetszabványok
A Link 16 adatvonal üzeneteire az USA MIL-STD 6016 és
a NATO STANAG 5516 szabványok vonatkoznak. A biná
risan kódolt üzenetek általában fix formátumúak, de lehe
tőség van kötetlen formátumú szöveges információ to
vábbítására is. A 75 bites kódszavak által alkotott üzene
tek hosszúsága a kódszavak számától függően változó
lehet.
Az USA-beli Védelmi Információs Rendszerek Ügy
nökség (Defense Information Systems Agency, DISA)
és az Ósszhaderőnemi Együttműködési Műszaki Szer
vezet (Joint Interoperability Engineering Organization,
JIEO) szigorú, világosan definiált változtatási és kon
figurációfelügyeleti folyamatot működtet. A fentebb em
lített szabványok azokat az úgynevezett minimális
megvalósítási követelményeket is tartalmazzák, ame
lyeknek a Link 16 adatvonal újabb eszközökre történő
integrálása közbeni betartása garantálja az új eszkö
zök és a már meglévő hálózat hatékony és zavartalan
együttműködésének feltételeit.A kiosztott időrésekben
továbbított üzenetek különböző módon kötegelhetőek.
A kötegeléstől függően a Link 16 adatvonalon keresztül
időegység alatt különböző mennyiségű információ to
vábbítható. Bizonyos határon túl az időegység alatti
maximális információmennyiség továbbítása csak a za
varvédettség mértékének egyidejű csökkenése árán
oldható meg.

Kulcsbetöltő készülékek
A Link 16 adatvonalon keresztül egymással kommuniká
ló egységek helyes együttműködésének előfeltétele,
hogy minden egység terminálja a megfelelő kriptográfiai
kulcsokkal legyen feltöltve. Ennek biztosítása érdekében
megfelelő kulcsbetöltő készülékek állnak rendelkezésre,
mint amilyen például az AN/CYZ-10 típusú berendezés
(6. ábra) vagy a KOI-18 típusjelű lyukszalagolvasó és a
KYK-13 típusú kulcsbetöltő berendezés (7. ábra).
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5. ábra: A rendszer együttműködésének sematikus vázlata

Az AN/CYZ-10 típusú kulcsbetöltő készülék, amely lé
nyegében egy hordozható számítógép, a kriptográfiai kul
csok terminálba történő betöltésére szolgál. A tulajdonkép
peni kulcsbetöltésen kívül a készülék mintegy 1000 kulcs
hosszabb távon történő tárolására is alkalmas, melyek be
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vitele a készülékbe többféle módon lehetséges. Ezek közül
az egyik megoldás a KOI—18 típusjelű lyukszalagolvasó be
rendezés (7. ábra) segítségével való kulcsbevitel.
A KOI-18 berendezés kriptográfiai kulcsok tárolására
nem alkalmas, de az AN/CYZ-10 vagy a KYK-13 készü

lék esetleges hiányában az adott kulcs bevitele közvetle
nül a lyukszalagról a terminálba ennek segítségével is
megoldható.
A KYK-13 kulcsbetöltő készülék az AN/CYZ-10 kulcs
betöltőnél sokkal egyszerűbb kivitelű, és sokkal szeré
nyebb jellemzőkkel rendelkezik. Kulcsok tárolására ez is
alkalmas, de a tárolható kulcsok maximális száma itt
csak 6.

Hálózati résztvevőcsoportok (NPG-k)
A hálózatban részt vevő csoportok (NPG-k), amelyek bi
zonyos értelemben a Link 16 adatvonal építőköveiként
foghatók fel, az adatvonal különböző kommunikációs há
lózatait jelentik. (Az NPG betűszó a Network Participating
Group = hálózati résztvevőcsoport kifejezésből szárma
zik.) Az NPG csoportok a hálózattervező számára lehető
vé teszik az üzenetekben meglévő funkciók szétválasztá
sát. A hálózat kapacitását először az NPG csoportokhoz
rendelik hozzá, majd pedig azokhoz a felhasználókhoz,
akik az adott csoportokban részt vesznek.
Az NPG csoportok két fő kategóriába sorolhatók. Az
egyik kategóriába a harcászati információk cseréjére
szolgáló, a másikba pedig a hálózat karbantartásához és
folyamatos működtetéséhez szükségesek tartoznak. A
jelenleg definiált csoportok felsorolását a 2. táblázat tar
talmazza. Látható, hogy a sorszám nem folytonos, ami
azt jelenti, hogy a kihagyott sorszámok alatt a Link 16
adatvonalat alkalmazó országok további funkciókkal ren
delkező NPG csoportokat valósíthatnak meg.
Jelen cikknek nem célja részletesen ismertetni a 2.
táblázatban látható összes NPG csoportot, mert az
nagy terjedelmet igényelne. Azok a csoportok, ame
lyeknél a „Funkció” oszlopban szöveges megnevezés
van, a megnevezés alapján nagyjából sejthető felada
tok megoldására szolgálnak. így például az 1-es NPG
csoport a működés megkezdésekor a hálózatba törté
nő belépést támogatja. A 2-es és 3-as (az RTT A és B)
a Link 16 egységek a rádióhullámok kétutas (oda-viszsza történő) terjedésen alapuló, azaz a kérdezés és
válaszadás elvén működő szinkronizálására szolgál. A
PPLI funkciójú (13-as és 14-es) csoportokban az
egyes részt vevő egységek pontos helymeghatározá
sát és azonosítását oldják meg. A 30-as és a 31-es
csoport a Link 16-tól eltérő üzenetekkel működő egy
ségeknek az adatvonallal történő együttműködését tá 
mogatja.

2. táblázat
NPG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
18
19
27
28
29
30
31

Funkció
Kezdeti belépés
RTT A
RTT В
Hálózatmenedzsment
PPLI A
PPLI В
Megfigyelés
Harcfeladat menedzsment
Légi irányítás
Elektronikai hadviselés
Beszédhang A
Beszédhanq В
Indirekt PPLI
Fegyverzetkoordináció
Vadász-vadász
PPLI (egyesített)
Elosztott
hálózatmenedzsment
Maradék üzenet
IJMS helyzet és állapot
IJMS üzenet

Functions
Initial Entry
RTT A
RTT В
Network Management
PPLI A
PPLI В
Surveillance
Mission Management
Air Control
Elektronic Warfare
Voice A
Voice В
Indirect PPLI
Weapons Coordination
Fiqhter-to-Fiqhter
PPLI (JOINT)
Distributed Network
Management
Residual Message
IJMS Position and Status
IJMS Message
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A táblázatban szereplő betűszavak jelentése: RTT - Round Trip
Timing (kétutas terjedésen alapuló időzítés); PPLI - Precise Par
ticipant Location and Identification (a résztvevő pontos helye és
azonosítói); IJMS - Interim JTIDS Message Standard (átmeneti
JTIDS üzenetszabvány).

Infrastruktúra
A Link 16 adatvonal kiépítésével kapcsolatban sokan haj
lamosak bizonyos téveszméket táplálni. Leggyakoribb
ilyen téveszme, hogy az adatvonal kiépítésének feladatát
azonosítják a terminálok adott platformokra történő tele
pítésével. Tapasztalt szakemberek ezért az adatvonal
bevezetését tervező új felhasználók figyelmét mindig fel
szokták hívni arra, hogy a Link 16 harcászati adatvonal
létrehozása nem egyenlő néhány újabb rádióberendezés
(terminál) beépítésével, hanem elsődleges prioritása a

folyamatos működtetéséhez szükséges infrastruktúra lét
rehozásának van.
A Link 16 harcászati adatvonal napjainkban már széleskö
rűen elterjedt, s további igen jelentős elterjedése várható. Az
adatvonalról sok nyílt információ áll az érdeklődő olvasók
rendelkezésére. Az általános tájékozódást elősegítő egyik jó
forrás például az Interneten közzétett [2.] irodalom. Jelen
cikk a szerző reményei szerint az érdeklődés felkeltését
szolgálja, és csak egy igen rövid és ennél fogva csak rend
kívül vázlatos, általános áttekintésre vállalkozott.

Felhasznált irodalom
[1.] Larry R. Herlacher Link 16 Overview, USA Légierő Harcá
szati Adatvonal Rendszer Programiroda (AF TDL SPO), 2002.
[2.]What is Link-16, http://prodevweb.prodev.usna.edu/SeaNav/NS40x/NS401_old

Wolfgang Hirschfeld - Geoffrey Brooks:

Hirschfeld
Egy német tengeralattjáró-altiszt
története 1940-1945
Wolfgang Hirschfeld távírász(rádiós) altisztként nagyrészt tengeralattjáró
kon töltötte a háború éveit. Ebben a beosztásban pontosan ismerte az üze
netváltások szövegét és tudta, hogy mi történik a parancsnoki hídon. Az Uboot alámerülése után pedig ő kezelte a víz alatti lehallgató berendezést
(hidrofon). Titkos naplója és visszaemlékezései alapján Geoffrey Brooks ké
szítette el a magyar kiadásnál felhasznált, jegyzetekkel kiegészített, angol
nyelvű változatot. A könyv elején feltétlenül érdemes elolvasni Brooks szim
patikusán tárgyilagos, angolszász propagandasallangoktól, dicshimnuszok
tól mentes bevezető írását (9-12. oldal).
Szemben egyes, valótlanságokat állító szovjet, NDK-s és nyugati szer
zőkkel, Hirschfeld a tengeralattjáró-háború és a tengeralattjárós élet valódi
eseményeit, élményeit, hangulatát osztja meg az olvasóval. Az igazat
mondja el a hajdani bajtársakról és szétoszlatja a „kegyetlen náci kalózok”
mesterségesen kialakított rémképét. Megismerhetjük azokat a húszon- és
harmincéves fiatalembereket, akik - míg a német haderő zöme Keleten har
colt - a tengeri fronton, az U-hajók fedélzetén igyekeztek térdre kényszerí
teni Nagy-Britanniát. A mű szórakoztató, helyenként kifejezetten humoros
stílusban mesél kifutásokról és visszatérésekről, a gyakran sikertelen torpe
dótámadásokról, a különböző tengeralattjáró-falkák működéséről, a hajópa
rancsnokok versengéséről, a kisebb-nagyobb fedélzeti ügyekről és az igen
rámenős, bulldogtermészetű, kudarcait nehezen viselő Heinrich Bleichrodt
(becenevén „Ajax”) kapitányról.
Rendkívül érdekesek az U-234-es utolsó útjáról és rejtélyes rakományá
ról szóló fejezetek. Ez a nagyméretű, különösen nagy hatótávolságú tenger
alattjáró pár nappal a német fegyverletétel előtt futott ki, hogy Fehler korvettkapitány parancsnoksága alatt higanyt, uránércet, haditechnikai dokumen
tációt, szétszerelt repülőgépeket, rakétaalkatrészeket, katonatiszteket és
mérnököket szállítson ki Japánba.
A Hájjá és Fiai Könyvkiadó jóvoltából kiváló háborús regénnyel, visszaem
lékezéssel gyarapodhat a második világháború történetét kutató magyar ol
vasók könyvgyűjteménye. Biztosra vehető, hogy akinek tetszett a
Hihetetetlen győzelem, az Óriások csatája, vagy az Őfelsége hadihajója, az
Wolfgang Hirscfeldben sem fog csalódni. A fordítás szövegén viszont itt-ott
még lehetett volna csiszolni, mert a 105 mm-es ágyúból nem töltényeket,
hanem gránátokat lőttek ki!
Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2003
260 oldal, 32 fekete-fehér fénykép. Bolti ára 2499 Ft.
Megvásárolható a könyvesboltokban vagy megrendelhető a kiadónál:
4017 Debrecen, Pf. 32, Telefon: 06 52/419-303, e-mail: rendel@hajja.hu, internet: www.hajja.hu
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Nemzetközi haditechnikai szemle
Advanced Mobility Aircraft
Elképzelések egy új generációs „super cargo”-ról
A repülőgépipar megkezdte a felkészülést az újfajta
stratégiai szállító és légi utántöltő repülőgépek gyár
tására.
A legnagyobb gyártók tervezőirodái, a meglévő fejlesz
tési programokon és azok gyakorlati megvalósításán
túl, anyagi forrásaik egy részét arra fordítják, hogy olyan
új terveket tanulmányozzanak, amelyek megfelelnek
majd a kereskedelem közeli vagy távoli jövőbeli követel
ményeinek. Ezer ilyen tanulmány közül azonban jó, ha
egy megvalósul. Az az új repülőgép, amely a különböző
vizsgálatok és próbák során jó eredménnyel végez,
nem létezhetne a többi 999 terv nélkül, melyek nem jut
hattak tovább a tervezőasztalnál vagy a számítógép
képernyőjénél.
Katonai területen az érdeklődés középpontjában álló
témák egyike a szállítás, melynek egyik speciális területe
a légi utántöltés. Az Egyesült Államok Légi Szállítási Pa
rancsnoksága (Air Mobility Command) vezénylete alatt a
világ legnagyobb légi szállító flottája alapvetően Boeing
KC-135 Stratotankerekre és Lockheed C-141C Starlifterekre épül. Ezen típusok ma már nem a legmegfele
lőbbek a feladatra, hiszen nagyobb részük már 35-40
éve szolgál. A Pentagon „global reach” (globális elérhető
ség) törekvései szerint a fenti gépek leváltásával nem le
het tovább várni. Ez alapján a Lockheed-Martin Aeronau
tical Systemsnél már különböző fejlesztési irányokban
folynak kutatások, melyeknek célja egy új generációs kö
zepes szállító repülőgép megépítése, mely megfelel egy
Advanced Mobility Aircraft, vagyis egy megnövelt mozgékonyságú repülőgép követelményeinek.
Valójában már fut az USAF egy programja, a Mobility
Master Plan (Átfogó Mozgékonysági Terv), mely szerint a
C-141C-ket 2006-ig le kell cserélni, a KC-135-ösöket
pedig 2013-tól 2030-ig ki kell vonni a hadrendből. Min
dent összevetve ez a terv 700 repülőgépet érint. Ezek a
repülőeszközök teszik ki ma az AMC (Air Mobility Com
mand) flottájának 80%-át: a Starlifterek képviselik a szál
lítókapacitás 35%-át, míg a KC-135-ösök adják a légi
utántöltő flotta 90%-át!
Az említett típusok további jövőjét nézve a KC -135ösöknek nagyon kevés esélyük van arra, hogy profitál
hassanak a kereskedelmi szállításokból és a nagyon ha
sonló civil B.707-esek átalakításából. Ezzel szemben a
KC-10 Extenderek, melyek felépítése nagymértékben
megegyezik a személy és/vagy teherszállító DC-10esekével, akár 2010-ig is szolgálatban maradhatnak,
vagy még annál is tovább. Az USAF számításai szerint
ugyanis a KC-10-eseket akár 2040-ig is rendszerben le
het majd tartani.
A Lockheed-Martin 1994-től napjainkig kb. 40-féle el
rendezést tanulmányozott, és egy olyan megoldással
hívta fel magára a figyelmet, mely egy kereskedelmi gép
törzset és egy box winget, azaz dobozszárnyat egyesít
magában. (Ezt korábban joint wingnek, összekötött

1. ábra: A Lockheed-Martin Aeronautical Systems által a
NASA-пак ajánlott dobozszárnyú „super cargo" kereskedel
mi repülőgép

2. ábra: Ez a nagy volumenű tanulmány egy az USAF köte
lékébe tartozó „box wing”-es KC-X-et ábrázol, amint az ép
pen két modern vadászgépet (F-22) tölt fel

3. ábra: Ezen a képen a fenti „super cargo” „super freighter”
(szuper teherszállító) változata látható, amely a katonai stra
tégiai légi szállításokra is alkalmazható lenne

szárnynak nevezték.) Szintén nagy érdeklődésre tettek
szert egy másfajta, ún. blended winggel (egybeöntött
szárnnyal) ellátott repülőgéppel. Ennél a koncepciónál a
szárnyakat LERX-szel (Leading Edge Root Extension),
azaz szárnybelépőél-összekötővel kapcsolják a gép tör2004/1 HADITECHNIKA 21

ken. így elvileg megduplázódik a gép tüzelőanyag-átadó
képessége, mivel egyidejűleg akár négy vadászgépet is
képes ellátni. Más értelmezésben ez azt jelentené, hogy
ha az új tankerek szolgálatba állnak, a jelenlegi töltőcső
mennyiséghez feleannyi repülőgép fog tartozni, hiszen
egy repülőgépen nem kettő, hanem négy töltőcső szol
gálja majd a feltöltést.
A tervezet megvalósíthatóságának kiderítésére 1996
végén a LMAS Advanced Design Department (Fejleszté
si Tervezési Osztály) kifejlesztett egy 2 m-es szárnyfesz
távolságú rádió-távirányítású modellt, mely 1997. márci
us 7-én emelkedett először a levegőbe. Ez az igazi UAV
(Unmanned Aerial Vehicle - pilóta nélküli légi jármű) öszszesen 18 repülést hajtott végre, s ezzel bebizonyította,
hogy megfelel az elvárásoknak, sőt, bizonyos területeken
még többet is tud.
Miközben a leendő AMA (Advanced Mobility Aircraft)
elrendezését tanulmányozták, a fő erőket a hagyomá
nyos megoldásra koncentrálták, a gyakorlatban vizsgál
ták egy C-141-es két eltérő felépítésű típusát, egy teher
szállítót és egy légi utántöltőt, egy egybeöntött szárnyút
és egy dobozszárnyút. A LMAS (Lockheed-Martin Aero
nautical Systems) felkérést kapott a NASA-tól, hogy mé
lyítse el a kutatásait néhány teljesen más irányban is: egy
325 férőhelyes új koncepciójú utasszállító, egy egymás
hoz hajtott szárnyú utasszállító, a B-747-400F-nél na
gyobb hatótávolságú és teherbírású szállító repülőgép, il
letve ennek katonai változata, mely majd felválthatja a
C-5-ösöket - területén is.
A NASA által finanszírozott kutatások tovább fognak
folytatódni, az AMA pedig talán már a következő években
hadrendbe fog állni a USAF-nál. Ezzel kezdetét veszi
majd a C-141C-k helyettesítését célzó program, mely
három fő projektből áll. Az első elképzelés szerint (a
megvalósulásra ennek van a legkevesebb esélye) a
C-141 szárnyát és törzsét megnövelve elérhető lenne a
18 500 km-es hatótávolság. A második terv csupán két új
fejlesztésű hajtóművet és lemezes profilú szárnyakat tar
talmaz. Valószínűleg azonban a harmadik megoldás lesz
a befutó, amelyet már korábban említettünk: egy box
winggel ellátott, gyakorlatilag kétfedelű repülőgép, mely
nek alsó szárnya pozitív (hátranyilazott), míg a felső szár
nya negatív nyilazású (előrenyilazott). A szárnyvégeket
összekötőelemek kapcsolják egymáshoz, s ezek egyben
a függőleges vezérsíkok szerepét is betöltik. Alulról néz
ve ennek a szárnyszerkezetnek szabálytalan rombusz
alakja van. A gépet két vagy három hajtómű repítené, a
szükséges tolóerőtől függően.

5-6. ábra: A „box wing”-es K C -X gép modellje RAF jelzéssel

zséhez; így ez a felépítés nagyon hasonlít a csupaszárny
koncepcióra. Az áramvonalas törzs-szárny ötvözetnek
köszönhetően a repülőgép egész teste felhajtóerőt ter
mel, emellett csökken a gép légellenállása és üzem
anyag-fogyasztása is. Az utasok és a hasznos teher a
„törzs” középső szekciójában kapnak helyet.
A box winges megoldást azért találták különösen elő
nyösnek, mert lehetővé teszi a szárnyvégeken újabb két
légi utántöltő hely létesítését: 1-1 merev cső az alsó
szárnyvégeken, 1-1 flexibilis töltőcső a felső szárnyvége
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7. ábra: A szárny alatti hajtóműves változat a Lockheed-Martintól

A box winges AMA
A doboz szárnyú AMA nemcsak új, hanem egyben forradal
mi lépés is a fejlődésben. A gép 20%-kal kevesebb parko
lóhelyet igényel, kisebb az indukált légellenállása, nagyobb
a belső tér mérete, ezzel együtt a szállítandó teher és az
üzemanyag mennyisége, a megvásárlásával és üzemelte
tésével járó költségek pedig 20-25%-kal alacsonyabbak
egy hasonló teljesítményű hagyományos repülőgépénél.
A LMAS által kínált dobozszárnyú super freighter, szu
per teherszállító megfelel a jövő nagy hatótávolságú szál
lító repülőgépével szemben támasztott követelmények
nek. Emellett kompatibilis a már rendszerben lévő földi ki
szolgáló berendezésekkel és rendszerekkel. A Group 5 tí
pusú repülőterekről üzemeltethető repülőgép képes lesz
200 000 font (90 720 kg) terhet 6000 tengeri mérföldre (11
129,76 km) elszállítani. A szuper teherszállító három fe
délzetén a teher berakodását nyolc rakodóajtó szolgálja.
A raktér oszthatósága lehetővé teszi a kombinált üzemel
tetést, azaz az utasok a felső, a szállított áru pedig az al
sóbb fedélzeteken helyezhető el. A B-747-400F-hez ké
pest a super freighter adott távolságra több tonna terhet
tud elszállítani kevesebb repülőgép igénybevételével és
alacsonyabb üzemanyagköltség mellett. Szállítási képes
ségei a következők: 991,063 n f térfogatú raktér, 158 760
kg teherbírás, 48 db M-1 vagy 36 db LD-3 konténer.

Az AMA integrált moduláris tankolórendszerének köszön
hetően egyaránt el tud látni légi szállítási és utántöltési fel
adatokat is. Ezáltal változatlan szerkezeti felépítés mellett
ugyanazon repülőgép légi szállítási, deszantolási és utántöl
tési küldetésekben is részt vehet. A légi szállítási hadműve
letekben az AMA akár 4000 tengeri mérföldre (7419,84 km)
is képes lesz továbbítani a hadsereg könnyű hadosztályai
nak bármilyenfajta felszerelését. A deszantküldetések során
akár 150 ejtőernyőst vagy 2 db 60 000 font (27 216 kg) hadi
anyagot is magával vihet. A légi utántöltési feladatok során szállítóképessége megtartása mellett - a KC-135R-rel meg
egyező tüzelőanyag-mennyiséget adhat át más gépeknek.
A repülőgép hatékony tagja lehet majd a USAF Légi
Expedíciós Erőinek (Air Expeditionary Forces - AEFs).
Részt vehet a stratégiai légi szállításokban, a hadszíntéri légi utántöltésben, tehát megfelel az AEFs többküldetésű repülőgép elvárásainak. A moduláris felépítésre ala
pozva különféle változatokat lehet majd gyártani, legyen
szó felderítésről és lehallgatásról, elektronikus harcról,
kutató-mentő feladatokról, különleges küldetésekről vagy
akár a jövő nagy hatótávolságú csapásmérő eszközeiről
(UAV-okról), melyek hordozó-repülőgépe lehet.
Mindezen kínálkozó előnyök ellenére ahhoz, hogy ez a
terv érvényesülni tudjon, nyernie kell a szokatlan szerkezeti
felépítésével kiváltott ellenreakciókkal szemben. Nehéz meg
jósolni, mi lesz ennek a koncepciónak a jövője. A múltban a
kétfedelűek hamar elismerésre tettek szert (s ezen az a tény
sem változtat, hogy csak néhány évtizedig maradtak fenn),
azonban más merész újítások - mint az előrenyilazott vagy
az aszimmetrikus szárny - nem érték el a várt sikereket.
A képek számítógéppel készített illusztrációk.
Felhasznált irodalom
Nico Sgarlato (2000): Advanced Mobility Aircraft. In:
L’Aeronautica & Difesa, Nr.169., 2000., 30-33. p.
www.lmaeronautics.com
http://oea.larc.nasa.gov/PAIS/BWB.html

Szűr Zoltán

M Ö lderS (dokumentumkötet)
Szerkesztette és összeállította Józsa Béla
Az emlékkönyv Werner Mölders születésének 90. évfordulójára készült.
A felhasznált források: Fritz von Forrel: Mölders und seine Männer; Das
Jagdgeschwader 51; Adolf Galland: Die Ersten und die Letzten c. könyvek,
Der Adler c. folyóirat 1940-1942-es és a Signal c. folyóirat 1941/15, 1942/9
számai. A munka életrajzi ismertető, amely a 28 éves Werner Mölders, a
Luftwaffe (és a Wehrmacht) legfiatalabb tábornokának életútját és 115 légi
győzelmét tárgyalja.
Militaria-kiadás, Budapest 2003., 191 old., 91 ábra., 2500 Ft.
A könyv megvásárolható:
Sas Militaria, 1054 Budapest, Sas u. 4.
Fehérlófia könyvesbolt, Budapest Vili., József u. 8. (303-1072)
Utánvéttel megrendelhető:
Történelmi Hagyományőrző
és Hadisírgondozó Alapítvány,
1428 Budapest, Pf. 72 (06 30/948-6948)
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Egy Hawk 200-as lezuhanása Szlovákiában
- egy szemtanú beszámolója
A SIAD színes repülőgép-kavalkádjában a sok látnivaló kö
zepette mindenki csak azokat a gépeket kereste, melyeknek
bemutatója valamilyen attrakciós elemet tartogatott, mint
például a Szu-27-es „kobrája”, a MiG-29-es, a Mirage
2000-es és az F-16-os műrepülései. A kiképzőgépek bemu
tatói egy idő után csupán szürke programbetéteknek hatot
tak. A Hawk 200-asnál mégis más volt a helyzet! A maga fel
tűnően díszes kamuflázsában sokkal többet forgolódott a
betonon (főleg a tribün előtt), mint a többi kis Jet. Ennek ha
marosan megtudtuk az okát is: a SIAD narrátorai ezt a típust
úgy kezdték emlegetni, mint a szlovák kiképző- és könnyű
vadászgépek egyik lehetséges utódját, az akkor már egyre
fogyatkozó L-139 Albatrosok majdani lecserélésére. Ez volt
a magyarázata annak, hogy a Hawk 200-as légi bemutató
ját nagyobb érdeklődéssel követte a közönség.
A bemutató szokványosán zajlott. Nem volt rosszabb az előt
te repülteknél, de műrepülése semmi különlegeset nem nyúj
tott. Mivel már jócskán elmúlt dél, és a bemutatók a közönség
től délre folytak a 31/13-04/22 pályakereszteződéstől a 22-es
irányába, az erősen tűző nap egyre jobban zavarta a rálátást a
műsorra. Ezért szinte üdítőleg hatott, hogy a Hawk 200-as a be
mutatóját a szokványtól eltérően kissé nyugatabbra, a Stefánik
repülőtér épületei fölé húzódva végezte. Ekkor következett be
a sajnálatos esemény! A harangot akarta-e megrepülni, vagy
csak egy sima gyertyát, azt valószínűleg már nem tudjuk meg,
csak az látszott, hogy egy függőleges emelkedő csúcsán, nem
túl magasan a gép leadja az orrát, északnyugati irányba fordul
és a motor felbőg, a gép pedig függőlegesen süllyedve próbál
sebességet gyűjteni. Mivel mindez a repülőtéri torony irányá
ban történt, a tömeg elnémult és döbbenten várta a fejleménye
ket. Pár másodperc alatt zajlott le minden. Eleinte csak kissé
törte meg a pilóta a gép zuhanását, de hamarosan két-három,
szemmel élesen kivehető manőverrel próbálta elkerülni a
katasztrófát. Már-már úgy látszott, sikerül is neki, mikor az irá
nyítótorony mellett a már vízszintes helyzetben lévő és vízszin
tes sebességet gyűjtő, de még mindig zuhanó gép a földnek
csapódott. A földet érés helyén egy nagy porfelhő képződött,

majd a roncs átpattant az útjában lévő földszintes repülőtéri
kiszolgálóépületek fölött. Az újabb földet éréskor belobbant a
kerozin, és egy hatalmas gomba alakú tűztérben azonnal el
égett. A földön a roncsok nem égtek tovább, csak az ellobbant
tűzgömb fekete füstjét vitte a gyenge légáramlat.
A tömeg döbbenten nézte a tragédiát. A kommentátor
percekig meg sem szólalt. Hamarosan (15-20 perc múlva)
a kommentátori emelvényhez jött gépkocsival Gombík tá
bornok, a SIAD egyik főrendezője, és azt közölte a narrá
torral, hogy a pilóta a gépben maradt, több halott vagy sé
rült nincs. A programot meghatározatlan időre felfüggesz
tették. Nemsokára Gombík tábornok visszatért az emel
vényhez, és újabb, immár végleges információkat közölt a
katasztrófáról. A Hawk 200-as pilótája életét vesztette, a
földdel való ütközéskor leszakadtak a végtagjai és a feje.
Továbbá elhunyt egy fiatal nő, aki a repülőtéri kiszol
gálóépület tetején, tiltott területen napozott, és az épületet
átrepülő roncsok leseperték onnan. Könnyebben sérült to
vábbá négy sorköteles katona, akik a SIAD műszaki bizto
sításánál segédkeztek. A műsort mintegy kétórai szünet
után folytatták, de nagyon sok program kiesett, mert több
pilóta nemet mondott a további fellépésre.
A napot a szintén brit felségjelű Harrier repülése zárta,
ki egyben búcsúzott is a szerencsétlenül járt Hawk pilótá
jától. Mikor a Harrier a tribünnel szemben lebegett, min
denki felállt, így fejezte ki a tiszteletét az elhunyt iránt. Mi
kor a gép lebegve meghajolt, senki sem arra gondolt, mi
lyen hangos, milyen szép, hanem magunk előtt láttuk a
szerencsétlenül járt Hawk 200-as megtört ívű zuhanását.
A későbbi vizsgálat a katasztrófa okaként a pilóta hibáját
állapította meg, aki a gépet túlhúzva előidézte a Hawk 200as nagy sebességvesztés miatti átesését. Abban, hogy nem
hagyta el a gépet, habár erre azért lett volna ideje, bizonyá
ra az akadályozta meg, hogy a zuhanó gép az épületek fe
lé tartott. Bátor cselekedet volt, de az életével fizetett érte.

Takács Frigyes

Veress D. Csaba

Magyarország hadikrónikája 1944-45
2. kötet

Veress D. Csaba

Magyarország
hadikrónikája
1944-1945
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A könyv a Magyarország területén zajló hadműveletek részletes leírását
tartalmazza 1944. 11. 07-től 1945. 04. 13-ig, a német Birodalmi Védőál
lás áttöréséig. Az első kötet után két évvel megjelent folytatás alapmun
ka. Eddig nem készült egy kiadvány sem, amely szinte napi dátumokkal
részletesen tárgyalja a magyarországi hadszíntéren lezajlott földi és lé
gi eseményeket. A fellelhető levéltári dokumentumok és az eddig megje
lent szakkönyvek összegzésével készült anyag 13 fejezetre oszlik, 3 tér
kép, 54 fotó egészíti ki. A könyv támogatást nem kapott, saját erőből ál
lították elő.
Militaria Történelmi Hagyományőrző és Hadisírgondozó Alapítvány
690 oldal, Budapest, 2003. Ára: 8200 Ft
Megvásárolható a Militaria Szaküzletekben és a Kiadó címén
1428 Budapest, Pf. 72, Tel.: 06 30/948-6948

Air Race rendezvény a tököli repülőtéren
2003. július 26-án a tököli repülőtéren rendezték az Air Race repülőversenyt.
Képeink a részt vevő F4U-4 Corsair II. világháborús veterán repülőgépet ábrázolják.

Fotók: Baranyai László
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Képek az Irak elleni hadműveletekről

1. A? iraki TV felvétele 2003. 04. 04-én egy zsákmányolt
AH-64D Longbov Apache helikopterről Bagdadban. A 99-5135
számú gép összes fegyverzetét, gépágyúját eltávolították, való
színűleg az 1st. Cavalry hadosztály gépe volt.
2. 2003. 03. 25-én a Köztársasági Gárda (RGFC) Medina-alMunnawarah hadosztályának támadása közben lelőttek egy
AH-64D Apache helikopted. Hivatalosan egy farmer Brno tí
pusú csehszlovák karabéllyal lőtte le.
3. A felborult AH -64D Apache harci helikopter a 3rd. Infantry
Division, 1-3rd. Aviation Regiment gépe volt. 2003. 03. 31-én
felszállás közben lezuhant. A személyzete, Mike Carman és
Cathy Jarrell súlyosan megsebesült.
4. Lelőtt brit Tornado roncsai, amelyet egy kuvaiti Patriot üteg
telibe talált.
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Az etióp-eritreai háború rövid története (1998-2000)
Az afrikai kontinens II. világháború utáni történetének
egyik legvéresebb háborúja dúlt 1998-tól 2000-ig, az Af
rika szarván elterülő két ország: a 60 millió lakosú Etiópia
és a 4 milliós Eritrea között. Az alábbiakban a háborúhoz
vezető utat, illetve a konfliktus főbb eseményeit szeret
nénk bemutatni.

E ritrea

Keren

Aktodat

Harc a függetlenségért

MtassdNKS
Asmara

Eritrea története először 1890-ben vált el Abesszíniáétól,
miután az olasz hadsereg elfoglalta és gyarmatosította a
tengerparti sávot. A második világháborúban brit csapa-
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3. ábra: Az etióp hadsereg támadása 2000 májusában
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2. ábra: Etióp és eritreai offenzívák 1999-ben

5. ábra: Etióp katonák útban a frontra (Ethiopia-Eritrea Con
flict WebPage)
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10. ábra: 2000 májusában zsákmányolt eritreai páncélos

7. ábra: Etióp katonák előrenyomulása a 2000-es májusi offenzíva alatt (Ethiopia-Eritrea Conflict WebPage)

8. ábra: Etióp páncélososzlop
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11. ábra: A Mereb folyó völgye

tok szállták meg az országot, akik az irányítást 1952-ben
átadták az etióp császárságnak, amely egy ENSZ-döntés
következtében föderációra lépett Eritreával. Az eritreai
nép azonban a konföderáció gondolatát elutasította. Az
Eritreai Felszabadítási Front (Eritrean Liberation Front ELF), aztán 1962-ben gerillaháborút kezdett a császári
biztonsági erők ellen. Az, hogy 1962-ben Eritreát társor
szágból tartománnyá nyilvánították, csak olaj volt a tűzre.
1968-ban az ELF marxista szárnya megalakította az
Eritreai Népi Felszabadítási Frontot (Eritrean People’s
Liberation Front - EPLF). Az új szervezet megjelenése
fokozta a rajtaütések intenzitását, ezért 1971-re már a
császári hadsereg fele, mintegy 20 ezer fős megszálló
haderő állomásozott a tartományban. Ugyanakkor az
ELF és az EPLF közötti nézeteltérések polgárháborúba
sodorták a két rivalizáló gerillaszervezetet, amelyek

1972-től két éven át küzdöttek egymással. A testvérharc
ból végül az EPLF került ki győztesen.
1977-ben az Etiópia elleni szomáli támadást kihasznál
va a gerilláknak sikerült ellenőrzésük alá vonni a tarto
mány nagy részét. Az etióp ellenoffenzívát a nagyarányú
szovjet és kubai „testvéri segélynyújtás” tette lehetővé. A
támadás sikeres volt, és a gerillákat Nakfa városába és
az északkeleti hegyvidéki területre szorították vissza. Eb
ben a térségben azonban az eritreaiak szilárdan megve
tették a lábukat, és bár a Derg (az etióp marxista kor
mány katonai közigazgatása) erői 1978-83 között öt
nagy offenzívát indítottak, mégsem tudták kiűzni őket
Nakfa térségéből.
1984-re az EPLF jelentősen megerősödött, és erői
szétvertek számos Asmara környéki helyőrséget, vala
mint elfoglalták az északkeleti tengerpartot és Barentu
városát, amelyet az etiópok csak nagy erők bevetésével
tudtak visszaszerezni. 1985 októberében az etióp kor
mány újabb offenzívát indított - ez volt a nyolcadik - ,
amelyben az eritreiakat ismét visszaszorították a tarto
mány északi részein húzódó hegyi területekre. Ennek el
lenére a kormányerők nem tudták elérni az EPLF
Nakfánál levő hegyi erdőjét, amely ekkor már a gerillák fő
bázisát képezte. Bár 1987-re a Derg 700 000 fős hadse
reggel rendelkezett (1300 harckocsi, 1200 PSZH, 150
harci repülő), nem bírt az EPLF gerillahadseregével,
amely a hagyományos gerillataktikát követte.
Az eritreai nép függetlenségi háborújának történetében
az 1988-as és az 1989-es év katonai eseményei hozták
meg a fordulatot. 1988-ban az Afabet város környékén ál
lomásozó etióp 2. Forradalmi Hadsereget 30 000 EPLFgerilla bekerítette, és a hadsereg 3 hadosztályát szétver
te. A harcok során a kormányerők 18 000 embert veszí
tettek. A hadművelet eredményeként csak a Vörös-ten
ger partmelléke maradt az etióp kormányzat kezében,
amelynek ellátását kizárólag légi úton tudták biztosítani.
Az afabeti vereség demoralizálta a Derg erőit, amelyek
az 1988-89-es harcok folyamán 50 000 embert vesztet
tek, majd 1989 elején Tigrénél döntő vereséget szenved
tek. 1990. március 10-én elesett Massawa kikötője, s ez
zel már az EPLF ellenőrizte az ország területének 75%át. Az EPLF győzelmei, illetve a Szovjetunió összeomlá
sa - amely a Derg legfőbb támogatója volt - tárgyalóasz
talhoz ültette az etióp vezetőket. Hosszas politikai küzde
lem után 1993-ban Eritreában népszavazást tartottak,
amelyen szinte 100%-os arányban nyertek a független
ségpártiak. 1993. május 23-án Issayas Afewerkit válasz
tották az állam elnökévé, és 1993. május 24-én hivatalo
san is kikiáltották Eritrea függetlenségét.

A háború okai
Issayas központosított, állami ellenőrzést valósított meg,
az önfeláldozásra és katonai fegyelemre alapozva szinte
spártai államot épített fel. Az ország 1993-1997 között
fegyveres összetűzésbe keveredett Szudánnal és Je
mennel is, aminek fő oka Issayas és az EPLF expanzionista politikája volt.
Eritrea és Etiópia viszonyát problémák terhelték, mivel
a határvonalat nem pontosan jelölték ki. Eritrea azt a ha
tárvonalat ismerte el, amelyet még az 1902-es olasz-eti
óp szerződés rögzített. De ez a szerződés néhány pon
ton kétértelmű volt. Badme település térségében a határ
két folyót kötött össze, de arról vitáztak, hogy hol is he
lyezkedik el az erre a névre keresztelt falu. Zalambessa
körül a folyókat nevezik másképp, s nem világos, hogy az
olasz-etióp szerződés mikor melyikre utalt. Bure térségé

ben a szerződés úgy jelölte ki a határt, hogy az a tenger
től 60 km-re párhuzamosan haladjon, amit a két fél szin
tén eltérően értelmezett.
A határproblémák mellett gazdasági konfliktus élezte
tovább a helyzetet. Etiópia ugyanis elvesztette tengeri ki
járatát, és termékeit csak költséges módon tudta Eritreán
keresztül exportálni. Ráadásul a természeti források nél
küli Eritrea a feldolgozóiparát fejlesztette, s az olcsó mun
kaerő Etiópiából történő elszívása szintén feszültséget
teremtett a két állam között, amit csak tovább fokozott,
hogy Asmara az etióp valuta, a birr helyett 1997-ben be
vezette saját valutáját, a nakfát. A két ország viszonyát
tovább rontotta Issayas eritreai elnök és Melesz Zenavi
etióp miniszterelnök személyes ellentéte. Mindkét vezető
a nemzeti nagyságot testesítette meg.
A szembenálló erők
Az eritreai hadsereg magját az EPLF gerillahadserege
adta, amely több mint 20 évig harcolt a függgetlenség ki
hívásáért. A függetlenség kiharcolása után az EPLF cél
ja megváltozott: regionális hatalmi tényezőként kívánták
látni országukat. E cél elérése érdekében fegyvereket
szereztek be, és fejlesztették a katonai infrastruktúrát (a
kézifegyverektől kezdve a harckocsikon át a repülőkig).
Az ország lakossága számára a legfontosabb „törvény” a
nemzet fegyveres szolgálata lett. Az egész lakosságot in
tenzív kiképzésben részesítették. Néhány év alatt az
eritreai haderő Afrika egyik legjobban felszerelt és kikép
zett hadseregévé vált. Létszáma 1998 májusában az el
ső lépcsős tartalékosok mozgósításával megközelítette a
120 000 főt. A haderőt hadosztályokba szervezték. Az
eritreai lövész hadosztályok hadrendjében 3 lövészdan
dár volt, míg a gépesített hadosztályok egy harckocsi- és
három tüzérdandárral rendelkeztek. A hadosztályok lét
száma 6-7000 fő volt.
A haderő 200-300 db T -54 és T -55 típusú közepes
harckocsival,
számos
páncélozott
harcjárművel
(BRDM-2, BMP-1, BTR-60), sok löveggel (76, 85, 122,
130 mm űrmérettel), illetve különböző típusú és űrméretű
aknavetőkkel rendelkezett. A légierőnek 8 db MiG-21-es
és 2 db MiG-23-as vadászrepülőgépe, 6 db MB-339-es
könnyű támadó repülőgépe volt.
Rendelkeztek még 4 db Mi-17-es és 4 db Mi-24-es he
likopterrel, valamint 4 db kínai gyártmányú Y-12-es szál
lítórepülővel. A haditengerészet 1100 fős állománya 10
hadihajót üzemeltetett.
Az eritreai hadsereg kiváló helyzetével élesen szemben
állt az Etióp Védelmi Erők katasztrofális állapota. Etiópia
az 1990-es években az afrikai kontinens legnagyobb le
szerelését hajtotta végre: a több mint 700 000 fős hadse
reget 50 000 fő alá csökkentették, és radikálisan lefarag
ták a katonai kiadásokat. Miután Eritrea kivált az ország
ból, megszűnt a hadiflotta, és a légierő is leépült. Ráadá
sul az etióp hadsereget az új országhatáron belül, az
oromói és ogadeni területeken is gyakran érték gerillatá
madások. Ezen okok következtében a haderő morálja és
képzettségi szintje alacsony fokon állt. Ugyanakkor a kü
lönböző hadianyagokból viszonylag nagy raktárkészletek
álltak rendelkezésre. Az eritreai támadáskor az etióp had
sereg kb. 350 db közepes harckocsival (T-54/T-55,
T-62), 250 db páncélozott harcjárművel (BRDM-1/-2,
BMP-1 és főleg BTR-40/BTR-60/BTR-152), kb. 400 db
löveggel (főleg 85, 122, 130 mm-es), BM-21-es sorozat
vetőkkel és több száz különféle aknavetővel rendelkezett.
Az Etióp Védelmi Erők hadosztályai egy gépesített és há
rom lövészdandárból álltak, létszámuk 10 000 fő körül
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mozgott. A légierő, melyet szinte a semmiből támasztottak
fel, mintegy 40 db MiG-21-es, 18 db MiG-23-as és 5 db
MiG-27-es repülővel rendelkezett, valamint 22 db Mi-8as és 24 db Mi-24-es helikopter volt még hadrendben.

A konfliktus kezdete
Az első fegyveres incidensek 1998. május 6-án törtek ki
Badme város térségében. A konfliktust tárgyalásos úton
próbálták meg rendezni, majd ezek sikertelensége után
május 12-én a kora reggeli órákban megindultak az
eritreai hadoszlopok, amelyek még aznap megszállták
Badmét és térségét. Az etióp hadseregnek nem állomá
soztak egységei a térségben, a rendőrség és a határ
menti milícia pedig nem volt képes komoly ellenállás ki
fejtésére. Az eritreai hadsereg megszállóként viselkedett,
fosztogattak, gyilkolták a helyi civil lakosságot, templo
mokat és kórházakat romboltak le.
Május 31-én az eritreai hadsereg újabb frontszakaszon
lendült támadásba Zalambessa, Alitinea és Aiga térségé
ben. A harcok itt június 6-ig elhúzódtak. Június 5-én az
eritreaiak bombázták Mekellét (Tigray tartomány székhe
lye), ahol a támadásnak számos civil is áldozatul esett.
Erre válaszul az etióp légierő másnap légicsapásokat
hajtott végre eritreai célpontok ellen, köztük az asmarai
légikikötő ellen is. Június 9 -1 0-én az eritreai haderő
nagyszabású támadást indított a Badme-Shiraro-i és a
zalambessai frontszakaszokon, de az erősödő etióp vé
delem visszaverte ezeket a próbálkozásokat, és súlyos
veszteségeket okozott a támadóknak.
Június 11-én az eritreai hadsereg újabb frontot nyitott
meg, a délit. Bure térségében rendkívül súlyos harcok dúl
tak. Az eritreaiak támadásai rendre kifulladtak. Miután
nem tudták döntésre vinni a dolgot, és mivel a közelgő
esős évszak nem kedvezett a hadműveleteknek, viszony
lagos nyugalom alakult ki az arcvonalon. Az eddigi harcok
Eritrea sikerét hozták, akik mintegy 400 négyzetkilométer
nyi területet szálltak meg. Az eritreaiak, miután megszilár
dították állásaikat, az első világháborút idéző megerősített
lövészárokrendszer kiépítését kezdték meg (bunkerek,
erődített körletek stb.). A harcok kezdete után több tízezer
eritreait űztek el Etiópiából, és Eritreában is ezerszámra
deportálták és zavarták el otthonaikból az etiópokat.
A hónapokon keresztül tartó viszonylagos nyugalmat
mind a két fél erőgyűjtésre használta. Etiópia megerősí
tette a légierejét a szovjet utódállamokból származó 8 db
Szu-27-es vadászgéppel, illetve a Romániától vásárolt
10 db MiG-21-es és MiG-23-as repülőgéppel. Ezeken
kívül még 4 db Mi-24-es és 8 db Mi-17-es helikoptert
szereztek be Oroszországból. A légierőt bolgár tisztek
segítségével szervezték újjá. A szárazföldi erők harcko
csiállományát 150 db T-55-össel növelték, amelyeket
Bulgária és Fehér-Oroszország szállított. De szállított
még különböző eszközöket Kína és Franciaország is.
Eritrea szintén kihasználta a nyugalmat, és 10 db
MiG-29-es típusú vadászgépet szerzett be. Vásárolt
még BM-21-es sorozatvetőket Bulgáriából, és sok egyéb
fegyvert a posztszovjet térségből, például 200 db SA-18as légvédelmi rakétát Oroszországból, 6 db MiG-21-es
harci repülőt Moldáviából. A technikai fejlődés mellett je
lentős volt a hadseregek élőerő állományában bekövet
kező változás is. 1999 elejére az eritreai hadsereg létszá
ma elérte a 250 000 főt, az Etióp Védelmi Erőké 350 000
fölé nőtt, ami 10 hónap alatt hétszeres növekedés(l).
Természetesen a háború nem elszigetelten zajlott, ki
hatással volt a térség országaira, és mozgásba hozta a
különböző politikai érdekeket. Az eritreaiakat például Lí
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bia és más arab országok is támogatták, s az ország,
hogy javítsa pozícióit, fegyverszállításokkal és katonai ta
nácsadókkal segítette az etióp központi kormány ellen
küzdő oromói és ogadeni felszabadító frontokat. Ezeket a
szervezeteket támogatta Hussein Audid, a legerősebb
szomáli hadúr is. Etiópia viszont bármelyik Szomáliái klán
segítségére sietett, amely hajlandó volt Audid ellen for
dulni. így fegyverekkel és kiképzéssel bábáskodott a
Szomália északkeleti csücskén létrejött államocska,
Puntföld 1998-as születésénél, de egy egész dandárt kül
dött ki a Szomália középső részén lévő Rahenweyne El
lenállási Hadsereg (RRA) segítségére is, mikor az szembefordult Audid tábornok milíciáival.

A háború második szakasza
A 10 hónapos szünet után a harcok 1999 februárjában
újultak ki Badme körzetében. A Badme-Shiraro frontsza
kaszon az eritreai 381. hadtest alárendeltségébe tartozó
1. hadosztály és a 161. hadtest 3. hadosztálya indított tá
madást február 6-án, majd február 8-án Tsorona térségé
ben a 2001. eritreai hadtest lendült rohamra. Az eritreai
támadások mindkét térségben február 11-éig tartottak, s
eredmény nélkül értek véget. Az etióp állásokat nem tud
ták áttörni, s a harcokban jelentős veszteségeket szen
vedtek. Etióp adatok szerint az eritreaiak 7000 halottat és
sebesültet, 6 db harckocsit és 3 db BM-21-es sorozatve
tőt vesztettek. Az eritreai támadások kifulladása után az
etióp hadsereg vette át a kezdeményezést.
Az „Alkony” hadművelethez Etiópia 5 hadosztályát von
ta össze Badme körzetében. Velük szemben az eritreaiak
három hadtestbe szervezett 7 hadosztálya állt. Az eritreai
védelemhez tartozott még több mint kétszáz löveg, 70
harckocsi és páncélozott jármű. Az etióp hadsereg febru
ár 23-án, tüzérségi támadással kezdte az offenzívát, ame
lyet a légierő és harckocsik bevetésével fokoztak, majd ki
bontakozott a gyalogság rohama is. Az Etióp Védelmi
Erők 4 nap alatt két helyen törték át az eritreai lövészárokrendszert. Az eritreai csapatok súlyos veszteséget szen
vedve visszavonultak. Ennek ellenére február 24-én az
eritreaiak megsemmisítettek egy etióp harckocsi-zászlóal
jat Badménál, 31 harckocsit kilőttek, 3-at zsákmányoltak.
Az etióp támadás február 26-áig tartott, s részben sikeres
volt. Visszafoglalták Badme városát, de rohamaik ezután
megtörtek az eritreaiak megerősített állásain.
Március elején Tsorona térségében egy etióp páncélos
dandár 6 óra alatt áttört az eritreaiak három védelmi vona
lából kettőn, miközben több harckocsiját elvesztette. Az
etióp parancsnokság a súlyos veszteségekre való tekin
tettel áthelyezte az offenzíva súlypontját a Központi Front
zalambessai szakaszára. A Zalambessa-lgala térségben
március 13. és 16. között lezajlott ütközetben ugyan mind
az öt, itt védő eritreai hadosztály súlyos veszteségeket
szenvedett, de a kezdeti sikerek után az etióp csapatok is
mét kudarcot vallottak, az eritreai vonalakat nem tudták
áttörni. Március közepére az etióp haderő is kimerült, s a
kezdeményezés újra az eritreai hadsereg kezébe került.
Az eritreaiaknak a március 17-én indult ellentámadás so
rán sikerült visszafoglalniuk Badmét, ám a veszteségek
mindkét oldalon rendkívül súlyosak voltak. A harcok végé
re, március 26-ra az eritreaiak legalább 8000 főt vesztet
tek, míg az etióp csapatok legkevesebb 11 000-et.
Az offenzívák ideje alatt az etióp légierő MiG-23-asai
számos légitámadást hajtottak végre katonai és polgári
célpontok ellen is. Több légitámadás érte Asmara, Massawa és Assab városokat, de az eritreai légvédelem több
harci gépet lelőtt.

A sikertelen márciusi offenzívák után az eritreai pa
rancsnokság, újabb támadásra készülve, június közepé
re egy kommandó-, tizenegy lövész- és két gépesített
hadosztályt összpontosított Badme térségébe. Az eritreai
erők hadrendje a következő volt: 271. hadtest: egy gépe
sített, három lövészhadosztály; 161. hadtest: három lö
vészhadosztály; 381. hadtest: egy gépesített, három lö
vészhadosztály.
A parancsnokság tartalékát az 525. (kommandó) had
osztály alkotta. A támadást a 491. hadtest és a 2001.
hadtest részei is támogatták. A veszélyeztetett arcvonal
szakaszon az etióp hadsereg 21., 22. és 23. hadosztálya,
valamint a gyors reteszerők (kb. négy hadosztály) állo
másoztak. A támadást június 18-án 10 órakor a 271. had
test erői kezdték meg tüzérségi zárótűzzel, amely után
megindultak a gyalogsági egységek is. A hat napig tartó
harcok alatt az eritreaiak nem értek el döntő sikert. A jú
niusi ütközetekben a két fél legalább 30 000 embert vesz
tett, nagyobb részét az eritreaiak.
Az eritreai offenzíva kudarca után az Etióp Védelmi Erők
több fontos pozíciót visszafoglaltak, helyenként mélyen be
nyomulva az eritreai vonalak mögé, ahol megerősített állá
sokat építettek ki. E hadállások ellátását szamárkaravánok
biztosították, ezek szerepe olyan jelentőségű volt, hogy a
szamarat Etiópia „titkos fegyverének” is nevezték.
A háború mindkét ország gazdaságát igénybe vette. A
külföldre szakadt diaszpóra ugyan nagy anyagi segítséget
nyújtott a harcok folytatásához. Eritreában még hadikölcsönt is jegyeztek, hogy megsegítsék a költségvetést, de
az eritreai gazdaság 1999 végére így is az összeomlás
szélére került. A hadviselő felek helyzetét nehezítette az
1997 óta tartó szárazság, aminek következtében éhínség
tombolt mindkét országban. Eritreában 1 millió, Etiópiá
ban pedig 8 millió embert fenyegetett az éhhalál. A hely
zetet súlyosbította, hogy a nemzetközi szervezetek által
felajánlott élelmiszersegélyek célba juttatása komplikált
volt. Eritrea ugyanis nem engedélyezte kikötőinek (Assab,
Massawa) használatát, ezért kénytelenek voltak a kis ka
pacitású Dzsibuti kikötőjét igénybe venni. Ezenfelül ko
moly gondot okozott a már kirakodott szállítmányoknak az
ország belsejébe való juttatása is, mert a kevés teherau
tó, amellyel az etiópok rendelkeztek, a frontot látta el.
Az 1999-es év súlyos veszteségeinek pótlására
Eritreában újabb sorozást rendeltek el, és az eddigi
18-40 éves korhatárt 15-55 évre módosították. Az újon
cokat a sawai és assabi kiképzőtáborokban készítették
fel. A 60 milliós Etiópiában nem volt szükség sorozásra,
ugyanis akadt elég önkéntes a háború folytatásához.

A háború utolsó szakasza, a barentui csata
Az előző évi harcok alapján az EPLF vezetősége arra
számított, hogy az etióp támadás a középső fronton
(Zalambessa térségében) várható, ezért erőik nagyobb
részét erre az arcvonalra csoportosították. De tévedtek,
ugyanis az etióp hadvezetés újra Badme térségében kí
vánt offenzívát indítani. Az esős évszakban beálló had
műveleti szünet elmúltával, 2000 februárjától szórványos
összecsapásokra került sor, amelyek intenzitása egyre
erősödött.
Az eritreai hadseregnek a nyugati fronton, a Mereb és
Takkaze folyók között, 8 hadosztálya (köztük 1 gépesí
tett) állomásozott. Mindegyik hadosztály kb. 6000 főből
állt, így a nyugati fronton kb. 50 000 eritreai katona volt.
Fegyverzetükben kb. 85 db 76 mm-es, 85 mm-es és 122
mm-es, valamint 16 db 130 mm-es löveg és sok különfé
le űrméretű aknavető volt. Ezt erősítette még a 4 db

BM-21 sorozatvető is. A tüzérséget így összesen 64 üteg
alkotta. A front állományába tartozott 69 db T-55-ös harc
kocsi, 26 db légvédelmi üteg, több AT-3-as páncéltörő és
légvédelmi rakétakomplexum is.
Miután az Algírban folyó fegyverszüneti tárgyalások
kudarccal végződtek, a felek készen álltak a harcok foly
tatására. A hadműveleteket az eritreai 18. hadosztály
kezdte meg május 13-án. Helyi jellegű támadást indított
Berkilay-Folina térségében, ami azzal fenyegetett, hogy
bekeríti az előretolt etióp állásokat. Ennek megakadályo
zása érdekében etióp ellenakció indult. A kibontakozó el
lencsapás ereje és gyorsasága meglepte az eritreai csa
patokat. A 18. hadosztály összezavarodott, majd szét
szóródott, a 16. hadosztályt pedig bekerítették és elszi
getelték. Az eritreai erők mindenáron tartani akarták állá
saikat, ezért egyesével fel tudták morzsolni hadosztálya
ikat. Az etiópok a lövészárkokban kitartó ellenséges had
osztályokat, ha lehetőség volt rá, kikerülték, vagy a szár
nyaikon törtek át. Az eritreai hadosztályokat egyesével
füstölték ki az állásaikból. Mivel az etióp légierő ellenőriz
te az egész légteret, így az újonnan beszerzett Szu-25ös csatagépeikkel hatékonyan tudták rombolni az eritrea
iak megerődített körleteit, bunkeréit. A második napra az
eritreaiak szervezett ellenállása megbénult, s 15-ére vé
delmük szétesett. Az etiópok gyors sikerüket mobil had
viselésüknek köszönhették, amellyel az elavult, első vi
lágháborút idéző eritreai taktika fölé kerekedtek.
Miután lövészárkaikban legázolták az eritreai csapato
kat, azok maradványai három irányban kezdték meg a
visszavonulásukat. Egy részük átkelt a Mereb folyón és
Shambuko-Barentu térsége felé menekült, másik részük
nyugatra, Shelalo irányában hátrált, a többiek pedig ke
letre, az Areza-Mendefra úton található Mai-dema kör
nyékére vonultak vissza.
A hátráló csapatok ugyan többször megkísérelték feltar
tóztatni az etióp hadsereget, de amint harci csoportosítást
vettek fel, azonnal lecsaptak rájuk üldözőik. Az etiópok tü
zérségüket és harckocsijaikat a Mereb folyón épített pontonhídon keresztül vonták előre, s az itt átkelt erők azon
nal elfoglaltak több stratégiai fontosságú pozíciót. Az
eritreai hadsereg, noha képzett katonái voltak, nem volt
képes rendbe szedni, és harcba indítani menekülő csapa
tait. Miután képtelenek voltak megkapaszkodni Shelalónál
és Tokombiyánál, visszavonultak Barentuba (itt volt az
eritreai főparancsnokság főhadiszállása is) és Dase térsé
gébe, ahová a meglévő erőkön felül még három hadosz
tályt csoportosítottak át az Om Hajer-i, a tsoronai és a
búréi arcvonaiakról. Az 525. hadosztály - a híres kom
mandóegységük - néhány dandárjával pedig Mai-demanál próbálták megállítani visszafelé özönlő csapataikat.
A támadó etióp hadsereg bal szárnyán négy hadosz
tály tört Barentu és kettő Dase irányába, míg további két
gyalogoshadosztály a közelben állomásozott bevetésre
készen. Az offenzíva negyedik napjára, május 17-ére az
etióp hadsereg egységei megközelítették Barentu váro
sát. Ekkor az EPLF más frontszakaszokról újabb három
hadosztályt irányított a körzetbe, ám a vereséget már
nem tudták elkerülni. A következő napokban az etióp csa
patok elfoglalták Barentut, megszállták Dase térségét,
majd nyugati irányban a szudáni határig üldözték az
eritreaiakat. Közben kelet felé mintegy 100 kilométerre
megközelítették Asmarát, az eritreai fővárost, és támadó
ékeik előrenyomulása veszélyeztette Mendefra városát is
(a település elfoglalásával az etióp haderő elvághatta a
központi front utánpótlását).
Az etióp haderő a déli arcvonalon június elején indított
újabb támadását ugyan visszaverték az eritreai csapatok,
de a barentui csata következményeit nem lehetett sem
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missé tenni. Az eritreai erők nyolc hadosztálya szóródott
szét a badmei lövészárokharcokban, a Barentu-Dase-i
csatában pedig további hét hadosztály vesztette el állo
mányának és fegyverzetének több mint 50%-át. Ráadá
sul az etióp erők elől közel 750 000 lakos menekült az or
szág belsejébe vagy Szudánba. A győztes hadjárat
ugyanakkor hatalmas áldozatot követelt az etióp hadse
regtől is, amelynek 37 000 katonája esett el vagy sebe
sült meg a támadó hadműveletek során.
Nemzetközi nyomásra a harcok ezután lassan elcsitul
tak. Újra megkezdődtek a tárgyalások, amelyeken kato
nai győzelmének köszönhetően az etióp fél előnyben
volt, annak ellenére, hogy Issayas nem ismerte el vere
ségét. Az ellenséges hadseregeket végül ENSZ-békefenntartók választották el egymástól, hogy ne újuljon ki a
küzdelem. A békemegállapodás aláírására 2000. decem
ber 12-én került sor Algírban. 2002. április 13-án a nem
zetközi bizottság kijelölte az új határvonalat, amely sze
rint a nyugati határszakaszon Eritreáé lett Badme, a kö
zépső szakaszon pedig Tsorona. Etiópia Zalambessa,
Aiga, Alitiena városokat és Irob járását kapta.

A háború összegzése
A harcoló felek két egymástól szögesen eltérő taktikát al
kalmaztak. Az eritreaiak teljesen defenzív stratégiát foly
tattak, ami érthető is, hiszen a háború nagy részében je
lentősnek mondható létszámhátrányban voltak, de azzal,
hogy mereven ragaszkodtak állásaikhoz, lemondtak ar
ról, hogy manőverezéssel javítsák pozíciójukat.
Az etióp haderő mobil hadviselést alkalmazott, illetve
1999 tavaszán tömeges élőerő rohamokat. Törekedtek
arra, hogy gyalogsági egységeikkel az ellenség jobb és
bal szárnyán törjenek át, míg a harckocsijaik hátulról tá

mogatták az előrenyomulókat. A nehéz hegyvidéki terep
ellenére sikeresen alkalmazták ezt a taktikát.
Az etióp légierő az egész háború folyamán uralta a lég
teret, ami komoly segítséget jelentett a szárazföldi csapa
toknak. Légi harcok általában nem alakultak ki, de etióp
Szu-27-esek lelőttek három eritreai MiG-29-est. Az
eritreai légierő szinte teljesen inaktív volt, ritkán támadta
az ellenség célpontjait.
A két fél összesen 50 000 embert veszített, de vannak
olyan becslések is, amelyek szerint eléri a 100 000-et ez
a szám. A győztes etióp erők elől mintegy 250 000-en
menekültek Szudánba, és 500 000-en az országon belül
találtak menedéket.
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Az amerikai és a brit haderő
nagy pontosságú harceszközei az Irak elleni háborúban I. rész
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 678/1990. számú határo
zata felhatalmazta a tagállamokat a Kuvaitot megszállva
tartó iraki fegyveres erők kiverésére, a nemzetközi béke és
biztonság helyreállítására. A határozat végrehajtása volt
az Öböl-háború, amely tűzszünettel fejeződött be. Ennek
feltételeit a BT 687/1991. számú határozata rögzítette. Az
egyik feltétele az volt, hogy Irak megsemmisíti vegyi és bi
ológiai fegyvereit, azok célba juttatására alkalmas 150 kmnél nagyobb hatótávolságú ballisztikus rakétáit, hadiipará
nak ilyen fegyverek fejlesztésére és előállítására alkalmas
berendezéseit. A végrehajtást 1998. évi kiutasításukig az
ENSZ fegyverzetellenőrei (UNSCOM) felügyelték.
Irak folyamatosan megsértette a tömegpusztító fegy
verek és célba juttató eszközeik fejlesztésére és gyártá
sára vonatkozó tilalmat. A 2002. november 8-án hozott
1441. számú BT-határozat megállapította, hogy Irak
nem teljesítette a tűzszüneti megállapodás feltételeit.
Kötelezte az iraki vezetést, hogy 30 napon belül adja át
a nukleáris, a vegyi és a biológiai fegyverprogramjairól,
valamint a ballisztikus rakétáiról a naprakész, teljes nyi
latkozatot.
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2002. december 23-án megkezdte munkáját az ENSZ
Fegyverzetellenőrzési Bizottsága és a Nemzetközi Atom
energia Ügynökség. Első jelentésüket 2003. február 21én készítették a BT részére. 2003. március 18-án a Fegy
verzetellenőrzési Bizottság és az Atomenergia Ügynök
ség kivonta ellenőreit Irakból.
Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, korábbi elhatá
rozásuknak megfelelően, a nemzetközi biztonság védel
me, a terrorizmus elleni küzdelem, Szaddam Husszein rezsimjének megdöntése és az iraki haderő lefegyverzése
érdekében - az ENSZ BT felhatalmazása nélkül - 2003.
március 20-án támadó hadműveletet indított Irak ellen.
Bush elnök március 20-i beszédében a hadműveletek
célját a következőkben foglalta össze:
• az amerikai és a szövetséges erők a győzelemig foly
tatják az iraki tömegpusztító és hagyományos fegyverek
felszámolására, az iraki nép felszabadítására irányuló had
műveletet, hogy súlyos veszélytől védjék meg a világot;
• a szövetséges erők csapásokat mérnek a katonai je
lentőségű célpontokra, hogy gyengítsék a Szaddam
Husszein irányította iraki hadsereg harcképességét;

• a szövetséges erők mindent megtesznek a polgári la
kosság életének és anyagi javainak védelme érdekében;
• nincsenek Irakkal kapcsolatos hatalmi törekvések, a
cél a fenyegető veszély elhárítása, és hogy az iraki nép
vehesse kezébe az ország irányítását;
• a nemzetközi közösség nem akarja magát kitenni egy
tömegpusztító fegyverrel rendelkező, a békét fenyegető
törvényen kívüli rezsim kényének-kedvének.
A hadműveletek sikeres megvívásának érdekében a szö
vetségesek tömegesen vetették be a haditengerészet és a
légierő rendelkezésére álló nagy pontosságú fegyvereket.

A z A m erikai Egyesült Á llam o k
h ad iteng erészete (US N avy)
és a Brit Királyi H ad iteng erészet (R oyal Navy)

A US Navy repülőgép-hordozói
NIMITZ osztályú repülőgép-hordozók
ÜSS NIMITZ (CVN 68)
ÜSS ABRAHAM LINCOLN (CVN 72)
ÜSS THEODORE ROOSEVELT (CVN 71)
ÜSS HARRY S. TRUMAN (CVN 75) atomhajtóműves re
pülőgép-hordozók
Személyzete:
160 fő tengerésztiszt,
3200 fő tengerész,
366 fő repülőtiszt,
2134 fő repülőgép- és helikopterkiszolgáló személyzet.
A hajó sebessége>30 csomó = 56 km/h
Fegyverzete:
Repülőeszközök - a TACAIR repülőwing összetétele a
feladattól függ:
20 db F-14D Tomcat vadászrepülőgép,
36 db F/A-18E/F Super Hornet vadászbombázó repülőgép,
4 db EA-6B Prowler EW elektronikai harc és zavaró re
pülőgép,
4 db E-2C Hawkeye AEW&C légtérellenőrző és irányí
tó repülőgép,
6 db S-3B Viking ASW tengeralattjáró elhárító repülőgép,
2 db ES-ЗА Shadow ELINT elektronikai felderítő repülőgép,
4 db SH-60F Seahawk többfeladatú helikopter,
2 db HH-60H Seahawk többfeladatú helikopter.
A hajó fedélzeti fegyverei:
3x8 GMLS Mk 29 Sea Sparrow F -L rakétaindító,
hatótávolsága 14,6 km
robbanótöltet tömege 39 kg
4 db 6x20 mm-es Vulcan gépágyú,
lőtávolságal ,5 km
A repülőgép-hordozó tartályaiban 9000 tonna, 16 napi in
tenzív repüléshez elegendő üzemanyagot tárolnak.

A hajó sebessége >32 csomó = 59 km/h
Fegyverzete:
Repülőeszközök - a TACAIR repülőwing összetétele a
feladattól függ:
20 db F-14D Tomcat vadászrepülőgép,
36 db F/A-18 Hornet vadászbombázó repülőgép,
4 db EA-6B Prowler EW elektronikai harc és zavaró re
pülőgép,
4 db E-2C Hawkeye AEW&C légtérellenőrző és irányí
tó repülőgép,
6 db S-3B Viking ASW tengeralattjáró elhárító repülőgép,
2 db ES-З А Shadow ELINT elektronikai felderítő repü
lőgép,
4 db SH-60F Seahawk többfeladatú helikopter,
2 db HH-60H Seahawk többfeladatú helikopter.
A hajó fedélzeti fegyverei:
3x8 GMLS Mk 29 Sea Sparrow F -L rakétaindító,
hatótávolsága 14,6 km
robbanótöltet tömege 39 kg
3-4 db 6x20 mm-es Vulcan Phalanx gépágyú,
lőtávolsága 1,5 km
A repülőgép-hordozó tartályaiban 5882 tonna, 10 napi in
tenzív repüléshez elegendő üzemanyagot tárolnak.

A US Navy atomhajtóműves tengeralattjárói
LOS ANGELES osztályú és
SEAWOLF osztályú atomhajtóműves tengeralattjárók
Személyzete:
13 fő tengerésztiszt,
120 fő tengerész
A hajó sebessége 32 csomó = 59 km/h (merülve)
Fegyverzete:
8 db Tomahawk földi célok elleni manőverező robotre
pülőgép
(TLAM-C/D),

KITTY HAWK osztályú repülőgép-hordozók
ÜSS KITTY HAWK (CV 63)
ÜSS CONSTELLATION (CV 64) gőzturbina hajtóműves
repülőgép-hordozók
Személyzete:
155 fő tengerésztiszt,
2775 fő tengerész,
320 fő repülőtiszt,
2160 fő repülőgép- és helikopterkiszolgáló személyzet.

1. ábra: A ÜSS THEODORE ROOSEVELT CVN 71 atomhaj
tóműves repülőgép-hordozó

2004/1 HADITECHNIKA 33

hatótávolsága D: 900 km
C: 1204 km
robbanótöltet tömege D: 454 kg HE
C: 347 kg HE
találati pontossága (СЕР) 10 m, vagy
8-12 db Tomahawk hajó elleni manőverező robotrepü
lőgép (TASM),
hatótávolsága 460 km
robbanótöltet tömege 454 kg HE
találati pontossága (СЕР) 10 m
4 db Harpoon F -F rakétaindító (aktív lokátor vezérlésű
rakétákkal),
hatótávolsága 130 km
robbanótöltet tömege 227 kg HE
4 db 533 mm-es torpedóvető cső (14 db huzalvezérlé
sű torpedó),
hatótávolsága 38-50 km
robbanótöltet tömege 227 kg HE
A tengeralattjáró összesen 26 db-ot szállíthat a fenti
fegyverekből.
Általában 8 db Tomahawkot, 4 db Harpoont és 14 db tor
pedót (vagy 20-40 db Mk 67 Mobile és Mk 60 Captor ak
nát a torpedók egy része helyett) málháznak az indítócsö
vekbe.

A US Navy rakétacirkálói
TICONDEROGA osztályú rakétacirkálók
Személyzete:
24 fő tengerésztiszt,
334 fő tengerész
A hajó sebessége>30 csomó = 56 km/h
Fegyverzete:
8 -1 2 db Tomahawk manőverező robotrepülőgép
(TLAM-C/D),
hatótávolsága C/D 1300 km
C Block 3 1853 km
robbanótöltet tömege C 454 kg HE
C Block 3 és D 347 kg HE
találati pontossága (СЕР) 10 m
2x4 db Harpoon F-F rakétaindító (aktív lokátor vezér
lésű rakétákkal),
hatótávolsága 130 km
robbanótöltet tömege 227 kg HE
2x2 db GDC Standard SM-2MR F-L rakétaindító (122
db rakéta),
hatótávolsága 15 km
2x2 db ASROC tengeralattjáró elleni rakétaindító,
hatótávolsága 16,6 km___________________________

2. ábra: ÜSS KITTY HAWK CV 63 gőzturbina hajtóműves re
pülőgép-hordozó
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2 db 127 mm-es gépágyú,
lőtávolsága 12-23 km
2 db 6x20 mm-es Vulcan Phalanx gépágyú,
lőtávolsága 1,5 km
2 db 25 mm-es gépágyú,
4 db 12,7 mm géppuska,
2x3 db 324 mm-es torpedóvető cső (36 db torpedó),
hatótávolsága 11-15 km
A hajók fedélzetén 2 db SH-60B Seahawk vagy 2 db
SH-2G Seasprite többfeladatú helikopter részére leés felszállóhelyet alakítottak ki.

A US Navy rakétarombolói
ARLEIGH BURKE osztályú rakétarombolók
Személyzete:
22 fő tengerésztiszt,
324 fő tengerész
A hajó sebessége 32 csomó = 59 km/h
Fegyverzete:
56 db Tomahawk manőverező robotrepülőgép (TLAM
C/D),
hatótávolsága C/D 1300 km
C Block 3 1853 km
robbanótöltet tömege C 454 kg HE
C Block 3 és D 347 kg HE
találati pontossága(CEP) 10 m
2x4 db Harpoon F-F rakétaindító (aktív lokátor vezér
lésű rakétákkal),
hatótávolsága 130 km
robbanótöltet tömege 227 kg HE
2x2 db GDC Standard SM-2MR F -L rakétaindító (122
db rakéta),
hatótávolsága 15 km
4 db ASROC tengeralattjáró elleni rakétaindító,
hatótávolsága 16,6 km
1 db 127 mm-es gépágyú,
lőtávolsága 15-23 km
2 db 6x20 mm-es Vulcan Phalanx gépágyú,
lőtávolsága 1,5 km
2x3 db 324 mm-es torpedóvető cső (36 db torpedó),
hatótávolsága 11-15 km
A hátsó fedélzeten SH-60B Seahawk többfeladatú heli
kopter részére le- és felszállóhelyet alakíttattak ki.
SPRUANCE osztályú rombolók
Személyzete:
20 fő tengerésztiszt,
319 fő tengerész
A hajó sebessége 33 csomó = 61 km/h
Fegyverzete:
45 db Tomahawk manőverező robotrepülőgép (TLAM C/D,
hatótávolsága C/D1 300 km
C Block 31 853 km
robbanótöltet tömege C 454 kg HE
C Block 3 és D 347 kg HE
találati pontossága (СЕР) 10 m
2x4 db Harpoon F-F rakétaindító (aktív lokátor vezér
lésű rakétákkal),
hatótávolsága 130 km
robbanótöltet tömege 227 kg HE
3x8 GMLS Mk 29 Sea Sparrow F-L rakétaindító (24 db
rakéta),

3. ábra: AG M -84 Harpoon lokátor vezérlésű felszín-felszín
rakéta

hatótávolsága 14,6 km
robbanótöltet tömege 39 kg HE
4 db ASROC tengeralattjáró elleni rakétaindító,
hatótávolsága 16,6 km
2 db 127 mm-es gépágyú,
lőtávolsága 15-23 km
2 db 6x20 mm-es Vulcan Phalanx gépágyú,
lőtávolsága 1,5 km
4 db 12,7 mm-es géppuska,
2x3 db 324 mm-es torpedóvető cső (14 db torpedó),
hatótávolsága 11-15 km
A hátsó fedélzeten 2 db SH-60B Seahawk vagy 2 db
SH-2G Seasprite helikopter részére le- és felszállóhe
lyet alakítottak ki.

A US Navy rakéta fregattjai
OLIVER HAZARD PERRY osztályú rakéta fregattok
Személyzete:
15 fő tengerésztiszt,
166 fő tengerész,
19 fő helikoptervezető és kiszolgálószemélyzet
A hajó sebessége 29 csomó = 54 km/h
Fegyverzete:
4 db Harpoon F-F rakétaindító (aktív lokátor vezérlésű
rakétákkal),
hatótávolsága 130 km
robbanótöltet tömege 227 kg HE
4 db GDC Standard SM-1 MR F-L rakétaindító (36 db rakéta),
hatótávolsága 12 km
1 db 76 mm-es gépágyú,
lőtávolsága 12-16 km
2 db 25 mm-es gépágyú,
1 db 6x20 mm-es Vulcan Phalanx gépágyú,
lőtávolsága 1,5 km
4 db 12,7 mm-es géppuska,
2x3 db 324 mm-es torpedóvető cső (24 db torpedó),
hatótávolsága 11-15 km
A hátsó fedélzeten 2 db SH-60B Seahawk vagy 2 db
SH-2G Seasprite helikopter részére le- és felszállóhe
lyet alakítottak ki.

A hajó sebessége 28 csomó = 52 km/h
Fegyverzete:
2 db Sea Dart F -L rakétaindító (36 db rakéta),
hatótávolságai 00-18 300 m-ig
3 db 7x30 mm-es Gatling Goalkeeper gépágyú,
lőtávolsága 1,5 km
2 db 20 mm-es Oerlikon GAM-B01 gépágyú,
lőtávolsága 2 km
Fedélzeti repülők:
8 db Sea Harrier FA 2 földi támogató/vadászbombázó,
hatótávolsága 1480 km
sebessége 1000 km/h
8 db Harrier GR 7 földi támogató/vadászbombázó,
hatótávolsága 1480 km
sebessége 1000 km/h
2 db Sea Eagle L-F rakéta,
2 db 30 mm-es Aden gépágyú,
4 db AIM-9M Sidewinder L-L rakéta vagy
4 db AIM-120 AMRAAM L-L rakéta,
2 db 450 kg-os vagy
4 db 225 kg-os bomba,
4 db Paveway II lézervezérlésű bomba,
2 db BL 755 kazettás bomba,
(a fegyverzet mindkét repülőgéptípusra vonatkozik)
2 db Sea King HAS 6 tengeralattjáró elhárító helikopter,
hatótávolsága 593 km
sebessége 222 km/h
2 db Stingray torpedó vagy
2 db tengeralattjáró elleni bomba vagy
9 db EH 101 Merlin tengeralattjáró elhárító helikopter,
hatótávolsága 1020 km
sebessége 300 km/h
4 db Stingray torpedó vagy
3 db tengeralattjáró elleni bomba,
4 db Sea King AEW 2 korai előrejelző helikopter,
hatótávolsága 1220 km
sebessége 200 km/h

A Royal Navy helikopterhordozója
RN OCEAN (L12)
Személyzete:
35 fő tengerésztiszt,
250 fő tengerész,
56 fő repülőtiszt,
150 fő helikopterkiszolgáló személyzet
830 fő tengerészgyalogos
A hajó sebessége 19 csomó = 35 km/h
Fedélzeti helikopterek:
12 db Sea King fegyveres helikopter,
6 db Lynx tengeralattjáró-elhárító helikopter,
40 db szállító jármű a tengerészgyalogos zászlóalj és
felszerelése szállítására,

A Royal Navy repülőgép-hordozója
INVINCIBLE osztályú gázturbina hajtóműves repülőgép

hordozó
RN ARK ROYAL R 07 repülőgép-hordozó
Személyzete:
60 fő tengerésztiszt,
625 fő tengerész,
80 fő repülőtiszt,
286 fő repülőgép-kiszolgáló személyzet,
600 fő tengerészgyalogos

_*

-■

4. ábra: AG M -86 CALM repülőgép-fedélzetről indítható ma
nőverező robotrepülőgép
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4 db partra szállító hajót és 2 légpárnás járművet is
szállít
Fegyverzete:
4 db 2x20 mm-es Oerlikon gépágyú,
Iőtávolsága3-10 km
3 db 6x20 mm-es Vulcan Phalanx gépágyú,
lőtávolsága 1,5 km

A Royal Navy atomhajtóműves tengeralattjárói
SWIFTSURE osztályú atomhajtóműves tengeralattjáró
Személyzete:
13 fő tengerésztiszt
103 fő tengerész
A hajó sebessége 30 csomó = 56 km/h (merülve)
Fegyverzete:
16 db SLCM Tomahawk Block 3 földi célok elleni ma
nőverező robotrepülőgép,
hatótávolsága 1700 km
robbanótöltet tömege 318 kg HE
találati pontossága (СЕР) 10 m
4 db UGM-84B Sub Harpoon F-F rakétaindító (aktív
lokátor vezérlésű rakéta),
hatótávolsága 130 km
robbanótöltet tömege 227 kg HE
5 db 533 mm-es torpedóvető cső (többféle huzalvezér
lésű torpedó),
hatótávolsága 13-31,5 km
robbanótöltet tömege 134-300 kg HE
TRAFALGAR osztályú atomhajtóműves tengeralattjáró
Személyzete:
18 fő tengerésztiszt
112 fő tengerész
A hajó sebessége 32 csomó = 59 km/h (merülve)
Fegyverzete:
16 db SLCM Tomahawk Block 3 földi célok elleni ma
nőverező robotrepülőgép,
hatótávolsága 1700 km
robbanótöltet tömege 318 kg HE
találati pontossága (СЕР) 10 m
4 db UGM-84B Sub Harpoon F-F rakétaindító (aktív
lokátor vezérlésű rakéta),
hatótávolsága 130 km
robbanótöltet tömege 227 kg HE
5 db 533 mm-es torpedóvető cső (többféle huzalvezér
lésű torpedó),
hatótávolsága 13-31,5 km
robbanótöltet tömege 134-300 kg HE

A Royal Navy rakéta fregattjai
DUKE osztályú rakéta fregattok
Személyzete:
13 fő tengerésztiszt
168 fő tengerész
A hajó sebessége 28 csomó = 52 km/h
Fegyverzete:
4 db Harpoon F -F rakétaindító (aktív lokátor vezérlésű
rakétákkal,
hatótávolsága 130 km
robbanótöltet tömege 227 kg HE
4 db Bae Seawolf GWS 26 VLS F-L rakéta (32 db rakéta),
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hatótávolsága 6 km
robbanótöltet tömege 14 kg HE
1 db Vickers 114 mm-es gépágyú,
lőtávolsága 6-22 km
2 db 30 mm-es gépágyú,
lőtávolsága 3-10 km
2x2 db 324 mm-es torpedóvető cső (24 db torpedó),
hatótávolsága 11 km
A hátsó fedélzeten 1 db Westland Lynx HMA 3 vagy 1
db Merlin HM 1 helikopter részére le- és felszállóhelyet
alakítottak ki.

A manőverező robotrepülőgépek
Az RGM/UGM-109 Tomahawk
hajó/tengeralattjáró fedélzeti manőverező
robotrepülőgépek

Hordozóeszközeik
• a TICONDEROGA osztályú cirkálók (32 db*
RGM-109);
• az ARLEIGH BÜRKE osztályú rombolók (56 db*
RGM-109);
• a SPRUANCE osztályú rombolók (45 db* RGM-109);
• a SEAWOLF osztályú tengeralattjárók (45 db*
UGM-109);
• a LOS ANGELES osztályú tengeralattjárók (38 db*
UGM-109);
• a TRAFALGAR osztályú tengeralattjárók (brit) (16 db*
UGM-109);
• a SWIFTSURE osztályú tengeralattjárók (brit) (16 db*
UGM-109).
Megjegyzés: valamennyi osztály tengeralattjárói atom
hajtóművesek,
• a bemálházható robotrepülőgépek összesen
V áltozataik:

• az RGM/UGM-109A (TLAM-N) szárazföldi célok elle
ni, nukleáris robbanótöltettel szerelt manőverező robotre
pülőgép (nem tervezték a bevetését);
• az RGM/UGM-109B (TASM) felszíni hajók elleni, ha
gyományos robbanótöltettel szerelt manőverező robotre
pülőgép;
• az RGM/UGM-109C és -D ((TLAM-C és TLAM-D)
szárazföldi célok elleni, hagyományos robbanótöltetű
manőverező robotrepülőgép:
Az RGM /UGM-109C változat TLA M -C (Tomahawk
Land Attack Missile Conventional) jelölésű altípusa
szárazföldi célok elleni, hagyományos robbanótöltet
tel van szerelve. A hajófedélzetről indítható Block 2
jelzésű robbanótöltettel (454 kg) szerelt változata
1300 km, a Block 3 jelzésű robbanótöltettel (318 kg)
szerelt változata 1700 km, míg a tengeralattjáróról in
dítható fenti jelzésű változatok 900 és 1150 km ható
távolságúak. A hagyományos robbanótöltettel szerelt
manőverező robotrepülőgépek, az inerciális és a
programvezérlés következtében, a maximális hatótá
volságban СЕР = 10 m találati pontossággal rendelkéznek
Az R G M /U G M -109 D változat T L A M -D (Toma
hawk Land Attack M issile-D ) jelölésű altípusa száJíázföldi célok elleni, kazettás robbanótöltettel sze
relt. A hajófedélzetről indítható 1300 km, a tenger-

Az RGM/UGM-109 Tomahawk hajó/tengeralattjáró-fedélzeti manőverező
robotrepülőgépek harcászati-technikai adatai
Megnevezés
Hossza
Átmérője
Tömege
Harci töltete

TLAM-N
6250 mm
520 mm
1452 kg
nukleáris 200 kT

TASM
6250 mm
520 mm
1452 kg
hagyományos, 454 kg

Vezérlési
rendszere

tehetetlenségi
autonóm
programvezérlés
F107-W R-400
gázturbinás
sugárhaitómű
80 m
2500 km

tehetetlenségi és
aktív lokátor vezérlést

Hajtóműve

Találati pontossága
Hatótávolsága

F107—WR—400
gázturbinás
sugárhaitómű
30-185 m
450 km

Megjegyzések
• a hordozóeszközöknél megadott számadatok a maxi
mális hordozható mennyiséget jelölik, a gyakorlatban - első
sorban a tengeralattjárók esetében - a bemálházásra kerü
lő Tomahawkok mennyisége ennél rendszerint kevesebb;
• a kisméretű, automatikus terepkövető rendszerrel
rendelkező Tomahawk manőverező robotrepülőgépek
15-100 m magasságban, rendszerint több útvo
naltöréspont közbeiktatásával közelítik meg célpontjai
kat, ezért felderítésük és leküzdésük - különösen éjsza
ka - igen nehéz;
• a nukleáris fejrésszel szerelt TLAM-N változatokat
1993-ban kivonták az aktív szolgálatból, jelenleg raktá
rakban őrzik;
• a TLAM -C /-D változatok műholdas adatátvitel se
gítségével repülés közben is újraprogramozhatók, ezál
tal új repülési útvonalat, profilt és célpontot lehet meg
határozni részükre;

alattjáróról indítható változat pedig 900 km hatótá
volságú. A kazettás robbanótöltettel szerelt m anő
verező robotrepülőgép, az inerciális és a program vezérlés következtében a m axim ális hatótávolság
ban СЕР = 10 m találati pontossággal rendelkezik.
A kazettás robbanótöltet 166 darab, 1,5 kg-os repesz- és gyújtó hatású B L U -9 7B típusú m inibom bát
tartalm az.

TLAM-C
6250 mm
520 mm
1452 kg
hagyományos, 454 kg
(Block 2) 318 kg
(Block 3)
tehetetlenségi
autonóm
programvezérlés
F107-W R-400
gázturbinás
sugárhaitómű
10 m
Block 2:
900 km (UGM-109C)
1300 km (RGM-109C)
Block 3: 1150 km
(UGM-109C) 1700 km
(RGM-109C)

1. táblázat
TLAM-D
6250 mm
520 mm
1452 kg
16 db BAT v.
166 db BLU-97B
résztöltet
tehetetlenségi
autonóm
programvezérlés
F107—WR—400
gázturbinás
sugárhajtómű
10 m
900 km (UGM-109D)
1300 km (RGM-109D)

• építettek különleges Tomahawk-változatokat, ame
lyek robbanófej helyett nagy energiájú elektromágne
ses impulzusokat (EMP) előállító generátort, illetve a
koszovói NATO-beavatkozás során ismertté vált grafit
szálas tölteteket hordoznak;
• a legújabb Block 4 változat - az ún. Tactical To
mahawk - tulajdonképpen egy egyszer bevethető,
többfajta harci résszel szerelhető, távirányítású piló
ta nélküli harci repülőgép (UCAV), amely a 450 km
távolságra lévő célkörzetben két órát tölthet a leve
gőben. A kezelők a célt a Tomahawkra szerelt TV-kamera segítségével, műholdas kapcsolat útján vá
lasztják ki.

Rendszeresítve
• az amerikai haditengerészetnél (USN) és
• a brit Királyi Haditengerészetnél (RN) (csak a
TLAM-C változat).

Rendszeresítve
- az amerikai haditengerészetnél (US Navy) 350 db
TLAM-N, 320 db TASM 2900 db TLAM -C/-D;
- a brit Királyi Haditengerészetnél (Royal Navy) 65 db
TLAM-C.

(Folytatjuk)
H. S., N. P.

Értesítés
A Víztorony Könyvkereskedés december 31-ével új helyre költözött.
Az új címe: 1045 Budapest, Rózsa u. 19. (ez két házzal van távolabb a régitől).
Tel./fax: 231-0326 és 231-0327 (változatlan).
A Zrínyi Kht. könyvrészlege 2003. december 31-ével beszüntette működését. Az ottani vásárlás csak raktárról
lehetséges. Megrendeléseket a korábbi telefonszámokon elfogadnak.
Haditechnika vásárolható
A Haditechnika 1996-2003 közötti számai, a repertóriumok
és különszámok megvásárolhatók, vagy megrendelhetők a Szakkönyváruházban.
1055 Budapest, Nagymező u. 43. 373-05-00
Makettező olvasóink számára ajánljuk: www.gportal.hu/balaton-modell
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Űrtechnika
Negyven éve történt

Az arizonai Titan II Múzeum
Egy különleges múzeumot mutatunk
be. A hatvanas évek kezdetén az
Egyesült Államok egy időben több
interkontinetális rakétarendszert fej
lesztett ki és állított szolgálatba. Ezek
közül a legnagyobb méretűt, a Titan II
rakétákat negyven éve, 1963. márci
us 31. és december 31. között állítot
ták rendszerbe. A rakétákat tízéves
szolgálatra tervezték, de végül is
több mint húsz évig oltalmazták a vi
lágbékét. A kivonás után a silókat fel
számolták, de az 517-7 számú objek
tumot átalakították, és 1986-ban, a
győzelem napján megnyitották a
Titan II Múzeumot Arizonában, Tuc
son város mellett.
Az LGM-25C típusú interkon
tinetális ballisztikus rakéták húsz
éven keresztül 24 órás készenlétben
várták a bevetési parancsot, amely
nek átvétele után egy perccel indultak
a maximum 15 000 km-es útra. A raké
ta röppályája végén 24 000 km/h se
bességet ért el, és a kiválasztott cél
ponttól 800-1500 m-es hibaértékkel
csapódott be. A termonukleáris rob
banófej hatóereje max. 9-10 Mt. Cik
künkben bemutatjuk az unikális raké
tamúzeumot és magát a fegyverrend
szert.
A Titan II folyékony hajtóanyagú, kétlép
csős interkontinentális ballisztikus raké
ta a rakétanemzetségek második gene
rációjának képviselője. Az USAF és
egyben az Egyesült Államok fegyveres
erőinek legnagyobb tömegű és méretű
rakétája. A fegyverrendszer fejlesztését
az ötvenes évek végén kezdték el pár
huzamosan más rakétarendszerekkel.
1960-ban a fejlesztés ütemét jelentősen
felgyorsították. Polgári cégek bevoná
sával elkezdték a silók kiépítését. A
munkára jellemző, hogy 18 hónap alatt
végeztek egy objektummal (1. ábra),
amely értéke meghaladta a 8 millió
USD-t. Az átadott betonszerkezetben a
katonai kivitelezők fejezték be a szere
lést, majd 1962 decemberében elkezd
ték a rakéták telepítését. A rakétát a si
lóban szerelték össze, így az I. lépcső
beemelése után elvégezték a szüksé
ges ellenőrzéseket, majd következett a
II. lépcső. A rakétaszerelést a visszaté
rő eszköz, vagyis a robbanófej szerelé
sével fejezték be. Miután a rakétát feltöl38 HADITECHNIKA 2004/1
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4. ábra: A siló környezete

tötték, a silót a légmentes lezárás után
szivárgás elleni védelem céljából nitro
génnel töltötték fel. Az első objektumot
1963. március 31-én vette át a Strategie
Air Command (Hadászati Légi Parancs
nokság), majd december 31-ig a továb
bi 53 silót is átadták.
Hadműveletileg a 390. Strategic Mis
sile Wing (hadászati rakétás egység) 6
századdal (századonként három raké
tával) összesen 18 rakétával a David
Monthan légibázisra (AFB), Tucson
(Ar), a 308. SMW - Little Rock AFB,
Jacksonville (Ark) és 381. SMW McDonell AFB, Wichita (Kan) bázisokra
települt. Tervek szerint a 108 db rakétát
területi célpontok ellen vetették volna
be, de a Polaris rakéták rendszeresíté
sével az állományukat felére csökken
tették. Ebben valószínűleg szerepet ját
szott a rendszer kiépítésének jelentős
költsége - a siló rakétával együtt majd
nem 11 millió USD-ba (1962) került.
A rakétarendszert 24 órás szolgálat
ban álló 4 fős (2 tiszt és 2 katona) sze
mélyzet működtette, akik havonta nyolc
alkalommal léptek szolgálatba. A napi
karbantartáson kívüli ellenőrzésekben az
egység technikai csoportjai is részt vet
tek. A termonukleáris robbanófejet felté
telezhetően ötévente, a hajtóanyagot a
technológiailag szükséges időben cse
rélték. Ezeket a munkákat külső csopor
tok részvételével végezték. A feltöltve tá
rolt LGM-25C típusú rakéta a siló számí
tógépében előre beprogramozott három
cél közül a kiválasztott paramétereit a fe
délzeti tárolóba töltve, az indítási parancs
kiadása után 60 s múlva indult. A siló is
mételt alkalmazásáról nincs adat.

A múzeum

6. ábra: A siló fedele

A Tucson környékén települt 570.
Strategic Air Wing bázisán kezdték el a
Titan ll-egység szervezését, ezért az
építkezés alatt a 18 objektum az 571es jelzést kapta. A múzeum objektumát
1961 novemberében kezdték építeni.
A három nagy betonbunkert a kiegészí
tő építményekkel 1963 áprilisában ad
ták át a katonáknak. A légierő szakem
berei beszerelték az objektum és a ra
kéta üzemeltetéséhez szükséges be
rendezéseket. Majd a beemelték a ra
kétalépcsőket, összeszerelték és feltöltötték a rakétát. 1963. július 15-én lé
pett szolgálatba a 7. objektum.
A rakéták jó műszaki állapota lehető
vé tette, hogy az USA elnöke csak 1981
novemberében rendelje el a fegyverrendszer kivonását. A leszerelést a
Tucson környéki egységnél kezdték el,
a 7. objektumot 1984-ben vonták ki, az
51 siló felszámolásával, a körzet men
tesítésével és az objektumok felrob
bantásával 1987-ben végeztek. Két siló
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Vandenbergi légibázisról indított Titan-ll rakéták
Dátum
1964. júl. 30.
1964. aug. 11.
1964. aug. 13.
1964. okt. 02.
1964. nov. 04.
1965. márc. 24.
1965. ápr. 16.
1965. ápr. 30.
1965. mái. 21.
1965. jún. 14.
1965. iún. 30.
1965. júl. 21.
1965. aug. 16.
1965. aug. 30.
1965. szept. 21.
1965. okt. 20.
1965. nov. 27.
1965. nov. 30.
1965. dec. 22.
1966. febr. 03.
1966. febr. 18.
1966. márc. 25.
1966. ápr. 05.
1966. ápr. 20.
1966. mái. 24.
1966. júl. 22.
1966. szept. 18.
1966. nov. 24.
1967. márc. 17.
1967. ápr. 12.
1967. iún. 23.
1967. szept. 11.
1967. nov. 30.
1968. febr. 28.
1968. ápr. 02.
1968. iún. 12.
1968. aug. 21.
1968. nov. 19.
1969. máj. 20.
1971. mái. 26.
1971. jún. 20.
1971. aug. 27.
1972. mái. 24.
1972. okt. 11.
1973. okt. 05.
1974. márc. 01.
1974. jún. 20.
1975. jan. 09.
1975. aug. 07.
1975. dec. 04.
1976. jún. 27.

Siló jele
395-D
395-C
395-B
395-C
395-D
395-B
395-C
395-D
395-B
395-C
395-D
395-B
395-C
395-D
395-B
395-C
395-D
395-B
395-C
395-D
395-B
395-C
395-D
395-B
395-C
395-B
395-C
395-B
395-C
395-B
395-B
395-B
395-B
395-B
395-C
395-C
395-C
395-C
395-B
395-C
395-C
395-C
395-C
395-C
395-C
395-C
395-C
395-C
395-C
395-C
395-C

Rakéta
Gy.szám
B-28
62-0009
B-9
61-2763
B—7
61-2761
B-1
61-2755
B-32
62-013
B-60
63-7715
B-45
62-0026
62-12297
B-54
62-12294
B-51
B-22
62-0003
B-30
62-011
B-62
63-07717
61-02760
B-6
B -1 9
61-2773
B-58
62-12301
62-0014
B-33
B-20
61-2774
B-4
61-2758
63-7728
B-73
B-87
64-0451
B-61
63-07716
61-2770
B -1 6
62-12294
B-50
B-55
62-12298
B-91
64-0455
B-95
64-0459
62-021
B-40
B-68
63-7723
B-76
63-7731
B-81
63-7736
B-70
63-7725
B—21
62-0002
B-69
63-7724
64-0452
B-88
62-0017
B-36
B-82
63-7737
B-53
62-12296
61-2757
B-3
B-83
63-7738
63-7724
B-69
B -1 2
61-2766
65-10644
B -1 00
62-00027
B-46
B-78
63-7733
B-69
63-7724
B—85
64-0449
B-41
62-0022
B-27
62-0008
B-52
62-12295
B-41 (B -1 8) 62-0022
B -1 7
62-2771

Fedőnév
Cobra Skin
Double Tally
Gentle Annie
Black Widow
High Rider
Artie Sun
Bear Hug
Card Deck
Front Sight
Gold Fish
Busy Bee
Long Ball
Magic Lamp
New Role
Bold Guy
Power Box
Red Wagon
Cross Fire
Sea Rover
Winter Ice
Black Hawk
Close Touch
Gold Ring
Long Light
Silver Bullet
Giant Train
Black River
Bubble Girl
Gift Horse
Glamor Girl
Buggy Wheel
Glowing Bright 44
Glowing Bright 49
Glory Trip 04T
Glory Trip 010T
Glory Trip 08T
Glory Trip 18T
Glory Trip 026T
Glory Trip 039T
MI-17
MI-17
M2-1
M2-10
M2-14
M2-27
M2-31
M2-36
ST
DG-2
DG-4
Rivet Hawk

Harc.ut.
W-5342
W-5427
W-5440
W-4907
W-5897
W-7355
W7564
W-7485
W-7722
W-7799
W-7814
W-7820
W-7806
W-7835
W-7859
W-7849
W-1404
W-7844
W-7914
W-3662
W-1555
W-1851
W-8020
W-7984
W-7955
W-7968
W-7920
W-8807
W-7941
W-7995
W-8022
W-8038
megszakítva
W-8126
W-5576
W-8172
W-7537
W-0852
W-3226
megszakítva
W-2709
W-0291
W-6639
W-4006
W-8340
W-7443
megszakítva
W-2592
W-5006
W-5678
W-8440

1. táblázat
Program
DASO
DASO
DASO
DASO
DASO
OT-1
OT-2
OT-3
OT-4
OT-5
OT-6
OT-7
OT-8
OT-9
OT-10
ОТ-11
ОТ-12
OT-13
ОТ-14
OT-15
OT-16
OT-17
OT-18
OT-19
FOT-1
ST
FOT-2
FOT-3
FOT-4
FOT-5
FOT-6
FOT-7
FOT-8
FOT-9
FOT-10
FOT-11
FOT-12
FOT-13
FOT-14
SSTTP
SSTTP
SSTTP
SSTTP
SSTTP
SSTTP
SSTTP
SSTTP
SOFT-1
BMDTTP
BMDTTP
ITF-1

Egység
395th SMS
395th SMS
395th SMS
308th SMW
381st SMW
390th SMW
390th SMW
390th SMW
381st SMW
381st SMW
381st SMW
390th SMW
308th SMW
308th SMW
381st SMW
308th SMW
308th SMW
381st SMW
308th SMW
390th SMW
381st SMW
390th SMW
308th SMW
381st SMW
381st SMW
308th SMW
390th SMW
390th SMW
381st SMW
308th SMW
381st
308th
395th
395th
395th
395th
395th
395th
390th
390th
308th
381st
390th
308th
381st
390th
308th
381st
390th
308th

SMW
SMW
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMS
SMW
SMW
SMW
SMW
SMW
SMW
SMW
SMW
SMW
SMW
SMW
SMW

Megjegyzés: 395. hadászati rakétaszázad (395 SMS) a vanderbergi légibázison kiépített rendszert üzemeltető egység

már az üzemeltetés közben megsérült,
azokat a baleset után nem újították fel.
A Tucson melletti 7. objektumot és az
itt tárolt rakétát átalakították. Megszün
tették a siló hermetikus lezártságát. A si
lófedelet félig kinyitották, így természe
tes világítás mellett lehet megnézni a kilencszintes rakétatároló-silót, a techno
lógiai bunkert és a háromszintes vezér
lő központot. A múzeum 1986. május 8án nyílt meg, azóta folyamatosan fogad
ja a látogatókat (2. ábra). A rakétából el
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távolították a robbanóanyagokat, hajtó
anyagokat. A hadműveleti teremben
négy bábu jelzi a személyzet elhe
lyezkedését éles helyzetben (3. ábra).
A siló felépítése
A siló tervezésekor fontos feladat volt
az üzemeltetéshez szükséges beren
dezés felszín alá helyezése, ahogy ez
a siló légi felvételén, a 4. ábrán megfi

gyelhető. A kiépített objektumot biz
tonsági kerítés és világítás övezi (5.
ábra). A bejárati kapun keresztül érke
ző állomány a személyzeti bejárathoz
ment. A szolgálat parancsnoka video
kamera segítségével ellenőrizte a vál
tószemélyzetet, majd engedélyezte
belépésüket az objektumba. A háromszintes lépcső vagy lift segítségével
lehetett a technológiai helységbe jutni.
A szolgálatban lévők kinyitották a ve
zérlő központot leválasztó zsilipkaput,

AUTOGENOUS PRESSURIZATION UNC
-FORWARD DOMETANK ENTRY COVER-

FORWARD OXIOIZER
TANK SKIRT

BLAST PORTS
___OXIDIZER TANK

barrel
EXTERNAL CONOUir

external

• TRANSITION
SECTION

COROOIT.
AFT DOME

majd a váltás a központ szolgálati he
lyiségébe lépett (1. ábra).
A szolgálatváltás után a távozók
után a zsilipkapu bezárásával a vezér
lő központot leválasztották a technoló
giai helyiségtől. A légaknán beszívott
levegőt a központ alsó szintjén elhe
lyezett berendezések segítségével
tisztították, légkondicionálták.
A szolgálati idő alatt a vezérlő köz
pont középső szintjén tartózkodott a
személyzet. Pihenési és tisztálkodási
céllal a felső szinten kialakított helyisé
gekbe távozhattak. A technológiahelyi
ségben végezték el szükség esetén a
személyzet fertőtlenítését, vegyi- vagy
sugármentesítését. A helységet zsilip
kapun keresztül kábelcsatorna kötötte
össze a vezérlő központtal és a másik
irányba a silóval.
A silóba a biztonsági zsilipkapun ke
resztül juthattak be. A kilencszintes si
lóban tárolták a hajtóanyagokkal és
robbanófejjel feltöltött rakétát. Ide csak
technológiai ellenőrzések alkalmából
léptek be. A silófedelet speciális hidra
ulikus szerkezet mozgatta, ezek egyes
elemeit az első szint mellett helyezték
el. A több száz tonnás fedél szerkeze
te jól látható a 6. ábrán. A rakétahajtó
mű beindítása után a forró gázokat a
siló két oldalán vezették a két kiömlő
nyíláshoz. A hatalmas nyomás miatt a
gázok nagy magasságba emelkedtek.
A siló körül számos antenna biztosítot
ta a folyamatos összeköttetést az elöl
járó parancsnokságokkal.
A rakéta-hajtóanyagot speciális cisz
ternákban szállították az objektumhoz.
A technológiai állásról szivattyúzták a
tárolótartályokba. Az objektum üze
meltetéséhez szükséges aggregátoro
kat dízelmotorokkal működtették.

ACCESS DOOR
AfT OXIOIZER
TANK SKIRT
tension

BETWEEN TANKS
STRUCTURE

splice

ACCESS DOOR
FORWARD

fuel

FORWARD fuel
TANK SKIRT

EXTERNAL
CONDUIT

-

FORWARD DOME
FUEL TANK

TANK SKIRT

ACCESS DOO
AFT CONE

BLAST PO,

INTERSTAGE STRUCTURE

STAGE I

8. ábra: A rakéta sárkányteste

A rakéta felépítése
Az LGM-25C típusú rakéta magában
foglalja a kétlépcsős folyékony hajtó
anyagú hordozórakétát és a robbanó
töltetet tartalmazó visszatérő eszközt
(továbbiakban: VE). A rakéta I. lépcső
feladata a felgyorsítás, a II. lépcsőé a
sebesség megőrzése. A VE-be szerel
ték a Mark VI.(W-53) típusú termo
nukleáris töltetet. A tüzelőanyag (ТА)
típusa Aerozine-50, az oxidálóanyag
(OA) N20 4.
A rakéta szerkezeti elemei a repülés
közben egymástól meghatározott idő
pontban elválnak. Az I. lépcső részei:
sárkánytest, hajtóanyag táp- és nyomásszabályozó, hajtómű, hidraulikus és
elektronikus rendszer. А II. lépcső a fenti
eken kívül kiegészült a repülésellenőrző
és tehetetlenségi irányító rendszerrel.
A rakéta fontosabb adatait a táblázat
tartalmazza.
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Főbb harcászati-műszaki adatok
Hossz
Átmérő
Teljes tömeq
Végsebesség
Hatótávolsáq
Maximális repülési
magasság

31,3 m
3,05 m
149 700 kq
24 000 km/h
4000-15 000 km

СЕР

0,85 - 1,35 km

1126 km

A sárkánytest
Az alapvető szerkezeti tartóelemek
hengeres elrendezésűek és könnyű
fémből készültek. A 8. ábrán láthatók a
sárkánytest szerkezeti részei. A rajzon
nem látszik az I. lépcső hajtómű-tartó
keretet takaró burkolat. A két lépcső fel
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építése hasonló, de a kivitelezésben
már különböznek. A sárkánytest része
a hajtóanyagtartályok önhordó burkola
ta. A tandem elrendezésű tartályok kö
zül a hosszabb az oxidálóanyag-tartály
(OAT), a zömökebb a tüzelőanyag-tar
tály (TAT). A tartályok szegecselt szer
kezete jól látható a 9. ábrán. Az I. lép
cső sárkánytestének részei: alsó burko
lat (az ábrán nem látható), a TAT, a tar
tályok közötti szerkezet, az OAT és a
lépcsők közötti szerkezet. A hengeres
lépcső hossza 21,3 m (70 láb), átmérő
je 3,05 m (10 láb), teljes tömege 117 t,
a tüzelőanyag tömege 38,4 t, az
oxidálóanyag tömege 73,7 t.
A TAT alsó burkolatán kialakított szí
vótorkok és csatornák feladata a forró
gázok visszaáramlásának megakadá

lyozása. A TAT-ot szerkezetileg négy
db burkolat- és négy db hossztartó
panelből állították össze. A tartály fel
töltése közben keletkező örvénylés
csökkentése céljából a tartályon belül
terelőket alakítottak ki. A tartályt alsó
és felső fedél zárja le. Az OAT felépí
tése hasonló. A felső burkolatán 20 db
páramentesítő nyílás található. Műkö
dés során ezeken keresztül is távoz
nak a II. lépcső bekapcsolása után a
hajtóműből kilépő gázok.
A lépcsők közötti szerkezet alumíni
umötvözetből készített panelekből és
alumíniumkeretből készült. A burkolat
alsó peremén 4 csoportban 4 db négyszögletes kiömlőnyílást alakítottak ki,
a hajtómű forró gázainak az elvezeté
sére.
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Az üzemeltetés során szükséges el
lenőrzések miatt a sárkánytesten szá
mos ablakot alakítottak ki. Ezek kinyi
tása után belülről is ellenőrizni lehet a
sárkánytestet, a tartályokat.
A silóba beemelt lépcsőhöz 4 csavar
ral rögzítik a II. lépcsőt. A rakéta gyártá
sát, szállítását a tervezők lépcsőnként
tervezték, így a sárkánytest lépcsőn
ként önálló burkolatot is képez.
A II. lépcső sárkánytestének részei:
fenékburkolat, TAT, tartályok közötti
szerkezet, OAT és az átmeneti sza
kasz. A szegecselt szerkezeti elemek
hez illesztik a hegesztett tartályokat. A
II. lépcső hossza 6,1 m, átmérője 3,05
m, teljes tömege 29 t, tüzelőanyag tö
mege 9,4 t, az oxidálóanyag tömege
16,91. A szerkezet magában foglalja a
II. lépcső összes elemét, a rakéta re
pülését ellenőrző és irányító rendszert
és a VE csatlakozószerkezetét. Fel
építése hasonlít az I. lépcsőéhez.
A rakéta szerelése a VE csatlakozta
tásával ért véget. A VE alján kialakított
csatlakozógyűrűt rögzítették a II. lépcső
szerkezetéhez. A VE külső burkolata
égésálló anyagból készült, és az at
moszférába történő visszatéréskor véd
te a robbanótöltetet a túlmelegedéstől.
A hossza 4,27 m, tömege 4 1. Az indítás
előtti felkészítés során, miután a cél
pontadatokat a fedélzeti tárolókba töl
tötték, feloldották a termonukleáris rob
banófej utolsó védelmét.
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A hajtóműrendszerek
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13. ábra: Arizona állam térképe

Az I. lépcsőben LR87-AJ-5 típusú, a II.
lépcsőben LR91-AJ-5 típusú rakéta
hajtóművet alkalmaztak (10. és 11. áb
ra). A hajtóművek felépítése analogikus,
de teljesítményük jelentősen eltért.
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Az I. lépcsőnél két égőteres, két táp
szivattyús szerkezetet használtak a
szükséges tápvezetékekkel és csatla
kozókkal. A hajtómű minden szerkeze
ti elemét szögletes tartókeretre szerel
ték, és a kerettel rögzítették a rakétasárkánytesthez. Az égőterek kardá
nos csatlakozószerkezete lehetővé
tette a tolóerő vektor irányának ± 5°-os
változtatását. A tápszivattyú magában
foglalta а ТА és OA szivattyúkat, a
meghajtóturbinát, a gázgenerátort. A
hajtómű teljesítményét szelepek segít
ségével szabályozták. A földön 195 t
tolóerőt fejtett ki. A befecskendezett
hajtóanyag-mennyiség segítségével
növelték az égőtéren belüli nyomást,
vagyis a teljesítményt. A szivattyú za
vartalan működését önálló kenő
anyagrendszer szolgálta.
Al l. lépcső hajtóműve egy égőteres
hasonló felépítésű rakétahajtómű (12.
ábra). De itt helyezték el a 2 db kor
mány-, a 2 db fékező- és a segédhaj
tóművet. Ezek szilárd hajtóanyagú kis
rakétahajtóművek, amelyek az irányító
rendszer parancsára elvégezték a rob
banótöltet végső röppálya-korrekcióját, majd leválasztották és eltávolítot
ták a VE-től all. lépcsőt, és végül a se
gédhajtóművel más röppályán a Föld
felé irányították.

A rakéta indítása
A négyfős személyzet együttes mun
kája szükséges az indításhoz. A pa
rancsnok az alapvető célparamétere
ket határozta meg az érkezett parancs
alapján. A másodtiszt ellenőrizte a
lámpák segítségével az indítás-előké
szítési folyamatot. A híradókatona el
lenőrizte a híradás megbízhatóságát,
a technikus a siló kiszolgáló berende
zéseinek hibátlan működését.
A siló számítógépében tárolt három
célpont paraméterei közül az indítási
parancsban kijelölt cél adatait a fedélze
ti tárolóba rögzítették. A rakéta girok fel
pörgetése és más feladatok után, a vis
szaszámlálás utolsó 30 másodper
cében elkezdődött a hajtómű bekapcso
lása. A 28 V-os feszültség hatására a
piropatronok működtek. A táprendszer
ben kinyíltak a tartályok zárószelepei. A

tápszivattyú gázgenerátorában lévő
piropatron egy másodpercig forró gázt
képezett, amely megforgatta a turbina
kerekét. A szivattyúk növelték a tápve
zetékekben a nyomást. Meghatározott
értéken kinyíltak a működtető szelepek,
és a nyitott égőtérszelepeken a két
komponens a fúvókákra jutott. A beper
metezett párák berobbantak, az égőtér
ben fokozatosan növekedett a nyomás.
A gázgenerátor normál működéséhez
szükséges nyomást már előállította a
szivattyú, így a turbina lassan növelte a
fordulatszámát. Az égőtérben mért nyo
másnak megfelelően szabályozták a
szivattyú, vagyis a turbina fordulatszá
mát. Amikor a tolóerő elérte a 77%-ot,
engedélyezték az indítást, ellenkező
esetben a hajtómű-leállító parancs ha
tására az égőtérszelepeket lezárták, és
az indítási folyamatot leállították.
Repülés közben a tehetetlenségi
rendszer folyamatosan mérte a röppályaeltérést, a szükséges irányváltozta
táshoz az égőterek kardánszerkezetét
hidraulikusan elmozdították. A rakéta
folyamatosan emelkedett, majd az irá
nyító rendszer által meghatározott pil
lanatban bekapcsolódott а II. lépcső
hajtóműve. A gázgenerátor piropatrona 3 másodpercig működtette a tur
binát, és az I. lépcsőhöz hasonlóan
bekapcsolt ez a hajtómű is.
A repülési programnak megfelelően
a közös repülés utolsó 20 másodper
cében a röppályát korrigálták a két
kormányhajtómű segítségével. A kor
mányhajtómű működése után pirotechnikailag leválasztották a VE-t, és a
II. lépcső OAT-be szerelt fékezőhajtó
mű pár lefékezte а II. lépcsőt, majd a
Föld felé fordította. А II. lépcső segéd
hajtóműve felgyorsította a szerkezetet,
amely a VE-től eltérő röppályán lépett
vissza az atmoszférába.

A rakéta egyéb rendszerei
A rakétahajtóművek működését önálló
nyomásszabályzó rendszerek segítik.
A tartályból a hajtóanyag kiáramlását
különnyomással szabályozták. A túl
nyomást az OAT-ban túlhevített OAgal, a TAT-ban lehűtött gázzal vezérel
ték. Az égőterek irányát hidraulikus

szerkezetekkel szabályozták, a szük
séges hidraulikus nyomást a hidrauli
karendszer állította elő.
A több mint húsz évig üzemeltetett
rakétarendszer nagy megbízhatóság
gal működött. A hosszú idő alatt két ko
moly esemény volt. A technikai ellenőr
zések előidéztek rakétahajtóanyag-szivárgást és öngyulladást is. Az egyik
esetben (1980.) a silóba beeső csavar
húzó megsértette a TAT falát. A keletke
ző tűz eloltására kevés esélyük volt, mi
vel a siló teljes elárasztásához szüksé
ges víztartalék nem állt rendelkezésre.
Félórás küzdelem után a rakéta felrob
bant. A 7 5 0 1 tömegű betonsilófedelet a
robbanás levetette, és kirepült a robba
nótöltet. A másik alkalommal (1978.)
szivárgás elhárítása közben a segéd
dízelmotor felrobbant, és emiatt sérült
meg a siló és a rakéta. A rakétákat
1987-ben végleg kivonták a hadsereg
állományából, de hordozórakétaként
tovább alkalmazták az űrkutatásban a
Titan további rendszereinél.
Negyven év távlatából megállapít
hatjuk, hogy a megbízható fegyverrendszerek a tervezettnél tovább is
biztonságosan üzemeltethetők. A
szükséges anyagi eszközök ráfordítá
sával, a szakszerű ellenőrzésekkel
meg lehet őrizni a drága fegyverrend
szereket. Bár gazdasági helyzetünk
hosszú ideig messze elmarad az
Egyesült Államokétól, de a katonai bá
zisok kiürítése terén sok mindent ta
nulhatunk még. Különösen, ami a Bu
dapest és Miskolc körzetében kiürített
légvédelmi rakétabázisokat illeti, ame
lyek játszó gyerekek alatti összeomlá
sukkal hívták fel magukra a figyelmet.
Idegenforgalmi céllal valamelyik objek
tumot akár múzeummá is át lehetett
volna alakítani.
A múzeum szabadon látogatható az
Egyesült Államokban megszokott belé
pődíj ellenében. Megközelítése: Tucson
város nemzetközi repterétől a 19. szá
mú úton kell Green Valley felé autózni.
A 69. kijáratnál át kell térni a mezei útra,
és így elérjük a múzeumot (13., 14., 15.
ábra: w w w.tucsoncity.org).

Szabó Miklós
nyugállományú mérnök alezredes

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)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Hazai tükör
Clever Ferret 2003 - Ravasz Menyét hadgyakorlat
Baranyai László

A Magyar Honvédség Központi Gyakorló és Lőterén („0”
pont) válságkezelési és békefenntartói hadgyakorlatot haj
tott végre az MLF (Multinational Land Force), azaz a többnemzetiségű szárazföldi kötelék, illetve dandár, amely a
magyar-olasz-szlovén szárazföldi haderők kijelölt egysé
geiből tevődött össze. így a hazai 5. Bocskai István Gépe
sített Lövészdandár kijelölt egységei (kb. 500 fő), az olasz
Júlia alpesi dandár, amelynek egységei Bolnanóból,
Goreziából, Persanóból, Tolmezzóból, Trentóból, Udinéből
és Venzonéből érkeztek (kb. 1000 fő), valamint a szlovén
1. Gépesített Lövészdandár celjei egységei (kb. 300 fő). A
Ravasz Menyét öthetes időtartama mondhatni főpróbája
annak a balkáni missziónak, amelyen ez év őszén a részt
vevő országok „kijelölt” egységei átveszik Nyugat-Koszovóban az ENSZ békefenntartói katonai parancsnokságát.
A hadgyakorlat kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen nemcsak
törzsvezetési és csapatgyakorlatot végeztek, hanem ezen
időszak alatt elsajátították, illetve begyakorolták a békefenntartó-támogató-kikényszerítő eljárásokat, valamint a
kutató-mentő és válságkezelő harci feladatokat, továbbá a
humanitárius szolgálatok ellátását is. Az MLF, azaz a több
nemzetiségű dandár alapvető feladata a különböző kato
nai békefenntartó missziókban történő részvétel, ami az
ELI és a NATO keretein belül alkalmazható, de az ENSZ
Biztonsági Tanácsától és az EBESZ-től is kaphat felkérést,
illetve megbízást. A hadműveleteket és mozzanatait, vala
mint az éleslövészetet a „0” pontnál, illetve az azt körülve
vő, nagyon jó terepadottságokkal bíró, sok négyzetkilomé
teres területen hajtották végre. Újmajorban állították fel a
parancsnoki-hírközlő és logisztikai központot, amelynek
infrastruktúrája „ideális” volt a feladatra.
A hazai kontingens technikai arzenálját főként BTR-80asok alkották, de megtalálhatók voltak még a Bundeswehr
örökségéből származó Mercedes-Benz 1017-es fix platós
ponyvás teherautók is. Az olaszok járműparkjuk színe-javát elhozták, a logisztikai, fegyveres járművektől egészen
a buszokig. így a könnyű, közép és nehéz kategóriába tar
tozó „monstrumok” egyaránt megtalálhatóak voltak.
A szlovén alakulatnál történelmi átmenetnek lehettem
tanúja, mivel járműparkjukban a jugoszláv örökségen kí
vül képviseltette magát a legújabb Iveco Cargo „tector” és
a Hummer is. A lőtér nagy kiterjedése miatt a csapatok
mozgását minden nemzet saját járműivel oldotta meg a
harci feladat jellegének megfelelően.
Ez alkalommal a harci feladat „forgatókönyve” szerint
az illegálisan tartott kézifegyvereket, majd ezek begyűjté
sét és biztonságos helyre szállítását végző konvojt tá
madták meg a diverzáns erők. Robbantással, kézi lőfegy
verekkel, páncélos támogatással támadták meg a gépko
csioszlopot, amelyet a magyar BTR-ek biztosítottak. Az
MLF-erők visszaverték az ellenséget, és felszámolták ro
hamukat a „gyors reagálású” századdal. A saját sérülte
ket az olasz mobil egészségügyiek látták el, és amint biz
tosították a területet, AB-205-ös helikopterrel azonnal ki
mentették őket. Az Iroquois helikopterek a hadgyakorlat
ideje alatt folyamatosan tevékenykedtek, és fedélzetükről

a tisztek mindvégig figyelemmel kísérhették a feladatok
minden egyes mozzanatát.
Ekkor zajlott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
és a Központi Tiszthelyettes Szakközépiskola végzős
hallgatóinak vizsgalövészete és államvizsgája is. Az
egyéni vizsgafeladatok között szerepelt a 122 mm-es ön
járó lövegekkel és a BM-21-es sorozatvetőkkel történő
tüzelés, valamint a páncéltörő rakéták alkalmazása is.

1. ábra: A szlovén BO V-M lövésszállító harcjármű

2. ábra: Olasz FIAT géppuskahordozó terepjáró

3. ábra: Magyar páncéltörő rakéta tüzelőállásban
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5. ábra: Szlovén páncélozott járművek

11. ábra: Olasz Iveco tehergépkocsi konténerrel
A fotókat a szerző készítette
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C+D 2003 - beszámoló egy kiállításról
Hajdú Ferenc

November 7-én véget ért a 6. Közép-európai Védelmi
Felszerelés és Repülési Szakkiállítás. Ezúttal 14 ország
110 kiállítója mutatta be újdonságait az előző kiállításhoz
képest 10%-al több látogató számára. A HM Technológi
ai Hivatala még soha nem jelent meg ekkora területen,
ennyi témával. Bemutattunk korszerű páncélozott jármű
vek elleni területvédő töltetet, helikopter fedélzetéről mé
rőképes radiológiai konténert, alakfelismerésre képes
képfeldolgozó számítógépet, a légihelyzet-információt
térben ábrázolni képes monitort, 13-19 mm páncélt átüt
ni képes töltényeket és pilóta nélküli repülőgépet. Levetí
tettük egy akna vizsgálatát bemutató filmünket, erre az
alkalomra a Haditechnika külön kiadvánnyal jelent meg,
mely tíz cikkben mutatta be a Technológiai Hivatal jelen
legi eredményeit és munkáját. Az új címlappal 1500 pél
dányban megjelenő lapunk „pillanatok” alatt fogyott el,
pedig nem gondoltuk, hogy az ilyen szűk, szakmai terüle
teket feldolgozó írásoknak ilyen kedvező lesz a fogadta
tása. Az egyébként zsúfolt standunkat látogatók sokasá
ga tette mozgalmassá. A honvédelmi minisztertől az ér
deklődő diákig mindenki megtisztelt minket figyelmével,
amiért ezúton is szeretnénk köszönetét mondani. A kiállí
tás második napján Fejlettebb technológia - nagyobb
biztonság címmel nemzetközi konferenciát is szervez
tünk, melyen 19 előadó némi áttekintést adott a magyar
és a Magyarországnak fontos hadiipar kérdésekről. Az
elhangzás sorrendjében felsoroljuk az előadókat és elő
adásaik címét. Két okból tesszük mindezt. Egyrészt,
hogy bemutassuk a közelmúlt legnívósabb konferenciá
ját, melyet e témakörben tartottak, másrészt, hogy felhív
juk a tisztelt olvasók figyelmét a közeljövőben megjelenő
konferenciakiadványunkra, melyet korlátozott példány
számban, de megrendelhetővé teszünk.
Zámbori Mihály védelemgazdasági helyettes-államtit
kár megnyitója
Szenes Zoltán altbgy.: A Védelmi Felülvizsgálat és az
MH modernizációja
Dr. Lippényi Tivadar (MÉH): Stratégiai változások a ha
zai kutatás-fejlesztés rendszerében
Csemizov Sz. V. (Rosoboroneexport): A NATO és az
Orosz Föderáció kapcsolata (Haditechnikai aspektusok)
Csemizov, Sztanyiszlav (Rosoboroneexport): Oroszor
szág védelmi iparának helye és szerepe a korszerű had
seregek létrehozásában (Korszerű technológiák alkalma
zása)
Völgyes Tamás (CONTROLNET): A védelmi ipar mint a
gazdaság húzóágazata
Kovács Csaba (RÁBA): A mobilitás biztosítása, korsze
rű hazai járműipar
Patric Steninger (Saab Barracuda): Korszerű álcázás
technika
Dr. Csocsán László (Zeiss Hungary): Újgenerációs ké
zi hőkamera (OPUS-H)
Dr. Kende György (ZMNE): Új haditechnikai képzési
formák a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen
Jobbágy Zoltán (TNO): Hatásalapú hadviselés
Jan Rylander (WEAG-2): A védelmi ipar és К + F lehe
tőségei, európai tapasztalatok
Hilary Davies (WEAG-2): Kooperációs lehetőségek az
EUROPA MOU keretében

1. ábra: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter hivatalosan
megnyitja a 6. C+D kiállítást

2. ábra: Bár a képen kevéssé látszanak, a honvédelmi m i
niszter, a védelemgazdasági helyettes államtitkár és a Hon
véd Vezérkar főnökhelyettese az alakfelismerő képfeldolgo
zás helyzetéről kapnak jelentést
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Mats Hansson (Gripen): Gripen for Hungary
Pierre Lagueux (Canada): Védelmi ipar, kanadai as
pektusok
Németh Viktor (Arsenal): Földi légvédelmi eszközök
fejlesztése a korszerű hadsereg szolgálatában
Szép Zoltán (Currus): A Magyar Honvédség szárazföl
di eszközeinek fejlesztési lehetőségei hazai bázison
Kovács Géza Péter (MVSZ): A magyar védelmi ipar le
hetőségei a védelmi felülvizsgálatot követően
Szalay Miklós (El. Rt.): Korszerű harcvezetési eljárások
A kiállítás szervezői egy alapvető ponton akarnak vál
toztatni az eddigi C+D-k rendjén. Két év múlva már lehe
tőség lesz a rendezvény szombati megtekintésére is,
hogy azok is láthassák, akik hét közben nem tudnak
munkájuktól elszakadni. Találkozzunk 2005-ben is!

4. ábra: dr. Kende György professzor és dr. Varga József
ezredes a légi helyzet térbeli ábrázolásáról érdeklődik a TH
és a Holografika mérnökeitől

6. ábra: A cikkben emlegetett a Currus által fejlesztett
tűzoltójármű

7. ábra: A szlovén hadsereg is bemutatkozott a kiállításon. A
képen az osztrák gyártmányú Pandur APC látható, melyből
10 darabot vásároltak és VALUK néven rendszeresítettek

5. ábra: А В pavilon bejáratánál állították ki a TH és a
ProPatria által fejlesztett felderítőeszközt egy BTR -80-as
alvázon

Interjúkat lásd a 73. oldalon - Szerk.

A Haditechnika megvásárolható
Szakkönyváruház (1065 Bp., Nagymező u. 43., 373-0500)
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. 19., 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)
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155 éves a magyar hadihajózás

szerelték a katonákat, bevonták a hadilobogót és a szép
egyenruhákat.
A pápa magyarországi látogatása, a korona vízi úton
való Esztergomba szállítása, illetve a konvoj útjának biz
tosítása döbbentette rá az illetékeseket, hogy ez a MA
HART és a flottilla nélkül nem megy.
Rengeteg robbanóanyag, repülőgép- és hajóroncs van
szerteszéjjel az országban, a folyómedrekben, a Balaton
ban. Ezek felkutatása folyamatos, főleg most, az aszály
miatti alacsony vízállás során kerülnek elő. A flottilla meg
szüntetése óriási szakmai hozzá nem értés következmé
nye. A parlament előtti EU-híd elemeinek helyére vonta
tását nem lehetett volna hajók nélkül megoldani. A szen
tesi műszakiak Ercsibe való visszatelepítése, illetve az
ottaniak megszüntetése sem volt ésszerű döntés.

3. ábra: A koszorúzásról visszatérő AM-31 DUNAÚJVÁROS

2. ábra: A tűzoltóhajó bemutatója

A Haditechnika 2001/2. számában „A flottilla utolsó jubi
leuma” címmel tudósítottam a Magyar Honvédség legré
gibb, az akkor 152. évfordulóját ünneplő Honvéd Folyami
Flottilláról. Akkor már kormányszintű volt az a döntés,
hogy e történelmi alakulatot megszüntetik. Újságcikkek
tucatjai méltatták az eddigi működés kiemelt fontosságát
és eredményét, mégis bekövetkezett az, amire gondolni
sem mertünk: szétverték, „jogutód nélkül” megszüntették
az alakulatot. Kiürítették a laktanyát, elküldték vagy le
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5. ábra: Az 50-es, 60-as években ezek az AN -2-es naszá
dok alkották a flottilla gerincét

6. ábra: Hadihajózni pedig szükséges! Ebben mindenki
egyetértett, aki hajóra szállt

A Duna és a Tisza paraméterei teljesen mások. A flot
tillát „állítólag” pénzhiány miatt szüntették meg, ami nem
igen felel meg a valóságnak, hiszen majdnem önellátó
volt. Fenntartása évi 400-500 millió forintot tett ki. Egyegy JAS-39 Gripen ára évekig elég lehetett volna az ala
kulat számára.
A szétverés után szinte azonnal megszületett a huszár
alakulat 200-300 millió forintból, jöttek a külföldi misszi
ók, IFOR, SFOR, KFOR, Afganisztán, Irak, a feladatok
hoz illő új ruhákkal, felszerelésekkel stb. Aki volt katona
és jó szakember, tudja, hogy a víz milyen erős ellenfél,
békében és háborúban egyaránt. Erre is fontos lenne ál
dozni. Szerencsére a feleszmélt vezetők még időben
meg tudták akadályozni a kikötő és a hadihajók elkótya
vetyélését - s mindezt a 24. órában!
így kerülhetett sor két év kihagyás után a Magyar Ha
dihajósok Napja megünneplésére. 2003. július 24-én egy
kicsit derűsebb arcokat lehetett látni a budapesti hadiki
kötőben. A főként nyugállományúakból álló hadihajóso
kat Bozsik Tibor nyá. ezredes, a Hadihajós Tagozat tisz
teletbeli elnöke, majd dr. Somlóváry László, a MAHART
vezérigazgatója köszöntötte. Ezt követően ünnepélyes
zászlófelvonásra került sor a Himnusz hangjaira, majd
Molnár Sándor mk. ezredes számolt be a „jogutód” MH 1.
Tűzszerész és Hadihajós Ezred elmúlt évi tevékenységé
ről. A parancsnok tájékoztatójából kiderült, hogy csak az
elmúlt évben 40 tonnányi robbanótestet kellett hatástala
nítaniuk, 15 tonnát a helyszínen.
A három „üzemben maradt” hajó közül egyet felújítot
tak, és beszerzésre került egy parancsnoki kishajó, vala
mint más kisebb felújításokra is sor került. A szerződéses
katonák 2800 folyamkilométert hajóztak. Az ünnepség
résztvevői nagyon remélik, hogy az átszervezést komoly
műszaki fejlesztés követi, hiszen feladat van bőven!
Viselhetnék előző nevüket és a hadihajós kék matróz
ruhát is. (A huszárok sem terepszínű ruhában szolgál
nak.) A légierő, az összes BM-alakulat, a katasztrófavé
delem, a biztonsági szolgálatok kék ruhát viselnek, a ha
dihajósokat sem kellett volna ruházatuktól megfosztani.
Érthetetlen, hogy óriási pénzekből és nagy beharango
zással rendeznek repülőnapokat, tüzér-, páncélos-, mű
szaki, határőr-, rendőr- és polgárőrnapokat. Hagyományőrzők, korhű ruhákban és fegyverekkel felidézik Budavár
bevételét, a szolnoki csatát, a szőregi ütközetet. A hajó
zásról, hadihajózásról viszont alig-ajig tudósítanak, pedig
ez is a magyar történelem része! Érdekes lehetne egyegy vízi esemény is. A média az elmúlt évben sem a Ten
gerészeti Világnapról, sem az óbudai novemberi koszo
rúzásról nem tudósított. Pedig a hadihajózásnak is sok
hősi halottja van.
A mostani, július 24-i ünnepség talán leglátványosabb
része a Duna megkoszorúzása volt. A meghívottakkal te
li hadihajók közé torpedóként befutó parancsnoki hajóról
dobták a megemlékezés koszorúját a Duna vizébe, tisz
telegve a hősi halottaknak, miközben egy percen át szól
tak a hajókürtök.
E cikk megírása után érkezett a hír, hogy az augusztus
20-i ünnepi tűzijátékokon több tűzeset, robbanásos bal
eset fordult elő. Egy uszály teljesen kiégett a Parlament
közelében! Korábban a tűzijátékot a flottilla szakemberei,
tűzszerészei készítették elő, ők biztosították. Nagyon
nagy hiba volt kivenni a kezükből e fontos tevékenységet.
Valószínű, hogy szakszerű kezekbe kerülve az esemény
ismét olcsóbb és balesetmentes lenne. Érdemes lenne
az illetékeseknek ezen is elgondolkodniuk!

8. ábra: Emlékezés a hősi halottakra - koszorúzás az új pa
rancsnoki hajóról
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Gulyás Jenő

Magyar Katonai Repülők Országos Találkozója Szolnokon
A rendszerváltást követően évente egy alkalommal más
más helyszínen rendezik meg a Magyar Katonai Repülők
Országos Találkozóját. 2001-ben Kecskemét, 2002-ben
Taszár adott otthont ennek az eseménynek.
A XIII. találkozót 2003. május 17-én tartották Szolno
kon. A házigazda szerepét a Magyar Honvédség 89.

Szolnok Vegyes Szállítórepülő-ezrede töltötte be. Járomi
Barnabás repülő ezredes, az egység parancsnoka fogad
ta a vendégeket s a katonai elöljárókat.
A Tisza-parti megyeszékhely alaposan kitett magáért.
Nemcsak a légierő hadrendjében található harceszközö
ket sorakoztatta fel a betonon, hanem a szolgálatból ki
vont múzeumi példányokból is kiállítottak néhány darabot
a nagyérdemű számára.
A katonai repülők találkozójára meghívást kaptak a Ma
gyar Veterán Repülők Szövetsége területi szervezeteinek
tagjai, de természetesen az aktív állomány is szép szám
mal képviseltette magát. A repülőtalálkozó érdekessége
volt, hogy kiképzési repülés keretében a levegőben is be
mutatkoztak a légierő hadrendjében lévő helikopter-,
szállító-, vadász- és a különböző kiképző repülőgéptípu
sok. Az érdeklődők és családtagjaik láthatták az ejtőer
nyős ugrásokat, a M i-8 közepes szállító helikopterről lé
gi tűzoltási feladat végrehajtását, illetve közvetlen közel
ről szemlélhették meg a statikus bemutatón szereplő gé
peket. Mindezek osztatlan sikert arattak.
A közönség kíváncsian vette szemügyre a felújított
Li-2 „Teve” típusú szállító repülőgépet. Örömmel és
nosztalgiával szemlélték a közelmúltban hadrendből ki
vont Szuhoj és MiG-23-as típusokat. A látogatók zöme
talált kedvére valót a helikopterek, illetve repülőgépek
között.

3. ábra: Szuhoj Szu-22 Fitter, a volt taszári repülőezred had
erejéből kivont példány

2. ábra: Dr. Szenes Zoltán altábornagyot, a Honvéd Vezér
kar főnökét a légierő tábornokai és a Szolnoki Repülőezred
parancsnoka fogadta a szolnoki repülőtéren
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5. ábra: Élénk érdeklődést váltott ki a felújított An-26-os

7. ábra: A szállítógépek között szépen megfért a MÍ-24D
harci helikopter

A hagyományos repülőtalálkozón megjelent dr. Szenes
Zoltán altábornagy a Honvéd Vezérkar főnöke és a tábor
noki kar több képviselője. Egyébként ezen a napon emlé
keztek meg a Magyar Légierő megalakulásának 65. év
fordulójáról is. A Himnusz hangjai után Szepesi József
nyugállományú repülő dandártábornok, a Magyar Vete
rán Repülők Szövetségének elnöke mondott ünnepi be
szédet. Szepesi dandártábornok hangsúlyozta, hogy az
1938-ban felállított légierő hosszú és véres utat tett meg
napjainkig, sok áldozatot követelt a haza légterének vé
delme. A második világháború időszakában a sokszoros
túlerőben lévő ellenséggel is bátran vette fel a küzdelmet.
A nagy világégést követően porba hullott a légierő, harci
technikája megsemmisült, katonái és pilótái hadifogság
ba estek, hősi halált haltak. Szinte a semmiből kellett új
raalakítani a népi demokratikus magyar légierőt. Az
1950-es évek elején érte el a haderőnem a „csúcsformá
ját". Ekkor négy hadosztállyal rendelkezett: kettő vadász,
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8. ábra: A beton egyik felén felsorakozott a közelmúltban ki
vont arzenál egy része s a jelen repülőeszközei

9. ábra: A L i-2 Tevén felfestették a gép gyári számát is

egy bombázó- és egy csatarepülőhadosztállyal. A lét
szám húszezer fő körül mozgott. A szónok kiemelte, hogy
nemcsak a háborúban haltak meg a pilóták, hanem az
ún. békekiképzés során is csaknem százat ért repülőha
lál. Óriási vesztesége volt ez a légierőnek.
Az ízletes, bőséges ebédet követően lehetőség adó
dott még a kiállított eszközök: a helikopterek és a repülő
gépek megtekintésére is. Szemügyre lehetett venni a
Jak-52-es, L-39 Albatros kiképző-repülőgépeket, a
MiG-29-es elfogó vadászgépet s a MÍ-24D Hind, Mi-8,
Mi—17 helikoptertípusokat.
A repülőtalálkozó első része 15 órakor befejeződött. A
Repülőmúzeumban megkoszorúzták a magyar katonai
repülés hősi halottainak emléktábláját. Ezt követően a hi
vatásos és a szerződéses állomány részére ünnepi állo
mánygyűlés keretében elismeréseket adtak át.

Kenyeres Dénes

Kamov Ka-26 típusú könnyű szállítóhelikopterek
a Magyar Néphadsereg hadrendjében VI. rész
1977-1981. Üzemeltetés gondokkal és problémákkal

Az 1. század ismét részt vett a Kamovokkal az augusz
tus 20-i Budapesti Honvédelmi Nap rendezvényén. Ezért
a kijelölt helikoptertechnikával és gépjárművekkel négy
turnusban áttelepült Dunakeszi repülőtérre. A földi lépcső
augusztus 11-én berakodott Börgönd vasútállomáson, és
vasúti szállítással települt el. Néhány speciális gépjármű
12-én közúton tette meg az utat. A légi lépcső 13-án 9
órás felszállással repült át Dunakeszire a 11 db helikop
terrel. Az áttelepülő helikoptervezetők és mechanikusok,
illetve a gépek oldalszámai:
Miklós Dezső szds.
Márta András fhdgy.
Kéri János fhdgy.
Kopcsai Pál fhdgy.
Szutor Gyula alhdgy.
Gecse István törm.
Vida Csaba fhdgy.
Horváth Lajos fhdgy.
Károly Sándor fhdgy.
Tolnai Tibor őrm.
Konkoly Manrico őrm.

406
408
405
502
509
504
508
510
701
604
503

Waller László őrm.
Kiss Jenő törm.
Bodor Ferenc őrm.
Horváth Csaba törm.
Takács Tibor őrm.
Révész József törm.
Tóth Tibor őrm.
Veres Tibor őrm.
Nagy László ftörm.
Barsi Gábor törm.
Lózs Attila őrm.

A kiszolgáló repülőműszaki állomány Keserű Sándor
százados parancsnoksága alatt települt át. A település
ben részt vett a műszakiak közül: 5 tiszt, 7 tiszthelyettes,
3 sorkatona. Sorszerelő állomány: Hargitai György, Varga
Károly, Szűcs István, Hajdú Sándor, Szkubenics Béla,
Gulyás József, Bunnyocki László, Gelencsér Ferenc,
Szombati András, Bogó József, Süld István honvédek.
Október 15. és november 15. között felkészítették a he
likoptereket és a kiszolgáló eszközöket a téli üzemelteté
si időszakra. November 12-13-án a 405 és 406 oldalszá
mú helikoptereket áttelepítették Kiskőrösre sugár
felderítési és vegyivédelmi feladat végrehajtására. A fel
adatot végrehajtotta: Pölczmann Pál főhadnagy, Ács Já
nos, Komár András alhadnagy helikoptervezetők, vala
mint Bodor Ferenc, Waller László, a gép mechanikusai.
December 16-án egy repülési váltásban szerveztek ki
képzési repülést öt helikopterrel. Szervezőparancsnok
Árva József őrnagy, repülést vezető Károly Sándor fő
hadnagy volt.
A Ka-26-os helikoptertípusnál 1980-ig az üzemképes
ségi szint mélyen a meghatározott alatt volt, emiatt sok
esetben a M i-1-es helikopterrel kellett a hadműveleti fel
adatokat végrehajtani. Az alakulat részére 1971-80. kö
zött mozgósítást nem rendeltek el. Voltak olyan idősza
kok az üzemeltetés során, hogy a kétkormányosra (ÚTI)
átépített nyolc Ka-26-os ÚTI helikopterből csak egy-két
db volt üzemképes.

Az 1980-as harckiképzési év rövid értékelése
A gépek üzemképességi mutatója javult, 85,7%-ra módo
sult. Osztályos kiképzés helyzete: I. osztályú 11 fő, II.

osztályú 2 fő, III. osztályú 1 fő, osztályba nem sorolt 9 fő.
Az év végén a század hajózóállományának 60,9%-a ren
delkezett kinevezett osztályos fokozattal, 39,1 %-a nem
ért el osztályos szintet. Átlagos repülési óraszám egy fő
re vetítve 124 óra volt, ez emelkedő tendencia. A terve
zett 3000 órából a század helikoptervezetői állománya
2976 órát teljesített, ez 99%. Az év repülései során az al
egység 383 257 kg repülő-hajtóanyagot használt fel.
A kiképzési évben egy elöljáró felé a Kamovról küldött
jelentés szerint: „A Ka-26 típusú helikopterek rendszerbe
állítása - kiváló repülési tulajdonságokkal rendelkező folyamatos üzemben tartása csak jelentős többletmunka
ráfordítás mellett - nagy üzemidő-kiesésekkel - volt le
hetséges, alacsonyszintű üzemképességi mutatókkal.”

Az elmúlt fél évtized értékelése a jelentésekben
1976-80 között a Ka-26-os század 16 547 óra légi
üzemidőből 12 541 órát (76%) használt fel. Az alegység
parancsnokok begyakorolták alegységeik irányítását, és
képesek voltak önálló harctevékenységek végrehajtásá
ra, a két haderőnem (szárazföldi és légvédelmi csapatok)
harctevékenységének támogatására, illetve biztosítására
kis kötelékekben, kitelepült leszállóhelyekről.
A helikoptervezető állomány begyakorolta az ellensé
ges légvédelmi eszközök ellentevékenységének leküz
désére irányuló rendszereket, a terepkövetéses repülé
seket, az elő nem készített korlátozott méretű területre
történő le- és felszállásokat egyes helikopterrel és rajkö
telékben, továbbá légi, vegyi, sugárfelderítést és a tüzér
ségi tűzhelyesbítési feladatok végrehajtását. A Ka-26-os
századnál 59%-os volt a bonyolult idős kiképzés repülési
időteljesítése.

Összegzés az eltelt tíz évről
A Ka-26 Könnyű Szállító Helikopterszázad 1971-80 kö
zött összesen 26 142 órát tervezett repülésre, ezzel
szemben 22 308 órát teljesített, ami 85,7%-ot tett ki.

Üzemeltetés 1981-ben
Január 1. és április 15. között a Szolnoki Kilián György
Repülő Műszaki Főiskoláról csapatgyakorlatra vezényel
tek hét fő tiszthelyettest a Ka-26-os századhoz. Január
19-24. között „Bakony-81” fedőnevű harcászati gyakor
laton, Újdörögdön, illetve Várvölgy északnyugattól 4 kmre települt egy-egy Kamov helikopter. Egy gép pedig II.
fokban tartalékként Börgöndön várakozott.
Április 1-30. között nyári átállási feladatokat hajtottak
végre a helikoptertechnikán és a kiszolgálóeszközökön.
Tóth Mihály főhadnagy helikoptervezető az URV.
71-164. pontjai alapján eredményes vizsgát tett április 62004/1 HADITECHNIKA 53

Sóly Dél - 2 km, terepen települt a 7. gépesített lövészhad
osztály részére:
502 oldalszámú
helikopterrel:

Veres Péter főhadnagy, pilóta
Horváth Csaba törzsőrmester,
echanikus

Cegléd, 3. hadtestparancsnokság részére települtek:
509 oldalszámú
Martinecz Mátyás százados,
helikopterrel:
pilóta
Takács László őrmester,
mechanikus

1. ábra: Ka-26 kabinismeret a látogatók számára 1976-ban.
Középen bőr mellényben Hamar Károly alezredes

Csákvár É ~4 km települtek:
508 oldalszámú géppel: Gecse István törzsőrmester,
helikoptervezető
Tóth Gábor őrmester,
mechanikus
Július1-jei hatállyal az 1. Könnyű Helikopterszázadhoz
pilótának kinevezték Pillér József, Mécséi János, Szilágyi
Sándor hadnagyokat. A Ka-26-os üzemeltető század a
laktanyaőrség kiegészítésére kéthetente két sorkatonát
biztosított. Veres Péter főhadnagy a 6. helikopterraj pa
rancsnoka abban az évben elnyerte az egység három
szoros élenjáró raj parancsnoka címet, a raj pedig a há
romszoros élenjáró raj címet érdemelte ki. A 4. helikop
terraj az egység élenjáró raja címet kapta, parancsnoka
Horváth Lajos főhadnagy volt.
A század július 13-17. között a 8. gépkocsizó lövész
hadosztállyal közösen harcászati gyakorlatot hajtott
végre. A kitelepült állomány kiválóan oldotta meg a fel
adatát, melyet az elöljáró szervek dicsérettel, jutalom-

2. ábra: A Ka-26 kabin, középen a motorok osztott vezérlőkar
rögzítője a katasztrófát szenvedett 507 oldalszámú helikopterből

án, így részére a parancsnok engedélyezte a típuson va
ló kiképzési repülés végrehajtását.
A kiképzési repülések biztosításához szükséges esz
közök: URH, Par-8, APK-6, magasságvezetés hangos
összekötő, Szvetl, Majak, fényszórók, Mlokk. Kiszolgáló
eszközök: mentő, tűzoltó gépkocsi, műszaki mentő gép
kocsi, darus gépkocsi, mikrobusz, busz, APA-12 áram
forrás, gépkocsi, üzemanyagtöltő gépkocsi.
A 406 oldalszámú helikopter nagyjavításon volt. Viszszaérkezése után fedélzeti mechanikusként a gépre tet
ték július 15-től Szántó Rudolf főtörzsőrmestert és
üzemeltetőtársként Waller László őrmestert. Az alegysé
gek május 11-15. között „Bástya-81” fedőnevű parancs
noki és törzsvezetési gyakorlaton vett részt több telepü
lési helyen hét db Kamov típusú helikopterrel.

3. ábra: Az 1974. 12. 11-én katasztrófát szenvedett 507 ol
dalszámú helikopter forgószárny-tapátjának keresztmetsze
te (Pölczmann Pál)

Kincsestábor területén települtek:
506 oldalszámú
Márta András főhadnagy, pilóta
helikopterrel:
Magó Imre törzsőrmester,
mechanikus
701 oldalszámú
Szutor Gyula alhadnagy,
helikopterrel:
helikoptervezető
Nagy László főtörzsőrmester,
mechanikus
Jenő Ny - 500 m-re települtek az 5. hadsereg részére:
505 oldalszámú géppel: Józsa Pál alhadnagy, pilóta
Németh Károly őrmester,
mechanikus
510 oldalszámú géppel: Horváth László főhadnagy, pilóta
Veres Árpád őrmester,
mechanikus
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4. ábra: Pölczmann Pál évekkel később feleségével együtt
felkereste a lezuhanás helyszínét

Vida Csaba, Veres Péter, Márta András főhadnagyok, II.
osztályú címet: Mosolygó János főhadnagy, Józsa Pál al
hadnagy, Gecse István törzsőrmester.

A helikopterek mechanikusai és sorszerelői 1981-ben

5. ábra: A K a-26 típusú helikoptert kiszolgáló állomány egy
gyakorlaton

6. ábra: A K a-26 alegység tagjai század-baráti esten. Jobb
oldalon szemüveggel Magyar János alez., 1979. Börgönd

mai honoráltak. A kitelepülés műszaki biztosítását 4 töl
tő gépkocsi, 1 mentő és 5 db különleges gépjármű vé
gezte.
A Ka-26 üzemeltető századtól augusztus 13-án lesze
relt 3 sorkatona, 4 sorkatonát pedig a szolgálat érdeké
ben 42 napra visszatartottak. Csabai János zászlós me
chanikus a Ka-26-os helikopterhez fedélzeti szerelő lép
csőt szerkesztett, újítását elfogadták. A kísérleti mintada
rab elkészítését engedélyezték. Augusztusban a Nyír
egyházi Főiskola repülőgép-vezetői tagozatáról a végző
sök közül 6 pilóta került az osztályhoz, őket Kamov típus
ra képezték át.
Augusztus 11-12. között a helikopterek az osztálytól ki
települtek Dunakeszi repülőtérre a BHN-ra való felkészü
lés céljából. A 88. Könnyű Helikopter Osztálytól 21 tiszt,
21 tiszthelyettes, 33 sorkatona települt át Börgöndről. A
feladatban a gépjárműtechnikán kívül 11 helikopter vett
részt. Bartus Tibor főhadnagy szeptember 14-én földi elő
készítésből eredményes vizsgát tett, így a Ka-26-os típu
son való szerelést engedélyezték.
Október 23-30. között a század kijelölt állománya a
budaörsi MHSZ-repülőtérre települt, ahol biztosította a
301. Futár Helikopterezred mozgósítási, összeková
csolási tevékenységét. Az alegység előtt minden kikép
zési évben fő feladatként jelentkezett a helikopterveze
tői állomány kiképzésének folytatása, hadrafoghatóság
fenntartása minden időjárási viszonyok között, valamint
az igényelt hadműveleti és szállítási feladatok végre
hajtása.
Az osztályos vizsgáztatások alkalmával I. osztályú cí
met értek el a Ka-26 típuson: Miklós Dezső, Martinecz
Mátyás századosok, Károly Sándor, Pölczmann Pál,
Kopcsai Pál, Kéri János, Horváth László, Horváth Lajos,

Gy.sz. Mechanikus
402
Magó Imre törm.
Nagy László főtörm.
Altorjai György törm.
403
Bodor Ferenc őrm.
404
Fejes József őrm.
Scsibrán József törm.
405
Bodor Ferenc őrm.
Altorjai György törm.
406
Szántó Rudolf főtörm.
Waller László őrm.
408
Kis Jenő törm. Takács
László őrm.
Tihanyi Tibor főtörm.
501
Révész József törm.
502
Horváth Csaba törm.
Hajnal Pál törm.
Barsi Gábor törm.
503
Németh Károly törm.
506
Magó Imre őrm.
Nagy László főtörm.
Tóth Tibor őrm.
508
Tihanyi Tibor főtörm.
Takács László őrm.
509
Kis Jenő törm.
510
Veres Árpád őrm.
Waller László őrm.
601
Hajnal Pál törm.
Horváth Csaba törm.
602
Waller László őrm.
Szántó Rudolf főtörm.
504
Révész József törm.
Tihanyi Tibor főtörm.
604
Scsibrán József törm.
Tihanyi Tibor főtörm.
701
Nagy László főtörm.
Magó Imre törm.
702
Kis Jenő törm. Takács
László őrm.
Németh Károly őrm.
505
Barsi Gábor törm.

Sorszerelő
Tamás Ferenc honvéd
Szűcs István őrv.
Falusi István honv.
Barabás István honv.
Liszi András honv.
Kukucska Zoltán honv.
Hajdú Sándor honv.
Schüld István honv.
Szombat András honv.
Bakóczi István őrv.
Horváth Mihály honv.
Nalatilics Rudolf tiz.
Rózsa László honv.
Tokos István honv.
Lepsényi László honv.
Barabás István honv.
Schlauszki László honv.
Török László honv.
Kukucska Zoltán honv.
Bodoki István honv.

Összegzés az 1981-es kiképzési évről
A század helikoptervezetői 3000 óra biztosított repülési
időből 2750 órát teljesítettek, ez 91,66%. 1971. január
1. és 1981. március 1. között a típussal 27 928 órát ter
veztek, repültek 21 978,5 órát, amely 78,5%. Kiképzett
ség foka 1981. március 1-jén: nappal, egyszerű időben
13, bonyolult időben 13 fő. Éjjel, egyszerű időjárási vi
szonyok között 12, bonyolult időben 12 fő. Az év folya
mán 346 925 kg repülő-hajtóanyagot égettek el a
Kamovok.

Felhasznált irodalom
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2004/1 HADITECHNIKA 55

Simon László: Gép a vízben. Top Gun. 1999. 10. szám
Kendrovics M iklós-Palóczi Gyula-M agaslaki Ferenc-Pápai Gyula: Székesfehérvár repüléstörténete. II.
kötet, Székesfehérvár, 1999.
Ifjú Lajtai János: „Kamov Ka-26-os” helikopter a ma
gyar katonai repülésben. Kézirat, 1993.

- HM.KI.390/02/93/T/1981.
- HM.KI.391/01/T/1981.
- HM.KI.391/2/NY/1981.

Egyéb források
MN 88. Könnyű Helikopter Osztály története 1971-80.
HL.TGY.-II.D-8/c.

Levelek
Levéltári források
Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban: HL.)
- HL.55/1973/T.
- HL.183/1972/T.
- HL.339/1978/T.
HM. Központi Irattár (továbbiakban: HM.KI.)
- HM.KI.390/01/33/1981/T.
- HM.KI.397/01/36/T/1981.

Martinecz Mátyás, Keserű Sándor, Pölczmann Pál,
Gonda Sándor, Magyar János, Miklós Dezső, Vida Csa
ba, Hamar Károly, Tóth Mihály nyugállományú katonák
szerzőhöz írt levelei.

(A fotókat és reprodukciókat a szerző készítette)
Kenyeres Dénes nyá. alezredes

Az iraki misszió és a Ruslan
Magyarországon a rendszerváltással párhuzamosan
megváltozott a katonapolitikai helyzet is. így az elmúlt
évek alatt nyugati mintára átalakítások mentek végbe a
különböző haderőnemekben. A fő hangsúlyt a hivatásos,
„profi” hadseregre helyezték, melynek mozgékonynak

(gyors reagálás), ütőképesnek kell lennie, aminek az el
éréséhez megfelelő kiképzés, képesítés és technikai
háttér szükséges. A NATO-csatlakozásból adódóan a
szövetséges tagországok és az Egyesült Államok a vál
lalások teljesítését várja el. Ennek szellemében, érdeké-

3. ábra: A berakáshoz leengedett orr, felnyitva
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5. ábra: A Ftuszlan felszállása

6. ábra: A D-36 hajtómű ellenőrzése
8. ábra: A hátsó rakodóajtók nyitott helyzetben

7. ábra: A D -3 6 hajtómű hátulról

ben a kijelölt hivatásos állományt hazai körülmények kö
zött lehet kiképezni, illetve felkészíteni. Ahhoz, hogy ma
ximálisan tudjanak teljesíteni, és hogy más alkalmakkor
is vállalni tudják a felkéréseket, nemzetközi küldetések
ben kell részt venniük tapasztalatszerzés céljából. A ta
pasztalatszerzés és az ezzel járó rutin rendkívül fontos a
szerepvállalásoknál, ez bizonyult be Boszniában, Ko
szovóban és Afganisztánban is. Az előbb említetteknél a
műszakiak bizonyították képességeiket, míg az utóbbi
nál az egészségügyiek és a felderítők tettek szert új is
meretekre.
Most az iraki misszió ad lehetőséget az ország presz
tízsének növelésére és főként katonáink képességeinek
bizonyítására, azok esetleges javítására. A mostani kül
detés, melyben elsődlegesen katonai szállítási, másod
lagosan pedig humanitáriusi tevékenységet látunk el,

9. ábra: A bal oldali főfutóművek

10. ábra: Az orrfutók és a kitámasztás
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valamint feladataink közé tartozik még a bagdadi ma
gyar képviselet részbeni biztosítása is - lesz a
leginkább emberpróbáló és a technikát legjobban igény
be vevő. A sivatagi éghajlat és a barátságtalan (ellensé
ges) környezet kiterjedése, ahol a kontingens tevékeny
kedni fog, 80 ezer négyzetkilométer. A személyi állo
mányt alaposan felkészítették, akárcsak a légi úton ki
szállított járműveket és felszerelést. A katonák másfél
hónap alatt napi 12-14 órában sajátították el, gyakorol
ták be a várható feladatokat. így a szituációknak megfe
lelően az üzemben tartást és javítást, a szállítmány biz
tosítását, a tereptant, a speciális lőgyakorlatokat, a ter
rorcselekmények elhárítását, a nyelvismeretet stb. A
helyzetnek megfelelően átalakították a Mercedes-Benz
Unimog és Iveco terepjárókat, valamint a BTR-80 harcjárművek rendszereit. Korszerűsítették a futóműveket
és fékrendszereket, az üzemanyag- és kenőolajrend
szereket. Modernizálták a kommunikációs rendszert, a
gépkocsik vezetőfülkéit, és ellátták őket GPS-sel. Meg
oldották a BTR-ek belső tereinek pormentesítését stb.
Azt, hogy a kiképzett személyi és felkészített technikai
állomány mire lesz képes, az elkövetkezendő időszak
fogja igazolni.
A lengyel parancsnokság fennhatósága alá tartozó ma
gyar logisztikai alakulattal együttműködnek a bolgár gé
pesített lövészek és a román műszaki egységek Irak kö
zépső területein. Az Al-Hillah várostól déli irányba 20 ki
lométerre kialakított bázisról kiindulva tevékenykednek.
Az idő rövidsége miatt a vasúti és tengeri szállítás bonyo
dalmainak elkerülésére a hadvezetés a légi szállítás mel
lett döntött. Ezt az orosz üzemeltetésű, nagy teherbírású
An-124 Ruslan (150 t) repülőgéppel végezték. A kiszállí
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tott technikai eszközök (pl. járművek) és a felszállások
száma nem ismert. Az óriásgép egyedülálló teherterének
paraméterei (hossza 36 m, szélessége 6,4 m, magassá
ga 4,4 m) lehetővé tették a táborépítők járműveinek (Uni
mog, Iveco, BTR), univerzális munkagépeinek, targoncá
inak és a felszerelést tartalmazó konténereknek az egy
idejű elszállítását.
A taszári repülőtéren a rakmester és segítői elvégez
ték a berakodást, a rakomány eligazítását és rögzíté
sét. Ez alatt az idő alatt a műszakiak ellenőrizték a
D-36-os sugárhajtóműveket egy mobilállványról. Miu
tán a személyzet befejezte a műveleteket, a raktérre
felcsukták a mellső feljárórámpákat, és alaphelyzetbe
állították vissza az orrfutókat, majd leengedték a fel
emelt orr-részt. A műveletekhez a segédhajtómű mind
végig folyamatosan szolgáltatta a szükséges energiát.
Már csak a nagyméretű összehajtott vonószerkezet
beemelése volt hátra, ezt a feljárórámpáról a híddaruk
(2 db 10-10 t teherbírású) egyikének a segítségével
vitték végbe, majd bezárták a hátsó raktérajtókat is. A
műszakiak ellenőrizték a tehertérajtók zártságát és a
futóműveket, majd indították a sugárhajtóműveket, és
ezek járatását követően a gép lassan kigurult a felszál
lópálya végére. A szóbeszéddel ellentétben a hajtómű
vek üzem közbeni füstölését a felszállás folyamán nem
tapasztaltam, a Ruslan különösebb „erőlködés” nélkül
már a felszállópálya felénél a levegőbe emelkedett.
Rendkívül impozáns és egyben tekintélyt parancsoló
látványt nyújtott ez a csodálatos monstrum mindnyá
junk számára.

A fotókat a szerző készítette.
Baranyai László

Temetőavatás Rudkinóban
Don-kanyar, Uriv, Muhi - nevek, melyek a magyar sere
gek, a nemzet tragédiájának helyszíneit elevenítik meg.
Muhi áldozatainak nyughelyére még napjainkban sem
bukkantak rá, a Don áldozatai többségének végső nyug
helyét még ma sem ismerjük.
Napjainkban mintegy 60 esztendő múltán, az
orosz-magyar államközi egyezmény révén, az orosz ál-

4. ábra: Kilátás a Don folyóra

у. ábra: Egy régebbi szovjet emlékmű a közeli faluban

2. ábra: A parcellák szélén felállított bronztáblák a névsorral

6. ábra: Az átadási ünnepség

3. ábra: A parcellák a domb felől nézve

lamadósság terhére 10 millió dollárt különítettek el, hogy
a hazától távol életüket vesztett magyar katonák, munka
szolgálatosok végső tiszteletet nyújtó nyughelyre kerülje
nek. Rudkino térségében a lassan folydogáló Don vala
melyik kanyarulata felett alakították ki a magyar katonai
temetőt. A hajdani 200 km hosszúságú arcvonalon el
hunyt magyarokat temették el újra itt. Jelenleg mintegy 17
ezer hősi halált halt katona piheni itt álmát, és a tervek
szerint még 33 ezer tetem elhelyezésére van lehetőség.

Az avatóünnepségen magyar küldöttség vett részt, Holló
József vezérőrnagy vezetésével. A négy történelmi egy
ház képviselője megáldotta a temetőt, az orosz és magyar
veteránok a megbékélés kezét nyújtották egymásnak.
A magyarok vendéglátóik kíséretében felkeresték az
urivi szovjet emlékművet is, ahol az oroszok díszelgése
közepette koszorúzták meg a hajdani ellenség emlékmű
vét. Nemcsak az orosz hadsereg, hanem a térség polgá
ri vezetése is részt vett az ünnepségen, és a magyar de
legációval közösen tisztelegtek a szovjet és magyar hő
sök sírjai, emlékhelyei előtt.

Matthaeidesz Konrád
2004/1 HADITECHNIKA 59

„Kistelektől a polgárdi ipartelepig”
1944. október 15-től december 23-ig a magyarországi harcokban III. rész
Lajosmizse előtt 1944. november 2-től december 23-ig

A második T-34-es páncélököllel történt kilövését követő
en, miután átvették tőlünk az őrzését, közel Lajosmizséhez
az országút jobb oldalán egy tanya mellett foglaltunk tüze
lőállást, éjjel kb. 11-12 óra között. A tanya 35^10 méterre
lehetett a lajosmizsei országúttól egy dombtetőn.
November 2-án, amikor világosodni kezdett, szemrevé
teleztem az előttünk levő terepet, amelyet szőlővel, gyü
mölcsfákkal telepítettek be, de egy részén akácos is volt.
Jó fedezéket nyújtott a rejtőzködő harckocsik részére a
meglepetéses támadáshoz. Délelőtt 9-10 óra között
Kecskeméttől délkeleti irányban, egy sűrűbb, fás területen
harckocsikat vettünk észre 300-400 méterre. Távcsővel
felismertük, hogy szovjet páncélosok. Nem bújtak ki a fák
közül, sőt, az első lövésünkre visszahúzódtak. Tovább fi
gyeltük a fás részt, s egy kis idő múlva az előbbi iránytól
délebbre mozogtak, ezzel 200-300 méterre közelítettek
meg bennünket, s visszahúzódtak a fák közé. Szokatlan
volt a harckocsik viselkedése, nem lőttek, nem is támad
tak. „Beszivárgók” voltak, valószínűleg felderítési feladat
tal, s ezért nem akartak harci zajt okozni. Tartottam attól,
hogy csapdába esünk. Sajnos igaz lett. Parancs érkezett,
hogy közvetlenül a lajosmizsei bejáratnál foglaljunk új tü
zelőállást. Veszélyes, kiszolgáltatott helyzetben voltunk.
Ha maradunk, könnyen megsemmisítenek bennünket a
túlerőben levő szovjet páncélosok, ha elindulunk az új tü
zelőállás felé a felkapcsolt löveggel, még esélyünk sincs a
védekezésre. De a parancs szerint menni kellett. A pán
céltörő löveget felkapcsoltuk, és a Botonddal lassan
ereszkedtünk lefelé a dűlőúton, az országút felé.
A kezelők a Botondon, én pedig a lövegcsövön ültem
egy páncélököllel a kezemben. Amikor az országúthoz
értünk, és Lajosmizse irányába kezdtünk fordulni, a
szemben levő kb. 35-40 méterre lévő tanya fapajtájából
egy T-34-es rontott felénk olyan sebességgel, hogy a
lánctalpból a földdarabkák szinte függőlegesen repültek
felfelé. Nem tudtunk megállni és a löveget tüzelőállásba
helyezni, mert legázolt volna bennünket. Gyorsítottunk. A
T-34-es is, de nem tüzelt. Kiszolgáltatott helyzetben vol
tunk. Nem volt más lehetőségünk, mint gyorsan megállni
és megkísérelni páncélököllel elhárítani a támadást. A
Botond lefékezett, a bent ülők a jobb oldali árokba, én pe
dig - mivel úgy ültem a löveg csövén - az országút bal
oldali árkába ugorhattam a páncélököllel. A T-34-es is
megállt kb. 20 méterre a Botondtól. Egy lövést adott le,
majd nagy gázzal elindult, és éreztem, hogy közeledik.
Viszonylag jó fedezékem volt, de arra gondoltam, hogy
letipor, megsemmisít. A fejem felett láttam a lánctalp be
nyúló szélét, amely, ha becsúszik az árokba, összelapít.
Tőlem 8-10 méterre tért vissza az út közepére, vagyis
nem fedeztek fel. Az égő kocsi miatt húzódott át a bal ol
dalra. Érzékeltem, hogy távolodik. Fedezékemből kinézve
elhatároztam, hogy utánalövök a páncélököllel. Úgy em
lékszem, a páncélököl irányzékát 15 méterre állítottam, és
a távolodó T-34-es után lőttem, majd azonnal bekúsztam
az út melletti szőlőbe, számolva azzal, hogy a páncélos
visszafordul. De nem mert. Lassan, erőlködve, nagy gáz
adagolással Lajosmizse felé tartott. Úgy láttam, hogy meg
sérült a lövéstől, ami később be is igazolódott. A távolodó,
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sérültnek tűnő harckocsit a kanyarodó országút mellett ál
ló fák eltakarták. Átkúsztam az égő Botondhoz, pontosab
ban a páncéltörő löveghez, a kerekein lévő gumik nagy
lánggal égtek. Holtan találtam Horváth Alfonz tizedest, aki
nek a bal vállát kezestől leszakította a lövés. Kívüle senkit
sem találtam, egyedül maradtam! Többé nem találkoztam
közülük senkivel, nem tudom, mi történt velük.
A szőlők között egy T-34-est láttam (hallottam) köze
ledni. Elhárító eszköz nélkül voltam, gyorsan menekül
nöm kellett. Valószínű megláttak, mert utánam lőttek, de
nagy szerencsémre a gránát nem robbant fel, mert laza,
homokos földre csapódott, és csak a homokot szórta
rám. Ritkás erdőn keresztül értem Lajosmizsére, és az
országút bevezető részénél tüzelőállásban egy 7,5 ern
es páncéltörőre találtam. Szakaszvezető volt a parancs
noka. Érdeklődtek, honnan jövök, s mi történt velünk. El
mondták, hogy láttak egy T-34-est vánszorogni az or
szágúton, de eltűnt az erdőben. Lőni nem tudták, felderí
tették, de kezelők már nem voltak benne. Ez volt az „én”
T-34-esem, tehát a páncélököllövéstől harcképtelenné
vált. Később egy zászlós, a parancsnokuk érkezett, aki
nyílt parancsban igazolta a történetemet. Pár napot e
páncéltörő lövegnél töltöttem, majd amikor kivonták
Lajosmizséről, elhatároztam, hogy Budapestre megyek,
talán sikerül visszajutnom az Aréna útra az 1. gk. dandár
hoz, ahova 1942. február 2-án bevonultam.
Tudtam, hogy az oroszok Budapest felé közelednek,
ezért erdős, bokros terepen igyekeztem Budapest irányá
ba. Találkoztam egy magyar páncélos vadász (Nimród)
harckocsival, zászlós volt a kocsi parancsnoka. Érdeklő
dött tőlem, hogyan lehetne kijutni a Dunához, mert úgy
tudja, Budapestre már nem lehet bejutni. Átadtam egy
75 000-es katonai térképet, reméltem, sikerül kijutniuk a
Dunához (a dunaföldvári hídhoz).
Továbbmentem az erdőben, bízva abban, hogy nem ta
lálkozom oroszokkal. Közben beesteledett. Egy ország
úthoz értem, amelyen egy katonai oszlop állt. A sötétben
nem láttam jól, de biztos voltam benne, hogy német vagy
magyar katonai oszlop áll az úton. Az erdő széle és az or
szágút között kb. 2 méter volt a távolság. Minden óvatos
ság nélkül kiléptem az erdőből, és felléptem az előttem
lévő tehergépkocsi vezetőfülkéjének lépcsőjére. A legna
gyobb megdöbbenésemre egy orosz katona aludt a kor
mányra borulva a fülkében, jói hallottam a szuszogását
is. Villámgyorsan az erdőbe ugrottam. Az ugrás okozta
mozgástól felébredt, és kiabálni kezdett. Nagy mozgás,
ugrálás zaja hallatszott. Szerintem az egész oszlop aludt,
még az őrök is. De már jött is a géppisztolysorozat. Az er
dő mélyebben feküdt az országútnál, így a lövedékek
magasan elszálltak a fejem felett. Futottam, de nem jöt
tek utánam, s végül a géppisztolysorozatok is megszűn
tek. Szerencsém volt, mint már annyiszor.
Továbbmentem, és éjféltájban egy tanyához értem,
ahol nem láttam semmi világosságot, gondoltam, elme
nekültek a lakói. Bekopogtam, nem érkezett válasz. A
második kopogásomkor mondtam, hogy magyar katona
vagyok, egy suttogó hang kiszólt, hogy meneküljek, mert
itt jártak az oroszok, és húsz férfit agyonlőttek. Köztük
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1. ábra: A dunántúli harccselekmények áttekintő térképe

T 34-es páncélosok
a 75 m/m-es pc. törőlöveget
parancsra felkapcsoltuk
a Botondra, és Lajosmizse

Kecskemét
deszkapajtából egy T 34-es
rohant felénk

irányába elindultunk
itt vettük észre

dűlőút

a felénk rohanó
h

tanya |__|

tüzelő

páncélost

állás
tanya

A lövés az álló Botondot

T 34-es is megállt, és tüzelt a Botondra.

érte, amely azonnal
kigyulladt, és az ott
levő H o rváth A lfo n z

A löveg csövén ültem, majd leugrottam,
és a páncélököllel

tizedest megölte

itt meg

az elhaladó T 34-es után lőttem

álltunk

2. ábra: Harccselekmény 1944. XI. 2-án Kecskemét és Lajosmizse között a budapesti országúton
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nyilasokat is. Megkérdeztem, hol vagyok, úgy emlék
szem, Gombos-majort mondtak. (Ma már a Monori Pol
gármesteri Hivatal tájékoztatásából tudom, a Gombai úti
major volt.) Gyorsan betértem egy nagy kiterjedésű kuko
ricásba, ahol a fáradtságtól elaludtam.
Másnap vagy harmadnap Monor és Üllő között magyar
és német alakulatok álltak harckészültségben. Egy ma
gyar tisztnél jelentkeztem, elmondtam, miért vagyok
egyedül, átadtam a zászlós (lajosmizsei páncéltörő) nyílt
parancsát. Tudomásul vette, és Kőbányára a Szent Lász
ló téri iskolába irányított, ahonnan kb, november 20-a tá
ján Jutásra küldtek. Jutáson áttelepítéshez készülődtek
(Németországba), s akik nem akartak Németországba
menni, azokból gyalogos századot szerveztek 313. sz.
század néven. Sem zászlóalja, de még tábori száma sem
volt. Parancsnoka egy Ludovikáról érkezett hadnagy lett,
nevére nem emlékszem, csak arra, hogy édesapja nyu
galmazott tábornok volt, Veszprémben lakott.
A század zömmel volt szakácsokból, cipészekből, tiszti
legényekből stb. állt, harctéri szolgálattal nem rendelkeztek.
1944. december 1-jén Balatonalmádiban, december 3-án
vagy 4-én a polgáréi ipartelepeknél foglaltunk védőállást, a
Székesfehérvár-Polgárdi-Lepsény országúton (ma a 70es út). Felszerelésünk puska, golyószóró, kézigránát volt.
Sem géppuskával, sem páncéltörővel, de még páncélököl
lel sem rendelkeztünk. Egyik nap egy német négycsövű

légelhárító foglalt tüzelőállást, tőlük szereztem 2 db páncél
öklöt, valamint nyeles kézigránátot, amelyekre vécseit kö
töztünk. A német négycsövű légelhárító december 20-a tá
ján elvonult. Képzetlen katonákkal, valamint gyenge felsze
reléssel kellett volna az orosz támadást elhárítani. Viszony
lag nyugalom volt, inkább éjjel próbálkoztak az oroszok kis
erőkkel, amelyeket gyalogsági tűzzel elhárítottunk.
December 23-án délelőtt 10 óra tájban erős aknavető
tűz, majd tüzérségi tűz érte a századot, és megindult a
szovjet támadás. Csupán gyalogsági fegyverekkel a szá
zad nem tudta kivédeni a tüzérséggel és aknavetőkkel tá
madó szovjet túlerőt. A 313-as század megmaradt részét
kivonták a bekerítés veszélye miatt. Parancsot kaptam a
vonatrészleg kimentésére, de a beosztottakat nem talál
tam. Megkíséreltem a fapajtából kivezetni, majd befogni
a lovakat a szekerekbe. A pajtát aknatalálat érte, alig tud
tam kimenekülni. Akkorra már az oroszok odaértek, le
fegyvereztek, elfogtak. Megkezdődött életem egy nagyon
nehéz szakasza, a szovjet hadifogság.
A szerző köszöni Fűry Nándornak a visszaemlékezé
sek megjelenéséhez nyújtott segítségét. A 313-as szá
zad emlékéből ennyi maradt a jövő fiatalsága számára. A
Kistelek-Lajosmizse közti harcokról nincs hadinapló
vagy feljegyzés.

Spanyol polgárháborús fegyverek
Magyarok is harcoltak a spanyol polgárháborúban. Euró
pa különböző államaiból éppúgy megtalálták a kiutazás
módját, mint az anyaországból. Csehszlovákiából - lévén
ott igencsak aktív a kommunista párt - viszonylag sokan
érték el az Ibériai-félsziget csatamezőit.
Az önkénteseket az ún. nemzetközi zászlóaljakba
osztották be. Nemzetközi legénysége volt a Gotwald
légvédelmi ütegnek is, mely bár különösebb harci sikert
- hajdani résztvevők elmondása alapján - nem ért el,
harcolni viszont harcolt. A fényképek az üteg személy
zetét ábrázolják beállított helyzetben. A löveg egy 33.M
szovjet 76 mm-es légvédelmi ágyú, amely a katonai se
gélyszállítmányban került oda. Korszerűbb típust nem
szállítottak.
A résztvevők elmondása szerint egy jól felszerelt mű
helyben készítették el az aknavetőt, technikai adatai nem
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Szabó László

3. ábra: A FIAT 501-es zsákmányolt páncélautó

5. ábra: Beállított kép, töltés közben

6. ábra: A Gotwald üteg legénységének egy része
4. ábra: A 76,2 mm-es 33.M mintájú 3K típusú légvédelmi ágyú

maradtak fenn, minden bizonnyal már a küzdelmek során
az ócskavastelepek raktárát gyarapította.
A fényképek tanulmányozása azt sugallja, hogy ez
egy 5 cm-es Valerio-Ecia gyártású gránátvető csöve,
amelyet összeépítettek egy puska závárzatával és agy
részével. Nyilvánvalóan fedezékből, vaklőszerrel kí
vánták kilőni vele a kézigránátokat, mert más nemigen
volt. A fotók hátán „Valencia 1937. március” felirat ol
vasható.
A páncélgépkocsi sosem készült sorozatban, gépko
csialvázra építették, több ütközetben részt vett, személy
zete magyar volt. A jármű nagyon hasonlít a FIAT 501-es

típushoz, lehetséges, hogy egy zsákmányolt olasz jármű
vet vettek használatba javítások után.
A polgárháború legendás hőse volt Zalka Máté, aki kü
lönösebb fegyvertényt nem hajtott végre. Katonai felké
szültségére jellemző a halála. A szovjet tanácsadó tiszt,
a főnök meglátogatta Zalkát a frontvonalon. Némi vodkázás után fogadtak, ki éri el előbb a szomszéd helységet.
Két megközelítési lehetőség volt, az egyik némi kerülő
vel, a másik a nemzetiek vonala előtt vitt el. Hős táborno
kunk az orosz figyelmeztetése ellenére a rövid utat vá
lasztotta, és életét vesztette.
Lukács, azaz Zalka Máté katonai tiszteletadással törté
nő temetést kapott.
Matthaeidesz Konrád
2004/1 HADITECHNIKA 63

A repülés centenáriuma
Ebben az évben ünnepeljük a XX. század egyik legna
gyobb eseményének centenáriumát, a Wright fivérek el
ső levegőbe emelkedését benzinmotorral hajtott repülő
géppel. Bizonyára mások is próbálkoztak a repüléssel
Európában és Amerikában is a Wright testvérek előtt. A
versenytársak küszöbön álló sikereiről szóló hírek miatt a
testvérek állandó nyomás alatt álltak. 1899-től 1903-ig kí
sérleteztek, amíg megalkották az első levegőnél nehe
zebb motoros repülőszerkezetet. A kísérletek és az aero
dinamikai elvek igazolásának színteréül az Észak-Karoliná
ban lévő Kitty Hawk település közelében elterülő Kill Devildombokat választották. Itt tökéletesítették a kormányfelüle
teket is. Mindez sikeres repüléshez vezetett, amely végérvé
nyesen megváltoztatta a világot.
A Wright testvérek látomása, vágyai és történetük
azonban nem a Kitty Hawk-i homokon kezdődött, hanem
több mint 100 évvel ezelőtt, Daytonban, ahol két jövőbe
tekintő ember a hihetetlen álom megvalósítására vállal
kozott, amely szerint az ember számára lehetségessé
válhat a repülés.
A Wright fivérek szorgalmas, kitartó munkája annak az
évnek a tavaszán kezdődött, amikor elhatározták, hogy
folytatják régi érdeklődésüket az emberi repülés megva
lósítása felé. A madarak repülésének rövid tanulmányo
zása után arra az eredményre jutottak: „Nincs semmi
olyan a madarakban, ami képessé teszi őket a repülésre,
amit ne lehetne megépíteni egy nagyobb léptékben, és
használni az ember általi repülésre. A mi gondolatunk
legfőképpen a siklórepülésre és a vitorlázásra vonatko
zik. Ha egy madarat a szárnya fenntart a levegőben min
dennemű izomerő-kifejtés nélkül, miért ne tudná fenntar
tani magát az ember a levegőben valamilyen eszköz se
gítségével?” Sok kutatásra volt szükség ahhoz, hogy fel
tevésüket valóra váltsák.
1899. május 30-án Wilbur Wright írt a Smithsonian In
tézetnek további repülési tárgyú közlemények ügyében.
1899. június 2-án Richard Rathbun a következő iroda
lomjegyzék-javaslattal válaszolt: Octave Chaunte: Fejlő
dés a repülőszerkezetek terén; Samuel Langley: Kísérle
tek az aerodinamikában; James Means: Aerodinamikai
Évkönyv 1895, 1896, 1897. Ezen kívül még 4 füzetet is
ajánlott: E. C. Huffaker: Vitorlázó repülés; Samuel Lang
ley: Mechanikus repülési kísérletek; Otto Lilienthal: A re
pülés problémája és gyakorlati kísérletek a vitorlázásban;
Louis-Pierre Mouliard: A levegő birodalma.
Ezek a referenciák a Wright testvéreknek megadtak
minden információt, amely a levegőnél nehezebb szerke
zetek repüléséről ismert volt egészen Otto Lilienthal ha
láláig. Ezekből a kiadványokból megtudták, hogy az ad
dig elvégzett kísérletek azért voltak sikertelenek, mert
nem szenteltek kellő figyelmet a repülőszerkezet irányítá
sára. Ellentétben az ismert hiedelemmel, a fivérek érez
ték, hogy a szárnyak vízszintesben tartása döntő ténye
ző, és az irányítás a stabilitás fenntartásának lényege.

Út Kitty Hawk felé
1899. július és augusztus folyamán Wilbur megszerkesz
tett egy mintegy másfél méteres biplánt, amelyen kipró
64 HADITECHNIKA 2004/1

bálta elképzeléseit a szárnyfelületek mozgatásáról. A si
keresen végrehajtott célirányos modellkísérletek olyan
embert hordozó szerkezetek kísérleti próbáira ösztönöz
ték a testvéreket, amelyek alkalmasak voltak a szárnyfe
lületek mozgatására. Száz évvel később, napjainkban is
példamutató számunkra előrelátásuk, kitartásuk és céltu
datosságuk.
1900-ban a testvérek egy 5,168 m fesztávolságú siklóre
pülőgépet építettek egy szokatlan elülső magassági kor
mánnyal. Ezzel a szerkezettel mentek el Kitty Hawkba to
vábbi repülési kísérleteik folytatására. A szárnyakon keve
sebb felhajtóerő ébredt, mint remélték, és így a vitorlázógé
pet inkább csak sárkányként tudták kipróbálni, a földről mű
ködtetve a kormányfelületeket. Wilbur mindössze 10 má
sodpercet töltött a levegőben. Elkedvetlenedve fejezték be
kísérleteiket, de lelkesítette őket, hogy sikeresen megoldot
ták a hossz- és keresztirányú kormányzás problémáját.
Az 1901-es év kemény munkával telt el. A testvérek
megpróbáltak túljutni a felhajtóerő problémáján, és meg
növelték gépük szárnyszelvényének íveltségét, valamint
fesztávolságát, megalkotva az addigi legnagyobb vitorlá
zó repülőgépet. A kísérletek folytán ugyanakkor a felhaj
tóerő a harmada volt annak, mint amit a Liliental-féle
szárnytervezési számításokra alapozva reméltek. A gép
vadul ugrált és sebességet vesztett. Amikor visszatértek
a korábbi íveltséghez, a gépet sikerült hosszirányban sta
bilizálni, és 102,1 m hosszan siklott, azonban még kiszá
míthatatlan volt. Amikor a pilóta megemelte a bal félszár
nyat, hogy a várt jobb fordulót végrehajtsa, a gép balra
csúszott. Ez a hiba és annak felismerése, hogy munkájuk
esetleg hamis adatokon alapul, arra az elhatározásra
késztette őket, hogy szélcsatornát építsenek, hogy saját
adatokkal tudjanak dolgozni.
1902-ben testet öltöttek a fivérek elképzelései. Alkottak
egy 9,75 m fesztávolságú szerkezetet, és ellátták függő
leges farokfelülettel, a legyezőmozgás kiegyenlítésére. A
pilóta egy mechanizmus segítségével tudta a szárnyak
csűrőmozgását irányítani. Mintegy 400 siklás után bebi
zonyosodott, hogy a szerkezet megfelelően működik, de
már megrepedt. Néha, amikor a pilóta megpróbálta fel
emelni az alsó szárnyat, hogy kijöjjön a fordulóból, a gép

oldalra csúszott, és belefordult a földbe. Orville egy moz
gatható farokfelületet javasolt a jelenség kiküszöbölésé
re. 600 további siklás után végül sikerült megalkotniuk a
stabil, irányítható repülőszerkezetet.
1903-ban már csak a motor hiányzott. A benzinmoto
rok műszaki színvonala ebben az időben már elég magas
volt ahhoz, hogy azokat alkalmazni lehessen repülő esz
közökhöz. Mivel a testvérek nem találtak megfelelően
könnyű benzinmotort, kénytelenek voltak maguk tervezni
egy alkalmasat. Ez a motor megmunkálatlanabb és ki
sebb teljesítményű volt, mint a Samuel Langley-féle vál
tozat, de a Wright testvérek tudták, hogy kisebb teljesít
mény is elégséges lesz hatásos szárnyfelülettel és jó lég
csavarral. Ilyen légcsavarok még nem léteztek, habár né
hány fontos, alapvető információt a hajócsavar-technikából fel lehetett használni elkészítésükhöz. Alkalmazva a
megépített szélcsatorna segítségével nyert adatokat, a
testvérek megtervezték az első hatásosan működő, ki
elégítő minőségű légcsavart.
Visszatérve Kill Devil Hillsbe a motort beszerelték
12,19 m fesztávolságú, 274,4 kg tömegű, osztott vezér
síkkal és magassági kormánnyal ellátott, Flyer névre ke
resztelt gépükbe. A motor két tolólégcsavart működtetett
láncáttétel segítségével. Az egyik meghajtóláncot ke
resztezték, hogy az ellentétes értelemben forgó légcsa
varok a repülés során keletkező csavaró hatást kiegyen
lítsék. Egy motorhiba és egy légcsavar-tengelytörés hát
ráltatta a testvéreket, de a javítás után, december 14-én
végre készen lettek. A pénzfeldobásos sorsolást Wilbur
nyerte meg, de mégis elvesztette annak esélyét, hogy ő
legyen az első a repülésben. Induláskor a vezetősínt el
hagyva túlkormányozott a magassági kormánnyal, a gép
túl lassan emelkedett, elvesztette sebességét és belezu
hant a homokba. Az első repüléssel várni kellett a gép
megjavításáig.
Az első motoros repülés egy hosszú kísérletsorozat el
ső állomása volt. Délelőtt 10.35-kor Orville hasra feküdt a
repülőgép alsó szárnyán. A gép lassan mozgott lefelé a
sínen a szélben, és a nekifutás után felemelkedett, kiszá
míthatatlanul ugrált le és fel, majd földet ért. Wrighték re
pülőgépe 1903. december 17-én 4 felszállást hajtott vég
re, majd egy váratlan szélroham összetörte - soha többet
nem repült újra.
Később megismételték teljesítményüket egy másik re
pülőgépen a Huffman-prérin, az Ohio állambeli Dayton
városban lévő otthonuk közelében. Repülőszerkezetüket
végül is bemutatták a nyilvánosságnak, egyidejűleg a Vir
giniában lévő Myer-erődben az Egyesült Államok katonai
szakértőinek, illetve Európában is.

A Wright testvérek 1904 és 1905 között tovább folytat
ták kísérleteiket Simms Stationban (jelenleg Patterson
Field része). 1905 októberében elhatározták, hogy addig
megszakítják további repülési kísérleteiket, amíg szaba
dalmi oltalmat nem kapnak innovatív tevékenységük
eredményeire. Ezt az oltalmat nem adták meg 1906. má
jus 22-ig. Majd megkötötték a szerződéseket, és üzemük
megkezdte repülőgépeik megépítését.

A múzeum
A Wright testvérek tiszteletére, illetve a század egyik leg
jelentősebb technikai eseményének emlékére emlékhe
lyet és múzeumot létesítettek Kitty Flawkban. A múzeum
hatalmas termében a Wright fivérek két korabeli repülő
gépének mérethű másolatát helyezték el. Az egyik repü
lőgépen az eredeti történetnek megfelelően hason fek
szik az egyik Wright fivér figurája. Más jellegű, de korhű
másolat egy varrógép, amely a légcsavarmeghajtás meg
oldására mutatott példát a Wright testvéreknek. A Wrightrepülőgépek összes adatát tablók mutatják be. Az egész
nagyteremben, körben az amerikai repülés úttörői, illetve
jeles személyiségei láthatók. A látogatók ebben a helyi
ségben naponta többször előadást hallhatnak a Wright
testvérek Kitty Hawk-i tevékenységéről. A múzeumi épü
let másik termében a fivérek céltudatos munkájának do
kumentumait és tárgyi emlékeit láthatjuk különböző tabló
kon, illetve vitrinekben. Az egyik tabló a tábori életük
részleteit mutatja be, amely 1900-tól 1903-ig tartott, a két
hangár mellett pedig repülőgépük felkészítése tekinthető
meg. 1903. decemberét illusztrálja a másik, a felszálláso
kat, illetve a repülések távolságát. Ennek tanúsága sze
rint az első felszálláskor Orwille volt a pilóta, 36,6 m volt
a repülés távolsága, 12 s volt a repülési idő, és 48,27
km/h sebességet ért el. Mindez 10 óra 35 perckor történt.
Másodszor Wilbur repült, a távolság 53,3 m, a repülési
idő 12 s volt. A harmadik felszállásra 11,40-kor került sor.
A pilóta Orwille volt, aki mintegy 60,9 m távolságra jutott
15 s alatt. A negyedik felszálláskor ismét Wilbur repült, 59
s alatt 46,3 m távolságra. A következő képek a repülőgép
irányításával kapcsolatos elméleteket és próbálkozáso
kat ábrázolják. Egy másik rész azokat a kedvező körül
ményeket ismerteti, amelyek miatt a két testvér Kitty
Hawkot választotta. Egy következő tabló a siklórepülési
kísérleteket mutatja be, melyeket 1899 és 1900 között
folytattak, illetve azokat a laboratóriumi vizsgálatokat,
amelyeket 1901-ben végeztek. Az egyik vitrinben szá
mos eredeti szárnyprofil is látható, amelyeket kísérlet
képpen kipróbáltak. A Wright testvérek szakmai felké
szültségét és a kor műszaki színvonalát bizonyítja fából
készült szélcsatornájuk reprodukciója.
A szabadtéri részen hatalmas emlékkő jelzi a repülőgé
pek starthelyét, és minden egyes földet érési helynél egyegy kőoszlopot helyeztek el. A hatalmas emlékkőn egy
bronz emléktáblát helyeztek el, és látható az az egyvágá
nyú sínrendszer is, amely a repülőgépet induláskor meg
vezette. A kőoszlopokon a ferde csiszolatra vésték rá a
repülés idejét és távolságát. A két hangárt, amelyben a
repülőgépeket tárolták, illetve amelyben laktak, eredeti
állapotban őrizték meg. A lakóhangárban az eredeti fel
szerelések láthatók. A domb tetején egy hatalmas emlék
mű áll Wilbur és Orwille Wright nevével. Az obeliszk két
oldalán a testvérek mellszobrai. Innen ragyogó kilátás
nyílik az egész szigetrendszerre és az Atlanti-óceánra,
mely mintegy jelképezi a repülés által megnyílt végtelen
tért és lehetőségeket.
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Séta Kitty Hawk fölött

liszkje, amely azoknak a céltudatos embereknek tettét hirdeti,
akik megvalósították Ikarosz vágyát, a repülést.

A hely szellemének megfelelően az emlékhely szerves részét
képezi egy kis repülőtér is, ahol csekély összegért (mintegy
20-30 USD) egy félórás repülőútra viszik az érdeklődő turis
tát. A négyszemélyes Cesna Skymaster felszállás után rögtön
déli irányba fordul. Végighalad az elhúzódó szigetcsoport
mentén a mintegy 100 km-es távolságban lévő Hatteras vilá
gítótoronyig. A repülőgép körülbelül 300 m magasságban, az
óceán mentén repül, az óceán és a szigetcsoport között. Na
gyon jól látható a keskeny, sok apró szigetből álló szigetrend
szer. A világítótornyot megközelítve jobb fordulóval északra
tart a gép Kitty Hawk, illetve Kill Devil Hills felé. Jellegzetes lát
vány az a híd, amely a szigetcsoportot összeköti a tulajdon
képpeni amerikai szárazfölddel. Az észak-déli irányban húzó
dó úttól balra tűnik fel a Kitty Hawk-i emlékmű hatalmas obe-

Feliratok

A gránitoszlopon:
Erről a helyről hajtotta végre az első sikeres repülést
1903. december 17-én Orwille Wright azzal a repülőgép
pel, amelyet Wilbur és Orwille Wright tervezett.
Az obeliszken:
A levegő meghódításának és Wilbur és Orwille Wright
emlékére, akik zseniálisan kigondolták és megvalósították,
rendíthetetlen eltökéltséggel és leküzdhetetlen hittel.
Amaczi Viktor

A szerkesztő megjegyzése
A jelenlegi évfordulós dátum a történelmi tények szerint
csak a Wright testvérek repülésének időpontja, de
korántsem jelenti azt, hogy ez az első repülésé is. Az
amerikai Smithsonian Institution (Washington) 1940-ig
az 1903 októberében kísérleti repülést végző dr.
Samuel P. Langleyt nyilvánította az első repülőnek.
Ekkor megváltoztatta álláspontját, és Wrightéket jelölte
meg elsőnek, mert a propaganda számára jobb hazafi
ak voltak. Ez az álláspont él jelenleg is.
A történelmi tény az, hogy Gustav Weisskopf (1874,
Lentershausen) német kísérletező kivándorolt az
Egyesült Államokba, és ott nevét Gustav Whiteheadra
változtatva kezdte meg kísérleteit, saját tervezésű,
acetilén tüzelőanyagú motorral hajtott repülőgépével.
1901. augusztus 14-én Bridgeportban (Connecticut) 800
m távolságot, majd augusztus 18-án 2500 m távolságot
és 60 m magasságot ért el. 1902. január 15-én 3500 mre, majd később 11 500 m-re javította eredményét. Ezek
az adatok 1937 óta ismertek, de a háború kitörése miatt
elsikkadtak.

A német Kari Jatho (1873-1933) hannoveri lakos 1903.
augusztus 18-án 18 m távolságot repült egy méter magas
ságban. Mivel csak 9 LE-s motorja volt, teljesítményei nem
növekedtek. Az ő gépeinek még a részleges dokumentáció
ja is fennmaradt, és 1933 óta másolata a berlini Reichsluft
fahrt Sammlung gyűjteményben állt, modellje a Müncheni
Deutsches Museumban ma is megvan. A Whitehead-féle
gép dokumentációját a Gustaw Weisskopf Repüléstörténeti
Kutatási Közösség emberei felkutatták az Egyesült Állam
okban és Horst Philipp 6 éves fejlesztő munkával
megépítette a Weisskopftaube Nr. 21 gép pontos másolatát.
Ezzel 1996-ban az USA-ban, majd 1998 februárjában
Németországban több repülést hajtottak végre, igazolva az
eredeti gép képességeit. Ez a példány jelenleg múzeumban
áll, az amerikai 1901-es példány későbbi sorsa ismeretlen.
Ezeket a tényeket az angol-amerikai repüléstu
dományi intézmények is jól ismerik, de hivatalosan elis
merni nem hajlandók, mert nem áll az érdekükben.
Sárhidai Gyula

Az optikai távközlés alkalmazása
a harctér modern integrált harcálláspontján
A XXI. századi modern hadviselés
egyik fontos eleme lesz az optikai hír
adás. Ez a távközlési módszer egyre
szélesebb körű felhasználást kap a
harctéri alkalmazásban, nagyvárosok
területén folyó katonai hadműveletek
ben, az alegység szinttől a magasabb
vezetési szintekig bezárólag. Az opti
kai híradás nagyon jól kiegészíti a rá
diós, elsősorban a rádiórelé híradást,
de önállóan is kitűnően alkalmazható
a gyors telepíthetősége és bevethető
sége miatt.
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Különbségek az optikai és a
hagyományos híradás között.
Előnyök és hátrányok

A vezetékes híradással szembeni
előnye a nagy flexibilitás, mozgé
konyság, a gyors, egyszerű telepí
tés és az infrastruktúra alacsony
költsége.
A mobil rádiórelé- és rádióhírköz
léssel szembeni előnye az igen nagy
sávszélesség, a kitűnő fénysugárnyalábolhatóság (lézer), az igen ma

gas lehallgatási biztonság és a harc
téri „elektronikus szmog” elleni vé
dettség; a könnyű csatlakoztatható
ság a fix telepítésű celluláris csomó
pontokhoz, kábeles, vezetékes rend
szerekhez és mobil rádiórelé rács
pontokhoz.
Hátrányai az atmoszférikus zava
rások hatása (közvetett és közvetlen
napsugárzás hatása), az időjárásfüg
gés (eső, hó, köd), a hatótávolsági
korlát, a precíz nyalábolási, tájolási
igény.

Eső
W.
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Hatása még zivatar, felhőszakadás
esetén is kisebb, mint a hó vagy a köd
hatása. Az eső az URH, mikrohullámú
rádiórelé-híradásra kedvezőtlenebb
hatású, mint az optikai átvitelre.
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1. ábra: Kísérleti terület Lustbühel és egy kísérleti intézet között

2. ábra: GOC-berendezés egy plat
formra szerelve Grazban

Városban, épületek közti kommuni
káció (közeltéri), 1 km-ig, LED és lézerdiódás megoldással. Nagy távol
ságú kommunikáció 10 km-ig, itt a
pont-pont közti átvitel alkalmazható
eredményesen. Tipikus távolság vá
rosban 2 -5 km, terepen 10 km-ig, il
letve 10 km felett. Itt nagy teljesítmé
nyű lézerdiódákkal és érzékeny ve
vőkkel történik az átvitel. Különösen
előnyös nehezen járható terepen, a
felderítő csoportok és a bázisállomás
között.
Előnye: nem lehallgatható, iránya
mérhető, nehezen felderíthető és za
varható. Alkalmas felderítőcsoportok
vagy bázisállomások és műholdak
közti lézerkommunikációra.
(megoldás: „Inter Satellite Laser
Link” = ISLL)

Az időjárási tényezők hatása
az optikai híradásra
Napsugárzás
Közvetett: reflektált fény a tereptár
gyakról, épületekről, harcjárművek
ről. Hatására megnő a zaj, főleg a
délutáni 12-16 óra közti időtarto
mányban.
Közvetlen: a napsugárzás közvetle
nül éri az optikai lencséket, amely öszszeköttetés-szétesést okoz.

a) Új szabadtéri optikai átviteli eszkö
zök (adó, vevő) kutatása, új alkalma
zási elvek keresése.
b) Pont-multipont közti átvitel fej
lesztése.
c) Alacsony költségű, nagykapacitá
sú pont-pont közti optikai híradás fej
lesztése.
d) Az átviteli csatorna többszörös ki
használása, csatornakapacitás növe
lése, polarizációváltás kutatása.
Katonai alkalmazások kutatása
és fejlesztése
- Harctéri távközlési rácspontok közti
lehallgatás, védett összeköttetés
(hdt, dd stb.) fejlesztése.
- Megsérült vezetékes, rádiórelés (a
sérülés nem vagy nehezen, hoszszasan javítható) gerinchálózati ös
szeköttetés pótlása (gyors kisegítés).
- Mozgó harcvezetési pontok között
gyorsan kiépíthető optikai hírközlés
(gépesített lövész és páncélos csapa
tok esetén), kis és közepes távolságra.
- Harcálláspont-változtatás idejére le
hallgatásbiztos, flexibilis, gyors tele
pítésű kommunikációs rendszer
szükséges.
-Tám adásba, ill. védelembe történő
átmenetnél a tűzvezetési pontok elő
re-, hátramozgatásához optikai hír
adás szükséges.
- Zászlóalj, század szintű, az első és
második lépcső közti lehallgatás,
iránymérés védett optikai híradás
szükséges.
- Kihelyezett (előretolt) harcálláspon
tok, mozgó PK-i vezetési pontok
közti kommunikáció szükséges.

Köd

3. ábra: GOC-berendezés a lustbüheli
obszervatóriumban

Csillapítását a vevőrendszer dinami
katartománya ki tudja egyenlíteni. Az
1300-1500 nm hullámhosszú fény
nyaláb kisebb csillapítással jut át, mint
a 850 nm-es.

Az optikai távközlés
felhasználási területei (általában)

Hóesés

Épületeken belül (50-100 m): pont
pont közti kommunikáció, pont-multipont közti átvitel.

Csillapító hatása nagyobb, mint a kö
dé, erős faddingot okoznak a hópelyhek.

4. ábra: Központi állomás, egyvonalas
és többvonalas rendszerben
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- Hadtáp, eü. pontok, raktárbázisok
belső és kapcsolódó összekötetése
inek biztosítása. Csatlakoztatás
rácspontokhoz.
- Felderítőcsoportok (ellenség hátá
ban 1-10 km-ig) és bázisaik közti
kommunikáció.
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Optikai hírközlés a modern
integrált harctéren.
M egvalósítás alatt álló optikai
híradás az osztrák hadseregben,
dandár harcállásponton
A modem harcálláspont (egy maga
sabb egységnél) a NATO-szabvány
szerint 500x500 m-es, min. 4 „cellá
ból” áll, ahol kb. 200 katona helyezhe
tő el. Ezek az adatok dd. harcállás
pontra vonatkoznak.
Fontos követelmény a híradás vé
dettsége és a nehéz felderíthetőség.
Minden cellát úgy kell telepíteni, hogy
azok egy elhúzódó harc alatt is életké
pesek maradjanak.
Az ÖBH-ban (osztrák HDS) dd. szin
ten 4 cella van:
- harcvezetés,
- vezetéstámogatás,
- bevetéstámogatás,
- harctámogatás.
A cellák egymástól kb. 500 m-re
vannak, ezeket szélessávú FM vagy
optikai, ill. FM és optikai gyors és nagy
mennyiségű adatátvitelét biztosító hír
közléssel kell összekötni. A szélessá
vú összeköttetés a PC-к, szkennerek,
nyomtatók, fax- és videojelek átvite
léhez szükségesek. A harcálláspont
eszközeinek gyorsan telepíthetőnek
és bonthatónak kell lennie. A lehallga
tás és iránymérés elleni védettség pe
dig elsőrendű követelmény.

1
□ □ □
= l

у e
V a ria n te 2

Legende / Zeichenerklärung

■«*'■■..........I»

Optische
Fretraumvertoindong
Optische FreiraumvertxrxJung аж
Überlagerung
Optische Sende /
Empfangsernhe«
Optische Zentralstat) an

5. ábra: Egy dandár harcálláspont vázlata optikai szabadtéri pontról több pontra való
átvitellel

A dd. harcálláspontján belüli optikai
kommunikáció két megoldása:
- Optikai összeköttetés a 4 cella kö
zött gyűrűbe kapcsolással - itt bizto
sított a cellák közti átlós kommuniká
ció és az adattárolás is.
- Minden cellában minimum 2 db opti
kai adó- és vevőegység van.
- Optikai összeköttetés a 4 cella elemei
között egy központon keresztül. Pontmultipont variáció. Ebben az esetben
a hadszíntéri híradás rácspontjaihoz a
kapcsolódás a központon át történik.
Pont-multipont közti összeköttetés
központon keresztül (5. ábra)
Pont-pont közti optikai összeköttetés
Dandár harcálláspont csatlakozó
összeköttetése (6. ábra)

L e g e n d e I Z e ic h e n e rk lä ru n g :

„

Optische
Frei raumverbindung
Optische Freiraumvert»ndung zur
Überlagerung
Optische Sende I
Empfangseinheit
Optischer Repeater

Ábrajelölések (7. ábra)
Netzknoten = hálózati csomópont
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6. ábra: Egy dandár harcálláspont vázlata optikai szabadtéri pontról pontra való átvitellel

köttetéssel csatlakozhatnak: PC-k,
telefonok, hálózati szerverek, faxok,
szkennerek,
nyom tatók,
video
kamerák stb. Két cella között lehet
optikai összeköttetés, valamint lehet
optikai átvitel a postai hálózat felé
(fénykábel), IFMIN és más hírközlési
csomóponthoz.

Osztrák fejlesztésű optikai
távközlési eszköz fontosabb
paraméterei

Összefoglalás
Az optikai híradásnak nagy szerepe
van a modern hadviselésben. A fej
lesztés iránya az alacsony költségű
pont-pont és pont-multipont optikai
kommunikációs rendszerek kutatá
sa, fejlesztése és előállítása köze
pes és nagyobb távolságokra. A 155
F eszközök kipróbálása, tesztelése
folyik.

Felhasznált irodalom

RV = rádiórelé
Satellitenantenne = műholdantenna
IFMIN Netz = IFMIN hálózat
ŐSE = összeköttetési vonal más
cellák felé
Postnetz = postai hálózat
Diverse andere Netz = más alterna
tív hálózat
Egy cellán belül a dd. harcállás
pont csomópontjához optikai össze

A GÓC cég kifejlesztette a 155 F mul
tilink optikai távközlő eszközét. A fej
lesztés 2000. 06. 21-én zárult le.
Műszaki paraméterek
Hatótávolság: 600 m -2 km
Optikai adó: 4x2 mW/850 nm
Optikai sugárvezetés: 4 adó, 4 vevő
Adatinterface: 1300 nm hullámve
zető
Vezérlőinterface: 850 nm
A berendezés minősítése megfelel a
NATO-előírásoknak.

ÖBH FMTS folyóiratának 2001/2. szá
ma (XII. évfolyam), a cikk szerzője: dr.
Erich Leitgeb őrnagy
Leitgeb, Gebhart, Faser: Optiche
Freiraumübertragung - Einsatz von
Lichtfunk für einen modernen integ
rierten Gefechtsstand. FMTS-forum,
2001. jün.
Hardy Ferenc
ny. mk. alez.

C+D 2003 - beszámoló egy kiállításról
(Folytatás a 48. oldalról)
Az alábbiakban három, különböző területen dolgozó
szakember válaszolt kérdésünkre:

- Milyen hatással lesz a 2003. évi 6. C+D kiállítás a ma
gyar hadiiparra, a honvédségre, valamint az e területen
dolgozó kereskedőkre?

san jelen lehet a társadalomban. Nagyon sokan jöttek
olyanok is, akik nem a szakmában vannak, hanem ér
deklődők. Sok a magyar résztvevő, ez jó, de felvetődik,
hogy a kiállító mögött van-e teljesítmény, vagy csak a
jelenlét volt a fontos számára. Meglepő, hogy az orosz
kereskedők is képviseltették magukat, ami azt jelenti,
Oroszországban döntés született, hogy elő akarják
mozdítani a kapcsolatot. ígéretes a világcégek jelenléte
is, akikkel lehet tárgyalni. Összességében jó, eredmé
nyes a kiállítás.

Szenes Zoltán altábornagy, vezérkari főnök
Ács János, a C urrus vezérigazgatója
- A kiállítás több szempontból hasznos. Mód nyílik a magyar
termékek bemutatására, megtekinthetjük a kifejlesztett, de
még nem gyártott prototípusokat, azokat az eszközöket,
melyeket a jövőben, a fejlesztése során, a honvédség rend
szerébe vehet. Folyik a hadsereg átszervezése, mely lét
számcsökkenéssel jár, ez a csökkenés viszont magában
foglalja a technikai fejlesztést, a képességnövelést. Ennek
az eszközeit tekinthetjük itt meg. Konkrét példaként had
hozzam fel a már rendszerben lévő repülőtéri tűzoltó gépko
csit, mely már világszínvonalú. Remélem, nem kerül éles
használatba, de megnyugtató, hogy alkalomadtán pilótáin
kat védeni tudjuk.
Lax Tamás, C ontrolnet
- Ennek a kiállításnak a legfontosabb része, hogy egy
általán van, és általa a hadiipar és a hadsereg látványo

- Mi minden C+D-n részt veszünk, pavilonunk előtt mindig
sokan vannak. Ez érthető, hiszen profilunkat példázva, ne
héz eszközöket állítunk ki. Ebben az évben a BTR-80 mű
szaki mentő változatát hoztuk el. Egy éles helyzetben érthe
tően előfordul különböző okból történő meghibásodás, a jár
művet ki kell menteni. Erre jó ez az eszköz. A szabadtéren
mutatjuk be nehéz, repülőtéri tűzoltó járművünket. Ez más
fél perc alatt szó szerint kilövi az 5000 liter habképző anya
got. Gödöllőn még négy járművet szerelünk. Bemutatunk
még egy tűzoltó utánfutó járművet, mely bármely rendszer
ben lévő vontatóhoz kapcsolható. Korszerű berendezés, az
alegységekhez kerül. Ez alkalmas lenne kisebb helységek
tűzvédelmére, hiszen kedvező az ára és bármely személygépkocsi alkalmas vontatására.
Matthaeidesz Konrád interjúi
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A JAS-39 Gripen EBS HU vadászbombázó repülőgép I. rész
Tóth András mérnök ezredes,
HM TH Repülőgép Modernizációs Programiroda irodavezető

Bevezetés

A repülőgép

2003. február 3-án a svéd Védelmi Beszerzési Hivatal és
a magyar Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biz
tonsági Beruházási Hivatal ünnepélyes keretek között
aláírták a 2001-ben kötött Gripen bérleti megállapodást
módosító dokumentumot. A módosítás célja az volt, hogy
Magyarország a 2001 decemberében elfogadott országgyűlési határozatban és a NATO vonatkozó dokumentu
maiban megfogalmazott célokat teljesítse, és teljesen
NATO-kompatibilis, a magyar igényeket is kielégítő több
feladatú vadászrepülőgépet állítson hadrendbe. Magyarország összességében tizenkét együléses és két kétülé
ses negyedik generációs Gripen vadászgépet bérel
Svédországtól.
A cikk átfogó ismertetés a bérelt JAS-39 Gripen EBS
HU repülőgépről a teljesség igénye nélkül, tekintettel ar
ra, hogy a rendelkezésre álló terjedelem kevés vala
mennyi harcászati és technikai képesség, alkalmazott
műszaki megoldás, továbbá fedélzeti és földi támogató
rendszer bemutatására.
A repülőgépek funkcionális szempontból az exportvál
tozatú JAS-39C és D repülőgépekkel azonosak lesz
nek, a megfogalmazott magyar igények alapján végre
hajtandó számos speciális módosítással. Az említett
NATO-követelmények teljesítése és a magyar igények
kielégítése céljából a megnevezés JAS-39 Gripenről
JAS-39 Gripen EBS HU-ra változott (J: Jakt/vadász, A:
Attack/támadó, S: Spaning/felderítő repülőgép, EBS:
Export Baseline System/exportváltozat, HU: Hungary.)
A repülőgép képességei között szerepel légi utántöltés,
NATO-interoperábilis fegyverzet (beleértve a lézerirá
nyítású bombákat), továbbfejlesztett elektronikai hadvi
selési rendszer, a fedélzeti oxigénfejlesztő rendszer,
MkXII típusú IFF barát-idegen azonosító rendszer
(amely magában foglalja az M4 üzemmódot is), Link 16
adatvonal, új repülőgép-vezetői fülke angol nyelvű, szí
nes fedélzeti kijelzőkkel és angolszász mértékegységek
használatával, éjjellátó szemüveggel való kompatibili
tás, NATO-interoperábilis kommunikációs rendszer
Have Quick képességgel rendelkező rádiókészülékek
kel, ICAO 1-es kategóriájú műszeres leszállító rend
szer, teljes körű digitális hajtóművezérlés, megnövelt
felszállósúly és harci terhelés, valmint megnövelt kifára
dási élettartam.
A JAS-39 Gripen EBS HU repülőgép élettartama több
mint 6000 óra. Ennek alapján ésszerű rendszerben tart
hatóság'! naptári ideje mintegy 30-35 év. Beleértve a tíz
éves bérleti, majd az azt követő további használat idejét,
hosszú távon megnyugtatóan megoldottnak látszik a ma
gyar légierő helyzete.
Bár a Gripen félreérthetetlenül és egyértelműen svéd
repülőgép, a géptípus fejlesztésével járó kockázatok és
ráfordítások csökkentése érdekében a fejlesztési folya
matba számos külföldi gyártó céget bevontak. A hajtómű
mellett a külföldi cégek készítik többek között a futómű
vet, a környezetszabályozó rendszert, a szélvédőt és a
fülketetőt, valamint a 27 mm-es gépágyút.

A Gripen egy hajtóműves, deltaszárnyú, teljesen kitérít
hető előszárnnyal, két részből álló oldalkormánnyal és
nyilazott függőleges vezérsíkkal rendelkező vadászrepü
lőgép. Szárnya nagymértékben mechanizált. A szárny
belépőélén orrsegédszárnyak, a kilépőéi teljes hosszá
ban vezérlőfelületek (elevonok) biztosítják a repülőgép
széles repülési tartományban való légi üzemeltetését, re
pülését és a nagyfokú manőverezőképességet. A repülő
gép-törzs hátsó részén jobb és bal oldalon elhelyezett két
nagyméretű törzsféklap hatásos fékezőerőt biztosít repü
lés közben. A hajtómű levegőellátását biztosító „D” for-
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1/b. ábra: A Saab JAS-39 Gripen háromnézeti rajza

májú szívócsatornák (levegő-beömlőnyílások) ugyan
csak a törzs két oldalán helyezkednek el. A repülőgép a
- 3 - +9 g üzemeltetési túlterhelési tartományban korláto
zás nélkül repülhető.
A repülőgép kis radarjel-visszaverő felülettel rendelkezik.
A repülőgép teljesítményadatai
Nagy magasságon

Mmax vízszintes
repülés mellett:
Mmax vízszintes
repülés mellett:
Felszállási úthossz:

-1,1
400 m

Leszállási úthossz:

500 m

~2,0
Tengerszinten

Pillanatnyi fordulási
szögsebesség:
~307s
Tartós fordulási
szögsebesség:
~187s
Maximális g
túlterhelési tényező: - 3 - +9 g

Az alap feladatú
vadászkonf ig u ráció
esetén
Az alap feladatú
vadászkonfiguráció
esetén
Tengerszinten
Tengerszinten

Az együléses repülőgép súly- és geometriai adatai
Üres súly:
Belső üzemanyagkészlet:
Teljes hasznos terhelés:
Maximális felszállósúly:
Szárnyfesztáv (indítóberendezéssel együtt):
Törzs hossza pitotcsővel együtt:
Szárny felülete:
Repülőgép magassága:
Nyomtáv:
Tengelytáv:

7,1 tonna
2,1 tonna
5,3 tonna
14 tonna
8,4 m
14,15 m
30 m2
4,5 m
2,4 m
5,9 m

A hosszirányú instabilitású előszárny és a deltaszárnykombináció biztosítja a legmegfelelőbb manőverező
képességet, gyorsulási tulajdonságokat, valamint a rövid
fel- és leszállópályán történő üzemeltetési képességet.
Ez az ideális konfiguráció felel meg legjobban a három
alkalmazási terület (vadász, támadó felderítő) esetenként
egymással nehezen összeegyeztethető követelményei
nek. A leszállás utáni kigurulási úthossz az előszárnyak,
valamint az egyesített csűrő- és magassági kormányok
(elevonok) kitérítése útján, a rajtuk létrehozott terhelés,
légellenállás növelésével, valamint mind a négy kerék fékezhetőségével jelentősen lerövidül. A Gripen nem ren
delkezik sem sugárfordítóval, sem fékernyővel.
A repülőgép 2600 láb hosszúságú és 30 láb szélessé
gű (790 mx 9 m) útszakaszon képes fel- és leszállni. En
nek megfelelően rövid fel- és leszállópályán történő üze
meltetési képessége különös jelentőséggel bír. Mindez
nemcsak a repülőgép teljesítménykarakterisztikáit hatá
rozza meg, hanem komoly követelményeket támaszt
harci körülmények között a legalacsonyabb, de század
szintű karbantartási rendszerrel szemben is. A Gripent
úgy tervezték, hogy tábori körülmények között ismételt
harcfeladatra történő előkészítését egy hatfős személy
zetből álló kiszolgálócsoport tíz percen belül elvégez
hesse.
Egy repülőgép bekerülési költségei közvetlenül össze
függenek a gép súlyával. Ezt a célkitűzést új tervezési
módszerek, a legfejlettebb számítógépes modellezés és
új szerkezeti anyagok alkalmazásával érték el. A sár
kányszerkezet húsz-huszonöt százaléka különböző típu

sú kompozit anyag. A költséghatékony gyártás, valamint
a karbantartás, a szerkezeti javítások, a jövőbeni változ
tatások és továbbfejlesztések elősegítése érdekében a
sárkányszerkezet moduláris felépítésű. A sárkányt szá
mos részegységből építik össze, ami növeli az egyes ele
mek hozzáférhetőségét. A szárny hét, míg a sárkány há
rom részegységből áll.
A Gripen egyik érdekessége a repülési irány szerinti bal
oldalra nyíló fülketető. Ez a hagyomány a legelső repülő
gépekig vezethető vissza, amelyeken a sárkány bal olda
lán helyezték el a vezetőfülkébe történő bejutást segítő
kapaszkodókat, belépőket. A futóművét nagy süllyedési
sebesség melletti leszállásra tervezték, amely a rövid felés leszállópályáról történő üzemeltetéshez szükséges. Az
orrfutómű kormányozható, így a földön szűk fordulókat le
het végrehajtani, ami lehetővé teszi, hogy a repülőgép
keskeny leszállópályákon is meg tudjon fordulni.
A Gripent Martin-Baker MkSIOLS típusú katapultüléssel szerelték fel, melyet a nagy sebességek melletti alkal
mazhatóság és a 0/0 katapultálási képesség jellemez. A
pilóta bekötésére ötpontos biztonsági öv és lábrögzítő
hevederek szolgálnak. A normál katapultálási folyamat
elindítása a repülőgép-vezető térdei között található kilö
vő fogantyú segítségével történik.
A mentő rendszer részét képezi a fülketetőtörő rend
szer, amely az akrilüveget annak könnyített szélei men
tén, valamint középen hosszirányban széttöri. A katapultülés megerősített vázszerkezetének köszönhetően az
ülés szükség szerint a vezetőfülke tetején keresztül áttör
ve is kilőhető. A fedélzeti oxigénfejlesztő rendszer, az
OBOGS (On-Board Oxygen Generation System) korlát
lan oxigénellátást nyújt.

2. ábra: A Gripen repülőgép ismételt előkészítése tábori kö
rülmények között. Figyelemre méltó, hogy a rakétákat az
indítóberendezésekkel együtt függesztik fel

3. ábra: Az üzemanyag-utántöltő teleszkópos cső kiengedett
helyzetében
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A pilóta ruháját úgy alakították ki, hogy megnöveljék a
személyzetének a gép gyors, nagy „g” túlterhelésekkel
járó manőverezhetőségének kihasználására irányuló ké
pességét. A ruha a túlterheléssel szembeni ellenálló ké
pességének növelése érdekében a test nagy részét befe
di, míg a tetszőleges körülmények közötti légzést egy ki
egyenlített nyomású lélegeztető rendszer segíti.
Az üzemanyagrendszer a törzsben, valamint a szár
nyakban elhelyezett belső üzemanyagtartályokból, maxi
málisan három darab ledobható pótüzemanyag-tartályból
áll. A hajtómű megfelelő üzemanyag-ellátása negatív „g”
túlterhelés esetén is biztosított. A rendszer feltöltése nyo
más alatt történik a NATO-szabványnak megfelelő csatla
kozón keresztül. Az üzemanyag-mennyiség a belső tartá
lyokban 3000 liter, a ledobható póttartályokban maximum
3x1100 liter, összesen 6300 liter.
A Gripen
repülőgépet légi
utántöltéshez a
M IL-A-19736A szabvány szerinti követelményeknek
megfelelő behúzható teleszkópos üzemanyag-feltöltő
csatlakozóval szerelték fel. Ugyanezt a szabványt alkal
mazzák például az Eurofighteren, a Tornádón és a
KC-135 típusú légi utántöltő repülőgépen is.

A hajtómű
A Gripent a General Electric/Volvo Flygmotor RM12 tí
pusjelű hajtóművével szerelték fel. Az RM12 alacsony
kétáramúsági fokú, utánégetős sugárhajtómű, amelyet a
General Electric több millió repülési órát teljesített
F404—400 típusú hajtóművéből a Volvo Flygmotor társa
sággal együttműködésben fejlesztettek ki. A moduláris
felépítésű hajtómű háromfokozatú ventillátorral és hétfo
kozatú magasnyomású kompresszorral készül, változtat
ható állásszögű álló terelő lapátkoszorúkkal, amelyeket
egyfokozatú turbinával működtetnek. Az utánégető rend
szer, amely olajműködtetésű, változtatható keresztmet
szetű gázkiáramló nyílással rendelkezik, továbbá a mini
mális és a maximális átmérő között folyamatosan szabá
lyozható. A gázkiáramló nyílás aerodinamikai szempont
ból tökéletesen integrálódik a sárkányszerkezetbe, amely
a radarokkal és infravörös célfelderítő berendezésekkel
szemben fokozott védelmet biztosít.
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Az RM12 típusú hajtómű karbantartása egyszerű, ami
a moduláris felépítésének és az integrált állapot szerinti
karbantartási programnak köszönhető. A karbantartás
iránti igény csökkenése nagyban hozzájárul a gazdasá
gos üzemeltetéshez. Az állapot szerinti karbantartási
munkálatok során a hét modul külön-külön kiszerelhető,
illetve cserélhető.
A hajtómű fokozott, madárral történő ütközés elleni vé
delemmel rendelkezik, mivel erre a veszélyre igen ala
csony repülési magasságon mind a szárazföld, mind a
víz feletti műveletek során számítani lehet. Ezt a védel
met a ventillátor és a hajtómű levegő-beömlőnyílás meg
erősítésével fokozták. A hajtóműcserét a különböző hely
színekre széttelepített repülőgépeken négy technikus mi
ni emelőberendezés és egyszerű kéziszerszámok segít
ségével negyvenöt percen belül elvégezheti.
A hajtómű teljesítményadatai
Az alábbiakban közölt adatok átlagos új hajtóműre vonat
koznak tengerszinten, statikus körülmények között.
4,04 m
Teljes hossz
0,88 m
Maximális átmérő
Hajtómű száraz súlya
1055 kg
Hajtómű kétáramúsági foka
0,31
Teljes sűrítési viszony
27,5:1
Maximális tolóerő (utánégetésen)
80,5 kN
54,0 kN
Maximális tolóerő (max. üzemmódon)

Az avionikai rendszer
A Gripen avionikai rendszerének kiemelkedő színvonalát
bizonyítja, hogy ilyen kisméretű sárkánytest és egy repü
lőgép-vezető mellett is teljesíti a többcélú vadászrepülő
géppel szemben támasztott rendkívül magas szakmai
követelményeket.
Az avionikai rendszer a legfejlettebb technikai színvona
lat képviselő berendezésekből épül fel, amelyeket öt, két
szeresen redundáns MIL-STD-1553B adatbusz köt össze
egymással. A rendszer lehetővé teszi a vadász, a támadó
és a felderítési feladatok végrehajtását anélkül, hogy a be
rendezéseket vagy a szoftvert cserélni kellene. A rendszer-

koncepció egy központi rendszer-számítógép alkalmazá
sán alapul, amely feldolgozza a különböző alrendszerek
által szolgáltatott információkat, és a repülőgép-vezető
számára optimalizált adatokat biztosít a helyzetképre vo
natkozóan, a helyzet elemzéséhez, a harcászati döntésho
zatalhoz, továbbá a fegyverzet célzásához és indításához.
A számítógép ezenkívül ellátja a rendszer működésfelü
gyeletét és a beépített ellenőrzési feladatokat is.
A kétüléses repülőgép esetében a rendszer felépítése
alapvetően azonos, azzal a különbséggel, hogy a vezető
fülke valamennyi kijelző- és vezérlőberendezése, a homloküveg-kijelző (HŰD) kivételével, a hátsó fülkében is
megtalálható.

A radar
A Gripen „szeme” az X-hullámsávban több üzemmódban
működő Ericsson/GMAv PS-05A radar. A különféle beve
tések során szükséges üzemmódok széles köre számos
komplex és rugalmasan alakítható hullámforma, köztük
alacsony, közepes és magas impulzusismétlődési frek
venciák alkalmazásával biztosítható. A frekvenciamodu
lációs impulzuskompressziót a nagy felbontású és nagy
hatótávolságú célfelderítés során, valamint a kis felderíthetőség érdekében használják. A belső és külső adat
kommunikáció a MIL-STD-1553B adatbuszon és szál
optikai kábeleken keresztül történik.
Az összes alapvető üzemmód szoftvervezérlésű. Ezek
az üzemmódok kiterjednek:
- légi célpont ellen: nagy hatótávolságú célfelderítésre
és pályakövetésre, több cél automatikus befogására és
letapogatás közbeni pályakövetésére, több nagyprioritá
sú cél követésére a rakéták alkalmazása érdekében, rö
vid hatótávolságú, nagy látószögű célfelderítésre és pá
lyakövetésre, köteléken belüli célok számának becslésé
re az egymáshoz közeli célok felbontása céljából, légi
harc során a repülőgép-vezető által kiválasztható gyors
keresési (légtér-letapogatási) programokra, valamint au
tomatikus gépágyú és rakéta tűzvezetésre.
A radar levegő-levegő üzemmódjai kiváló földháttérrel
történő működési lehetőségekkel bírnak.

- földi és felszíni célpont ellen: célkeresésre és pálya
követésre, több nagyprioritású földi álló és mozgó célpont
és haditengerészeti cél követésére letapogatás közben,
nagy felbontású térképezésre navigációs és földi célpon
tok elleni támadás és légi felderítés érdekében, valamint
földi célpont távolságának bemérésére. A levegő-felszín
üzemmódokat nagy háttérzavarok és elektromágneses
zavarás körülményei közötti céltárgy detektálásához és
követéséhez optimalizálták.
A teljes mértékben programozható jel- és adatfeldolgo
zó processzorok kiemelkedő rádióelektronikai zavarás el
leni védelmi képességet biztosítanak, valamint lehetősé
get nyújtanak az újonnan jelentkező követelmények ki
elégítését biztosító fejlesztések rugalmas alkalmazható
ságára.
A PS-05A radar magában foglalja az integrált IFF kérde
ző antennákat is. A radar megfelel a radarirányítású, köze
pes hatótávolságú levegő-levegő rakéták, mint például az
AMRAAM által támasztott adatvonal-követelményeknek is.
A moduláris felépítés, a széleskörű és automatikusan ve
zérelt beépített tesztfunkciók könnyű javíthatóságot és ala
csony karbantartási költségeket eredményeznek.
A repülőgép beépített felderítési alapképességgel ren
delkezik azáltal, hogy a radar, az elektronikai hadviselési
rendszer és a HŰD homloküveg-kijelző kamera adatait
rögzíti. A különösen fontosnak ítélt események a későbbi
elemzés érdekében megjelölhetők. Az elemzés történhet
a repülőgépen vagy földi állomáson.
A Gripen előkészített lehetőséggel bír felderítőkon
ténerek integrálására az 1553B adatbusz interfész és a
kijelzőrendszerhez illeszkedő videocsatlakozó révén.
Felderítő repülőgép szerepkörben külső szenzorokat és
kamerákat hordoz.

A „fly by wire” elektronikus repülésvezérlő rendszer
A Gripen repülőgép magas fokú manőverezőképes
séggel, jó repülési mutatókkal és repülési tulajdonságok
kal rendelkezik, miközben a repülőgép-vezetőre háruló
terhelés igen alacsony. Mindez az állandóan működő, tel
jes körű, ötcsatornás digitális elektronikus, úgynevezett
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6. ábra: Az RM12 hajtómű moduljai

„fly by wire” repülésvezérlő rendszerének, illetve a kiala
kított mérsékelt statikus stabilitásnak köszönhető.
A repülésvezérlő rendszer főbb feladatai: a bólintási
szög szerinti stabilitás létrehozása a légellenállás csök
kentése és a manőverezőképesség növelése céljából az
optimális harci hatékonyság biztosítása érdekében. Az
agresszív manőverezés biztonságossá tétele a repülő
gép terhelési tényezőjének, állás- és csúszási szögének,
valamint dőlési szögsebességének korlátozásával, a du
góhúzóba esés megelőzése és az abból való automati
kus kivétel. A repülésbiztonság és a megbízható feladat

végrehajtás elérése a széleskörűen alkalmazott műkö
dés-felügyelet és tartalékolás révén.
A repülőgép-vezető hagyományos módon, a fülkében
középen elhelyezett botkormánnyal (ministick) és pedálok
segítségével irányítja a repülőgépet. Az automatikus gázszabályozót és az orrfutómű kormányzását szintén a re
pülésvezérlő rendszer irányítja. Ez a rendszer magas fo
kú biztonságot és megbízhatóságot garantál. A repülő
gépnek három egymástól független és fizikailag elkülöní
tett repülésvezérlő csatornája van, melyek mindegyike be
épített redundanciával rendelkezik. A repülésbiztonságot
és a megbízható feladat-végrehajtást a széles körű beépí
tett teszt is garantálja. Ennek feladata a repülést megelő
zően a biztonsági ellenőrzés automatikus elvégzése, va
lamint repülés közben a rendszer folyamatos felügyelete.
A repülésvezérlő rendszer olyan jól árnyékolt, hogy
minden, jelenleg rendszerben álló repülőgéptípusnál jobb
elektromágneses zavarás elleni védelmet biztosít. Az
elektronikus repülésvezérlő rendszerek magas fokú
manőverezőképességet biztosítanak, azonban automati
kusan korlátozzák a repülőgép reagálását a pilóta utasí
tásaira. A repülőgép „könnyen” kezelhető és irányítható,
ezáltal a repülőgép-vezető bármilyen típusú bevetés so
rán szükség szerint a harcászati helyzetre és a bevetés
során alkalmazott rendszerekre összpontosíthat. A „fly by
wire” elektronikus repülésvezérlő rendszerek további
nagy előnye, hogy sokkal könnyebbek, mint a mechani
kus, rudazattal és kábelekkel működő rendszerek.
A szoftvereket a fegyverzet, a radar, az elektronikai hadvi
selés, a navigációs és a kommunikációs rendszerek képessé
geinek növelése érdekében évente frissítik. Biztonsági szem
pontok miatt a Gripen nemcsak ötcsatornás digitális repülés
vezérlő rendszerrel, hanem egy egyszerűbb, háromcsatornás
analóg back-up rendszerrel is felszerelt. A három digitális
kommunikációs csatorna közül két csatorna meghibásodása
esetén az analóg rendszer automatikusan bekapcsol.
(Folytatjuk)

A magyar ipari együttműködési program tartós siker
A magyar Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ál
tal elfogadott második Gripen-igény összesen 42 m illi
árd forint (körülbelül 162 millió euró) értékű ellentéte
lezést hoz.
A Gripen International megkapta a magyar Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium Ellentételezési Koordináci
ós Irodájától a második Gripen-ellentételezési igény jóvá
hagyását. A jelenleg elfogadott ellentételezés teljes öszszege megközelítőleg 42 milliárd forint, és alapjait keres
kedelmileg olyan jól megvalósítható projektek képezik,
melyek az ipari szektorok széles skálájának biztosítanak
munkát és hosszú távú növekedést. A Gripen Interna
tional és Magyarország közötti Ipari Együttműködési
Program immár tartós siker - a 14 éves program első 18
hónapja alatt a megegyezés szerinti ellentételezési érték
megközelítőleg 20%-át előteremtették. A megállapodás a
2003. februárjában módosított bérleti és adásvételi meg
állapodás értékének 110%-ával egyenértékű.
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„Nagy megelégedéssel látjuk, hogy a Magyarországgal
kialakított Ipari Együttműködési Program a vártnál sokkal
jobban halad” - mondta Torbjörn Nordstrom, a Gripen
Internationalnak a program megvalósításáért felelős el
lentételezési igazgatója. „Úgy hisszük, hogy a már elfoga
dott ellentételezési összeg világosan mutatja a Gripen
International és partnereinek szilárd elkötelezettségét a
megállapodásnak megfelelő szállítást illetően. Ez egy
hosszú távú munka, melynek jó példája az 1997-ben Nyír
egyházával aláírt együttműködési szerződés, melyben
egy ipari park létrehozásában és felfejlesztésében álla
podtunk meg. A támogatás 2003. júliusában került meg
erősítésre, amikor az Electrolux egy új üzem építése mel
lett döntött. Ez a befektetés több mint 600 munkahelyet
fog teremteni egy egyébként magas munkanélküliségi rá
tával bíró térségben ” - fejezte be Torbjörn Nordstrom.
Gripen International Bp. Iroda

A Striker 40 mm-es automata gránátvető
„A gyalogsági cél soha nincs egyedül,
soha nem mozdulatlan, soha nem festi
magát fehérre, és soha nem áll nyílt terepen.”
Sir Hiram Maxim
Az elmúlt évtized katonai tapasztalatait elemezve, a NA
TO egyik tábornoka az alábbiakban foglalta össze a lö
vészalegységek fegyverzetében - az egyéni fegyverzet
mellett - megtalálható kollektív fegyverek1 jelentőségét:
„A 0,5-ös kaliberű2 és a 40 mm-es fegyverek itt marad
nak! Miután már valamennyi rakétát kilőttek, a katonák
nak még meglesz a kollektív fegyverük, amelyekkel ké
pesek befolyásolni a harc további menetét” .3
A világ hadseregeinek lövész alegységeinél alapvető
en a 7,62 mm-es és a 12,7 mm-es (0,5 kaliberű Brow
ning) géppuskákat alkalmazták és alkalmazzák kollektív
fegyverként. A 60-as évek második harmadában jelentek
meg a kollektív fegyverek palettáján a 40 mm-es gránát
vetők.
A vietnami háborúban már széles körben alkalmazták
az amerikai Saco Defense Inc. hadiipari vállalat 40 mmes Mk19 ModO gránátvetőjét, amely még ma is ezen
fegyverfajta klasszikus változatának számít. Az Mk19 so
rozatnak azóta több változatát is rendszerbe állították.4
Jelenleg az 1980-ban rendszerbe állított Mk19 Mod3 (1.
ábra) az amerikai haderőn kívül még több mint 16 ország
hadseregében áll szolgálatban.
Érdekességnek számít, hogy a Mod3 változat 47%-kal
kevesebb alkatrészből épül fel, mint az eredeti Mod0-s
változat. Ezen típusú és kaliberű gránátvetők egyszerű
kezelhetőségükkel és megbízhatóságukkal beváltották a
hozzájuk fűzött reményeket, és a jövő katonai művelete
inél a parancsnokok továbbra is számolnak velük. Nép
szerűségüket és sokoldalú felhasználhatóságukat jelzi,
hogy az amerikai hadsereg három haderőneménél (szá
razföldi csapatok, légierő, haditengerészet) is rendszer
ben állnak.
Katonai szakértők elemzéseket végeztek különböző
fajtájú és űrméretű, kollektív fegyverek együttes alkal
mazhatósága tekintetében. Az elemzés során arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy a meglévő rendszerek haté
konyabbak lehetnek, ha a 12,7 mm-es géppuskákat
együttesen alkalmazzák a 40 mm-es automata gránátve
tőkkel. Ezt alapvetően azzal indokolták, hogy a 12,7 mm-

es géppuskák lövedékeinek lapos röppályáját jól kiegé
szítik az ívelt röppályával is tüzelni képes 40 mm-es au
tomata gránátvetők. Harcászati szinten a 40 mm-es grá
nátvetők és a 12,7 mm-es géppuskák együttes, tömeges
alkalmazásával is számolnak.
Az Mk19 Mod3 gránátvető alkalmas pontcélok leküz
désére, valamint támogató fegyverként területtűz lövésé
re is. A fegyver azon tulajdonsága, hogy képes ívelt röp
pályával is tüzelni, nagy előnyt jelent a harcmezőn olyan
helyzetekben, amikor fedezék mögött, fedett terepen
vagy lövészárokban elhelyezkedő ellenséges élőerőt kell
lefogni, illetve ellene hatásos tüzet vezetni. Az ívelt röppálya kedvezően használható városi harcban, amikor az
ellenség akadályok, épületek között vagy mögött helyez
kedik el, ahol lapos röppályával nem vehető közvetlenül
tűz alá.
Az Mk19 Mod3 gránátvetőhöz rendszeresített M430
HEDP (High Explosive Dual Purpose) nagy robbanóere
jű, kettős rendeltetésű (repesz-kumulatív) gránát a je
lentős repeszhatása mellett képes átütni 50 mm vastag
ságú páncéllemezt is. Az alkalmazott gránát repeszha
tása biztosítja egyes és csoportos gyalogsági célok le
küzdését, területtűz lövését, valamint a fegyver haté
kony alkalmazhatóságát az ellenség anyagi készletei és
fedezékei ellen.
Az Mk19 Mod3 harcászati-technikai adatai:

1. ábra: 40 mm-es Mk19 Mod3 gránátvető

Űrméret: 40 mm
Tömeg: 35 kg
Tömeg hevederezve: 45 kg
Hossz: 1095 mm
Magasság: 224 mm
Szélesség: 340 mm
Csőhossz: 412 mm
Huzagszám: 24
Gránát kezdősebesség: 241 m/s
Maximális lőtávolság: 2200 m
Hatásos lőtávolság: 1500 m
Tűzgyorsaság: 325-385 lövés/perc
Javadalmazás: 32 vagy 48 gránát (hevederezve)
Hátrasiklási energiacsökkentés: 22%
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A fegyver alapvetően hagyományos, mechanikus nyílt
irányzékkal rendelkezik, de különböző nappali/éjszakai csa
tornás tűzvezető rendszer is illeszthető hozzá. A hagyomá
nyos háromlábú állványon kívül harcjárműre vagy helikop
terre is felszerelhető, alkalmas egyes- és sorozatlövés le
adására a kezelő által a fegyver mellől vagy távirányítással.
Az utóbbi években alapvető változásokat lehetett meg
figyelni a 40 mm-es gránátvetők fejlesztése terén. Az
amerikai Saco Defence Inc., a kanadai Computing
Devices Canada Ltd. és a skandináv Nordic Ammunition
Company (NAMMO) hadiipari vállalatok együttműködési
szerződést kötöttek egy automata gránátvető, a Striker
(Mk47 ModO - Advanced Lightweight Grenade Launcher,
ALGL) kifejlesztésére (2. ábra).
A szenzortechnológia és a számítástechnika legújabb
eredményeit is felhasználó új rendszert, mint az automata
gránátvetők új generációját, a tervezők az első komoly, kor
szakalkotó, forradalmian új fejlesztésnek tartják a kollektív
fegyverek területén a II. világháború befejezését követően.
A Striker, mint fegyverkomplexum, az automata gránátve
tőt, a videoirányzékkal összekapcsolt tűzvezető rendszert,
valamint a programozható gránátot foglalja magában.
A rendszer fő elemei közül az amerikaiak a gránátvetőt,
a kanadaiak a tűzvezető rendszert és a videoirányzékot,
a NAMMO a programozható gránátot fejlesztette ki.

-

Plasztikus anyag
Elektronika
Áramforrás

A Striker fontosabb jellemzői:
-

Ogivál rész (alumínium)

kis tömeg;
kompakt, hordozható kivitel;
megbízhatóság;
gyorsan cserélhető cső;
egyszerű üzemeltetés és karbantartás;
kis szórás;
programozható lőszer;
a rendszerhez alkalmazható valamennyi standard
40x53 mm-es gránát (M430, M918 DIEHL,
HE-PFF-T, DM11, NICO Tracer Marker DM 18);
megfelel a NATO STANAG-nak (Standardization
Agreement - Szabványosítási Egyezmény);
minimális hőkép (a hüvelykivetés lefelé történik);
egyszerű és gyors irányzás;
lézer távolságmérés;
szenzortechnológia alkalmazása;
hidraulikus hátrasiklás-csökkentés.

Érintkező gyűrű
Szigetelő rész
Test
Biztosító egység
Tömítés

Detonátor

5. ábra: A gránát csúcsrésze a gyújtóval

Elektronikusan időzíthető gyújtó
Biztosító - élesítő egység
Érintkező gyűrű

Detonétor
Gránát test
Főtöltet (PBX)
Nyomáskamra
Fényjelző
Hajítótöltet
Csappantyú

3. ábra: 40x53 mm-es kettős működésű gránát
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A közvetlen tüzelésre alkalmas Striker, hasonlóan az
Mk19-hez, huzagolt csövű, amiből következik, hogy a
gránát a röppályán forgás-stabilizált. A rendszer háromlá
bú állványon kívül harcjárműre is felszerelhető, minden
speciális segédeszköz nélkül 30 másodpercen belül
harckésszé tehető.
A rendszer összehasonlítására bármely 40 mm-es ka
tegóriába tartozó gránátvetőt ki lehetne választani.5 Az
összehasonlításra azonban mégis a Saco Defence Inc.
korábbi termékét, az Mk19 Mod3-at célszerű választani.
Az összehasonlítás során több jelentős különbség mu
tatható ki a Striker javára. Teljes javadalmazással heve-

derezve a Striker csupán 25 kg, szemben az Mk19 Mod3
gránátvető 45 kg-jával. Ez közel 45%-os tömegcsökke
nés. Ha csak a fegyver tömegét vesszük (17,5/35 kg), ak
kor ez az arány már 50%. A hátrasikláskor fellépő ener
giát a Striker 55%-kal, míg az Mk19 Mod3 csupán 22%kal csökkenti. A befoglaló méreteket alapul véve, közel
10%-os magasság-, 20%-os hosszúság-, valamint 43%os szélességcsökkenés tapasztalható.
A gránátvető tervezésénél kiemelten kezelték a keze
lő biztonságát. A fegyverbe több biztosítást is beépítet
tek. A kézi elsütésnél újszerű, asszimmetrikus biztosítót
alkalmaztak, „Tűz” és „Biztosítva” pozíciókkal. A fegyver
nem működtethető, ha a cső vagy a hidraulikus hátrasiklás-csökkentő nincs megfelelően rögzítve a helyén. A
kezelő nem tudja kinyitni a tokfedelet, ha gránát van a
töltőűrben. Az utolsó gránát kilövését követően a hüvely
kivetésre kerül. Az ütőszeg nem működik, ha a zár nincs
megfelelő helyzetben. A rendszer megakadályozza,
hogy az „egyeslövés” állásban a fegyver sorozatot lő
jön, illetve nem továbbítja a hevedert, ha a tokfedél nyit
va van.
A tervezők a fegyver kialakítása során ügyeltek arra is,
hogy a hüvelykivetés lefelé történjen, ezzel is csökkentve
a gránátvető infravörös eszközökkel történő felderíthetőségét.
A Striker harcászati-műszaki adatai:
Űrméret: 40 mm
Tömeg: 17,5 kg
Tömeg cső nélkül: 14,5 kg
Tömeg hevederezve: 25 kg
Tűzgyorsaság: 250-300 lövés/perc
Hossz: 880 mm
Hossz cső nélkül: 520 mm
Szélesség: 196 mm
Magasság: 190 mm
Huzagok száma: 24
Maximális lőtávolság: 2000 m
Gránát kezdősebessége: 245 m/s
Hátrasiklási energiacsökkentés: 55%

A z ele k tro n ik u s tű zveze tő re n d sze r

A nagy felbontású videokép-feldolgozó egységet, a bal
lisztikai számítógépet, valamint a lézer távolságmérőt
magában foglaló tűzvezető rendszer, amely egyben
irányzók is,6 biztosítja a cél detektálását, azonosítását,
távolságának meghatározását, valamint a cél leküzdé
séhez szükséges ballisztikai adatok kiszámítását. A
rendszerbe lőszer hőmérséklet-kompenzációt is beépí
tettek.
A nappali/éjszakai csatornával, menüvezérelt grafi
kus felhasználói felülettel (GUI - Graphical User Inter
face) rendelkező tűzvezető rendszer lehetővé teszi,
hogy a kezelő több célpontot előre kiválasszon, és a ki
választott célok oldalszög- és távolságadatait - fokban
és vonásban is - tárolja, majd a tárolt adatokat megfe
lelő időben előhívva tüzet vezessen. A beépített szem
biztos (Class I) lézer távolságmérő 40-2000 méter kö
zött biztosítja a célok távolságának meghatározását
± 2 méter pontossággal. Légi robbanás üzemmódnál a
programozható gránát szintén a tűzvezető rendszertől
kapja a szükséges adatokat. A 12 V egyenárammal
működő tűzvezető rendszer, amelybe önellenőrző
programot is beépítettek, üzemeltethető külső tápáram
forrásról is.

A tűzvezető rendszer műszaki adatai:
Tömeg: 4 kg
Hossz: 290 mm
Szélesség: 195 mm
Magasság: 110 mm
Nagyítás: 3x
Látómező: 5°
Lézertávmérő: 40-2000 ± 2 m szembiztos (Class I)
Kép: CCD, harmadik generációs elektro-optikai képát
alakító
Energiaellátás: kívülről járműről vagy belső NATOstandard akkumulátorról (min. 8 órás
üzem)
Hőmérséklet-tartomány: üzemelési: - 3 0 - +44 °C
tárolási: - 3 9 - +62 °C

A 40x53 mm PPHE-T/SD kettős működésű gránát
A programozható gyújtójú, kettős működésű gránát a
Striker rendszer egyik kulcseleme. A gránát elnevezése
is mutatja, hogy a gyújtója kettős üzemmóddal rendelke
zik. Az elektronikus időzítést (programozást) a légi robba
nás során, a mechanikus csapódó üzemmódot pedig ha
gyományos esetben alkalmazzák. Hogy a laza talajba
(magas fű, hó, mocsár stb.) csapódott és fel nem robbant
(befulladt) gránát a saját csapatokra ne jelentsen ve
szélyt, 18±4 másodperces elektronikus önmegsemmisí
tővel rendelkezik.
Légi robbanás üzemmódban a gránátok az előre be
programozott idő lejáratát követően a cél fölött, ideális
magasságban robbannak. A légi robbanás előnye, hogy
a tüzelőállásban, fedezék mögött vagy fedett terepen, pl.
bokrok között elhelyezkedő ellenséges élőerőt felülről le
het megsemmisíteni (4. ábra). így a repeszek nagyobb
területet fednek le, mintha a gránát robbanása a célterü
leten (pl. talajon) következett volna be. A hagyományos
40 mm-es gránát esetén a halálos repeszek 8 n f, míg lé
gi robbanású gránát esetén 100 m2 területet fednek le.
Légi robbanás üzemmódban a tűzvezető rendszer lé
zer távolságmérőjével meghatározzák a cél távolságát.
A rendszer a lövedék kezdősebességének ismeretében
kiszámítja a ballisztikai adatokat és a gránát repülési
idejét a célig. A kiszámított adatokat a csőben, az ogival
rész alatt elhelyezett érintkező gyűrűn keresztül beprog
ramozzák a gyújtóba, amely a lövést követően a beprog
ramozott idő leteltével, a cél felett működésbe hozza a
gránátot.

O 500 m
MK19

в 1000 m
STRIKER

MK19

в 1500 m
STRIKER

Cél azonosításhoz
szükséges idő

□

Helyesbítés, célzás,
tüzelés

MK19

Távolság (m)
STRIKER

Cél leküzdve

T

A z ellenség reakció ideje

7. ábra: A cél leküzdéséhez szükséges idő a távolság függ
vényében
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8. ábra: A 40 mm-es gránát röppályaserege

A gránáthoz a NICO cég - kivető töltettel ellátott - hü
velyét használják, amellyel a szórása kicsi. A kezelési
biztonság érdekében a gyújtó kettős - tehetetlenségi és
centrifugális - biztosítóval rendelkezik. A lepelbiztonság
18-40 m.
A gránát alumínium ogival része alatt helyezkednek
el a gyújtó plasztikus anyagba ágyazott elektronikus
egységei, valamint az áramforrás, a telep (5. ábra). A
plasztikus anyag biztosítja, hogy az elektromos alkat
részek kibírják a lövés során fellépő terhelést. A gyúj
tóban elhelyezett telep csak a kilövést követően, a röppályán, egy bizonyos szögsebesség elérésével aktivi
zálódik.
Annak érdekében, hogy a csőben a gyújtó képes legyen
a tűzvezető rendszertől érkező adatok fogadására, egy kon
denzátort töltenek fel, amely biztosítja a szükséges energiaellátást, amíg a telep működésbe nem lép. A gránát fenék
részén elhelyezett fényjelző 100 m-ig lehetővé teszi a meg
figyelését. A gránáthoz akár a látható fény, akár az infravö
rös tartományban (DIM) működő fényjelző is használható.
Az ogival rész és a hüvely között helyezkedik el a 40
gramm tömegű hexogén bázisú plasztikus robbanóanya

9. ábra: Striker tüzelőállásban
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got (PBX), valamint acélgolyókat (sőréteket) és repeszeket magában foglaló acél gránáttest (6. ábra).
A 7. ábra jól szemlélteti a két rendszer - a légi robbanású gránátot használó Striker és a hagyományos
repesz-kumulatív gránáttal ellátott Mk19 - alkalmazá
sa során kimutatható minőségi különbséget. Míg a
Striker rendszer alkalmazása esetén a cél detektálá
sa és leküzdése közötti idő 500 méteren alig haladja
meg a 10 másodpercet, 1500 méteren pedig nem éri
el a 20 másodpercet, addig ugyanezek az időinterval
lumok az Mk19 esetén 22, illetve 58 másodpercet
tesznek ki. Az időkülönbség kis lőtávolságon kétsze
res, míg nagyobb távolságon majdnem háromszoros,
ami természetesen nemcsak a cél leküzdésének ide
jét növeli meg, hanem - talán ez a legfontosabb - az
ellenség reakcióidejét is.
Tapasztalatok azt mutatják, hogy a különbséget alap
vetően a célhelyesbítésre fordított idő növeli meg. Azt is
kimutatták, hogy hagyományos rendszer (Mk19) alkalma
zásakor a lövést követően még legalább egyszer, 1000
méter fölött pedig inkább kétszer kell helyesbítést végre
hajtani.

Felhasznált irodalom
Hakon Kjellbergh Skjenken: 40 mm STRIKER/ALGL
Ammunition for the Future. 6. Multipurpose Symposium,
1999, Raufoss.
Hans Ove Solhaug: 40x53 mm Programmable Ammuni
tion. Előadás, 7. Multipurpose Symposium, 2001, Raufoss.
Jane’s Infantry Weapons 1 9 9 7 -9 8 .1 9 9 7 -Jane’s Infor
mation Group Limited, Sentinel House, 163 Brighton
Road, Coulsdon, Surrey CR5 2NH, UK.
Jane’s Ammunition Handbook 1994-95. 1994 - Jane’s
Information Group Limited, Sentinel House, 163 Brighton
Road, Coulsdon, Surrey CR5 2NH, UK.
Striker - the Right Balance, www.global-defence.com
Striker 40 mm - Advanced Lightweight Grenade
Launcher - Saco Defence, www.sacoinc.com
40 mm Programmable Ammunition for Striker, the new
Advanced Lightweight Grenade Launcher (ALGL).
NAMMO Raufoss AS - 2001.
Machine Gun Mk19 Mod3, 40 mm. U. S. Army Arma
ment Munitions and Chemical Command (AMCCOM),
Rock Island, Illinois, USA, 1991.
http://www.gdatp.com
http://www.gdc4s.com
http://mca-marines.org
Kevin Sullivan: Advanced Lightweight Grenade
Launcher (ALGL) Program. Overview. 7. Multipurpose
Symposium, 2001, Raufoss.
Jegyzetek

A 8. ábra a 40 mm-es gránát különböző röppályáihoz
tartozó távolság-, magasság- és repülésiidő-értékeket
szemlélteti.
A NAMMO elkészítette a légi robbanású gránát 40x46
mm alacsony kezdősebességű (76 m/s) változatát is,
amely a hagyományos kézi gránátvetőknél, illetve a lö
vészfegyverekre szerelt gránátvetőknél alkalmazható. Az
alacsony kezdősebességű gránátok maximális lőtávolsága 400 méter.
A Striker ellenőrző vizsgálatai jelenleg folynak, a soro
zatgyártása előreláthatólag 2004-ben indul be.

1. 2 -3 fő kezelőszemélyzetet igénylő fegyverek.
2. 0,5 kaliberű (12,7 mm-es) Browning lőszert tüzelő
géppuskák, pl. M2HB.
3. In: Striker - the Right Balance, www.globaldefence.com
4. Az Mk19 Modi fejlesztése 1971-ben, a Mod2-é pe
dig 1976-ban kezdődött.
5. A szingapúri CIS 40-AGL-t, a dél-afrikai Vektort, a
spanyol LAG 40 SB-M 1-Í stb.
6. A kis tömegű videoirányzék helyettesíti a hagyomá
nyos nappali/éjszakai csatornás optikai műszereket.
Bartha Tibor mk. alezredes

Kenyeres Dénes

Kecskemét és a hadak a honfoglalástól az első világháborúig
Kenyeres Dénes nyá. alezredes nem ismeretlen olvasóink előtt. Lassan egy év
tizede külső munkatársunkként számos cikket közöltünk tőle lapunk hasábjain.
Évek óta kutatásokat folytat Kecskemét helyőrségtörténetével kapcsolatban. A
hírős város katonatörténetének első részét vetette most papírra s jelentette meg.
Munkájában 12 fejezetben mutatja be Kecskemét hadtörténetének egy ré
szét. A szerző tanulmányában ezer év hadi eseményeit foglalja össze. Rész
letesen foglalkozik a hadak ellátásával, a csapatok szállásolásával s a lovak
abrakoltatásával, a hírős várost sújtó hadiadókkal, az idegen hadak harácsolásával. Az utolsó fejezetben a laktanyaépítésekről ír.
A színes borítóval ellátott kötetet 81 fekete-fehér és színes fotó illusztrálja.
Az olvasmányosan megírt mű kapható a szerzőnél 1600 Ft-ért. Tengerentúl
ra a postaköltség miatt 3000 Ft-nak megfelelő valutáért tudja küldeni.
Kecskemét, 2003. A szerző saját kiadása
Kenyeres Dénes, Kecskemét, Dobó krt. 1 5 .1.1. H-6000
Tel.: 76/323-175 Hungária
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Nemzetközi haditechnikai szemle
Az R-16 ICBM rakéta és a Nyegyelin-katasztrófa

I960, október 26-án a Szovjetunió Kommunista Pártja
Központi Bizottsága közleményben tudatta, hogy Mitrofan
Ivanovics Nyegyelin tüzérségi főmarsall, a szovjet straté
giai rakétacsapatok főparancsnoka repülőgép-szeren
csétlenség áldozatául esett. Nyegyelin marsall maradvá
nyait a legfőbb állami vezetőknek kijáró szertartással a
Vörös téren, a Kreml falában helyezték örök nyugalomra.
Röviddel ezután ellenőrizhetetlen hírek kezdtek kerin
geni Nyegyelin marsall halálával kapcsolatban, de csak
három évtizeddel később, 1989-ben, a gorbacsovi pe
resztrojka idején vált köztudottá, hogy a marsall minden
idők legsúlyosabb rakétakatasztrófájának vált áldozatává.
A Szovjetunió Minisztertanácsa 1953. február 13-án
határozatot hozott arról, hogy meg kell kezdeni egy 8000
km hatótávolságú interkontinentális ballisztikus rakéta kifejlesztését annak hadrendbe állítása céljából. A felada
tot Szergej Koroljov, a szovjet rakétatechnika atyja
OKB-1 tervezőirodája kapta, amely rövid idő alatt kidol
gozta egy kétfokozatú nehéz rakétatípus terveit. A terve
ket a Minisztertanács 1954. május 20-án hagyta jóvá, és
szabad utat biztosított a megépítésnek.
Az R -7 típusjelű rakéta 1957 elejére készült el, és az
első indításra 1957. május 15-én került sor a bajkonuri
NIIP-5 űrközpontból (5. számú Tudományos-Kutatási és
Kísérleti Lőtér). 1957 folyamán hat indítási kísérletet vé
geztek, ebből kettőt módosított kivitelű rakétával. A köz
vélemény 1957. október 4-én értesült a rakéta létezésé
ről, amikor annak első módosított változata Föld körüli
pályára juttatta a világ első mesterséges holdját, a Szputnyik-1-et. A kísérleti indításokat 1958-ban módosított orr
kúppal folytatták, és ezek eredményeként a Miniszterta
nács 1958. július 2-án határozatot fogadott el a továbbfej
lesztett R -7 A rakéta létrehozásáról. Az R-7A változat ha
tótávolsága a könnyebb robbanófej és a megnövelt
üzemanyag-mennyiség eredményeként 12 000 km-re
nőtt. A továbbfejlesztett rakétatípust 1960. január 20-án
állították először készenléti szolgálatba.
Az R-7A interkontinentális ballisztikus rakétákat öt in
dítóasztalra telepítették, ezekből két bázis a bajkonuri,
12 HADITECHNIKA 2004/2

három a pleszecki űrközpontban (Angara) létesült. A ku
bai rakétaválság tetőpontján, 1962. október közepén
négy rakéta állt az indítóállásokon legmagasabb fokú ria
dókészültségben, indításra készen. (Tulajdonképpen ez
volt a Szovjetunió bevethető rakétaereje. - A szerk.)
Azonban az úttörő jellegű R-7 rakéta több olyan hátrány
nyal rendelkezett, amely katonai alkalmazhatóságát kérdé
sessé tette. A legnagyobb hátrányt a kriogenikus üzem
anyag alkalmazása jelentette. A rakéta tüzelőanyaga a su
gárhajtású repülőgépek kerozin üzemanyaga volt, oxidáló
szerként cseppfolyósított oxigént használtak. Ez utóbbit
csak az indítást röviddel megelőző időszakban lehetett a
rakétába betölteni, így az feltöltött, harckész állapotban
csak egy-két óráig állhatott. A teljes készültségi állapot el
érése mintegy 10 órát vett igénybe. A Koroljov által javasolt
„másfél fokozat” elve - az első és második fokozat egymás
melletti elrendezése - a rakéta talpméretét annyira megnö
velte, hogy annak silókból történő indítása szóba sem ke
rülhetett. A rakétát ezért csak felszíni, „lágy” indítóállásról
lehetett indítani, ami tekintettel a 10 órás előkészítési időre,
azt az ellenséges támadások szempontjából igen sérülé
kennyé tette. Ezen okok miatt a katonai alkalmazást csak
átmenetinek tekintették, és a típust 1968-ig kivonták a had
rendből. Ezzel szemben a Koroljov-féle R -7 „Szemjorka”
megbízhatósága következtében az űrkutatás legeredmé
nyesebb hordozóeszközévé vált, amely majd egy fél évszá
zad elteltével is a leggyakrabban használt hordozórakéta-tí
pus, és amelyből eddig (2002) mintegy 1700 darab készült.

A Jangel-féle R -16 rakéta
A Koroljov R -7 rakéta hátrányainak kiküszöbölésére a
Szovjetunió Minisztertanácsa 1956. december 17-i ülésén
határozott egy feltöltött állapotban hosszú ideig tárolható
interkontinentális ballisztikus rakétatípus kifejlesztéséről.
A feladat végrehajtásával az ukrajnai Dnyepropetrovszkban működő OKB-586 tervezőirodát bízták meg. Az iroda
vezetője az akkor 45 éves Mihail Kuzmics Jangel volt, aki
már jó hírnevet szerzett magának a közepes hatótávolsá
gú R-12 és R-14 ballisztikus rakéták kifejlesztésével. A
rakéta első tervkoncepciója 1957 novemberére készült el,
és azt a Minisztertanács 1958. május 28-án hagyta jóvá.
A Jangel által tervezett rakéta az R-16 típusjelet és a
8K64 ipari termékmegjelölést kapta. Az R-16 rakéta (NATO-kódja SS-7 Saddler) 31 m magas kétfokozatú rakéta
volt, 3 m törzsátmérővel, 141 t induló tömeggel (ebből
130 t üzemanyag). A rakétatest alumínium és magnézi
um ötvözetéből készült, vékony falú üzemanyagtartályok
kal, mindössze 10,61 szerkezeti tömeggel. A tartályok túl
nyomás alatt álltak, a tüzelőanyagot a sűrített levegő nyo
mása juttatta el a hajtóművekhez. A tüzelőanyag UDMH
(aszimmetrikus dimetil-hidrazin), az oxidálószer AK-271
anyag (73% H N 03, salétromsav és 27% N20 4, nitrogéntetroxid keveréke) volt. A tüzelőanyag és az oxidálószer
elegye hipergol jelleggel bírt, azaz vegyülésükkor öngyul
ladás következett be. Az új anyagok használata 30 napos
tárolási időt tett lehetővé harckész állapotban.
A rakéta mindkét fokozatának hajtóműveit a Valentyin
Petrovics Glusko vezetése alatt álló moszkvai OKB-456 ter
vezőiroda (ma NPO Energomas tudományos-termelési
egyesülés) tervezte. Az első fokozatot három RD-218
(8D712) rakétahajtómű képezte egyenként két-két égőkam
rával. A fokozat tengerszinten számítva 2211 kN, a világűr
ben 2597 kN tolóerőt fejtett ki. Az első fokozat részét képez
te még az OKB-586 által kifejlesztett négyfúvókás RD-68
(8Sz82) kormányhajtómű 283 kN tengerszinti és 380 kN vi
lágűri tolóerővel. A második fokozat RD-219 (8D713) két

égőkamrás rakétahajtóművének vákuumban mért tolóereje
884 kN, a négykamrás RD-69 kormányhajtóműé 49 kN volt.
Az első fokozat az indítástól számítva 90 s alatt égett ki, a
második fokozat égésideje 125 s volt. A két fokozat hajtómű
veinek üzemi próbáit 1960. augusztusban végezték el a NN
Himmas gyár kísérleti üzemében, Zagorszkban.
A rakéta csúcsán helyezték el a 3 MT hatóerejű termo
nukleáris robbanófejet (8F17). Acélba irányításról rádiótechnikai zavarástól védett autonóm inerciális vezérlőrendszer gondoskodott, amelyet a harkovi OKB-692 ter
vezőiroda fejlesztett ki В. M. Konoplev főkonstruktőr ve
zetésével. Az R-16 rakéta tervezett hatótávolsága az
1500 kg tömegű robbanófejjel 13 000 km, találati pontos
sága (СЕР) 2,7 km átmérőjű körön belül volt.
A rakéta első kísérleti példányai 1960 közepére készül
tek el a dnyepropetrovszki 586 számú üzemben (ma
Juzsnoje tudományos-termelési egyesülés, Ukrajna). Ki
próbálására a bajkonuri űrközpont keleti szárnyában meg
építették a 41. számú, az előkészítő munkákhoz a 42.
számú létesítményt. A kísérletek végrehajtására létrehoz
ták a 2. számú kísérleti igazgatóságot. Jangel az új raké
ta kipróbálását a november 7-i ünnepségekre időzítette,
ezért, noha az még számos gyermekbetegséggel küzdött,
1960. szeptember elején elrendelte az LD1-3T sorszámú
kísérleti darab elszállítását Bajkonurba. Az indítás előké
születei 1960. szeptember 26-án kezdődtek meg.
A szovjet haditechnikai ipar előírásainak megfelelően az
új rendszer kipróbálását az Állami Bizottság felügyelte és
hagyta jóvá. Az R-16 rakéta kipróbálását felügyelő, 1960
szeptemberében létrehozott Állami Bizottság 1960. október
3-án ült össze Bajkonurban. Elnöke Mitrofan I. Nyegyelin tü
zérségi főmarsall, helyettesei Lev A. Grisin, a Miniszterta-

4. ábra: R-16 rakéta az indítóálláson
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nács mellett működő Állami Honvédelmi Műszaki Bizottság
alelnöke, Mihail K. Jangel, az R-16 rakéta főkonstruktőre és
Konsztantyin Vasziljevics Gercsik vezérőrnagy, a bajkonuri
NIIP-5 űrközpont parancsnoka volt. A 18 főből álló bizottság
tagjai között volt Valentyin M. Glusko, a hajtóművek főkonst
ruktőre, Borisz M. Konoplev, a vezérlőrendszer főkonstruk
tőre, valamint V. A. Koncevoj, Jangel helyettese. A bizottság
a rakéta indításának napjául 1960. október 23-át jelölte ki.

A katasztrófa
Október 20-án a 42. komplexum csarnokában összesze
relt rakétát az új irányítási rendszerben mutatkozó prob
lémák kiküszöbölése és az előzetes vizsgálatok elvégzé
se után startra késznek minősítették. A következő napon
reggel 8 órakor az LD1-3T rakétát kivontatták a csarnok
ból, és a 41. komplexum bal oldali indítóállásába állítot
ták. További ellenőrzéseket követően a rakétát október
23-án feltöltötték hajtóanyaggal.
Már a feltöltés során súlyosan vétettek a biztonsági
előírások ellen. Nyegyelin marsall és Jangel főkonstruk
tőr közvetlen közelről kívánta szemlélni a munkálatokat.
Ilyen körülmények között a parancsnok, Gercsik tábornok
és a rakétaindításért felelős 2. sz. igazgatóság vezetője,
Grigorjanc alezredes nem tudott érvényt szerezni a biz
tonsági előírásoknak a helyszínen tartózkodó többi, mint
egy 150 személlyel szemben sem.
Nem sokkal a feltöltés befejezését követően a sze
mélyzet percenként mintegy 142-145 csepp üzemanyag
szivárgást észlelt a rakétán. A felelősök ezt elfogadható
mértékűnek ítélték és rendelkeztek, hogy a vegyivédelmi
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részleg tartsa figyelemmel a szivárgást. Ezzel elérkezett
az a pont, ahonnan többé már nem volt visszaút, mert az
erősen korróziós hatású tüzelőanyag lefejtése után a ra
kéta már nem lett volna ismét használható.
Az előkészületek folyatásaként a kezelőszemélyzet ak
tiválta a rakéta második fokozata oxidálószer-vezeték
rendszerében lévő pirotechnikai membránokat. A memb
ránok feladata a tartályokban tárolt üzemanyagok és a
hajtóművekhez vezető csőrendszer elválasztása volt. A
membránok berobbantása lehetővé tette az üzemanyag
eljutását a hajtóműrendszer felé, de ilyen állapotban a ra
kéta már csak két napig állhatott az indítóálláson.
A villamos kapcsolótábla hibás vezetékezése következté
ben azonban a második fokozat helyett az első fokozat
membránjai robbantak be. Súlyosbította a helyzetet, hogy az
első fokozat három hajtóművének pirotechnikai működtetésű
szelepei szintén működésbe léptek. Mindezen túl a rakéta villamosenergia-elosztó rendszere szintén meghibásodott.
Ezen a ponton az indítóbázis személyzete az indítás elha
lasztását és a rakéta leürítését javasolta, amit Nyegyelin
marsall határozottan elutasított, mondván, hogy „a nukleáris
háború körülményei között ilyen dolgokra nincs lehetőség”.
Október 23-án este 18 órakor az indítás előkészületeit
megszakították, és a személyzet hozzáfogott a hajtómű sze
lepei és az A -1 20 áramelosztó javításához. A kísérlet vezér
kara éjszakára pihenőt rendelt el azzal, hogy az indítást a
következő napon, október 24-én hétfőn ismét megkísérlik.
A nevezetes nap reggelén az állami bizottság tagjai a 43.
helyszínen létesített IP—1В földi vezérlőállomáson gyüle
keztek. Borisz Konoplev, a vezérlőrendszer főkonstruktőre
egy, az indítóállás közvetlen szomszédságában leállított
autóbuszból személyesen felügyelte az előkészületeket.

Moszkvából a különleges vonalon át, valószínűleg a
közvetlenül Hruscsovtól érkezett két sürgető telefonhí
vást követően, az újabb 30 perc késedelem bejelentése
kor Nyegyelin marsall türelmetlenül kikövetelte, hogy vi
gyék őt azonnal az indítóállásba, hogy személyesen győ
ződjön meg arról, mi folyik ott. A marsallt természetesen
számos alárendeltje és a bizottság tagjai is követték. Az
indítóálláson Gercsik tábornok tudomásul véve a bizton
sági előírások súlyos megsértését, a marsallt mintegy
15-20 m távolságban a rakétától egy székre ültette, a bi
zottság tagjai számára pedig egy autóbuszt biztosított.
Közben tovább folytak az indítást megelőző ellenőrzé
sek, amelyek során további hibák történtek. Egy ellenőr
zés-sorozat végén a rakéta fedélzeti rendszereinek mű
ködési sorrendjét vezérlő PTR programozható áramel
osztó berendezés véletlenül indítás utáni állásban ma
radt. Amikor a hibát észlelték, már mindkét fokozat akku
mulátortelepeit felélesztették, tekintettel a hideg időjárás
ra. Mindezeken túl a két fokozat berobbantott membrán
szelepei által átengedett hipergol (öngyulladó) üzem
anyagot és oxidátort már csak egyetlen szelep választot
ta el a rakétahajtóművek égőkamrájától.
Ekkor valaki megkérdezte: „Kapcsoljam a PTR-t 0 ál
lásba?” A válasz „Mehet!” volt. A kapcsoló 0 állásba vite
le közben átmenetileg zárta a rakéta második fokozatá
nak gyújtását vezérlő V-08 mágnesszelep áramkörét. Ez
a parancs eredetileg a primer rendszer biztonsági körét
képezte, amelynek feladata a második fokozat gyújtásá
nak biztosítása lett volna repülés közben.
Este 18 óra 45 perckor, 30 perccel a tervezett indítás
előtt a V-08 mágnesszelep a tüzelőanyagot átengedte az
égéskamrába, és a rakéta második fokozata váratlanul
életre kelt. Hirtelen lángcsóva csapott ki a fúvókákból,
amely azonnal átégette az alatta lévő első fokozat üzem
anyagtartályának vékony falát, és a több mint 100 t
üzemanyag hatalmas robbanás keretében mintegy 120
m átmérőjű tűzgömböt képezve égő pokollá változtatta
az indítóállást és környezetét.
Az indítóálláson tartózkodó mintegy 250 gyanútlan
közreműködőnek és szemlélőnek felocsúdni sem volt
ideje. Számosán közülük azonnal gőzzé váltak, mások a
tomboló pokolban szenvedtek tűzhalált. Szemtanúk égő
embereket láttak rohanni a tűztengerben, mások a biz
tonsági öveiken csüngtek lángolva a szerelőállványon.
Sokan próbálták elérni az indítóállást körülvevő kerítést
az állás betonalapját burkoló olvadt aszfalton át.
A robbanás közvetlen hatása mintegy 20 másodpercig
tartott, de az azt követő tűz még két órán át tombolt. A
lángok 50 km távolságból is láthatók voltak. Az űrközpont
10. körzetében számos hozzátartozó figyelte a startot,
akik legrémesebb álmukban sem tudták volna elképzelni
azt, ami történt.

Maga Jangel egy szerencsés véletlennek köszönhette
életét. Néhány perccel a robbanás előtt Mrikin tábornok és
Joszifjan mérnök, a villamos rendszerek vezető mérnöke az
indítóállás területén kívüli cigarettaszünetre hívta. Velük tar
tott Joszifjan kollégája, Bogomolov mérnök is, aki nem do
hányzott, de Joszifjannal együtt úgy gondolták, jó alkalom
kínálkozik arra, hogy Jangelt újabb halasztásra beszéljék rá.
A robbanás észlelésekor Jangel ideg-összeroppanást
kapott, és a vele lévőknek erőszakkal kellett visszatartaniuk
attól, hogy a lángtengerbe vesse magát. Közben a vezérlő
bunkerban Matrenyin tábornok elrendelte, hogy a vezérlő
panelhoz senki ne nyúljon, abban az állapotban kell tartani,
ahogy a katasztrófa pillanatában volt. Ekkor egy megégett
személy rohant be a bunkerba, de az ajtót nem sikerült be
zárni, ezért Matrenyin gázálarcok használatát rendelte el.
A robbanás elülte után Matrenyin tábornok és Klimov fő
hadnagy 30 embere a vezérlési pontot elhagyva, a hivatá
sos mentőegység érkezését meg sem várva, azonnal
megkezdte a mentési munkákat. A csapat elsőként a mér
gezett és égett sebesülteket szedte össze, majd a szénné
égett holttesteket hordta ki a katasztrófa színhelyéről.
A sebtében odaküldött autóbuszok 49 sérültet szállítot
tak kórházba, akik közül később 16 meghalt. Amikor az
első busz megérkezett a sérültekkel a helyi kórházhoz, a
kísérők megtagadtak minden arra vonatkozó felvilágosí
tást, milyen anyag okozta a mérgezést. Csak az orvosok
ismételt követelésére voltak hajlandók a katonai hatósá
gok tájékoztatást adni.
A sérültek között volt a kiterjedt harmadfokú égési sérü
léseket szenvedett Gercsik tábornok is, aki a robbanás pil
lanatában a rakéta közelében az üzemanyag-szivárgást fi
gyelte. Visszaemlékezése szerint életét az mentette meg,
hogy a szél elfújta a lángokat arról a helyről, ahol állt.
A tragédia napjának estéjén Jangel a különleges hírköz
lési csatornán át üzenetet küldött a Kremlbe. Ebben jelen
tette: „Az R-16 rakéta végső indítási előkészületei során
tűz keletkezett, amely az üzemanyag-komponensek tartá
lyainak robbanását idézte elő. A baleset következtében
100, vagy annál is több személy megsérült, köztük több tu
catnyian halálosan. Nyegyelin tüzérségi marsall a kísérleti
területen tartózkodott, jelenleg folyik utána a kutatás.”

A vizsgálat

6. ábra: R-16 rakéta indítóállásra állítása

A katasztrófáról szóló első hírek vétele után Nyikita Hrus
csov Leonyid Brezsnyevet egy szakemberekből álló cso
port élén azonnal Bajkonurba vezényelte a helyzet kivizs
gálására. A vizsgálóbizottság tagjai Ivan Serbin, az SzKP
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Központi Bizottsága Honvédelmi Műszaki Bizottságának
vezetője, Andrej Grecsko marsall, a Honvédelmi Miniszter
első helyettese, Konsztantyin Rudnyev, az Állami Honvé
delmi Műszaki Bizottság elnöke, Dmitrij Usztyinov, a Mi
nisztertanács honvédelmi iparért felelős elnökhelyettese
és négy másik személy volt. Hruscsov kifejezetten utasí
totta Brezsnyevet és a bizottságot, hogy ne ítéljenek elha
markodottan, döntésüket ne siessék el. A bizottság repü
lőgépe 1960. október 25-én a kora reggeli órákban szállt
le Tyuratam repülőterén, és a küldöttek reggel 9 órára ér
keztek a katasztrófa helyszínére, a 41. körzetbe.
A látvány elborzasztotta őket. A feketére égett betonfe
lületet még nem tisztították meg az emberi maradványok
tól és roncsoktól. Az áldozatokat egy bunkerba szállítot
ták azonosításra. A kutatócsoport talált néhány olyan ma
radványt, amely Nyegyelin marsallé lehetett. Borisz
Konoplevet magassága alapján tudták azonosítani.
Az áldozatok között volt Jangel két helyettese, L. A. Ber
lin és V. A. Koncevoj, a bajkonuri 1. és 2. igazgatóság két
vezetője, E. I. Osztasev alezredes és R. M Grigorjanc alez
redes. Osztasev alezredes, az R-7A rakéták indítóbázisá
nak parancsnoka véletlenül tartózkodott a helyszínen, az új,
31. számú komplexum működőképes állapotát igazoló ok
mányt kívánta aláíratni Nyegyelin marsallal. Lev Grisin, az
Állami Honvédelmi Műszaki Bizottság alelnöke kórházban
halt bele sérüléseibe 11 nappal a katasztrófa után.
Az áldozatok számát és nevét tartalmazó jegyzéket G.
Jefimenko vezérőrnagy állította össze. Az 57 katonai és
17 polgári áldozat nevét tartalmazó listát átadták Brezsnyevnek, aki Moszkvába visszatérve azt mint szigorúan
titkos ügyiratot az SzKP KB irattárában helyeztette el. Ké
sőbb még további 16 személy hunyt el a kórházakban, és
két katona holttestére a jegyzék összeállítását követően
bukkantak rá a komplexum területén kívül. Az összesen
74 katonai és 18 polgári áldozat névsora csak Borisz Jel
cin idejében vált ismertté. 84 áldozatot a bajkonuri 10. kör
zet területén hántolták el október végén a vizsgálóbizott
ság jelenlétében a ma Katonák Parkja nevet viselő tömeg
sírban. A hozzátartozóknak a szigorú titoktartás miatt azt
kellett mondaniuk mindenkinek, hogy az áldozatok repülő
gép-szerencsétlenségben hunytak el.
Á katasztrófa áldozatai közé számít a főkonstruktőr, Mi
hail Jangel is, akire oly mértékben hatott a felelősség sú
lya, hogy súlyos depressziójából csak hosszú kórházi ke
zelés után lábalt ki, és akinek 60 éves korában, 1971-ben
bekövetkezett halálához az átélt események nagymér
tékben hozzájárultak.
A Brezsnyev vezette vizsgálóbizottság arra a következ
tésre jutott, hogy személyi felelősség nem állapítható
meg, illetve, ahogy Brezsnyev fogalmazott az űrközpont
személyzete előtt: „a vétkesek már megbűnhődtek”.
A bizottság zárójelentése megállapította, hogy a kísérlet
vezetői olyannyira bíztak annak eredményes lefolyásában,
hogy döntéseiket a kellő elemzések mellőzésével hozták
meg. „A baleset közvetlen oka a vezérlési rendszer konst
rukciós hiányossága volt, amely lehetővé tette a második
fokozat főhajtóművének gyújtását vezérlő V-08 elektro
mágneses szelep előre nem ütemezett működését az indí
tást megelőző folyamat során. A problémát a megelőző
vizsgálatok során nem tárták fel. Az LD1-3T hordozóesz
közön keletkezett tűz elkerülhető lett volna, ha az áramel
osztó visszaállítását 0 állásba a fedélzeti energiaellátás
felélesztését megelőzően hajtották volna végre.”
A bizottság többek között javasolta további próbák el
végzését a repülésirányító vezérlési rendszerrel, az indí
tás előkészületi folyamata sorrendjének megváltoztatását
és a biztonsági rendszabályok további szigorítását. Java
solták továbbá, hogy a 41. számú indítókörzetet 10-15
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napon belül állítsák helyre, és fejezzék be a második in
dítóállás építését az R-16 rakéta kísérleti programjának
1960. novemberi újrakezdéséhez.

Az R-16 rakéta kísérletei és rendszerbe állítása
Az 1960. október 24-i katasztrófa következményeit a vizs
gálóbizottság ajánlásának megfelelően rövid idő alatt fel
számolták. A katasztrófa bekövetkeztekor öt további R -1 6
rakéta volt gyártásban a dnyepropetrovszki gyárban,
amelyek módosítási munkáit és előkészítését a próbákra
Mihail Jangel kórházi kezelése és helyetteseinek halála
miatt Vitalij Csehovszkij főmérnök vezette. A vezérlési
rendszer szükséges módosításait Borisz Konoplev főkonstruktőr halála után Vlagyimir Szergejev irányította.
A második, 3L-5T jelű rakéta 1961. január 1-jén érke
zett Bajkonurba, és az indítási előkészületek január 4-én
kezdődtek meg. A rakéta többszöri halasztás után végül
1961. február 2-án, helyi idő szerint este tíz órakor emel
kedett el a tyuratami 41. számú indítóállásból. 165 má
sodperc repülési idő után a második fokozat fedélzeti irá
nyítórendszerében bekövetkezett hiba (bólintásvezérlés
hibája) következtében a robbanófej-makett Tomszk váro
sától északra 530 km távolságra csapódott be.
1961 folyamán erőltetett ütemben folytak az indítási kísér
letek, több-kevesebb sikerrel. Szeptember 22-ig 17 indítás
történt a 3L-5T; 4L-6T; 6L-11T; 14L-16T; 15L-17L és
21L-23L jelzésű rakétákkal. Az első igazán sikeres kísérleti
indítás június 2-án történt, amikor a 10L-10T jelű rakéta a Tá
vol-Keleten kijelölt célon túl 3450 méterrel, oldalirányban
9410 méterrel eltérve csapódott be. A szeptember 4-én indí-

tott 22L rakéta a célon túl 878 méterrel, 37 méter oldalirányú
eltéréssel ért földet. A szeptember 13-án indított 17L rakéta
volt az első, amelyet a Csendes-óceánon kijelölt célterület fe
lé irányítottak. Októberben öt további kísérleti indítást végez
tek az 1LU-5LU jelű továbbfejlesztett rakétákkal. Az R-16
rakéta „megtanult repülni”. A sorozat utolsó, 22-ik indítására
1961. október 28-án került sor, de az első, két felszíni indító
állásból, üzemanyagtöltő állomásból és vezetési központból
álló Deszna-N (8P864) típusú harci bázist már ezt megelő
zően, október 20-án hadrendbe állították. ATyuratam körze
tében, Nyizsnyij Tagil és Jurja városok közelében létesített
harci bázisokra telepített első három R-16 stratégiai rakéta
ezred 1961. november 1-jén érte el a harckész állapotot.
Afelszíni indítású R-16 rakéta fejlesztési munkáival párhu
zamosan, 1960. márciusban Dimitrij Usztyinov, a hadiiparért
felelős miniszterelnök-helyettes utasítást adott az R-16 raké
ta fejlesztéséért felelős OKB-586 irodának, hogy a rakéta a
föld alatti silóból történő indításra alkalmas változatának kifej
lesztése tárgyában vegye fel a kapcsolatot a leningrádi
CKB-34 tervezőirodával. A feladatok tisztázását követően,
1960. május 30-án a Minisztertanács meghozta az R-16U
jelzésű silóindítású változat kifejlesztésére irányuló döntést.
Ennek megfelelően a CKB-34 tervezőiroda E. Rudjak főkonstruktőr vezetésével azonnal megkezdte a rakétasilók és
azok kiszolgáló rendszereinek tervezését. A Sekszna-V
(8P764) silórendszer előterveit 1960. októberben hagyták
jóvá, és a tervezési munkákat 1961. márciusban fejezték be.
A három Sekszna-V silóból álló első harci bázis a bajkonuri
űrközpont keleti peremén, a 60. jelű helyszínen épült, 310.
objektum megnevezéssel. A silókat egy vonal mentén, egy
mástól 60 m távolságban helyezték el. Mélységük 45,6 m,
belső átmérőjük 8,3 m, a nukleáris robbanás hatásának is
ellenálló fedél átmérője 4,64 m volt. Ugyancsak a föld alatt
helyezték el a bázishoz tartozó négy vezetési pontot és az
üzemanyag-tároló és -töltő létesítményeket.
Az R-16U (8K64U) rakéta üzemanyag-ellátó rendszerét
a zárt silóból történő indítás követelményeinek megfelelő
en módosították. Mindkét fokozat üzemanyagtartályának
és az első fokozat oxidálószer-tartályának túlnyomását
nagynyomású nitrogéngáz biztosította. A silóban tárolt ra
kéta készenléti állapotba helyezése 5-15 perc alatt történt,
a tárolási idő legmagasabb harckészültségi állapotban
több nap volt. A módosított rakéta üzemi próbáit 1962. ja
nuárban kezdték meg, kezdetben felszíni indításokkal.
Az R-16U rakétát 1962. június 13-án indították először
silóból. A kísérlet a kormányhajtómű meghibásodása mi
att nem volt sikeres, de a további indítások során a hiá
nyosságokat sikerült kiküszöbölni, és a silóindítású válto
zattal felszerelt első ezredet 1963. február 5-én harckész

nek minősítették. 1963. március 30-án helyezték harckész
állapotba a pleszecki űrközpontban létesített, három siló
ból álló komplexumot, ahonnan október 8-án indították az
első rakétát a Groza (Mennydörgés) elnevezésű összfegyvernemi hadgyakorlat keretében.
A kísérleti indítások a következő években tovább folyta
tódtak, 1962-ben 22, 1963-ban 21, 1964-ben 7, 1965-ben
15 és 1966-ban ismét 7 indítással. A rakétákat kezdetben
3 MT hatóerejű, 1500 kg tömegű 8F17 robbanófejjel, 1962.
októbertől 5 MT hatóerejű, 2175 kg tömegű 8F115 robba
nófejjel, 1963-tól ennek 6 MT hatóerejű, 8F116 jelű tovább
fejlesztett változatával szerelték fel. Ezekkel a hatótávol
ság 13 000, 11 000 és 10 500 km-re nőtt. A legyártott és
hadrendbe állított rakéták pontos száma nem ismert.
1965-ig összesen 186 indítóállás épült a Szovjetunió terü
letén, többségükben felszíni indítású Deszna-N (8P864)
változatban. Ezek földrajzi elhelyezése a START szerződés
adatai szerint Bérsét (Perm), Drovjannaja, Kosztroma,
Kozelszk, Krasznojarszk (Gladkaja), Nyizsnyij Tagil (Verhnaja Szalda), Novoszibirszk, Szvobodnüj, Tejkovo, Vüpolzovo,
Jasznaja (Olovjannaja), Joskar Óla és Jurja körzetére esett.
Az R -16 rakéták hadrendből történő kivonása 1971ben kezdődött, és azokat 1976-ig valamennyi bázison
korszerűbb UR-100K (SS-11) vagy RT-2 (SS-13), illet
ve később RT-2PM (SS-25) rakéták váltották fel. A feles
legessé vált R-16-osokat 11K64 Ciklon—1 megnevezés
sel űrkutatási hordozórakétaként kívánták hasznosítani,
de az elképzelés megvalósítására végül nem került sor.
Az R -1 6 rakéta főbb adatai:
Max. hatótáv könnyű robbanófejjel: 13 000 km
Max. hatótáv nehéz robbanófejjel: 10 500 km
Starttömeg:
140t
Hajtóanyagtömeg:
130t
Vezérmű tömege:
440 kg
Robbanófejtömeg:
1,4 vagy 2,1 t
Hossz:
34,30 m
Max. átmérő, I. fokozat:
3,0 m
Max. átmérő, II. fokozat:
2,7 m
Hajtómű, I. fokozat:
RD-218
(2 db RD-217 2x2 égőkamrával)
Hajtómű, II. fokozat:
RD-219
(2 égőkamrás)
Tolóerő, I. fokozat:
226 t/0 m-en
Impulzus:
246 kgs2/kg
Égésidő, I. fokozat:
90 sec
Égésidő, II. fokozat:
125 sec
Impulzus:
293 kgs2/kg
Típusai:
R-16/8K64
R-16U/8K64U
Épült:
a No. 586. sz.
üzemben Dnyepropetrovszkban és a
No. 166. sz. omszki
repülőgépgyárban
Max. darabszám 1965-ben 183 db silóban betöltve.
1974-77-ben kivonták, és 210 db-ot lebontottak.
Felhasznált irodalom

Sz. G. Kolesznyikov: Sztrategicseszkije raketno-jadernoje oruzsije. Arszenal Pressz, 1996.
Pavel Podvig: Russzkije sztrategicseszkije raketnojadernoje oruzsije. IzdAT, 1999.
http//www russianspaceweb.com/r16_disaster.htm
Villányi György
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Kínai gyártmányú harckocsik I. rész
Type 59
Az 50-es években a Szovjetunió nagyobb mennyiséget
szállított az akkor vadonatújnak és korszerűnek számító
T-54A harckocsikból Kínának. Az ázsiai ország tervbe
vette a licencgyártását. 1956-ban a NORINCO (China
North Industries Corporation) 617-es számú, Baotu vá
rosban lévő üzemében láttak hozzá a munkának, szovjet
technológia alapján. Az akkor még testvéri ország mér
nökeinek aktív segítségével 1958-ban gördült le az első
harckocsi a szerelőszalagról. A típus 32 példányát a kö
vetkező évben mutatták be egy katonai díszszemlén.
1959-től vált alkalmassá a szériagyártásra, ekkor kapta
meg az új típusjelölést is.
A Type 59-ből 1980-ig közel 10 000 darabot gyártottak
le a kínai harckocsizó alakulatoknak és a külföldi megren
delőknek. Számos országba exportálták, sok helyi hábo
rúban alkalmazták azokat Ázsiában, Afrikában és a Kö
zel-Keleten. Kínán kívül hadrendbe állította Vietnam,
Kambodzsa, Albánia, Banglades, Kongó, Tanzánia és
Zimbabwe. A Kínai Néphadseregben a Type 59 különbö
ző változatai közül legalább 6000 darab van még szolgá
latban, egészen addig, amíg nem kerülnek ki a csapatok
hoz az új generációs harckocsik.
A Type 59 első változata szinte teljesen megegyezik a
szovjet T -54-es harckocsival, gyári megjelölése
WZ-120. A fő fegyverzete a Type 59 típusú, 100 mm-es
harckocsiágyú, amely a szovjet D-10T2S másolata. A
lőszer-javadalmazás 34 darab repesz vagy páncéltörő
lőszer. Aknamentesítő készlet felszerelése is lehetsé
ges. A Type 59 viszonylag vékony páncélzata nem nyújt
megfelelő védelmet a korszerű harckocsi-elhárító fegy
verekkel szemben. A tömegpusztító fegyverek elleni
ABV-védelmet semmilyen eszköz nem szolgálta. Csak
félautomata, kézzel működtethető tűzoltó készüléket
építettek be.
A Type 59-l-et már Type 69-II ágyúval szerelték fel,
amely a szovjet D-10TG megfelelője. Ehhez 44 darab lő
szer málházható be, köztük wolframmagvas páncéltörő
lőszer is. A harckocsi lézeres távolságmérővel rendelke
zik. Hidraulikus szervoberendezést és automata tűzoltó
berendezést építettek be, a futómű gumikötényezést ka
pott. Azonban ezen altípus példányai között is sok eltérés
található, például a páncélzatban és a tűzvezető rend
szerben.
A Type 59-II korszerűsített példányának gyári megjelö
lése WZ120B. A fő fegyverzet a Type 81, 105 mm-es
harckocsiágyú, amely az L7 típus kínai változata. Az ere
deti példányokat Ausztria szállította. A legszembetűnőbb
változás az előző típusokhoz képest, hogy a füstfelszívó
nem a csővégen, hanem annak közepén található. A löveg kétsíkú stabilizátorral felszerelt.
A Type 59—IIA-nál hővédő burkolattal látták el az ágyú
csövét, valamint kompozit elemeket is felhasználtak a
páncélzatnál.
A típusnak létezik parancsnoki és aknamentesítő kész
lettel felszerelt változata is. A Type 59 Gai változat kísér
leti célokra épült. Ezen tesztelték a B59G és BW120K tí
pusú harckocsiágyúkat. Ez utóbbi az amerikai M-26 120
mm-es ágyú kínai másolata.
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2. ábra: Type 59-1 változat

3. ábra: Type 59-11 változat

4. ábra: Type 59-IIA változat

indítható irányított páncéltörő rakéta, melyek nemcsak
földi, hanem kis sebességgel és alacsonyan repülő légi
célok ellen is bevethetőek. A harckocsi nem úszóképes,
előkészítés nélkül 1,4 méter, levegőcsővel 5,5 méter a
gázlóképessége. Maximális hatótávolsága kiegészítő tar
tályokkal 440-600 km. A T-72Z/Safir iráni változatot 780
lóerős dízelmotorral, M68 típusú, 105 mm-es ágyúval,
ködvetővel és kötényezéssel szerelték fel. Kiegészítő
fegyverként egy 7,62 mm-es géppuskával és egy DSK tí
pusú 12,7 mm-es légvédelmi géppuskával rendelkezik. A
löveghez a NATO-lőszereket rendszeresítették, de a cső
ből a 9K116 Bastion típusú irányított páncéltörő rakéta in
dítása is lehetséges. A tűzvezető rendszer szlovén gyárt
mány, amely magában foglalja a lézeres távolságmérőt,
a stabilizátort és a ballisztikai számítógépet.
A Type 59 főbb adatai
1. táblázat
Személyzet
Harci tömeg
Hossz
Magasság
Szélesség
Fajlagos talajnyomás
Motor teljesítménye
Max. sebesség úton
Max. sebesség terepen
Páncélvastagság a toronynál
Fő fegyverzet
6. ábra: Type 59D változat
Tűzgyorsaság
Emelkedési szöge
Kiegészítő fegyverzet

4 fő
36,5-37 t
6,04 m
2,59 m
3,30 m
0,8 kg/cm2
520 LE
50 km/h
25 km/h
203 mm
Type 59/Type 59 II:
100 mm-es ágyú,
Type 59 D:
105 mm-es ágyú
6-10 lövés/perc
-5 ° +18°
1 db 7,62 mm-es
géppuska

7. ábra: A Type 59 D/01 űrméret alatti leváló köpenyes pán
céltörő lőszere és annak lövedéke

A Type 59D vagy a WZ 120C gyári megjelölésű harc
kocsi a 90-es években korszerűsített változat. Az elavuló
Type 59-esek lecserélése helyett Kína a modern techno
lógiák beépítésével próbált megfelelő harcértékű eszközt
előállítani. Reaktív pótpáncélzatot szereltek fel a torony
ra, amely képes ellenállni a 2000 méterről kilőtt 105 min
es lövedékeknek. A futóművet gumikötényezés védi, és
új harckocsiágyúval látták el. Ennek típusa Type 83, de
nevezik Type 83A-nak is. Ezt az ágyút építették a későb
bi Type 88 harckocsiba is. Rendszeresítésre került a le
merített uránmagvas lőszer is, melynek páncélátütő ké
pessége kb. 600 mm. Passzív infravörös éjjellátó készü
lék segíti az éjszakai harctevékenységet. A toronyra 4 da
rab ködvetőt helyeztek el, de az álcázás érdekében a ki
pufogóba való üzemanyag-befecskendezéssel is lehet
séges a füstképzés. Találat esetén a személyzet túlélését
egy tűzjelző és tűzoltó berendezés segíti. A tűzvezető
rendszert is korszerűsítették. A motort szintén lecserélték
egy erősebb dízelüzemű változatra, melynek a teljesít
ménye 580 lóerő.
A Type 59D1-et egy új típusú ágyú beépítésével alakí
tották ki. A Type 79 huzagolt csövű ágyú kompozit
hővédő burkolattal bevont. Mindkét D változat ágyújából

9. ábra: Zsákmányolt iraki Type 59 A2 az Öböl-háború után
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10. ábra: Type 62 alaptípus

tó. így nemcsak a tengerészgyalogos és felderítő, hanem
a légideszant-csapatokat is el lehet vele látni. Azonban
mint másodlagos védelmi feladatokat és kiképzési célo
kat ellátó típus, a Type 62 sokáig rendszerben fog marad
ni a gyártó országban.
A meghajtásról egy dízelüzemű motor gondoskodik. A
gázlóképesség 1,4 méter, ami levegőcső felszerelésével
5 méterre növelhető. A harckocsira felszerelhető akna
mentesítő berendezés és követő is. A típus fegyverzeté
ben Észak-Korea jelentős átalakítást végzett. A CH’OMNA-HO nevű változat 115 mm-es ágyúval, valamint egy
7,62 mm-es géppuskával rendelkezik. Némelyikre felsze
relik a 12,7 mm-es légvédelmi géppuskát is.
A Type 62 főbb adatai
2. táblázat
Harci tömeg
Fő fegyverzet
Maximális lőtávolság
Hatásos lőtávolság
Tűzgyorsaság
Lőszertípusok

Páncélátütő képesség
1000 méteren
11. ábra: Type 62 menetben

Lőszer-javadalmazás
Kiegészítő fegyverzet

Páncélvastagság
Hatótávolság
Maximális sebesség
Nyomtávolság
Lejtőmászó képesség

21 t
1 db 85 mm-es
harckocsiágyú
12 200 m
1870 m
3 -5 lövés/perc
Ürméret alatti leváló
köpenyes nyíllövedék,
kumulatív lőszer,
repeszlövedék
Kumulatív lőszer:
495 mm űrméret alatti
nyíllövedék: 360 mm
40 db
2 db 7,62 mm-es
és 1 db 12,7 mm-es
géppuska
Páncéltest 15-100 mm,
toronyfront 200 mm
450 km
Úton 50 km/óra,
terepen 35 km/óra
2,85 m
30 fok

Type 63
12. ábra: Type 62 a kínai-vietnami háborúban

Type 62
Ez a viszonylag könnyű harckocsi a Type 59-es típus ki
csinyített változata. A kettő között nagy a hasonlóság,
azonban a Type 62 tornya kisebb. Ez elmondható a futó
görgőkről és a lánctalpról is, amelyek miatt tovább csök
kent a harci tömeg. A fő fegyverzet egy 85 mm-es sima
csövű, stabilizátorral ellátott harckocsiágyú, melyhez
mind a három fő típusú lőszert rendszeresítették. A pán
célzat már nem felel meg a modern követelményeknek,
nem nyújt kellő védelmet a korszerű harckocsi-elhárító
fegyverekkel szemben.
A Type 62-t rendszeresítették a Vietnami Néphadse
regnél, így bevetésre került a vietnami háborúban. Ké
sőbb a kínai-vietnami háborúban is összecsaptak a ko
rábban testvéri hadseregek, a harcok során a típus na
gyon sérülékenynek bizonyult. A teknő 15-100 mm-es és
a torony 200 mm-es páncélzatát könnyedén átütötte az
RPG-7 kézi páncéltörő rakéta.
A kínai hadseregnek sürgősen szüksége lesz egy kor
szerű könnyű harckocsira, mely ejtőernyővel is ledobha
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A könnyű úszó harckocsit a szovjet PT-76-os típus alap
ján vette gyártásba a kínai hadiipar. A páncélteknőt gya
korlatilag változatlanul hagyták, jelentősebb módosítás
csak a közel függőleges hullámtörő lemez. További vál
toztatásként a harckocsira a Type 62 tornyát szerelték fel.
A fő fegyverzet ezért itt is a 85 mm-es harckocsiágyú. A
toronyra felerősíthető egy levegőcső is, amelyben venti
látor biztosítja a folyamatos levegőcserét.

13. ábra: A korszerűsített Type 62-re lézeres távolságmérőt
szereltek

A Type 63 I altípusból gyártották a legtöbbet. Ennél az
eredeti hathengeres, 240 lóerős motort egy 12 hengeres,
400 lóerőssel váltották fel.
A Type 63 II változatot lézeres távolságmérővel látták
el. A legutolsó variáció a Type 63A, ennél fő fegyverzet
ként a Type 80-nál is alkalmazott 105 mm-es huzagolt
csövű ágyút építették be. Új a tűzvezető rendszer is, de
továbbra sincs beépítve éjjellátó berendezés és ABVvédelemről sem gondoskodtak.
A kiegészítő fegyver mindegyik változatnál az ágyúval
párhuzamosított 7,62 mm-es és a légvédelmi 12,7 mmes géppuska. A Type 63 tornya körül különböző tárolódo
bozokat helyeztek el, melyek növelik a védelmet a pán
céltörő fegyverekkel szemben. A harci tömeg 19 tonna,
ezért a 400 lóerős motor nagy mozgékonyságot biztosít a
harckocsinak. Úton 64 km/h, vízen 12 km/h a maximális
haladási sebesség. A nagyobb motor miatt a szellőzőbe
rendezés nem egy nagyméretű, hanem három kisebb,
különálló függőleges nyílással rendelkezik.
A típust nagy számban rendszeresítették a szárazföldi
és tengerészgyalogsági alakulatoknál. A kétéltű típus jól
bevált Kína nehezen járható területein, és nagy szerepet
kapna egy partra szálló hadművelet esetén.

Type 69
Ezt a közepes harckocsit a szovjet T-55-ös és a hazai
Type 59 továbbfejlesztésével hozták létre, gyári típusjele
W Z-121. A korszerűsítések elsősorban a fegyverzetet és
a motort érintették. Az első példányt 1982-ben mutatták
be a nyilvánosságnak.
A fő fegyverzet a korai változatoknál a Type 59-től örö
költ, Type 69-es 100 mm-es sima csövű ágyú. Beépítés
re került a lövegstabilizátor, valamint a tűzvezető rend
szer, amely magában foglalja a lézeres távolságmérőt,
az infravörös tartományban üzemelő éjjellátó készülé
ket. A páncélzatot is megerősítették. Kiegészítő fegyver
zete a lövegcsővel párhuzamosított 7,62 mm-es, és a
légvédelmi 12,7 mm-es géppuska. A beépített rádió típu
sa Type 889, maximális hatótávolsága 25 km. A harci tö
meg 36,5 tonna. A turbófeltöltős, folyadékhűtéses dízel
motor 580 lóerős. Maximális hatótávolsága 400-440 km.
Maximális sebessége úton 50 km/óra. A Type 69-I infra
vörös éjjellátó berendezését a szovjet Luna rendszer
másolatával cserélték le. Ezenkívül a harckocsi ABVvédelmét is megoldották.
A Type 69-II készült a legnagyobb példányban. Ennél
az ágyút lecserélték egy 100 mm-es űrméretű, de huza
golt csövűre. A tűzvezető rendszert korszerűsítették a
TSFC kétsíkú stabilizátorral. A Type 70 típusú célzóké
szülék és az új ballisztikai számítógép segíti a lövegkeze
lő-irányzó munkáját. A motor szellőzőrácsa elliptikus ala
kú. Két fényszórót szereltek fel a teknő két oldalán a ko
rábbi tornyon lévő egy helyett. Néhány példányt pótpán
célzattal is kiegészítettek.
A Type 69-II parancsnoki változata egy további beépí
tett rádióval rendelkezik. Külső ismertetőjele egy na
gyobb antenna a tornyon, valamint a teknő részén két do
boz, melyek a tábori telefonok és a kábelek elhelyezésé
re szolgálnak. Ez a típus ezredszinten lát el parancsnoki
irányítói feladatokat.
A Type 69 III gyári típusjelzése WZ-121 D, a kínai
hadrendben lévő példányokat Type 79-nek nevezik. A
105 mm-es huzagolt csövű Type 83 modernizált harc
kocsiágyú csövén cserélhető hőelnyelő burkolat találha
tó. Az ágyú az L7/Type 81-es típus továbbfejlesztése.
Ezt a típust építették be a Type 88A harckocsiba is. A

15. ábra: Type 63A úszás közben

16. ábra: Type 69 alaptípus

tűzvezető rendszer a brit Marconi technológiája alapján
készült. Az éjjellátó rendszert passzív üzemmódúra
cserélték le. A lánctalpat cserélhető gumibetétekkel lát
ták el. A 37,5 tonnás harci tömeg mozgatását egy 730
lóerős, folyadékhűtéses dízelmotor végzi, ennek típusa
12150L-7BW.
A viszonylag olcsó és könnyen kezelhető harckocsi
azonban mára teljesen elavult. A küzdőtér szűk, ami
megnehezíti a kezelők munkáját. A típuson nincsenek
ködvetők felszerelve. Füstfejlesztés csak a kipufogóba
fecskendezett üzemanyaggal lehetséges.
A Type 69-est nagy számban rendszeresítették egyes
afrikai, ázsiai és közel-keleti országok haderőiben. Harci
bevetésükre sor került az iraki-iráni háborúban, mindkét
hadviselő részéről. Az 1991-es Öböl-háborúban a szö
vetségesek sok példányát semmisítették meg. A szövet
séges harckocsik 120 mm-es lövedékei átütötték a torony
homlokpáncélzatát is.
(Folytatjuk)
Zsig Zoltán
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Az amerikai és a brit haderő nagy pontosságú harceszközei
az Irak elleni háborúban II. rész
A Tomahawk manőverező
robotrepülőgép különleges változata
Az amerikai haderő kifejlesztette a hajó/tengeralattjárófedélzeti RGM/UGM-109 TLAM-C manőverező robotre
pülőgép különleges változatát, amelybe harci részként - a
hagyományos robbanótöltet helyett - egy olyan generá
tort építettek, amely nagy energiájú elektromágneses im
pulzus (electromagnetic pulse - EMP) kibocsátására ké
pes. Az amerikai katonai vezetés azt tervezte, hogy - más
programok keretében kifejlesztett új harceszközökhöz ha
sonlóan - az új változatú Tomahawk manőverező robotre
pülőgépeket is beveti az Irak elleni hadműveletek során.
Ennek megvalósítására azonban nem került sor.
Az eszköz alkalmas az ellenség elektronikus vezetésihíradási eszközeinek (vezetékes és vezeték nélküli hír
adóeszközök, számítógépek stb.) és egyéb fontos elekt
ronikai berendezéseinek bénítására, illetve üzemképte
lenné tételére. A generátor által feltöltött nagy kapacitású
kondenzátorok kisütésekor a másodperc törtrészéig
2000 MW energia szabadul fel mikrohullámú sugárzás
formájában, amely mesterséges villámként a robotrepü
lőgép 300 m-es körzetében minden elektromos berende
zésben rövidzárlatot okoz (áramlökést indukálva túlterhe
li, „kisüti” az elektronikus áramköröket, és tönkreteszi a
félvezetőket), ezáltal ideiglenesen vagy tartósan használ
hatatlanná teszi azokat. Az ilyen hatás elleni védekezés
csak akkor lehetséges, ha a kulcsfontosságú elektronikai
berendezéseket - és a hozzájuk csatlakozó egyéb elekt
romos rendszereket és vezetékeket - magas fokú bizton
ságot nyújtó (nehezen kivitelezhető, igen bonyolult és
költséges) szigeteléssel és földeléssel látják el.
A nukleáris fegyverek alkalmazásakor kísérő jelenség
ként keletkező nagy energiájú elektromágneses impulzus
már régóta ismert, de egészen a 90-es évek végéig - el
sősorban a rendkívüli energiaigény, ezáltal a terjedelmes
méretek és tömeg miatt - nem sikerült katonailag hasz
nálható EMP-berendezést előállítani. Az EMP-technológia terén az Egyesült Államok végzett jelentős kutatáso
kat. Információk szerint a kísérleti EMP-berendezés első
sikeres próbájára 1999-ben került sor. Az elmúlt években
az eszköz harctéri alkalmazhatóságának megteremtésé
re fektették a hangsúlyt.
Mivel az elektromágneses impulzus minden közelben
található elektromos berendezést károsít - sajátot és el
lenségest egyaránt - ezért a berendezés hordozására
hagyományos repülőgépek vagy szárazföldi járművek
nem jöhettek szóba. Az amerikai mérnökök ezért végül a
nagy számban alkalmazott, jól bevált Tomahawk manő
verező robotrepülőgépet választották hordozóeszközül.
A kisméretű, automatikus terepkövető rendszerrel rendel
kező Tomahawk manőverező robotrepülőgépek 15-100
m magasságban, rendszerint több útvonaltöréspont közbeiktatásával közelítik meg célpontjaikat, ezért felderíté
sük és leküzdésük - különösen éjszaka - igen nehéz. A
robotrepülőgépen történő alkalmazáshoz meg kellett ol
dani az EMP-berendezés miniatürizálását is, végül az
eszköz 2002-ben vált hadra foghatóvá.
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A szakértők szerint az amerikai katonai vezetők fontos
szerepet szántak a különleges robotrepülőgépeknek az
iraki tömegpusztító fegyverek bevetésének megakadá
lyozásában. Az eszköz által generált elektromágneses
impulzussal nem közvetlenül a vegyi és biológiai harc
anyagkészleteket tervezték megsemmisíteni, hanem az
ilyen fegyverek bevetését lehetővé tevő vezetési-híradá
si rendszereket, illetve a fegyverek célba juttatására, ki
szolgálására és karbantartására szolgáló eszközöket. Ha
hagyományos eszközökkel semmisítenék meg a vegyi
és/vagy biológiai harcanyagok tárolására szolgáló raktá
rakat, a támadás során könnyen a környezetbe juthatná
nak ezek, nagy veszélyt jelentve a térségben tartózkodó
csapatokra és a polgári lakosságra.
Az új robotrepülőgépek fontos szerepet kaphattak vol
na az iraki katonai vezetés hadászati vezetési pontjainak
semlegesítésében is. Ezek egy része több tíz méterrel a
föld alatt kiépített fedezékekben található, amelyek ellen
még az amerikai légierő különleges - betonromboló, termobarikus stb. - légibombái sem minden esetben hatá
sosak. Az elektromágneses impulzus azonban - az an
tennákon, a szellőzőnyílásokon és a vízvezeték-csőháló
zaton keresztül - képes behatolni a legmélyebben kiala
kított fedezék belsejébe is, ahol üzemképtelenné téve a
vezetési-h íradási eszközöket, sikeresen „kikapcsolhatja”
ezeket a kulcsfontosságú objektumokat anélkül, hogy fi
zikailag megsemmisítené azokat.
Az RGM/UGM/AGM-84 Harpoon SLAM (Stand-off
Land Attack Missile) típusú rakéták hajó-, tengeralattjáró-

5. ábra: BG M-109 Tomahawk manőverező robotre^uiőgép

6. ábra: RGM-109C TLAM-C Tomahawk szárazföldi célok
elleni manőverező robotrepülőgép

és repülőgép-fedélzetről, valamint földi telepítésű indító
konténerből egyaránt indítható felszín-felszín és/vagy le
vegő-felszín osztályú, hagyományos robbanótöltettel ren
delkező harceszközök.
Az RGM-84 jelzésű rakéták a VIRGINIA, a CALIFOR
NIA, a BAINBRIDGE és a TICONDEROGA osztályú cir
kálók, az ARLEIGH BURKE, a KID és a SPRUANCE
osztályú rombolók, valamint az OLIVER HAZARD
PERRY osztályú fregattok fedélzetéről indíthatók. A cir
kálók és a rombolók fedélzetén 2x4, a fregattok fedélze
tén pedig 1x4 indítócsövet helyeztek el.
Az UGM-84 jelzésű a SEAWOLF, a LOS ANGELES, a
STURGEON és a PERMIT osztályú tengeralattjárók tor
pedóvető csöveiből indítható.
Az AGM-84 jelzésű repülőgépekről indítható.
Az RGM/UGM-84 Harpoon rakéták hatótávolsága 130
km, míg az AGM-84 változaté 120 km. Robbanótöltete
222 kg irányított hatású HE, vezérlésük inerciális és aktív
lokátoros rendszerű.
Az AGM-86C változatú CALCM (Conventional AirLaunched Cruise Missile) jelölésű manőverező robotre
pülőgép repülőgép fedélzetéről indítható, földi célpontok
ellen. A robbanótöltet 910 kg tömegű irányított hatású
HE, inerciális műholdas (GPS) vezérlésű. Hatótávolsága
1200 km, találati pontossága СЕР = 15 m (változatait a
légierő fegyverzeténél mutatjuk be).
Az AGM-88 HARM repülőgép fedélzetéről indítható,
nagy sebességű lokátor elleni rakéta.
Az Amerikai Egyesült Államok légiereje
(US Air Force) és a Brit Királyi Légierő
(Royal Air Force)
A US Air Force (USAF) fontosabb
harci repülőgéptípusai és fegyverzetük

B-52H Stratofortress hadászati bombázó
Fegyverzete:
20 db AGM-86C manőverező robotrepülőgép

B -2 Spirit hadászati bombázó
Fegyverzete:
6 db AGM-129 ACM manőverező robotrepülőgép,
80 db Mk82 227 kg-os bomba,
16 db nem irányított rakéta,
16 db Mk84 900 kg-os bomba,
36 db M117 337 kg-os gyújtóbomba,
36 db CBU-87/89/97/98 kazettás bomba,
80 db Mk36 250 kg-os tengeri akna vagy
80 db Mk62 tengeri akna.

F-14D Tomcat vadászbombázó
Fegyverzete:
AIM-54 Phoenix L -L rakéta,
AIM-7M Sparrow L -L rakéta,
AIM-9M Sidewinder L-L rakéta,
AGM-88 HARM lokátor elleni rakéta,
AGM-84 Harpoon rakéta.

F/A-18 Hornet vadászbombázó
Fegyverzete:
AIM-120 L -L rakéta,
AIM-7M Sparrow L-L rakéta,

8. ábra: AGM-114 Hellfire páncéltörő rakéta

AIM-9M Sidewinder L-L rakéta,
AGM-88 HARM lokátor elleni rakéta,
AGM-84 Harpoon rakéta,
AGM-65 Maverick L-F rakéta,
227 kg, 454 kg és 904 kg tömegű hagyományos, fékla
pos és lézervezérlésű légibombák.

F-15 C/D Eagle vadászbombázó
Fegyverzete:
1 db M61A1 6x20 mm-es gépágyú (512 db lőszer),
8 db AIM -7 Sparrow L-L rakéta,
8 db AIM-9 Sidewinder L -L rakéta,
8 db AIM-120 AMRAAM L -L rakéta,
2 -6 db AGM-65 Maverick L-F rakéta,
26 db Mk20 Rockeye II kazettás bomba,
26 db Mk82 bomba,
7 db Mk84 bomba,
26 db BSU-49 bomba,
7 db BSU-50 bomba,
7 db GBU-10 lézervezérlésű bomba,
15 db GBU-12 lézervezérlésű bomba,
2 db GBU-15 lézervezérlésű bomba,
5 db GBU-24 lézervezérlésű bomba,
25 db CBU-52/58/71/87/89 bomba,
(a rakéta- és bombaterhelést a fenti típusok kombi
nációjából állítják össze a feladattól függően)
2 db AGM-88 HARM nagysebességű lokátor elleni rakéta,
1 db LANTIRN célmegjelölő berendezés a lézervezér
lésű bombákhoz.

A-10A Thunderbolt földi támogató repülőgép
Fegyverzete:
GAU-8/A Avenger 7x30 mm-es gépágyú (1174 db lőszer),
28 db Mk82 227 kg-os bomba vagy
28 db Mk82 227 kg-os késleltetett gyújtásé bomba,
6 db Mk84 900 kg-os általános rendeltetésű bomba,
8 db BLU-1 vagy BLU-27/B gyújtóbomba,
12 db Rockeye II kazettás bomba,
16 db С В U—52/71 szórótartály,
6 db AGM-65 A/В Maverick L-F rakéta,
2 -4 db Mk82 és Mk84 lézervezérlésű bomba,
2 db Mk84 elektrooptikai vezérlésű bomba,
2 db SUU-23 23 mm-es gépágyú (konténerben, külön
függesztményként)
2 db ALE-40 infracsapdaszóró berendezés,
1 db ALQ-119 REH berendezés.
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Az AGM-86 CALCM repülőgép-fedélzeti manőverező robotrepülőgépek
Megnevezés
Hossza
Átmérője
Tömege
Harci töltete
Vezérlési rendszere

Hajtóműve

Találati pontossága
Hatótávolsága

AGM-86C
6320 mm
700 mm
1750 kg
hagyományos, 910 kg
tehetetlenségi
autonóm
programvezérlés
F-107-W R -101
gázturbinás
sugárhajtómű
15 m
1200 km

AGM-86C Block 1
6320 mm
700 mm
1950 kg
hagyományos, 1360 kg
tehetetlenségi +GPS
autonóm
programvezérlés
F-107-W R -101
gázturbinás
sugárhajtómű
6 m
1200 km

Megjegyzések:
• a CALCM elsődleges hordozóeszköze a B-52H Stratofortress hadászati bombázó repülőgép;
• a 3 -4 m vastag betonréteg áttörésére képes AGM-86D
változatot kifejezetten megerősített célpontok (pl. bunke

AGM-86C Block 1A
6320 mm
700 mm
1950 kg
hagyományos, 1360 kg
tehetetlenségi +GPS
autonóm
programvezérlés
F-107—WR-101
gázturbinás
sugárhajtómű
3m
1200 km

2. táblázat
AGM-86D
6320 mm
700 mm
1750 kg
hagyományos, 545 kg
tehetetlenségi +GPS
autonóm
proqramvezérlés
F-107-W R -101
gázturbinás
sugárhajtómű
3m
1200 km

rek, föld alatti vezetési pontok stb.) megsemmisítésére ala
kították ki;
• a Tomahawkhoz hasonlóan a CALCM-nek is léteznek külön
leges változatai, mint például elektronikai zavaró, EMP és fel
derítő (UAV).

A RAF, a US Navy
és a US Marine Corps állományában

Az AGM-86 CALCM

Harrier GR 7 vadászbombázó/földi támogató és
Sea Harrier FA 2 vadászbombázó/földi támogató

Hordozóeszközeik:
• a B-52H Stratofortress hadászati bombázó (20 db-ot),
• а В-1 В Lancer hadászati bombázó (22 db-ot) és
• a B-2 Spirit hadászati bombázó (16 db-ot).

Fegyverzete:
2 db Sea Eagle L-F rakéta,
2 db 30 mm-es Aden gépágyú,
4 db AIM-9M Sidewinder L -L rakéta vagy
4 db AIM-120 AMRAAM L-L rakéta,
2 db 454 kg-os vagy
3 db 227 kg-os bomba,
1 db 907 kg-os bomba vagy
4 db Paveway II lézervezérlésű bomba,
2 db BL 755 kazettás bomba.
A fegyverzet mindkét repülőgéptípusra vonatkozik.
Az RGM/UGM/AGM-84 Harpoon SLAM (Stand-off
Land Attack Missile) típusú rakéták hajó-, tengeralattjáróés repülőgép-fedélzetről, valamint földi telepítésű indító
konténerből egyaránt indítható felszín-felszín és/vagy le
vegő-felszín osztályú, hagyományos robbanótöltettel ren
delkező harceszközök.
Az A G M -84 jelzésű változat a P -3 Orion, az S-3B
Viking, az A -7 E Corsair 2, a Nimrod MR 2, az
F-16C/D Fighting Falcon, az A -6 Intruder, a B-1B
Lancer, B -2 Spirit a B -52H Stratofortress, az
F/A-18E/F Super Hornet és az F -20 Tigershark repü
lőgépekről indítható.
Az RGM/UGM-84 Harpoon rakéták hatótávolsága 130
km, míg az AGM-84 változaté 120 km. A robbanótöltete
222 kg irányított hatású HE, a vezérlésük inerciális és ak
tív lokátoros rendszerű.
Az A G M -8 6 C változatú CALCM (Conventional
Air-Launched Cruise M issile) jelölésű manőverező
robotrepülőgép repülőgép-fedélzetről indítható, földi
célpontok ellen. A robbanótöltet 910 kg töm egű irá
nyított hatású HE, inerciális m űholdas (GPS) vezér
lésű. H atótávolsága 1200 km, találati pontossága
СЕР = 15 m (korszerűsített változatai a következő
táblázatban).
Az AGM-88 HARM nagy sebességű lokátor elleni ra
kéta (I. később).
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repülőgép-fedélzeti manőverező robotrepülőgépek

Rendszeresítve: az amerikai légierőnél (USAF).

A MOAB típusú különleges légibomba
Az Amerikai Légierő befejezte a „minden bombák anyja”
(Mother Of All Bombs) néven is említett MOAB (Massive
Ordnance Air Burst) típusú, különleges légibomba kifej
lesztését. A bomba a legnagyobb, nem nukleáris töltetű
fegyver az amerikai légierő fegyverzetében. A hagyomá
nyos fegyverek között egyedülálló pusztítóerővel rendel
kezik, emellett jelentős pszichológiai hatást vált ki. Rob
banásának kísérő hatásai (3 km magas gombafelhő, erős
hanghatás, hatalmas léglökési hullám, oxigénelvonás,
nagy erejű fény, fokozott gyújtóhatás) csak az atomrob
banással vethetők össze. A MOAB-ot 2003 márciusában,
a légierő eglini bázisán (Florida) sikeresen tesztelték.
A MOAB különleges légibomba alapjául a BLU-82 típusú
bomba szolgált, amit nagy kiterjedésű robbanó műszaki zá
rakon (aknamezőkön) történő gyors átjárónyitás céljából fej
lesztettek ki. A MOAB feladatkörébe már bekerült a föld alatt
elhelyezkedő bunkerrendszerek elleni hatásos alkalmazás
feladata is. A BLU-82-t 1991-ben a „Sivatagi Vihar” hadmű
veleteinél 11 alkalommal vetették be, a MOAB-ot az iraki el
leni hadműveletek során tervezték először alkalmazni.
A BLU-82 6800 kg-os tömegéből 5715 kg a GSX típu
sú robbanótöltet, míg a MOAB esetében a 9526 kg-nyi
összes tömegéből 8165 kg-ot tesz ki a GSX-nél maga
sabb hatásfokkal rendelkező, tritonal típusú, nagy hatású
robbanóanyag. A BLU-82 bomba hossza 5,37 m, a
MOAB 9 m hosszú. A bombákat egy raklaphoz rögzítve
vetik ki a repülőgépből. A levegőben a raklap leválik,
majd kinyílik a bomba hátsó részére szerelt ejtőernyő,
amelynek szerepe a zuhanás lassítása és a bomba sta
bilizálása. A MOAB csak a kezdeti szakaszban használja
az ejtőernyőt, a második fázisban az oldalára szerelt

tektorral, fedélzeti számítógéppel, mozgatható kormányvezérsíkokkal és fedélzeti áramforrással;
• a GBU-24 és GBU-28 típusjelzésű bombák rendelte
tése megerődített célpontok (repülőgép-fedezékek,
bunkerek, föld alatti vezetési pontok és raktárak stb.)
megsemmisítése (az utóbbi 7 m-es beton- és 30 m-es
földrétegen is képes áthatolni);
• a lézervezérlésű bombák alkalmazásakor a célt a re
pülőgép-fedélzeti vagy a földi lézer célmegjelölő esz
közzel a bomba becsapódásának pillanatáig meg kell
világítani. A lézervezérlési bombák jelentős hátránya,
hogy az összefüggő felhőzet, a por, a füst és a köd az
alkalmazásukat nagymértékben gátolja, esetleg telje
sen lehetetlenné teszi.
Hordozóeszközeik:
• a lézervezérlésű bombák célba juttatására valamenynyi, lézer célmegjelölő berendezéssel felszerelt ame
rikai vadászbombázó repülőgép alkalmas. A repülőgéptípustól és az alkalmazott fegyver tömegétől füg
gően 2-12 db-ot képesek célba juttatni.
Rendszeresítve:
• az amerikai légierőnél (USAF),
• az amerikai haditengerészetnél (USN) és
• az amerikai tengerészgyalogságnál (USMC).

Az AGM-123 Skipper
lézervezérlésű levegő-föld rakéta

szárnyak, az irányító lamellák és a műholdas navigációs
berendezés segítik a pontos célba jutását. Találati pon
tossága a BLU-82 32 m-es értékével szemben 13 m.
A MOAB típusú bombákat kialakításuk és méretük miatt
csak az Amerikai Légierő Különleges Hadviselési Parancs
nokságának állományába tartozó MC-1 ЗОН Combat Talon
vagy a légierő állományába tartozó C-17 Globemaster III.
típusú szállító-repülőgépek képesek célba juttatni, repülő
gépenként 1-2 darabot. Tervezik a különleges légibombák
átalakítását а B-52H, а В-1 В és a B-2 típusú hadászati
bombázó repülőgépekhez is. A bomba jelenleg még nem
rendelkezik megfelelő felfüggesztéssel ahhoz, hogy az em
lített repülőgépek bombaterében rögzíthető legyen.
Nyílt terepen alkalmazva ezek a különleges darabok
nagy területen teszik harcképtelenné az ellenséges élőerőt.
Erdős-hegyes terepen ez a pusztító hatás megsokszoro
zódhat. Az eszköz alkalmas föld alatti bunkerrendszerek és
alagutak elleni támadásra, de felhasználható kirakókörletek
aknamentesítésére is. Az elődjének (BLU-82) 1991-es ira
ki alkalmazásakor szerzett tapasztalatok alapján a fegyver
jelentős pszichológiai hatással lehet az ellenséges katonák
ra, nagymértékben rombolja a harci morált.

Jellemzői:
• az AGM-123 Skipper a 454 kg tömegű Mk83 szabad
esésű légibomba rakétahajtóművel szerelt, félaktív lé
z e r - a GBU-16 bombánál alkalmazottal megegyező
típusú - vezérlő rendszerrel ellátott változata;
• az 582 kg tömegű fegyver hatótávolsága 7 km. Talá
lati pontossága, illetve alkalmazásának korlátái ha
sonlóak a lézervezérlésű bombákéhoz. Csak az ame
rikai haditengerészetnél rendszeresítették.
Hordozóeszköze:
• az F/A-18C/D vadászbombázó repülőgép.
Rendszeresítve:
• az amerikai haditengerészetnél (USN).

Repülőgép-fedélzeti lézervezérlésű fegyverek

A GВU-10/11/12/16/17/22/24/28
lézervezérlésű légibombák

11. ábra: G BU-28 lézervezérlésű légibomba

Jellemzőik:
• az amerikai légierő legrégebben alkalmazott nagy pon
tosságú harceszközei a különböző típusú lézervezérlé
sű bombák. Ezeket a precíziós légibombákat a meglé
vő Mk82 (GBU-12), Mk83 (GBU-16), Mk84 (GBU-10),
valamint M118 (GBU-11) típusú szabadesésű bombák
átalakításával hozták létre, és felszerelték egy lézerde

12. ábra: G BU-32 JDAM műhold vezérlésű légibomba
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Az AG M -130 televízió vezérlésű levegő-föld rakéta

A televízió vezérlésű fegyverek
A GBU-15 televízió vezérlésű siklóbomba
Jellemzői:
• a GBU-15 siklóbombát a 904 kg tömegű Mk84 típusú
szabadesésű bombából, illetve a megerősített cél
pontok leküzdésére szolgáló BLU-109/B légibombá
ból alakították ki;
• nappal a DSU-27A/B televíziós célkeresővel szerelt
GBU-15(V) - 1 В alkalmazható, míg éjszakai célleküz
désre a WGU-10/B infravörös tartományban működő
TV-célkeresővel szerelt GBU-15(V) -2 B változat
szolgál;
• az 1140 kg tömegű siklóbomba hatótávolsága a kiol
dás magasságától és a repülőgép sebességétől füg
gően 1,5-40 km, találati pontossága 4 -5 m.
• A fegyver célra vezetését a hordozó repülőgép veze
tője (az F-15E vadászbombázó repülőgépnél és a
B-52H hadászati bombázó repülőgép esetében a
fegyveroperátor) végzi;
• a GBU-15 alkalmazását - a lézervezérlésű bombák
hoz hasonlóan - az összefüggő felhőzet, a por, a füst
és a köd nagymértékben gátolja, ezért a jelenleg
gyártott G BU-15 siklóbombákat - kiegészítő jelleggel
- GPS-alapú vezérlőrendszerrel is felszerelik.
Hordozóeszközei:
•a z F-15E vadászbombázó repülőgép (elsődleges
hordozóeszköz);
• az F-16C/D vadászbombázó repülőgép;
• az F/A-18C/D vadászbombázó repülőgép;
• a Tornado vadászbombázó repülőgép;
• a B-52H hadászati bombázó repülőgép.
Rendszeresítve:
• az amerikai légierőnél (USAF).

Jellemzői:
• az AGM-130 rakéta tulajdonképpen a GBU-15 sikló
bomba rakétahajtóművel szerelt változata. A
GBU-15-höz hasonlóan létezik nappali és éjszakai
alkalmazásra szolgáló, valamint általános és megerő
sített célpontok leküzdésére kialakított változata;
• a változattól függően 1323 kg (AGM-130A) vagy
1353 kg (AGM-130B) tömegű siklóbombák hatótávol
sága 45 km;
• rendszeresítés alatt áll a megnövelt hatótávolságú
AGM-130E változat, amelynek hatótávolsága az alkal
mazott harci résztől függően eléri a 160-230 km-t. A ra
kétát a megközelítési fázisban GPS-vezérléssel juttat
ják a cél közelébe, ahol - attól 5 km távolságra - televí
ziós vezérlőberendezés veszi át a fegyver irányítását.
Hordozóeszközei:
• megegyeznek a GBU-15 siklóbombánál leírtakkal.
Rendszeresítve:
• az amerikai légierőnél (USAF).

A műhold (GPS) vezérlésű fegyverek

A GBU-29/30/31/32/35 JDAM
műhold (GPS) vezérlésű légibombák
Jellemzői:
• a JDAM légibombák jelenleg az amerikai haderő leg
olcsóbb, ezért legnagyobb számban alkalmazott nagy
pontosságú fegyverei. A JDAM légibombákat a nagy
számban rendelkezésre álló Mk81 (GBU-29), Mk82
(GBU-30), Mk83 (GBU-31), Mk84 és BLU-109
(GBU-32), valamint BLU-110 (GBU-35) típusú sza
badesésű bombák átalakításával hozták létre, úgy
hogy a bombákat felszerelték egy GPS-vevővel, fe
délzeti számítógéppel, mozgatható kormányvezérsíkokkal és fedélzeti áramforrással;
• a JDAM bombák alkalmazásához elengedhetetlenül
szükséges a célpontok pontos GPS (földrajzi) koordi
nátáinak ismerete, amelyet elsősorban műholdas fel
derítéssel határoznak meg;
• a JDAM bombák találati pontossága 8-14 m, ami elma
rad a lézervezérlésű bombák pontossága mögött, azon
ban azokkal ellentétben a JDAM esetében nem szüksé
ges a célt a becsapódásig megvilágítani, így a repülő
gép egyidejűleg több célt is támadhat, és a bombák ol
dása után azonnal megkezdheti a kitérő manővereket;
• a JDAM további előnye a lézer- és televíziós vezérlé
sű bombákkal szemben, hogy azoknál jelentősen ol
csóbb, és minden időben alkalmazható.
Hordozóeszközei:
• valamennyi, az amerikai haderőben rendszerben álló
bombázó és vadászbombázó repülőgép hordozhatja
ezeket az eszközöket.
Rendszeresítve:
• az amerikai légierőnél (USAF);
• az amerikai haditengerészetnél (USN);
• az amerikai tengerészgyalogságnál (USMC).
(Folytatjuk)

14. ábra: G BU-15 televízió vezérlésű siklóbomba
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„Exhumált” iraki MiG-25-ösök

2003 nyarán amerikai egységek az Al-Takvaddum bázi
son több MiG-25-öst és Szu-25-öst „exhumáltak”. Eze
ket a gépeket az irakiak a háborút megelőzően szabályo
san „bedózerolták”, így próbálván elrejteni őket az ellen
ség elől. Nyilvánvalóan az 1991-es tapasztalatokra ala
poztak, mikor a megerősített betonfedezékek nem nyúj
tottak hatásos védelmet a bennük tárolt (elrejtett) repülő
gépek számára. A repülőeszközök „elföldelése” katonai
szempontból kétségtelenül hatékonynak bizonyult, ám a
műszaki állapotuk szempontjából ez végzetesnek tekint
hető. A rendkívül finom szemcseszerkezetű sivatagi ho
mok bejutva a legeldugottabb helyekre, megalapozta az
egymáson csúszó-súrlódó alkatrészek (elsősorban a haj
tómű) teljes elhasználódását (vagyis azonnali tönkretéte
lüket). A teljes „homokmentesítéshez” ipari szintű nagyja
vítás lenne szükséges, ám az amerikai-angol beavatko
zás nyomán az anarchiához közeli szintre süllyedt or
szágban erre igen kicsiny az esély. Mindez némileg ráirá
nyította a figyelmet az iraki MiG-25-ösökre, ezért érde
mes röviden megismerkednünk történetükkel.

MiG-25-ösök Irakban

ni MiG-25BM-ekkel felszerelve, szigorúan saját irányí
tás alatt.
Sok konkrétum sajnos a mai napig nem ismert ezen
„próbaexpedíció” ténykedéséről, ám az bizonyos, hogy
harci bevetést repültek az akkori (szovjet szinten) csúcstechnikának számító H-58V és H-25MP lokátorok elleni
rakétákkal felszerelve. Két MiG-25BM-et iráni Tomcatok
lelőttek (az egyik állítólag iraki területen sérülten kényszerleszállást hajtott végre, és így pusztult el). A háború folya
mán a típus összesen 7 légi győzelmet aratott (ebből ket
tő egyelőre csak valószínű) 13 veszteség ellenében. Az
iraki MiG-25-ösök áldozatai között szerepel három F-^tE
Phantom-ll, két C-130 Hercules ( ez a két valószínű győ
zelem), egy algériai Gulfstream utasszállító, valamint egy
szír felderítő MiG-21 R. (Szíria Irán mellett állt a nyolc évig
tartó háborúban.) A MiG-25-össel Muhammad „Skyfalcon”
Rajjan alezredes öt légi győzelmet aratott, így mindmáig ő
a „nagy MÍG” egyetlen ász pilótája! (MiG-21-essel koráb
ban már aratott egy kettős légi győzelmet, később viszont
- 1986 júliusában - egy F-14-es és egy F-5-ös együttes
erővel lelőtte őt.) A 13 veszteségből 12-t Tomcatek okoz
tak, egy esetben pedig a MiG-25-ös az előbb említett
megosztott légi győzelem nyomán semmisült meg.

Irak 1979-ben 24 darab MiG-25-öst rendelt egy nagy
fegyvercsomag keretében, mely összesen 240 darab re
pülőeszközt tartalmazott. A szovjetek ezután (1980 tava
szán) egy hatalmas létszámú, mintegy 18 000 fős kontin
genst küldtek Irakba, elősegítve a gépek üzemeltetését.
(Az akkori iraki légierő mindössze 24 000 főből állt.) A
Foxbatok a Bászra külvárosában épült Saibijah légibázis
ra települtek, teljes egészében szovjet üzemeltetés és irá
nyítás alatt. Nekik a fel- és leszállás során - ugyancsak
szovjet személyzet által repült - M iG-21M F-ek és
MiG-23ML-ek biztosítottak fedezetet. Amikor 1980. szep
tember 22-én Irak megtámadta Iránt, a szovjet üzemelte
tői „hadtest” csupán jelentéktelen mértékben csökkent.
Rögtön a háború első napján az iráni légierő heves ellentámadást intézett több iraki bázis, így Saibijah ellen is,
ahol a létesítményekben, illetve az ott állomásozó gépek
ben jelentős károk keletkeztek. Másnap pánikszerű gyor
sasággal áttelepítették az egész szovjet különítményt a
nyugat-iraki FI-3/al-Wallid bázisokra (utóbbit nem sokkal
ezután ugyancsak meglepetésszerű iráni támadás érte).
1981 végéig mindössze négy felderítő MiG-25-ös került
közvetlen iraki irányítás alá, a többi továbbra is szovjet ké
zen maradt. A négy „tisztán” iraki gép 1982 nyara előtt
nem is repült harci bevetést, de „karrierjük” elég gyorsan
véget is ért, ugyanis még 1982. szeptember, november,
december folyamán az iráni Tomcatek mindet lelőtték.
Kezdetben az irakiak csak a - 25 RB és PD változa
tot kaphatták meg, ám 1985-86-tól már a korszerűbb
RBT-k és PDS-ek is megérkeztek az arab országba, fő
leg a veszteségek pótlása végett, ezenkívül korszerűsí
tésre kerültek a korábbi RB, PD-k is. Az új változatok
hoz már megkapták a hatalmas, 5000 literes, törzs alat
ti ledobható póttankokat. A PDS-ek és RBT-k mellett
1986-ban megjelent egy speciális szovjet „kontingens”
is Irakban, mégpedig az akkor vadonatúj, lokátorok elle
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Az Iránnal vívott háborúhoz hasonlóan az 1991-es
Öböl-háborúban is bevetésre kerültek iraki Foxbatok.
Rögtön az első éjjel (január 17-én) az első támadóhullám
egyik F/A—18C-jét egy MiG-25-ös lőtte le, bár ehhez ala
posan hozzájárult az amerikai IFF rendszer, valamint
AWACS irányítók bizonytalankodása is, akik közül a kao
tikus szituációban senki sem tudta pontosan eldönteni,
hogy a MÍG ellenség vagy barát. Ellenség volt! (A Hornet
pilótájának, Michael Scott Speicher hadnagynak a sorsa
a mai napig ismeretlen, róla azóta egy könyv is megje
lent.) 20-án ugyancsak éjjel egy EF-111A Raven ellen
egy MiG-25-ös két R-40-es rakétát is indított, melyek
azonban célt tévesztettek. Annyi haszna azonban mégis
volt az esetnek, hogy a zavarógép személyzete „beijedt”,
és azonnal elmenekültek szaúdi bázisukra. Ezzel lénye
gében elektronikai védelem nélkül hagyták a perceken
belül odaérkező F-15E Strike Eagle köteléket, melyek
közül egyet a földi rakétás légvédelem lelőtt.
Ezen kívül még egy esetben kergetett szét amerikai bombá
zóköteléket MiG-25-ös, emellett január 19-én két Foxbatot

USAF F-15C-k közelharcban lelőttek. A háború utáni időszak
ban is aktívak maradtak az iraki Foxbatok, 1993-ban többször
is berepültek a déli repülési tilalmi zónába, de óvakodtak a
közvetlen konfrontációtól. Ez évben többszöri próbálkozás
után egy F-16C AMRAAM rakétával lelőtt egy MiG-25-öst,
addig azonban többször is előfordult, hogy a MiG-ek „lerázták”
az ellenük kilőtt AIM-120-asokat. 1993 januárjában egy
MiG-25-ös elfogott egy F-15E-Í, de rakétát indítani nem tudott
ellene. 1991 és 2000 között azonban az irakiak balesetben
legalább három gépet vesztettek, melyek üzemeltetését egyre
nehezebben tudták megoldani. 1999-ben egy-egy esetben
fogtak el amerikai F-14-esek és F-15-ösök iraki MiG-25ösöket, de az ellenük maximális távolságból kilőtt AIM-54C, il
letve AIM-120 rakéták egytől egyig célt tévesztettek. 2000
nyarától felderítő MiG-25-ösök rendszeresen megsértették
Jordánia légterét, az ellenük felküldött Mirage F-1-esek és
F-16-osok rendre dolguk végezetlen tértek haza. 2003 tava
szán egy MiG-25-ös különösen merész vállalkozás keretében
60 km mélységben behatolt a szaúdi terület fölé, ám a riasztott
USAF F-15C-k nem tudták elfogni. Mindez arra utal, hogy az
irakiak addigra már alaposan kiismerték az ellenség reakció
idejét, és kidolgozták ellenük a szükséges harceljárásokat.
Közben, 1999 decemberében egy MÍG-25PD szembetámadt
egy Hellfire rakétákkal felszerelt RQ-1В Predator pilóta nélkü
li felderítőgépet. Kölcsönösen tüzet nyitottak egymásra, és a
Predator a sivatag homokjában végezte.
Nem tudni, hogy az iraki légierőben pontosan hány be
vethető MiG-25-ös maradt 2003 tavaszáig. Úgy tűnik,
hogy ami egy évtizeden keresztül nem sikerült az ellen
séges vadászgépek rakétáinak, az most sikerült a mű
szaki érzékkel kevéssé megáldott iraki politikusoknak
(elöljáróknak), akik parancsot adtak a gépek eltemetésé
re. Nem túlzás azt állítani, hogy kiásott gépeire az iraki lé
gierő „keresztet vethet”.
(Fotók: MSGTT. Collins, USAF - Internet)
Kiss Attila

Kiegészítés a Kamovokhoz
A 2004/1-es számban az 54. oldalon a híradó- és frisz esz
közök felsorolása pontatlan, illetve hiányos.
- Az MN 1957 híradó- és frisz kiszolgálását az MN 9548 ki
szolgáló zászlóalj híradó százada biztosította, valószínűleg az
alábbi híradó- és frisz eszközeivel:
- R-845 М2 (vagy R-831 M) URH-DMH re.rádá. gk.-án.
- PAR-8SzSz (vagy PAR-9 MA) HH irányadó gk.-án.
(A PAR-8SzSz irányadót az alakulat adóházban „stabilan"
letelepítve használta.
A jóval mozgékonyabb PAR-9 MA állomás UAZ-452 gk.-án
volt beépítve).
- ARP-6D URH pellengátor (iránymérő) gk.-án.
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- Szvettuska-2AU helikopter leszállóhely fénytechnikai be
rendezés.
- KNSz-4P fénymajak gk.-án.
- APM-90M 90 cm-es fényszóró gk.-án.
A MLOKK-2 (2 fél kit.) re. fét. berendezés gk.-án, a Börgöndi repülőtérhez volt rendszeresítve az An-26-os repülésekhez,
amelyet külön parancsra telepítettek.
Kitelepüléseknél
még
alkalmazták
az
R-849
RH-URH-DMH re.rádá.gk.-án berendezést az An-26-os re
pülőgépek fedélzeti rövidhullámú rádiói miatt.
Csépke Béla mk. őrgy.

Hazai tükör
Nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató
Kecskemét, 2003. augusztus 16-17.

A repülőnapról általában
Minden bizonnyal a legjobban szervezett magyar repülőna
pot rendezték meg 2003. augusztus 16-17-én a hírős vá
ros repülőterén. A repülés szerelmesei és a haditechnika
iránt érdeklődő közönség remekül szórakozott a napfényes
nyári napokon. Három világhírű repülőkötelék, több mint
száz légi eszköz, harcjárművek, haditechnikai eszközök és
egyéb látványosságok kötötték le a nagyérdemű figyelmét.
Kiegészítő programként fellépett a Légierő Big Band
zenekara, a Kalocsai Katonazenekar és a Központi Kato
nazenekar. Közelharc-bemutató, kvízjáték, őrkutyás és
zenés alaki bemutató színesítette még a gazdag műsort.
Katonai toborzás folyt a sátraknál, s egyenruha-kiállítást
is láthattunk.
Valóságos népünnepély zajlott a kecskeméti katonai
légibázis helyszínén a nemzetközi air show ideje alatt,
így érthető, hogy több mint 250 ezer ember látogatott ki
a repülőnapra, s mintegy 100 ezer gépkocsi állt a repü
lőtér körüli ideiglenes parkolókban. A helyi buszjáratok
még zökkenőmentesen tudták megközelíteni a bejáratot,
de a személygépkocsik összetorlódtak a városba vezető
utaknál.
A legnagyobb érdeklődés a három külföldi légi
kötelék fantasztikus bemutatóját kísérte. Káprázatos
alakításaik meghódították a látványos repülési eleme
ket csemegézők szívét. Családok tízezrei kémlelték az
égboltot, ahol Európa leglátványosabb légiparádéja
zajlott. A földön igazi bazári hangulat uralkodott. Volt
ott minden, ami szem-szájnak ingere: különféle italok,
ínycsiklandó ételek, ezenkívül cukorkaárusok, makettés militaria értékesítők. Mindenki talált kedvére való
szórakozást.
A statikus bemutatón szereplő haditechnikai eszközö
ket, gépjárműveket a Magyar Honvédség kijelölt alakula
tai biztosították. A haditechnikát az alább felsorolt helyőr
ségek állították ki: MH 62. Bercsényi Miklós Gépesített
Lövészdandár (Hódmezővásárhely), MH 12. Vegyes
Légvédelmi Rakétadandár (Győr), MH 101. Szigetvári
Zrínyi Miklós Vegyes Tüzérdandár (Pécs), MH 25. Klap
ka György Gépesített Lövészdandár (Tata), MH 64.
Veszprém Vezetési és Radarezred (Veszprém és aláren
delt századai), MH 1. Vegyes Ezred (Szolnok), MH 5.
Bem József Légvédelmi Rakétaezred (Nagyoroszi), MH
93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (Székesfehér
vár), MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár (Szen
tes). A repülőgépeket és a helikoptereket az MH 59.
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét), az MH
87. Bakony Harci-Helikopterezred (Szentkirályszabadja)
és az MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred (Szol
nok) repülte a helyszínre. A repülőeszközök egy része a
statikus bemutatón, a másik fele pedig a levegőben kép
viselte a magyar légierő csapatait.

1. ábra: Brit Harrier G R -7 típusú ZD-433-as oldalszámú va
dászbombázó

2. ábra: G -2 Galeb típusú, 23 252-es oldalszámú szerb gép
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Szervezési munkák
A 2003-as nemzetközi repülőnap szervezésére az adott
okot, hogy száz éve kezdődött meg a motoros repülés, il
letve 65 éves a Magyar Légierő. A Magyar Honvédség
ezzel a nagyszabású rendezvénnyel szeretett volna a
nagyközönség elé lépni, ami remekül sikerült is. A nem
zetközi repülőbemutatót több mint fél évig szervezték,
tervezték a megfelelő parancsnokságok szaktisztjei, az il
letékes polgári hatóságok és szervezetek képviselői és
munkatársai. A kijelölt szakemberek nem bíztak semmit a
véletlenre. Igyekeztek tapasztalatokat szerezni a hazai
és nemzetközi repülőnapok bonyolításáról, magas fokú
szervezéséről. A rendezvényről több alkalommal is tartot
tak sajtótájékoztatót, az utolsót Kecskeméten 2003. július
16-án. Akkor mutatták be a nyilvánosságnak az április
ban kinevezett bemutatópilótákat, Szabó Zoltán (Topi) és
Molnár Gábor (Bagira) századosokat. Ezt követően a két
bemutatópilóta kirepült Fairfordba, ahol Szabó százados
vadászkategóriában megnyerte a szóló díjat.
A repülőnapi események szervezési munkáinak zöme
2003. június-augusztusban zajlott. A kijelölt személyek
és alakulatok sikerrel teljesítették az előírt feladatokat. A
repülőnapra meghívott kötelékek, légierők képviselői el
fogadták a részvételre szóló felkéréseket.

A szárazföldi haditechnika érkezése
A bemutatóra meghívott, illetve kijelölt alakulatok általá
ban vasúti szállítással juttatták célba haditechnikai esz
közeiket, anyagaikat. Ezek a harci eszközök már augusz
tus 12-13-án megérkeztek a kecskeméti repülőtér vasúti
rámpájára. A kirakodást követően elfoglalták helyüket a
statikus állóhelyeken. Utána a járműveket és az eszközö
ket előkészítették a bemutatóra.

A légi eszközök landolása Kecskeméten
A bemutatón a repülőgépek és a helikopterek az előre
egyeztetett program szerint augusztus 14-15-én szálltak
le a kecskeméti repülőterén. A repülőnapon részt vevő ál
lamok repülőeszközei:
Ausztria: 2 db Jas-205, 2 db PC-6-os és 1 db SC-7
„Short Skyvan” típusú repülőgép
Nagy-Britannia: 2-2 db Harrier G R -7 (oldalsz.:
ZD -351, ZD-433), Hawk T -1A (oldalsz.: XX-194,
XX-313), Tornado G R-4 és Jaguar GR-З А típus
Belgium: 2 db F-16 (FA-114 és FA-136)
Csehország: 1-1 db L-39 Albatros (5019), An-26,
1-159 ALCA (6002)
Csehország Aero Klub: 1-1 db L-159B (oldalsz.: 6073),
L-410-es és L-29 Delfin ОМ-JE T lajstromjellel
Franciaország: 10 db Aplha-Jet, M irage-2000
(AMD-BA 5-OF, AMD-BA 5-OU). Az utóbbiak az 5.
vadászezred állományából
Görögország: 1 db C -47 Dakota
Holland Királyi Légierő: 2 db F-16 (J—016, J—063), 2 db
PC—7 és 1 db Fokker-60 repülőgép
Lengyel Köztársaság: 1 db PZL W -3 Sokol típusú heli
kopter
Németország: 3 db Tornado (43-47, 43-96, 46-47), 2
db F -4 Phantom (37-77, 37-96), 1 db C-160
Transall, 1 db UH-1D típusú helikopter
Olaszország: 11 db MB-339A/PAN típusú repülőgép, 1
db AB-212 és 1 db C -130 Hercules
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Svéd Királyi Légierő: 4 db Saab Jas-39 Gripen vadász
bombázó (194, 197, 205, 809)
Szerbia és Montenegro: 1-1 db G -2 Galeb (23 252),
G—4 Super Galeb (23 638), J-22 Orao (25 121)
Szerb Aeroklub: 1 db An-26, 2 db G -2 Galeb
Szlovákia: 1 db M i-17 közepes szállítóhelikopter
(0826)
Szlovénia: 1 db PC-9-es repülőgép
Törökország: 10 db F-5A bemutatógép és 2 db C-130
Hercules
Amerikai Egyesült Államok: 4 db F-15C (LN 493 FS,
LN AF 015, LN AF 8044, LN AF 86 154)
Magyar Légierő: 2 db An-26, 4 db Jak-52, 6 db L-39
Z0 Albatros (119, 120, 123, 125, 135, 136), 4 db
MiG-29 (04, 15, 26, 27) repülőgép, 4 db MÍ-8T, 2 db
Mi-17, 4 db MÍ-24D repülőgép és helikopter.

A repülőkötelékek szereplése
A műrepülő-kötelékek közül először az olasz légierő
Frecce Tricolori (Háromszínű Nyilak) tízes köteléke emel
kedett 2x5-ös formációban a levegőbe 13 óra 11 perckor,
szűk fél óra időtartamra. A gurulósnál az 1-es oldalszámú
repülőgép volt elöl, s utána emelkedő számsorrendben
követték a többiek. Olyan nagy tapasztalattal rendelkező,
remek kezű, biztonságosan repülő pilóták kerülhetnek
csak a csoportba kiképzésre, akik már legalább 1000 óra
repülési idővel rendelkeznek. A startról nemzetiszínű csík
kibocsátása után emelkedtek a fellegekbe. Több formáci
ót is repültek a szétválást követően. A kötelékből először

kivált a szólót repülő gép, majd négyes és ötös egységet
képeztek. Ezek a részekre szakadt kötelékek fantaszti
kus produkciókkal szórakoztatták a nagyérdeműt. A
bemutatópilóták valóban mesterfokon bizonyították kivá
ló képességüket.
A török légierő köteléke, a Türk Vildizlari (Török Csil
lagok) szupergépei (7 darab) 14 óra 21 perckor startol
tak. 2x3-as kötelékben, hátul a szólógéppel szálltak fel.
A Csillagok 1993-ban négy géppel alakult meg, a gé
pek száma 1996-tól hétre emelkedett. Húsz formáció
ból álló alakzatban mutatták be repülőképességüket,
fantasztikus műrepülésüket. Produkciójuk látványos és
dinamikus volt. Piros-fehér virágokat, köröket és óriási
szívet festettek az égboltra. Végül a győzelmi kötelék
formációt repülték. Méltán kaptak nagy tapsot a leszál
lást követően.
A francia Patroule De France (Francia Őrjárat) - mely
a repülőnap évében ünnepelte fennállásának fél évszá
zados jubileumát - gépei 2x4-es kötelékben emelked
tek el a betonról. A felszállást követően kacsa formáci
ót vettek fel. A fél óra alatt láthatták a gépek együttes
repülését is, miközben különböző figurákat: orsókat,
bukfenceket, alakzatváltoztatásokat mutattak be nem
zetiszínű füstöt húzva. Szerepelt a műsorukon egyéni
és géppárbemutató is. Látványuk lenyűgöző volt, s a
közönség lelkes tapsa kíséretében tették le gépeiket a
betonra.

Egyéb bemutatórepülések
A repülőprogram reggel 8 óra 30 perckor az oldtimer gé
pek (magyar Li-2 Teve, a Po-2 és a görög C -47 Dakota)
repülésével kezdődött. A nyitóképet Mi-8-as, MÍ-24D, 3
db Jak-52-es, An-26-os, 2 db L-39Z0 és 3 db MiG-29es repülte. Ezt követően Mi-8-asból ejtőernyős ugráso
kat láthatott a közönség.
Egyéni bemutatót repült 10 óra 50 perctől egymást kö
vetően a Jak-52-es, az L-39 Albatros, a MÍ-8T és a
MÍ-24D helikopter. A 04-es oldalszámú egykormányos
MÍG-29B kabinjában helyet foglalva Szabó Zoltán repülő
százados szállt fel, a kecskemétiek világbajnok bemu
tatópilótája. A közönség csendben, helyéről felállva fi
gyelte a magyar bajnok fantasztikus légi bemutatóját. Fő
leg a harang-, a kobramanőver s a késrepülés aratott
nagy tetszést.
Az angol David Szkloje repülő főhadnagy bemu
tatópilóta a ZD-351 oldalszámú Harrier típusú vadász
gépével emelkedett a magasba. A repülőgép-vezető

valóban ámulatba ejtette a nagyérdeműt a Harrier mű
repülési produkciójával. Ez a típus szinte meghazud
tolja a fizika törvényeit. A gép helyből felszállva, jobbra-balra, előre-hátra, függőleges vagy bármilyen irá
nyú mozgás végzésére képes repülés közben.
Manőverezőképessége fantasztikus, s mindezeket a
repülési módokat, manőverezéseket Kecskeméten is
bemutatta.
Az angol Hawk, a svéd Gripen, a német Tornado, a bel
ga és holland F-16-os, az amerikai F-15C, a szerb
Super Galeb repülőgépek, a lengyel Sokol típusú heli
kopter szintén jól repültek, látványos figurákkal szórakoz
tatták a rendezvény közönségét.
A polgári repülők (Veres Zoltán és Bessenyei Péter) is
fantasztikus műrepülést hajtottak végre. A tőlük megszo
kott biztonságos manőverezéssel a nézőket egyik ámu
latból a másikba ejtették.

A repülőeszközök hazatelepülése
A kecskeméti 2003. évi nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató rendkívüli látványossággal, ese
ménymentesen zajlott. A statikus és légi bemutatók
egyaránt népszerűsítették a repülést és a Magyar Hon
védséget. Véleményem szerint ezzel a nagyszabású
rendezvénnyel nőtt a hadsereg és a honvédelem
presztízse, és a katonai pálya iránti érdeklődés is szá
mottevőbbé vált.
A részt vevő légi eszközök feladatukat teljesítve
2003. augusztus 1 7-1 8-án visszatelepültek bázisukra.
Különösebb meghibásodás, baleset az üzemeltetés, a
repültetés és a települések során nem fordult elő. A
szárazföldi haditechnikai eszközöket, harcjárműveket
augusztus 19-én vagonszállítmánnyal vitték vissza
helyőrségeikbe. A 63 mintájú egységes rajsátrakat le
bontás után tehergépkocsikkal szállították el az aszódi
bázisra.
A kecskeméti Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis katonái
és a nemzetközi repülőnap szervezői sikeres munkájuk
kal ismét bizonyították, hogy magas fokon képesek ilyen
nagyszabású rendezvényeket baleset- és eseménymen
tesen bonyolítani. A magyar repülőbemutatókat a mai ál
láspont szerint kétévente kívánják megrendezni. A hely
szín minden valószínűség szerint Kecskemét repülőtere
lesz továbbra is.
(A fotókat a szerző készítette.)
Kenyeres Dénes nyá. alezredes
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Kamov Ka-26 típusú könnyű szállítóhelikopterek
a Magyar Néphadsereg hadrendjében VII. rész
1982-87. Új alakulat hadrendjében
Az újonc állományt alapkiképzésük befejezése után - az
év elején - szétosztották alegységeikhez. A sorszerelők
változása új beosztást követelt meg a Ka-26 századnál.
A sorszerelők besorolása a helikopterekre:
402 Soós József őrvezető
403 Muzs Gyula honvéd
404 Varga Károly honvéd
405 Schlauszki István
honvéd
406 Török László
honvéd
408 Lepsényi Zoltán
honvéd
508 Schüld István honvéd
503 Szombath András
őrvezető
504 Farkas István honvéd
701 Török László honvéd

505
506
508
509

Hegyi László honvéd
Gyurits Gábor honvéd
Perjési Imre honvéd
Kovács Imre honvéd

510 Hibácska László
honvéd
601 Kovács Sándor
honvéd
602 Horváth László honvéd
604 Bognár József
honvéd
501 Hajdú Sándor honvéd
702 Kukucska Zoltán honvéd

Február 9-én, 16-án, 18-án, 19-én, valamint március 9én, 11-én, 12-én, 16-án, 18-án a Ka-26 század önálló re
pülési váltásban hajtott végre kiképzési repülést, átlag
ban öt helikopterrel. Márciusban az alakulat Repülés Biz
tonsági Módszertani Tanácsa elemezte az egység - s így
a Kamov helikopterszázad - repülésbiztonsági helyzetét,
feltárta a meglévő hiányosságokat, és javaslatokat tett
azok felszámolására:
- A hajózóállomány bonyolult időjárási feltételek mel
letti jártasságának folyamatos fenntartása érdekében ha
vonta hajtson végre kettő-kettő bejövetelt, illetve egy-egy
műszeres légteret repüljön.
- A hajózóállomány kétkormányos ellenőrző repülések
alkalmával minden esetben kikapcsolt hidraulika-rend
szerrel gyakorolja a helikopter vezetését a légtérben.
- A repülőműszaki állomány műszakilag oldja meg,
hogy a Ka-26-oson jelzőlámpa, illetve csengőhang jelez
ze a zsaluk zárt helyzetét.

Új szervezetben a Kamovok
1982. szeptember 1-jei hatállyal alapos szervezeti válto
zások következtek be a Börgönd helyőrség területén
diszlokáló alakulatok hadrendjében és technikájában. A
88. Könnyű Szállítóhelikopter Osztályt és a 90. Vezetés
biztosító Zászlóaljat összevonták, s a kettő bázisának felhasználásával megalakult a 90. Vezetésbiztosító és Fu
tárhelikopter Ezred. Az újonnan létrehozott szervezet fe
dő- és postafiókszáma az MN 9548 lett. Az ezred első
parancsnokává Dobosi Ottó repülő alezredest nevezték
ki. A szervezeti változásokat a Mátra-ll. fedőnevű állo
mánytábla alapján és a vonatkozó szervezési intézkedé
sekben rendelték el. Az alakulat hadrendjébe új elemként
besorolták az akkor beszerzésre került és hadrendbe ál
lított Mi-2-es futárhelikopter-típust. Ez a táblában az 1.
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Könynyű Helikopterszázad megnevezést kapta. Ennek a
századnak a parancsnoka Árvái István őrnagy, helyette
se Kovács György százados lett.
A 2. Könnyű Helikopterszázad (Ka-26) szervezete és
állománya:
Századparancsnok: Buczkó Mihály alezredes,
Századparancsnok-helyettes: Martinecz Mátyás szá
zados,
Századmegfigyelő: Kopcsai Pál százados.
1. Helikopter rajparancsnok: Horváth László főhadnagy,
helikoptervezetők: Mécséi János, Szilágyi Sándor,
Pillér József hadnagyok.
2. Helikopter rajparancsnok: Vida Csaba főhadnagy,
helikoptervezetők: Веке Károly alhadnagy, Balázs
Péter és Gász Tibor hadnagyok.
3. Helikopter rajparancsnok: Veres Péter főhadnagy,
helikoptervezetők: Nagy Ferenc, Farkas László,
Szini Gábor hadnagyok.
4. Helikopter rajparancsnok: Ónodi Béla főhadnagy,
helikoptervezetők: Úri Mihály alhadnagy, Gindilla
Kornél hadnagy.
5. Helikopter rajparancsnok: Tóth Mihály főhadnagy,
helikoptervezetők: Tolnai Tibor alhadnagy, Gecse Ist
ván törzsőrmester, Bartus Tibor százados.
A Mi-2-es típusátképző tanfolyamon több volt Ka-26-os
pilóta is részt vett: Károly Sándor, Kéri János, Komár And
rás, Konkoly Manricó, Márta András, Szutor Gyula. A tanfo
lyam július 4-től kezdődően két hónapig tartott. Természete
sen az átszervezés után a Mi-2-es lett az alakulat fő típusa.
Október 1. és 30. között végezték el a technika felké
szítését a téli üzemeltetésre. Ezzel kapcsolatban október
11-én módszertani foglalkozást szerveztek a repülőmű
szaki és kiszolgáló állomány részére. A M i-2-es típusát
képzés hazai szakasza november 1. és december 30. kö
zött Börgöndön zajlott.
A Ka-26 helikoptertípus földi előkészítéséből és légi
üzemeltetéséből, valamint különleges esetekből eredmé
nyes vizsgát tett Barna László őrnagynak, 1982. decem
ber 13-i hatállyal a parancsnok engedélyezte a repülést.
Buczkó Mihály alezredes századparancsnok a kiképzési
repülés vezetési kötelmeiből tett eredményes vizsgát. így
a Ka-26 típuson Buczkó alezredes nappal és éjjel, egy
szerű és bonyolult időben a századszintű kiképzési repü
lések vezetését végezhette december 13-tól.
A műszaki állomány különböző harckészültségi feladatok
végrehajtásánál gyakorolta a Ka-26 helikopter utaskabinjá
nak leszerelését s az úgynevezett plató felszerelését, ami lő
szeresládák szállítására tette alkalmassá a gépet. A katonák
gyakorolták az utaskabinból lövészfegyverekkel történő tüze
lést is. Az utaskabin alsó részén volt egy kb. 0,5 m2 nagysá
gú felszedhető ajtó, azon keresztül és az ablaknál lőttek a
tiszthelyettesek (természetesen bekötött testhelyzetben).

Repülés 1983-ban
Az alakulat hajózói közül a Ka-26-ost repülték (beosztás,
osztályos fokozatok):

„ E x h u m á lt ” ira k i M iG - 2 5 - ö s ö k

1. ábra: A gép körülásása markolóval
2. ábra: A helyszín felülről
3. ábra: A gép bal oldalról nézve
4. ábra: A homokfal elbontása
5. ábra: A repülőgép felcsatolása
6. ábra: A repülőgép kivontatása
7. ábra: A fedezék előtti útra állítás
Az iraki AI Taggadum repülőtéren 2003. július 6-án feltárt
M ÍG -25B (Foxbat B) felderítő ELINT típusú repülőgép
helyszíni felvételei.
(Fotók: MSGT T. Colins, USAF)
A vonatkozó cikket lásd a 27. oldalon.
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N e m z e tk ö z i r e p ü lő n a p é s h a d ite c h n ik a i b e m u ta tó
Kecskemét, 2003. augusztus 16-17.

4.

ábra: BM-21 sorozatvető és járműve, Pécs

5.

ábra: T-72 M1 közepes harckocsi, Hódmezővásárhely

1. ábra: 2P -25M indítóállvány, MH 12. Légvédelmi Rakéta
dandár, Győr

2. ábra: BLG -60M típusú hídvető harckocsi (MH 62. Bercsé
nyi Miklós Gépesített Lövészdandár), Hódmezővásárhely

6. ábra: P -18 felderítőlokátor. (MH 64. Veszprém radarez
red, Medina Réskitöltő és Radarszázad)

A vonatkozó cikket lásd a 29. oldalon

34 HADITECHNIKA 2004/2

7. ábra: 122 mm-es 2 Sz-1G önjáró tarack, Hódmezővá
sárhely

11. ábra: BTR -80 műszaki páncélozott akadályelhárító já r
mű (MPAEJ), Hódmezővásárhely

8. ábra: Konkursz 9P 148 típusú páncéltörő rakétaindító áll
vány, Tata

12. ábra: VS-BRD M -2 vegyi- és sugárfelderítő harcjármű,
93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj, Székesfehérvár

Fotók: Kenyeres Dénes
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N e m z e tk ö z i r e p ü lő n a p
Kecskemét, 2003. augusztus 16-17.

5. ábra: A „Turkish stars”, Török Csillagok repülőköteléke
F -5 F típusú gépekkel

F-flAEG

2. ábra: Francia Falcon közepes szállító repülőgép
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3. ábra: Az 50 éves Patrouille de France (Francia Őrjárat)
Alpha-Jet típusú gépe

7. ábra: Török C-130 Hercules műszerfala

A vonatkozó cikket lásd a 29. oldalon
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9. ábra: Francia Mirage-2000 típusú, AM D-BA 20 5 -O F ol
dalszámú vadászgép az 5. repülőezred hadrendjéből

14. ábra: L-159B típusú, 375-ös és 6073-as oldalszámú gép
az egyik bemutatóhangárban

fc 12. ábra: Cseh L -3 9 ZO típusú, 5019-es oldalszámú kikép
zőgép

16. ábra: Aero-232 típusú, O K-W PC je lű cseh repülőgép
Fotók: Kenyeres Dénes
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A m p le T r a in 2 0 0 3 h a d g y a k o r la t
Kecskemét, 2003. május 26.-30.

A vonatkozó cikket lásd a 44. oldalon
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A
9. ábra: A svéd JAS-39A Gripen

10. ábra: Török F -4 E Phantom II. vadászgép

11. ábra: Magyar MÍG-29B az állóhelyen

Fotók: Baranyai László
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A P - 5 1 D M u s ta n g b e m u t a t ó ja
Műrepülő Európa-bajnokság, 2001. augusztus, Balatonkiliti

Fotók: Baranyai László
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Árva József őrnagy, EPKH.
I. o. aranykoszorús
Dobosi Ottó alezredes, EPK.
I. o. aranykoszorús
Antus Gábor őrnagy, E. megfi.
I. o.
Károly Sándor fhdgy.
I. o.
harckik. aló. vez.
Antalóczy Dezső őrnagy,
I. o. aranykoszorús
berep. pilóta
Komáromi Gábor őrnagy,
I. o. aranykoszorús
berep. pilóta
Miklós Dezső őrnagy,
I. o.
repülésvezető
Barna László őrnagy, repülésvezető
Buczkó Mihály alezredes,
I. o.
századparancsnok
Martinecz Mátyás százados,
I. o.
századparancsnok h.
Kopcsai Pál főhadnagy,
I. o.
század megfi.
Horváth László főhadnagy,
I. o.
rajparancsnok
Mécséi János hadnagy, helikoptervezető
Szilágyi Sándor hadnagy, helikoptervezető
Vida Csaba főhadnagy,
I. o.
rajparancsnok
Веке Károly alhadnagy, helikoptervezető
Balázs Péter hadnagy, helikoptervezető
Gász Tibor hadnagy, helikoptervezető
Veres Péter főhadnagy,
I. o.
rajparancsnok
Nagy Ferenc hadnagy, helikoptervezető
Farkas László hadnagy, helikoptervezető
Szini Gábor hadnagy, helikoptervezető
Ónodi Béla főhadnagy,
II. o.
rajparancsnok
Úri Mihály alhadnagy,
II. o.
helikoptervezető
Gindilla Kornél alhadnagy,
II. o.
helikoptervezető
Tóth Mihály főhadnagy,
I. o.
rajparancsnok
Tolnai Tibor alhadnagy, helikoptervezető
Gecse István törm.,
I. o.
helikoptervezető
Bartus Tibor főhadnagy,
I. o.
helikoptervezető
A kiképzési repülések vezetéséből, az Utasítás a Re
pülés Végrehajtására (URV) című szabályzatból sikeres
vizsgát tettek, s az 505. pont szerint rajig bezárólag repü
léseket vezethettek február 14-től a század hajózóállo
mányából: Vida Csaba, Ónodi Béla, Tóth Mihály had
nagyok. Február 2-án Tóth Tibor alhadnagy Ka-26-os pi
lóta - személyes okokra hivatkozva - lemondott a repü
lésről, ezért az ezredparancsnok letiltotta, majd a szá
zadtörzsben kapott ideiglenes beosztást.
Június elején a 2. Könnyű Helikopterszázad repülőhar
cászati gyakorlatot hajtott végre. A gyakorlaton részt vett
hajózó- és kiszolgáló állomány becsületesen, jó hozzáál
lással készült fel. A tervekben meghatározottak szerint tel
jesítették a repülési és kiszolgálási biztosítási feladatokat.
Július 3-án Gindilla Kornél alhadnagy hadműveleti re
pülés közben a 701-es oldalszámú helikopterrel Hódme
zővásárhelyen leszállt az egyik katonai alakulat betono
zott alakulóterén. Onnan - a feladat befejezését követő
en - délután, nagy nyári hőségben kellett felemelnie a
gépet. Sajnos közben a beton fölötti levegő nagyon fel
melegedett, így a hengerfejek hőmérséklete ugrásszerű
en megnőtt. A felszállás után - még a laktanyán belül -

1. ábra: Vida Csaba százados,
1975-től rajparancsnok, 1985-től
századmegfigyelő volt. A Ka-26 tí
pussal 2627 óra 26 percet repült

kényszerleszállást hajtott végre egy üres gépjárműtelep
helyre, aminek következtében a forgószárnylapátok meg
sérültek. Szerencsére személyi sérülés nem történt.
Az augusztusban kiadott új állománytáblában a 2.
Üzembentartó Század szervezetében egy írnok szere
pelt és 32 sorszerelő, a következő szakmai megoszlás
szerint: 20 fő a sárkányhajtómű csoportban, 5 fő a mű
szer-elektromos karbantartó csoportban, 5 fő a rádiótechnikai karbantartó csoportban, 2 fő a karbantartó cso
portban.
Börgöndön július 3-án a sérült helikopteren forgószárnycserét hajtottak végre, sőt, lecserélték a forgószárnyagyrendszert és az R-26 típusú főreduktort is.
A Ka-26 helikopterszázad fő feladata ebben a kiképzé
si évben is: a repülőkiképzés folytatása minden időben.
Az URV-71 utasítás alapján az előírt vizsgáztatásokat az
alegység hajózóállománya végrehajtotta. A szakbizottság
előtt sikeres „év végi” és „ügy. rep. vez.” kötelmeiből
eredményes szóbeli és írásbeli vizsgát tettek: Buczkó Mi
hály alezredes, Martinecz Mátyás százados, Kopcsai
Pál, Horváth László főhadnagy, Balázs Péter, Mécséi Já
nos, Szilágyi Sándor, Gász Tibor, Nagy Ferenc, Farkas
László, Szini Gábor hadnagyok, Vida Ósaba, Veres Pé
ter, Ónodi Béla, Tóth Mihály, Bartus Tibor főhadnagyok,
Gindilla Kornél, Úri Mihály alhadnagyok, Gecse István
törzsőrmester.

H elikopteres hum or

LtU Tfii SAHoS 191,5.

tlJ_égi szomjúság "eflewi horJos vá lto za t
2. ábra: Lajtai János őrm. Ka-26-os fedélzeti mechanikus
karikatúrája
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június 29-én a kamovosok. Március 12-18. között zajlott
a Szojuz-84 fedőnevű gyakorlat, melyen 5 db M i-2 és 1
db Ka-26-os helikopter vett részt.
A helikoptereken, a gépjárműveken és a kiszolgáló
eszközökön április 10. és május 10. között hajtották
végre a nyári üzemre való áttérés munkálatait. Horváth
László főhadnagy helikoptervezető és Lózs Attila őr
mester, sárkány-hajtómű mechanikus hadműveleti re
pülésen Kecskemétről Börgöndre tartva észlelték,
hogy a helikopter egyik motorjánál a hengerfej hőmér-

3. ábra: Jelentés mozgósítás végrehajtásáról Börgöndön.
Ülnek a Csapatrepülő Parancsnokság képviselői: Varga Im
re alez., Molnár Gyula mk. alez., Dobosi Ottó alez.., EPK,
Guba József re. alez. az MN Repülőfőnökségtől és Szaba
dos Béla őrgy.

5. ábra: Vida Csaba főhadnagy az 505-ös oldalszámú heli
kopterben műszertrenázst végez. Börgönd, 1980 körül

1983. december 13-án a kiképzési repülés alkalmával
az előkészítéskor az 503-as oldalszámú helikopter me
chanikusa nem tartotta be a motor üzemben tartásával
kapcsolatos előírásokat, ami közrejátszott abban, hogy a
motorban hidraulikus ütés jöjjön létre, ezzel 47 ezer forint
kár keletkezett. 1983-ban a Ka-26 helikopterszázad piló
tái átlagban 103 órát repültek.

Az 1984-es év
Veres Péter főhadnagy megbízott századparancsnok-helyettes kiképzési repülés vezetéséből - a vonatkozó
szakutasítások alapján - eredményes vizsgát tett, ezért a
parancsnok századszintű repülés vezetését engedélyez
te részére február 1-jétől. Eredményes elméleti és gya
korlati vizsga végrehajtásával, a meghatározott üzemel
tetési idő birtokában a 2. század állományából hadműve
leti repülést engedélyezett az egységparancsnok márci
us 1-jétől, nappal és éjjel, egyszerű időjárási viszonyok
között: Nagy Ferenc, Szini Gábor, Köteles Ferenc had
nagyok részére, nappal, egyszerű időjárási körülmények
között: Balázs Péter és Farkas László hadnagyok számá
ra. Parancsnoki repülést hajtottak végre február 28-án és
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7. ábra: Ka-26-os leszállásban az állóhelyére, a földön
M i-2-es helikopterek. Börgönd, 1980-as évek eleje

8. ábra: Dobosi Ottó alezredes, EPK-repülés előtti eligazítást
tart Börgöndön a hajózó- és műszaki állomány részére, hát
térben Keserű szds.

9. ábra: A Ka-26-osok a börgöndi repülőtérről eltelepülve
vettek részt a Vértes és más fedőnevű gyakorlatokon

séklete megnőtt, olajnyomása lecsökkent. Ezért Sere
gélyes mellett kényszerleszállást hajtottak végre. A ki
vizsgálás megállapította, hogy a felszállás előtt a me
chanikus felületesen ellenőrizte az olajmennyiséget,
kevés olaj volt a motorban, amelyet végül ki kellett
cserélni.
Farkas László, Balázs Péter hadnagyok április 25-26án hadműveleti szállítási feladatot hajtottak végre két
Ka-26-ossal az MN 5. Összfegyvernemi Hadsereg (MN
5232) részére. Májusban szintén hadműveleti szállítási
feladatokat végeztek a Kamov helikopterek a Zrínyi Mik
lós Katonai Akadémia, az 5. Hadsereg és az 1. Honi Lég
védelmi Hadsereg részére. Június 3-án a miskolci repü
lőnapon az 508-as oldalszámú Kamov bizonyította jó re
pülési készségét és manőverezőképességét a megjelent
kíváncsi nézőknek.
Július 26-27-én szakharcászati és „M” feladattal egy
bekötött repülőharcászati feladatot hajtott végre a szá
zad. A gyakorlaton közreműködők eredményesen dol
goztak. Dicséret-jutalmat kapott a pilóták közül: Vida
Csaba, Bartus Tibor századosok és Nagy Ferenc had
nagy. Dicséretet kaptak: Úri Mihály, Balázs Péter, Színi
Gábor hadnagyok.
Szeptember 4-én, 6-án, 11-én, 13-án, 18-án, 20-án,
26-án a század önálló repülési váltásban repült. Novem
berben csak 15-én repült önállóan. Általában az 1. heli
kopterszázaddal közös váltásban repültek együtt. A Sirály-84 fedőnevű gyakorlaton négy Ka-26-os helikopter

10. ábra: A pályára irányító tábor fiataljai élénk figyelemmel
hallgatják a pilóta műszerismertetését a Ka-26-os kabin
mellett - öcsényi repülőtér, 1987

rel vett részt: Horváth László százados, Úri Mihály,
Gindilla Kornél hadnagyok, Gecse István alhadnagy.
Ezen felül a repülés kiszolgálásában 3 tiszt, 7 tiszthelyet
tes, 11 sorkatona vett részt. Czeczei Péter hallgató őr
mester üzemeltetésre átvette az 510-es oldalszámú heli
koptert Sajó Lajos őrmestertől, üzemeltető párja Barkóczi
István őrmester volt.
Október végén, november elején HM-szemlével egy
bekötött „M" összekovácsolási gyakorlatot hajtott végre a
Ka-26-os század. A polgári életből (MÉM. RSZ.) beren
delt helikopterekkel és bevonultatott tartalékos hadköte
lesekkel oldották meg a feladatokat. Az így kapott heli
kopterek műszaki állapota nagyon sok gondot okozott a
műszaki állománynak. A javítóosztály állománya komoly
javítási, karbantartási munkát végzett ezeken a helikop
tereken. A tartalékos hadkötelesek zöme nem ismerte a
Ka-26 típust. A tematika szerinti katonai, szakmai kikép
zésük végrehajtásra került, azonban ez kevés volt ahhoz,
hogy közülük valaki bármilyen repülőtechnikát üzemeltet
hessen. A bevonult haditechnikát így csak a hivatásos ál
lomány üzemeltette, eseménymentesen. A gyakorlatot
megfelelőre értékelte az elöljáró.
1984-ben kiugróan magas repülési óraszámot teljesí
tettek a Ka-26-os század helikoptervezetői: átlagban 143
órát repültek személyenként. 1984-ben átadtak 6 db
Ka-26-ost a MÉM. RSZ.-nek. Ezek oldalszámai: 402,
405, 406, 506, 604, 701.
A maradék helikopterek mechanikuspárjai:
403
404
408
501
502
503
504
505
508
509
510
601
602
702

Waller László törm.
Fejes József törm.
Balázs Gyula szkv.
Imre Sándor őrm.
Takács László törm.
Hajnal Pál ftörm.
Góczán László őrm.
Vigh János őrm.
Agócs Ferenc őrm.
Bodor Ferenc törm.
Sajó Lajos őrm.
Movdik Tamás szkv.
Széles Ferenc szkv.
Bakóczi István őrm.

Bodor Ferenc törm.
Balázs Gyula szkv.
Fejes József törm.
Góczán László szkv.
Hajnal Pál ftörm.
Takács László törm.
Imre Sándor őrm.
Agócs Ferenc őrm.
Vigh János őrm.
Waller László törm.
Bakóczi István őrm.
Széles Ferenc szkv.
Movdik Tamás szkv.
Sajó Lajos szkv.

(Folytatjuk)
Kenyeres Dénes nyá. alezredes
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Ample Train 2003 hadgyakorlat
2003. május 26. és 30. között zajlott le a többnaposra ter
vezett, ún. „kereszt-kiszolgálási” hadgyakorlat. Első alka
lommal hajtották végre a Szentgyörgyi Dezső Repülőbá
zison hét NATO-tagállam (Nagy-Britannia, Belgium,
Franciaország, Görögország, Törökország, Németország
és hazánk) aktív részvételével. A NATO-ban az ilyen típu
sú gyakorlatok már több évtizedes múltra tekintenek viszsza. Ennek az az oka, hogy a tagországok légierőiben
különböző típusú és rendeltetésű vadász-, támadó és fel
derítő repülőgépeket üzemeltettek, ill. üzemeltetnek (pl.
F-100 Supersabre, F-104 Starfighter, F-4 Phantom II.,
F-5 A/E Freedomfighter/Tiger II., A -7 Corsair II., Harrier,
Jaguar, Mirage, Tornado, az F-16 Fighting Falcon válto
zatai stb.).
A közös légi hadgyakorlatok során az alkalmazott kü
lönböző típusokkal együtt minden részt vevő országnak
az adott helyszínre, illetve bázisra/reptérre kellett juttat
nia a saját műszaki gárdáját és technikai felszerelését is,
ugyancsak különböző típusú szállítógépekkel (pl. C-130
Hercules, C -160 Transall, G-222, Fokker). Ezért alkal
manként az „egekbe szárnyaltak” a költségek. Elkerülhe
tetlenné vált, hogy a tagországok bevezessék a mára
már évente megtartandó EXAT (Exercise Ample Train) ki
képzési gyakorlatot, melynek a végén a részt vevő mű
szaki állomány szakvizsgát tehetett a megfelelő kategóri
ákban. Ezzel kiküszöbölték a felesleges kiadásokat és
növelték az adott technika, ill. repülőgép szélesebb körű
(földrajzilag) alkalmazhatóságát. A gyakorlatok alkalmá
val előzetes egyeztetések után a résztvevők kölcsönösen
átadták egymásnak az adott géptípusokhoz a kiszolgálá
sokhoz szükséges műszaki és technológiai leírásokat.
Különböző szintű vizsgák „szerezhetőek” meg ilyenkor.
A kecskeméti sasfészekben zajlott gyakorlat a „C” kate
góriába tartozott. Ez nem kis feladat a kijelölt technikus-,
illetve műszaki állomány számára, gondoljunk csak a
megfelelő szintű angol műszaki nyelvtudásra és az adott
géptípus, ill. -típusok elméleti és gyakorlati ismeretére.
A „C” típusú vizsga egy adott géptípus repülés előtti és
utáni kiszolgálásait, átvizsgálásokat, így az üzemanyag
és a szükséges gázok pótlását, feltöltését, továbbá a haj
tómű indítási és leállítási folyamatainak végzését teszi le
hetővé. A fegyverzetekre és egyéb függesztményekre
(különböző funkciójú konténerek), azok rendszereire
nem terjed ki a hatáskör, éppen úgy az adott géptípus
szerkezeti egységeinek, elemeinek megbontására és
cseréjére sem. Erre kizárólag a saját kiszolgáló személy
zet (technikusi gárda) jogosult, ill. rendelkezik szakszol
gálati engedéllyel.
Magyarország földrajzi helyzetét tekintve fontos szere
pet tölthet be egyes légi hadműveletek (kecskeméti köz
benső leszállások) alkalmával ilyen módon. Erre már
évekkel korábban is volt lehetősége a kecskeméti mű
szakiaknak. Ugyanis a rendszerváltás utáni években, a
NATO-csatlakozás időszakában többször is megfordultak
itt az Észak-atlanti Szövetség tagállamainak delegációi
és vadászrepülőgépei.
A békepartnerség ez alkalommal is működött, hiszen a
Svéd Királyi Légierő Gripen vadászgépei ezen „égisz”
alatt közösen tevékenykedtek a NATO-tagországokkal,
elsajátítva az alkalmazott harceljárásokat, gépeik beil
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leszthetőségét valós harci helyzetekbe, gazdagítva ta
pasztalataikat. A svédek megragadnak minden alkalmat,
hogy közös repüléseken vegyenek részt más nemzetek
gépeivel, erre példa a finn F/A-18 Hornetekkel vagy a
norvég F-16 Fighting Falconokkal való együttműködés.
Az elkövetkezendő években hazánk lesz az első NATOtagállam (és az egyetlen?), amely az említett típust fogja
légierejében rendszeresíteni, így számunkra is „fontos” a
skandináv ország aktív részvétele a nemzetközi gyakor
latokon.
Kecskeméten öröm volt látni (talán nem utoljára), hogy
mindkét kijelölt zónát megtöltötték a különböző típusú és
funkciójú gépek. Az első zónában a sor elején a Luft
waffe „vadmenyét” feladatokat ellátó két Tornado ECR-e
(Electronic Combat and Reconnaisance), azaz az elekt
ronikus hadviselést és felderítést megtestesítő speciális
változata állt. Függesztményeiket tekintve akár bevethetőek is lehettek volna, ugyanis a szárnyak belső tartóin
egy-egy 1500 l-es póttartályt, míg a külsőkön egy-egy
BOZ 107-es dipólszóró berendezést Gobb) és egy Cer
berus aktív rádióelektronikai zavarókonténert (bal) rögzí
tettek. A törzs alatti jobb szélső tartóra pedig egy
AG M -88 HARM típusú „radargyilkos’’ levegő-felszín
osztályú rakétát erősítettek fel. A II. világháború óta ez
az első vadászgéptípusa a német légierőnek, amely éles
bevetéseken teljesített a volt Jugoszlávia utódállamai
ban (Bosznia, Koszovó).
Mellettük két modernizált F-4 F „ICE” PHANTOM ll-t
csodálhattunk meg. Függesztményeiket három póttartály
(1x2270 és 2x1400 l-es ), valamint egy-egy Sidewinder
rakétaimitátor alkotta. A német Phantomok mellett a török
légierő ugyancsak szürke álcázófestéssel ellátott, de erő
sebb tónusú két F -4 E Phantom ll-je pihent, amelyek az
USAF, ill. a Missouri Légi Nemzeti Gárda állományából
származtak (40 db). A típust - az elfogó vadász szerep
körében is megtartva - elsődlegesen vadászbombázó
ként és taktikai csapásmérésre optimalizálták. Arzenál
jukban az AIM-7F Sparrow közép-hatótávolságú félaktív
légi harcrakétán kívül megtalálhatóak a lézervezérlésű
Paveway típusú bombák és az irányításukhoz szükséges
célmegjelölő konténerek (Pave Spike és Pave Tack).
Ezekkel a pusztító eszközökkel „felruházva” impozáns
látványt nyújthatnak a „füstölgő-mennydörgő” Phan
tomok, de itt tartózkodásukkor a függesztményeik azono
sak voltak a német szomszédaikéval. Jelenleg élettar
tam-növelésük és modernizációjuk folyik izraeli közremű
ködéssel.
A sor közepén a francia légierő két taktikai csapásmé
rő Mirage 2000-D vadászbombázója várakozott. Ezt a tí
pusváltozatot kizárólag földfelszíni célok leküzdésére,
megsemmisítésére fejlesztették ki. A szárnyak belső,
nagy teherbírású tartóira egy-egy 2000 l-es póttartályt
rögzítettek, míg a jobb külsőre a Matra Magic közellégiharc-rakéta gyakorló változatát. „Állandó” függesztménye
a jobb szívócsatorna alatt helyet foglaló ATLIS/PDLCTS
lézeres célmegjelölő konténer. A Balkánt és Afganisztánt
megjárt típust harcra gazdagabban vértezték fel. Az afga
nisztáni bevetések alkalmával a törzs középponti tartóján
lévő AUF-2-es adapteren két db GBU-12 lézervezérlésű
bombát hordozott, a Paveway II szériából. A szárnyak
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belső tartóin 2000 l-es póttartályokat, a két szélsőn Matra
Magic infra keresőfejes közellégiharc-rakétát vitt, és az
elmaradhatatlan lézeres célmegjelölő konténert a szívó
csatorna alatt. A küldetések végrehajtásakor légi tankolá
sokat is végeztek, amit a hazai KC-135 FL és az USAF
KC -10 tankerek biztosítottak.
A „délibábok” szomszédságában három legendás,
harcedzett Sea Harrier FRS. Mk2 parkolt a Royal Navy
színeiben. A típus megjárta a Falkland-szigeteket, de ki
vette részét az I. Öböl-háborúból és a koszovói válságból
is. Akkor az INVICIBLE fedélzetén állomásoztak. A III.
Öböl-háború alatt helyüket a forgószárnyasok foglalták
el, így yeoviltoni átképző- és oktatóbázisra települtek át.
A modernizált változatokat szegényesen vértezték fel. A
belső tartókra egy-egy 860 l-es póttartartályt, a jobb szél
ső konzolra egy Sidewinder gyakorló rakétát függesztet
tek. A törzs alatti két szélső AIM-120 AMRAAM légiharcrakéta-tartó helyén most a 30 mm-es ADEN gépágyúkon
ténerek voltak. Nem ritka viszont, hogy valóságban a
gépágyúkonténerek helyére a közép-hatótávolságú
(AMRAAM) légiharc-rakéták konzoljai kerülnek, így egy
szerre négy db-ot hordozhat, ill. juttathat célba a meg
hosszabbított orr-részbe beépített „Blue Vixen” doppler
üzemű lokátor felderítése alapján. (Valóság, de ma már
történelem - huszonkét éve annak, hogy a 717-es oldal
számú géppel Nigel „Sharky” Ward, a 801-es század pa
rancsnoka légi győzelmet aratott egy argentin Dagger va
dászbombázóval szemben. A háború alatt a Harrierek 23
légi győzelmet arattak saját veszteség nélkül, 695 beve
tést teljesítettek, és csak egyetlenegyet mulasztottak
szolgálatképtelenség miatt, pedig szélsőséges időjárási
viszonyok közepette debütáltak.)
A sor végén, megszokott helyükön a vendéglátó Puma és
Dongó századok egy-, ill. kétüléses MiG-29-esei (4 db „A”
és 1 db UB) „feszítettek”. A magyar „sasok” bővelkedtek tipi
kus légiharcfegyverzet-variációkban, így a kis- és közép-ha
tótávolságú (R73 és R27) légiharc-rakétákat egyformán és
együtt is hordozták, akárcsak az 1500 l-es törzs póttartályt.
A második zónában a reptér északi végében sorakoz
tak a svédek griffmadarai, igencsak szűkre szabott
függesztményekkel. A törzs póttartályon kívül egy
Sidewinder-imitátort hordoztak a bal szárnyvég indítósín
jén. A legnépesebb külföldi csapat rendelkezett a legna
gyobb műszaki háttérrel, amit nagyméretű konténerek
ben hoztak, mozgatásukhoz speciális Scania gépkocsi
kat alkalmaztak. A négy Gripen mellett a belga légierő
három „vadászsólyma” (2 db „A” és 1 db „B”) sorakozott.
Függesztményeik igen változatosak és bőségesek vol
tak. A szárnyak törővégein az AIM-120 AMRAAM egyegy példányát rögzítették, míg a két külső tartóra a „csör
gőkígyó” egy-egy példánya került. A két belsőre az 1400
l-es póttartályokat illesztették, melyek szinte állandó jel
leggel fent voltak, míg a törzs alá a Westinghouse
AN/ALQ-131-es elektronikai zavarókonténer került. Vé

gül, de nem utolsó sorban a ritkán vendégszereplő görög
légierő két F-16-osa (1 db „C” és 1 db „D”) érkezett.
A korszerű vadászgépek gyenge függesztményeikkel
ellentétben tapasztalt (képzett) pilótáik kezében rendkí
vül intenzív és jól kidolgozott agresszív manővereket pro
dukáltak ott tartózkodásunkkor. Ez nem véletlen, hiszen a
két „jó szomszéd”, Törökország és Görögország napról
napra tesztelik egymás készültségét. Az impozáns gépek
festése kísértetiesen emlékeztetett a US NAVY Top Gun
nál üzemeltetett „N” verzióra.
A nemzetközi műszaki személyzetnek a tekintélyes
gépmennyiségből adódóan volt mit tennie, ugyanis a ke
reszt-kiszolgálási gyakorlattal párhuzamosan a kecske
méti szervezők más jellegű harci feladatokat (NATO-kód,
CANAO & DACT) is beiktattak. Nemcsak a kiszolgáló
műszaki személyzetek tagjai vizsgáztak, hanem a külön
böző harci feladatokat végrehajtó pilóták is. így pl. a né
met Tornado ECR-ek és a francia Mirage 2000 D-k jelle
gükből fakadóan a győri légvédelmet tesztelték, és a Ta
polca környéki kijelölt területeken hajtottak végre imitált
precíziós csapásméréseket, támadásokat.
A vadászpilóták és „ragadozó madaraik”, tudásukat és
képességeiket géppárokban felszállva, egymáson mér
ték le, légi ütközetekben bizonyították május 27-ével
kezdődően. Az első napon volt a legnagyobb aktivitás,
ugyanis a légtérben öt nemzet tizennégy repülőgépe
emelkedett fel „trófeára” áhítozva, győzelemre kiéhezve.
A magyar MiG-ek a leendő váltótípussal néztek farkas
szemet. Majd komplikálva a szituációs helyzetet egy
újabb összecsapásnál a Gripenekhez csatlakoztak a né
met Phantomok is. Hellász vadászsólymai a harcedzett
tengeri Harrierekkel vívtak ádáz csatát két alkalommal is
ezen a napon. A második napon (28.) égi lovasságunk

1. ábra: Mirage 2000 D indul a felszálláshoz

2. ábra: A n-26-os kötelék a levegőben
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Fulcrumjai a Royal Navy gépeivel ütköztek meg, ami érzésem szerint - kemény menet lehetett. Ezt követően
a görög F-16-osok és pilótáik a svéd JAS-39-eseket ve
zető kollégáik vendégszeretetét élvezték. Az utolsó na
pon (29.) a légi harcot elsőként a görög F - 6 C/D-k vív
ták meg a német F -4 F-ekkel. A második fordulóban a
britek tengeri Harrierjei a svéd Gripenekkel ütköztek
meg. Az, hogy ki ki felett aratott győzelmet és hogyan,
nem publikus. A bevetéseket teljesítő pilóták a harci fel
adatokat átlagosan egy óra alatt hajtották végre. A kül
detések jellegétől függően az időtartam 10 perccel
hosszabbodott, illetve rövidült. A felszállások a követke
zőképpen alakultak:
A légi hadmozdulatok koordinálásában a hazai légi irá
nyításon kívül részt vett a Geilenkirchenben állomásozó
NATO AWACS flottájának egyik E - А-ja is. Ez utóbbi tí
pus képességeiből és tulajdonságából adódóan ez alka

lommal nem vette igénybe a vendéglátó Szentgyörgyi
Dezső légibázis betonját.
Végezetül ezúton szeretnék gratulálni a magyar műsza
ki gárda mindazon tagjainak, akik sikeresen vizsgáztak a
német és török Phantomok „C” típusú kiszolgálásában.
Remélhetőleg így az elkövetkezendő években többet lát
hatjuk hazánkban a füstölgő-mennydörgő F-4-eseket. A
légi hadgyakorlat során egy szerencsés kimenetelű bal
eset is bekövetkezett (2003. 05. 28-án 10.22-kor). A fel
szállást követően az egyik német Phantom pilótája a ka
binban füstöt észlelt, jelentette, majd az utasításnak meg
felelően a biztonságos leszállás érdekében póttartályait
leoldotta a reptér kijelölt térségében, és sikeresen landolt.
A meghibásodásról hivatalos tájékoztatás nem történt, így
találgatásokba bocsátkozni nem érdemes.
Baranyai László

Szelíd Zoltán

ÁLLJON MEG, KATONA!
A következő pár hétben én fogom szórakoztatni az urakat. Sok lesz a
dolgunk, úgyhogy kössék fel a rózsaszínű bugyikájukat! Nem az anyucikájuk szoknyája mellett vannak, sem pedig a galambocskájuk szoknyája
alatt. Ez itten a Honvédség, én pedig katonát faragok magukból, ha belegebednek, akkor is.
Tódi jobb kezének fölemelésével jelentkezett.
- Na mi van, kanegér? Görcsöt kapott? - kérdezte a törzsőrmester.
- Vécére szeretnék menni - válaszolt az újonc.
- Nem érdekelnek a nemes szándékai - utasította el a kérést Bihari.
- De mindjárt bepisilek! Már alig tudom tartani!
- Akkor kapja be a végét és cirkuláltasson! - A tiszthelyettes válaszára
kitört a katonákból az addig elfojtott nevetés.
- Volt röhögni, naposcsibék?! Fogják be a szájukat, mert bevarratom és
leplombálom! - szólt rájuk a törzsőrmester, majd újra kihúzta magát...”
Szelíd Zoltán százados úr kétségtelenül kiemelkedően tehetséges, jó tol
lú szerző. „Álljon meg, katona!” című olvasmányos kisregényének sorkato
nák és hivatásosok a szereplői. Az olvasó olyan élénken látja maga előtt
az eseményeket, mintha egy jó, mozgalmas filmet nézne. A könyv a kilencvenes évek közepén, erősen korláto
zott példányszámban jelent meg. Újranyomás nem volt és nem lesz, így ma már csak az utolsó 30 példány vár
gazdára, ráadásul jelképes áron. Érdemes sietősen megrendelni.
Kiadta a Nektár Bt. 1996-ban, Budapesten. 115 oldal, ára 500 Ft.
Megvásárolható: Minőségi Áruk Törzsvásárlói Klubja 1202 Budapest, Felvidék utca 39.
Postai utánvétes formában (500 Ft + postaköltség) megrendelhető a szerzőnél:
Szelíd Zoltán, 436-1574 (mh.) vagy 06 70/237-8974 (mobil) vagy 285-4128 (este, otthon)

A Haditechnika korábbi, 1998-2003. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők:

STÚDIÓ KÖNYVESBOLT
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461

A Haditechnika 2002. évi konferenciakiadványában (AFCEA Management by Mouse) tévesen jelent meg a
„Reconnaissance Data Processing and Fire Support System” című előadás szerzője. Az előadás és cikk szerzője
dr. Furján Attila. A téma magyar nyelvű bemutatása a Haditechnika egy későbbi számában várható.
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Űrtechnika
A báránybőrbe bújtatott farkas I. rész
A Samos E-5 visszatérő mesterséges hold
Az Egyesült Államok űrprogramjának kezdeti éveiben
- miközben a NASA John Glennt, Scott Carpentert és
másokat repített Föld körüli pályára a Mercury-prog
ram keretében - a Légierő is rendelkezett saját, nagy
méretű, túlnyomásos, visszatérő űrkapszulával. A
fejlesztések titokban történtek. A Samos E-5 mester
séges hold felderítésre alkalmas kamerával repült az
űrben. Azonban mára nyilvánvalóvá vált az is, a Légi
erő mindent megtett a maga emberszállító űrhajójá
nak kifejlesztéséért, mintegy rivalizálásképpen a Mercuryvel. Évtizedekre titkosított programokról (ebben
fel lassan a hallgatás fátyla, s derül ki az igazság, mi
szerint az Egyesült Államok Légiereje emberes űr
programon dolgozott, a legnagyobb titoktartás mel
lett, klasszikus felderítő küldetések mögé rejtve erő
feszítéseit - avagy „báránybőrbe bújtatta a farkast”.
A Szputnyik-1 felemelkedésével számos amerikai ka
tonai tisztségviselő esett azonnal pánikba, és kénytelen
kelletlen szembesült a kozmikus frontok megnyílásával.
Az Egyesült Államok Légiereje katonai vezetőinek akkori
elképzelése szerint sokoldalúan felhasználható mester
séges holdakat kell kifejleszteni, végső célként meghatá
rozva a Légierő tisztjeinek, a „kék kabátosoknak” az űrbe
küldését. Eisenhower elnök és tanácsadói viszont arra
törekedtek, hogy visszatartsák a túlságosan törekvő ka
tonai vezetőket, megakadályozva őket ambiciózus terve
ik valóra váltásában.
Az űrkorszak hajnaláról azonban több katonai és pol
gári példát ismerünk, amikor nyilvános közlések szerint
ugyan nem történt semmi, aztán végül mégis minden
megvalósult - titokban. Az egyik talán legemlékezete
sebb példa Werner von Braun huntsville-i csapata, mely
hivatalosan - egy döntés értelmében - elesett az első
amerikai mesterséges hold megépítésének lehetőségé
től, aztán, a legnagyobb titoktartás közepette, a tudósok
egy csoportja mégis ellátta őket a szükséges alkatré
szekkel, s így készült el az Explorer 1. Amikor a Légierő
nem kapta meg az első emberszállító űrhajó megépíté
sére vonatkozó megbízást 1958-ban, vezetői egy olyan
űreszköz megépítéséről határoztak, melyet minimális
többletmunkával, ember vezette űrhajóvá lehet átalakí
tani. Habár a Légierő néhány tisztje állítja, elsősorban a
Lockheed mérnökei törekedtek embert szállító űrhajó
Föld körüli pályára küldésére, a Lockheed azonban
semmiféle döntést nem hozhatott űreszközök fejleszté
séről - a Légierő beleegyezése nélkül. Továbbá, a Légi
erő jó néhány tisztje semmiféle titkot nem csinált abból,
hogy ez idő tájt szilárd elhatározásuk volt embert külde
ni az űrbe.
A Légierő elsődleges űrprogramja - az orosz Szputnyik-program célkitűzéseihez hasonlóan - , felderítő mes
terséges hold megépítésére vonatkozott. A WS-117L ter
vezet hivatalosan 1956-ban indult. Éveken át súlyos fi

nanszírozási válsággal küzdött, ez a körülmény pedig
meglehetősen bosszantotta a Légierő mintegy tucatnyi
alkalmazottját, akik közvetlenül a projekten dolgoztak.
Azonban a Szputnyik felbocsátása után néhány hónap
pal a WS-117L program költségvetési támogatása jelen
tősen megnövekedett, az összes igényelt anyagi forrást
rendelkezésre bocsátották. 1958 elején a Légierő külön
böző alprogramokra osztotta a WS-117L-t; ezek a Dis
coverer, a Midas és a Sentry (Őrszem). Ezeknél a prog
ramoknál részben azonos alkatrészeket és hordozóraké
tákat használtak.
Elsőnek a Discoverer indítását ütemezték be. Habár
hivatalosan technikai jellegű kísérletnek nevezték, iga
zából ez csak fedőnév volt, a Corona felderítő mester
séges holdat takarta. A Corona-tervezet végrehajtását
Dwight D. Eisenhower elnök is támogatásáról biztosítot
ta 1958-ban. Eisenhower elnök rendelete szerint a
Corona-tervezetet ugyanannak a közös vezetés alatt ál
ló CIA-Légierő csoportnak kellett irányítania, mely rend
kívül sikeresen vezényelte le az U -2 kémrepülőgép
programot. Richard Bissei, a CIA tervezési igazgatója
vezette az új projektet. A hivatalos fedőtörténet szerint a
Discovered a különböző új űrtechnológiák kipróbálásá
ra, valamint biológiai kutatások céljából, egerek és maj
mok világűrbe küldésére építették. A Corona titkos
program volt, ami azt jelentette, hogy amíg valaki hiva
talosan nem jelenti be a létezését, addig nem beszél
hettek róla, sőt, semmiféle publikációban nem említhet
ték. A titkosszolgálat nyelvhasználatához igazodva, a
Corona úgynevezett „fekete” projekt volt, és mindenki,
aki csak kapcsolatba került a nyilvános Discoverer-programmal, azt hitte, hogy itt valami teljesen ártalmatlan
technológiai tervezetről van szó. Néhányan azonban
mégis gyanakodtak.
A tervek szerint a Coronát az átalakított Thor interkon
tinentális ballisztikus hordozórakétára szerelték volna, és
a bostoni székhelyű Itek Corporation által gyártott kame
rarendszert akarták alkalmazni. A kamera, az elképzelé
sek szerint, 70 milliméteres filmre készített felvételeket, a
filmkazettát ezután kicsiny visszatérő-kapszulába továb
bították, s ezt, miközben ejtőernyővel ereszkedett a Föld
felé, egy repülőgép kapta el a levegőben. Repülés köz
ben a kamerát és a visszatérőegységet hozzá rögzítetté к
egy hordozórakétához, és második fokozatként funkcio
nált. Ez az összeállítás végül az Agena nevet kapta, s a
Lockheed gyártotta.
A Midas korai riasztó mesterséges hold volt. Legfőbb
feladataként a startoló szovjet interkontinentális balliszti
kus rakéták által keltett forró pontok kimutatását jelölték
meg. Habár az eredeti tervek szerint a jóval erősebb
Atlas hordozórakéta vitte volna Föld körüli pályára, végül
ugyanazt az Agena fokozatot használták, mint a Discoverer/Corona-küldetések alkalmával, ez a fokozat látta el
a stabilizálási feladatokat, és szolgált energiaforrásként
az orbitális pályán. A Coronával ellentétben a Midasküldetésekben nem vett részt a CIA. A Midas a Légierő
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saját programja volt, irányítását a Los Angeles-i székhe
lyű, a Légierőhöz tartozó, Ballisztikus Rakéta Részleg
(BMD) speciális mesterséges holdakra szakosodott osz
tálya végezte. A BMD később igen jelentős szervezetté
vált, s olyan kiemelt feladatokat kapott, mint például az
Atlas és a Titán interkontinentális ballisztikus rakéták kifejlesztése.
A WS-117L tervezet harmadik és egyben a legna
gyobb volumenű, szintén a Légierő fennhatósága alá tar
tózó alprogramja a Sentry volt. Hasonlóan a Midashoz,
ez is Atlas hordozórakétát használt volna, a Lockheed
gyártotta Agena fokozattal. Habár létezett a Corona mes
terséges hold, a Sentry tekinthető az amerikai felderítési
tevékenység elsődleges végrehajtójának, s ezzel tulaj
donképpen az eredeti WS-117L-program megvalósulá
sának. Ez volt a BRD legnagyobb űrvállalkozása. Az osz
tály számára, beleértve a vezetőket is, a Corona volt az
egyetlen program addig, amíg a jóval ambiciózusabb és
komplexebb Sentry üzemszerűen nem kezdte el műkö
dését, a feltételezések szerint valamikor 1960-ban vagy
1961-ben. Miközben az orosz Szputnyik felbocsátása
előtt a W S -117L tervezet vezetői költségvetési támogatá
sért könyörögtek, addig a Sentry-program irányítói az
összes igényelt összeget megkapták, az 1958-as 10 mil
lió dollárról 159,5 millió dollárra ugrott a következő évben
a rendelkezésükre álló keret, habár meglehetősen szöve
vényes bürokratikus módszerek árán jutottak hozzá. A
Corona-programmal ellentétben a Sentry ismert volt. A
tervezet „fehér” volt, legfeljebb csak egy kis szürke árnya
lat keveredett bele, ugyanis a legtöbb részletét titkosították, miközben a létezéséről és felderítő tevékenységéről
a különböző sajtószolgálatok is tudtak.
A bürokratikus csűrés-csavarások következtében a
Sentry- és a Midas-programot egyesítették, s áthelyezték
az ARPA (Korszerű Kutatási Programok Hivatala) irányí
tása alá. Az ARPA-t Eisenhower elnök hozta létre, miután
Amerika feleszmélt a Szputnyik okozta sokkból. Az új hi
vatal teljesen független egységként funkcionált a Védel
mi Minisztériumon belül, vezetőségében helyet kaptak a
Szárazföldi Erők, a Haditengerészet és a Légierő tisztjei.
Az ARPA vezetősége Washingtonban hozta a döntése
ket, a Sentryre és a Midasra vonatkozóan is, és az öszszes jelentős határozat itt született a BMD által Los An
gelesből felügyelt műholdas programok vonatkozásában
is. 1958 és 1959 során meglehetősen visszaéltek ezzel a
helyzettel, s kivívták a Légierő Pentagonban székelő ve
terán irányítóinak ellenszenvét, ugyanígy a Ballisztikus
Rakéta Részleg vezetőiét is. Az ARPA meglehetősen
népszerűtlen volt a Légierő szemében.

kai ismereteik miatt. A Légierő végül is nem támogatta
ennek a verziónak a megépítését.
1958 áprilisának végére a Lockheed elkészítette a piló
tás „űr-orvosi visszatérő berendezését” a Sentry-program
keretében. Az elképzelés szerint embert helyeztek volna
egy rendkívül szűk, a továbbfejlesztett Agena hordozóra
kéta csúcsán kialakított űrkapszulába. Erre az időre a
Lockheed mérnökei csökkentették az űrkapszula mérete
it az Agena rakétafokozat átmérőjéhez igazodva, 152,4
cm-re. A rendkívül szűk hely miatt az űrhajósnak megle
hetősen kitekert testhelyzetben kellett ülnie, a lábát fel
húzva és maga mellé feszítve; ez a testhelyzet lényege
sen különbözött a későbbi űrrepüléseknél alkalmazottól,
amikor a lábszárak a felhúzott térdekkel egy vonalban,
vízszintesen nyugodtak. Az űrhajót a tervek szerint egy
Atlas rakéta emelte pályára Agena végfokozattal, mely
utóbbi a stabil repülést és az energiaellátást szolgálta.
Szilárd hajtóanyagú fékezőrakétákat erősítettek az
Agena oldalára, hogy visszatéréskor lefékezzék az űrha
jót, majd leválasszák róla a visszatérő kapszulát.
A Lockheed által elkészített pilótás Sentry-változat
mindössze a következő lépést jelentette a Légierő által
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1. ábra: A Lockheed vállalat 1958 áprilisában kiadott
WS-117L tervezete az Agena fokozatból kialakított ember
szállító űrhajóról. Az űrhajót Atlas hordozórakéta juttatta vol
na fel Föld körüli pályára. A Lockheed akkor készítette ezt a
tervet, amikor a Légierő is dolgozott a saját „Ember az Űr
ben” programján. Érdemes megfigyelni, milyen hihetetlenül
szűk hely maradt az űrhajós számára, s milyen kicsavart
testhelyzetben kellett repülnie

IN B O A R D P R O F IL E

A Lockheed céljai
Éveken át, a WS-117L felderítő mesterséges hold prog
ram mellett, a Légierő rendelkezett egy további szerző
déssel az ember űrbe küldésére is (MIS), ennek célja a
Légierő pilótájának mielőbbi világűrbe juttatása volt. Jó
néhány társaság folytatott kutatásokat ezen a téren, ha
bár meglehetősen kevés támogatást élveztek egészen
az orosz Szputnyik felbocsátásáig. 1958 januárjában a
Lockheed elkészült a nagyméretű, kúp alakú pilótás űrka
bin tervével. A 274 cm magas, 426 cm széles kapszulát
az Agena rakétafokozatra tervezték, mely csak alig volt
valamivel szélesebb a kapszula átmérőjének felénél. Az
űrhajó/rakéta kombináció valamiféle hatalmas gombára
emlékeztetett a kilövőállványon, olyasféle formációra,
melyet a korai mesterséges hold tervezői igyekeztek el
kerülni, az akkoriban még aránylag hiányos aerodinami
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2. ábra: Két vázlat a Sentry nagy felbontóképességű műhol
das felderítő program 1959 áprilisában készített, második
tervezetéből. A meglehetősen szokatlan fékezőrakéta-rend
szer, egy teleszkópos rácsszerkezet végén helyezkedett el.
A kamera pontos felépítése és elhelyezkedése tisztázatlan.
Ez az a végső formula, melyet a Sentry E-5-program szá
mára a Lockheed végül is elfogadott, habár a fékezőrakéta
rendszert törölniük kellett

támogatott, a Discoverer-program részét képező űr-orvo
si kísérletekhez. A program keretében ekkorra már leg
alább egy kis testű emberszabású majom űrrepülésére
sor került, habár a Corona-program vezetői mindezt igye
keztek úgy beállítani, hogy csupán az ő felderítő mester
séges holdjuk fedőtörténetéről van szó. A Lockheed piló
tás Sentry műholdtervezete akkoriban nem kapott külö
nösebb támogatást.
Az ok minden bizonnyal az 1958 tavaszán és nyarán
uralkodott közhangulattal függött össze, miszerint „Em
ber az Űrben” program nincs napirenden! A Légierő kü
lönösebben nem foglalkozott a javaslattal, vezetői sok
kal inkább érdeklődtek a Dyna-Soar űrrepülőgép, vala
mint korszerű emberes űrprogramok iránt, mint holmi
ballisztikus pályán repülő kapszula iránt, amely különö
sebben semmiféle kihívást nem jelentett, és számotte
vően vonzó sem volt. Jó néhány repüléssel foglalkozó
mérnök még abban sem volt egy véleményen, hogy va
jon milyen alapvető tervezési kritériumoknak kell megfe
lelni egy ilyen célból megépítendő, visszatérő űreszköz
nek. Valójában az Atlas interkontinentális ballisztikus ra
kéta (ICBM) mindössze csak 75%-os megbízhatósági
paraméterrel rendelkezett, s az ICBM-program irányítói
nem is láttak különösebb okot ennek növelésére. Ez
oda vezetett, hogy a különböző űrprogramok irányítói
más-más rakéták kifejlesztésére törekedtek az űrszer
kezetek Föld körüli pályára juttatásához. Mindezek elle
nére az Atlas hordozórakétát használták, mivel más
nem állt rendelkezésre. Természetesen sok programot
még sűrű homály fed, azonban az nyilvánvalónak tűnik,
hogy a Légierő nem támogatta az űrkapszula megépíté
sét, inkább volt érdekelt jóval bonyolultabb űrprogramok
megvalósításában.

Az adatfeldolgozás korlátái
1958 folyamán a Sentry felderítő mesterséges hold ter
vezete mind határozottabb formát öltött. A Coronával
vagy a Midasszal ellentétben a Sentry képes volt szá
mos különböző karakterű hasznos terhet felvinni, bele
értve mind a vizuális, mind az elektronikus felderítő be
rendezéseket. 1958 végére a Légierő két különböző ka
merarendszert fejlesztett ki a Sentryhez, a korai hivatko
zások szerint egy „Pioneer” és egy „Advanced” kamerát,
azonban a nevek hamarosan megváltoztak E-1-re és
E-2-re. Mindkettőt az Eastman Kodak Társaság gyártot
ta Rochesterben, New York államban. A Légierő tanul
mányozta az E -3 továbbfejlesztett rendszert is. Egy ko
rábbi adminisztratív döntés eredménye volt, hogy a mű
holdak valamennyi fontpsabb elemét külön nagybetűvel
jelöljék, „A”-tól kezdve. így az „A” jelentette a burkolatot,
а „В” a hajtóművet és így tovább. Az „E” egyszerűen
csak a kamerarendszerre utalt. Az E-1 tulajdonképpen
egy aránylag szerény teljesítményű, demonstrációs ka
mera volt, amely már képes volt bizonyos objektumokat
meglátni a Föld felszínén - a durván 30 méter átmérőjű
eket. Az E-1 kamerának 15,24 cm-es volt a fókusztávol
sága; minél nagyobb a fókusz, annál hatékonyabb a ka
mera. Az E-1 feladata annak bizonyítására irányult,
hogy az űreszköz és a földi rendszerek képesek együtt
dolgozni. Az E -2 a maga 91,44 cm-es fókuszú kamerá
jával már a mindössze hatméteres objektumokat is meg
tudta különböztetni a felszínen, ideális körülmények ese
tén. A mesterséges hold nagyjából 5 perc alatt repült át
a célterület felett, eközben igyekezett a lehető legtöbb
felvételt készíteni. Az E-2-es sztereóképeket is tudott
rögzíteni, kameráját a pálya mentén előre és hátra fordít

3. ábra: Művészi ábrázolás a Sentry (későbbi nevén Samos)
E-2, filmkiolvasó rendszerrel felszerelt, mesterséges hold
működéséről

va, ugyanarról a területről különböző látószög alatt alko
tott képek révén. Ez a technikai megoldás további lehe
tőséget adott a fotóértelmezők kezébe, egészen ponto
san meg tudták határozni a felvételeken látható objektu
mok méretét. Azonban a kamera nem tudott oldalirány
ban elfordulni, ezért az a terület, melyet a mesterséges
hold fotózni tudott, nagyjából közvetlenül az űreszköz
alatt elterülő sávra korlátozódott.
Az E-1 és az E-2 kamera az elkészült fotók helyszíni
adatainak feldolgozására és továbbítására is képes volt.
Amint a fedélzetén tárolt filmet leexponálták, azt kicse
rélték egy másikkal, majd a használtat előhívták és fixál
ták. A film megszáradását követően, fénysugárral szkennelték a képet, a film sötét és világos foltjainak megfele
lően elektromos impulzusokat keltettek, melyeket kisu
gároztak a Földre a 6 MHz-es tartományban. Az előnye
ennek az eljárásnak a következő volt: az elkészült felvé
tel mindössze néhány órán belül továbbítható volt a
Földre, s a mesterséges hold további heteket tölthetett
orbitális pályán. Mindennek azonban ára volt: az ily mó
don továbbított képek száma kevés volt, mindössze né
hány tucatnyit tett ki napi bontásban. Igazából számos
Szovjetunió felett készített fotó elveszett, mert egész
egyszerűen nem állt annyi idő rendelkezésre, hogy lesu
gározzák őket az Egyesült Államok területén található
földi állomásokra, amikor azok látóvonalba kerültek. A
felvételek alacsony számának kompenzálására a Légi
erő több műholdat szándékozott pályára állítani, azokat
párhuzamosan működtetni, egyben drasztikusan meg
emelni a földi állomások számát és a teljes program költ
ségét is.
Az E -3 még mindössze vázlatrajzok formájában léte
zett 1958-ban, de jóval fejlettebb kamerára vonatkoztak
a leírások, mint az E-2-nél. A legfontosabb különbség
az E -3 és a többi kamera között az volt, hogy a kame
rája különleges elektrosztatikus szalagot használt a ké
pek tárolására, azért, hogy növelni lehessen az átviteli
sebességet. Az E -3 sokkal népszerűbb volt az ARPA
vezetőinél, mint a Légierő Ballisztikus Rakéta Részle
génél, a műholdas fejlesztésekért felelős döntéshozók
körében. Az ARPA vezetői kevésbé támogatták a már
kipróbált, a Ballisztikus Rakéta Részleg által használt
kiolvasási eljárást, úgy érezték, az E -3 még ki nem pró
bált elektrosztatikus szalaggal működő berendezése
jobb felbontást kínál, s egyúttal több képet is ígér mű
holdanként.
Függetlenül attól, hogy milyen kamerát használtak, az
E-1 -et, az E-2-t vagy az E-3-at, a fényképezhető terü
let viszonylag kicsiny volt, az orrával a Föld felé mutató
mesterséges hold alatti területre korlátozódott, mivel
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4. ábra: A Lockheed elképzelése a Sentry E -5 nagy felbon
tóképességű kamerára (HR) vonatkozóan. Ezt az összeállí
tást nem fogadták el

gravitációs stabilizálási módszert alkalmaztak. Ez volt az
elsődlegesen használt megoldás űreszközök stabilizálá
sára. Az eljárást Jack Heríher hadnagy fejlesztette ki, s
a módszer kidolgozásának felügyeletével is megbízták,
amíg a WS-117L programban részt vett 1955 és 1957
között. Herther azonban sohasem volt meggyőződve ar
ról, hogy ez a fajta stabilizálási módszer teljes mérték
ben beválhat.
Az elmondottaknak ellentmond, hogy CIA által irányí
tott Corona mesterséges hold által használt E -1 , E-2 és
E-3 kamerák által exponált filmeket visszatérő kapszula
hozta le a Földre. A fotófeldolgozóknak nem volt lehető
ségük az elkészült képek azonnali kielemzésére - jó né
hány napot várniuk kellett erre azonban sokkal több ér
tékelhető felvételhez jutottak. A Corona minden egyes
nap a Szovjetunió 2,414 millió négyzetkilométeres terüle
tét fényképezte le, összehasonlításként a Sentry mind
össze 102 976 négyzetkilométert.
1957 végén a Légierő felderítésben érdekelt tanács
adói, akik a polgári RAND társaságnál dolgoztak Los An
geles külvárosában, nagyobb kamera használatát java
solták, nagyobbat, mint a nem sokkal később a Coronához választott, 3,05 méteres fókuszú. Azonban a
Szputnyik fellövését követő évben a Légierő mestersé
ges holdakkal foglalkozó hivatala figyelmen kívül hagyta
ezt a javaslatot, és a Corona a maga 60,96 cm-es kame
rájával az egyetlen rendelkezésre álló lehetőség volt a
műholdas felderítés megkezdésére.

Javaslat pilótás Sentry-repülésre
1958 elején az ARPA vezetői együttműködést kezdemé
nyeztek pilótás űreszköz megalkotására, a tervezet neve
Ember az Űrben (Man in Space - MIS) volt. A rövidítés
utolsó betűjének jelentését átcserélték a „lehető leghamarabb”-ról (Soonest) „világűrre” (Space). Amikor azon
ban 1958 nyarára egyértelművé vált, hogy egy új, polgá
ri űrhajózási hivatalt szándékoznak létrehozni a NACAból (Nemzeti Repülésügyi Tanácsadó Hivatal), a Penta
gon és a Fehér Ház vezetői megegyeztek abban, hogy
ez az új polgári hivatal lesz felelős az emberes űrprogra
mért. 1958 augusztusában a NACA kiadott egy előzetes
tervet az emberes űrszállító eszköz megvalósítására vo
natkozóan, ez az elképzelés kapta később a Mercury ne
vet. Októberben, az akkor megalakult NASA több tucat
szerződést kötött különböző vállalatokkal a Mercury űr
hajó megépítésére.
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1958 augusztusában a Légierő felkérte a Lockheed
vállalatot a pilótás Sentry űrhajó tervezet számos részle
tének újbóli átgondolására. Az űrkapszula az eredeti ter
vek szerint 1382,4 kg-ot nyomott volna, repülése közben
a 3567,6 kg-os Agena fokozathoz erősítve. Ez az elren
dezés szerepelt a Lockheed áprilisi terveiben, mindez
megtetézve két szilárd, egyenként 7200 kg-os tolóerejű
gyorsítórakétával, melyek a négy másodperces működé
si idő alatt 4,5 g gyorsulást fejtettek ki. A Lockheed terve
zetében 203,2 cm hosszú és 152,4 cm széles űrkabin
szerepelt, a visszatéréshez lekerekített kúp alakú formá
val. A tervek újbóli átgondolása során hővédő pajzsot ter
veztek, valamint különleges ötvözetek használatát. Ám
az átdolgozott elképzelés sem tartalmazott menekülő
rendszert, nem lett volna lehetőség az űrkapszula levá
lasztására az esetleges hordozórakéta-robbanás alkal
mával.
Habár a washingtoni döntéshozók már jóval korábban
elhatározták, hogy a NASA fogja kifejleszteni az ember
szállító űrhajót, a Lockheed mérnökei Kaliforniában a vál
lalat üzleti tevékenységének bővítését deklarálták. 1958
augusztusában kezdeményezték, hogy a Légierő fejleszszen ki saját adattovábbító és időjárás-megfigyelő mes
terséges holdakat, fejlesszék tovább az Agena rakétafo
kozatot, növeljék meg az orrkúp átmérőjét, s további fo
kozatot szerettek volna építeni az Atlas-Agena hordozórakétához. Akkoriban azonban a Légierő ezen kezdemé
nyezések egyikét sem támogatta, a Lockheed mégis sze
rette volna tevékenységét kiterjeszteni a felderítő mester
séges holdak építésén túl az emberes űrrepülés megva
lósítására.
Mindössze néhány hónappal később a Lockheed be
szállt az emberes űrrepülés megvalósítását hivatott
szerződés elnyerésébe. A Lockheed terve a Mercury űr
hajó megépítésére vonatkozóan igen közel esett a NA
SA elképzeléséhez, bár annál némileg rövidebb kúp
alakú szerkezetet álmodtak meg, csúcsán hengeres
résszel, az ejtőernyő tárolására. Terveikben nem szere
pelt az Agena fokozat használata a Föld körüli pálya el
érésére, illetve az orbitális pályán keringéskor az ener
giaellátásra, sőt, mivel űrhajójuk közvetlenül a „kövé
rebb” Atlas hordozórakéta csúcsán ült volna, nem a „so
ványabb” Agenán, a Mercury nagyobb átmérővel ren
delkezhetett volna, 203 cm-rel, szemben a Sentry 152,4
cm-es emberszállító megfelelőjével. Az augusztusban
született MIS kezdeményezésre csak néhány széljegy
zet utalt a Légierőnél, miközben decemberben részlete
sen kidolgozta a vállalat a Mercury űrhajóra vonatkozó
tervezetét a NASA számára. A két változat, habár mind
össze néhány hónap telt el kidolgozásuk között, és két
ségkívül ugyanazok az emberek vettek részt a munká
ban, mégis meglehetősen távoli rokonságban állt csak
egymással.
1959 januárjában a NASA a McDonnell Repülőgépgyá
rat választotta a Mercury űrhajó gyártójának. A Lockheed
egyik napról a másikra kimaradt az emberszállító űrhajó
megépítéséért folytatott versenyből. A tény, miszerint
nem állt rendelkezésükre hivatalos formában kidolgozott
katonai emberes űrprogram, nem gátolta a Légierő tiszt
jeinek azt a törekvését, hogy teljesen lemondjanak saját
emberszállító űrhajó megépítéséről, mint ahogy a Lock
heed mérnökeit sem.
(Folytatjuk)
Dwayne A. Day: „A Sheep in Wolf’s Clothing”
(Spaceflight, 2002. október.) c. cikk nyomán fordította:
Aranyi László
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A jelentés leszögezi, hogy fizikai és szervezeti okok
azonos mértékben járultak hozzá a baleset bekövetkezé
séhez, azaz a NASA szervezeti (inkább szervezetlenségi?) kultúrája ugyanúgy okozója volt a tragédiának, mint
a bal szárnyat eltaláló szigetelődarab. A bizottság külön
kihangsúlyozta, hogy az amerikai nemzetnek most az az
érdeke, hogy a kiöregedőben lévő űrrepülőgép-rendszert
mielőbb felváltsa egy új, korszerű szállító űrjármű.
A jelentés (amely pdf formátumban letölthető a
http://www.caib.us/news/report/default.html oldalról) a bi
zottság 13 tagjának, a 120 fős kutató-vizsgáló személy
zetnek, 400 NASA- és szerződéses alkalmazottnak, vala
mint 25 ezer egyéb kutató munkájának az eredménye.

I
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1. ábra: A CAlB-jelentés címoldala

2003. augusztus 26-án a CAIB (Columbia Accident Inves
tigation Board) a Columbia Balesetét Vizsgáló Bizottság
közzétette 248 oldalas jelentését. Az anyag nem tartalmaz
különösebb meglepetést: a katasztrófát okozó események
kiindulópontját a start során, az emelkedés közben bekö
vetkezett incidensben lehet keresni, bár 100%-os bizonyí
tékot a bizottság sem tudott felmutatni. A legerősebb érvet
a „szárnybelövési” tesztek szolgáltatták, amelyek eredmé
nye még az avatott szakembereket is meglepte.
A szárnyak belépőélét borító paneleket az űrrepülőgé
pekével azonos felépítésű vázszerkezetre erősítették fel.
A vázszerkezet egyúttal lehetővé tette körülbelül 200 ér
zékelő, nagy sebességű (másodpercenként 2000-7000
képet rögzítő) kamerák és nagy teljesítményű lámpák fel
szerelését. A habdarabokat egy kifejezetten erre a célra
módosított nitrogénágyúval lőtték ki a tesztalkatrészekre.
Először az Enterprise kísérleti űrrepülőgép 5-10. szá
mú üvegszál erősítésű paneléit vizsgálták. Ezekkel a bo
rítólemezekkel tesztelték és kalibrálták a berendezést.
Már ezek a kísérleti lövések is meglepő eredményt hoz
tak: az egyik panel ugyanis 14 cm hosszan megrepedt,
egy másik pedig elmozdult a helyéről, emiatt rés keletke
zett közte és a szomszédos T-tömítés között.
Ezután a teszteket elvégezték RCC-paneleken is. Igye
keztek olyan alkatrészeket kiválasztani, amelyek körülbelül
ugyanannyit repültek, mint a Columbia belépőélének 8.
számú burkolólapja. Először a Discovery 6., majd az
Atlantis 8. paneljét lőtték meg a habbal. Utóbbi esetében a
hab sebességét 800 km/h-ra állították, 25,1 fokos becsa
pódási szög mellett. A számítógépes elemzések szerint ez
felel meg leginkább a Columbia indításakor látott ütközés
nek. Az eredmény megdöbbentő volt. A panelen egy körül
belül 40x43 cm-es lyuk keletkezett. A borítólemezen emel
lett 30 cm-es hosszúságot elérő repedések is kialakultak.
A 8. és 9. panel közti T-tömítés szintén megsérült.
A becsapódás nyomán keletkezett három nagyobb da
rab beesett a belépőéibe. Bár nem biztos, hogy a Colum
bia szárnya is pontosan ilyen módon károsodott, de ek
kora darabok a Columbia szárnyában is maradhattak, és
elképzelhető, hogy csak valamilyen manőverezés hatá
sára sodródtak ki onnan.

Start, emelkedés, problémák
A Columbia január 16-ai indítása előtti visszaszámlálás
során gyakorlatilag említésre méltó esemény nem tör
tént, a legöregebb űrrepülőgép 28. alkalommal közép-eu
rópai idő szerint 16.39-kor indult útnak. Felszállás közben
a rendszer igen erős keresztszélbe került. Az orbiter
szárnyának terhelése elérte a tervezéskor specifikált
csúcsérték 70%-át. A vezérlőrendszerek korrigálták a
szél hatásait, és a baleset után megtalált adatrögzítőn lé
vő jelek tanúsága szerint a vezérlőrendszer aktívabb volt,
mint a megelőző repülések bármelyikén.
57 másodperccel start után a keresztszél és az annak
hatásait korrigálni igyekvő rendszer működése miatt a
rendszer alacsony frekvenciájú rezgésbe (lengésbe) kez
dett. A jelenséget a folyékony oxigén mozgása okozta,
mely megszokott, azonban ennél a repülésnél a rezgés
amplitúdója nagyobb volt, és tovább tartott, mint az eddigi
repülések alapján normálisnak tartott érték. 95-105 má
sodperccel a felszállás után a keresztszél erőssége ki
sebb volt, és ez is hozzájárult a rezgés fennmaradásához.
Ez csak a szilárd hajtóanyagú rakéták leválásakor, 127
másodperccel az indítás után szűnt meg. A külső hajtó
anyagtartályt az űrrepülőgéphez rögzítő V alakú tartórúdkettős terhelése jóval a tervezési maximum alatt volt. A re
pülési rendszer pedig végig biztosította a stabilitást.
A felbocsátás felvételeinek utólagos elemzése során
kiderült, hogy az indítás után 81,7 másodperccel az
orbitert a külső tartályhoz rögzítő bal oldali rúd környéké
ről egy nagyobb és legalább két kisebb szigetelőhab-darab vált le. További analízisek során feltárták, hogy a na
gyobb darab 0,2 másodperccel később a Columbia bal
szárnyának alsó feléhez, a belépőéli RCC-paneleknek
csapódott. A nagyobb habdarab a felvételek szerint
50-70 cm hosszú és 30-45 cm széles volt, és másodper
cenként legalább 18 fordulattal bukdácsolva mozgott. A
becsapódáskor a hab és az űrrepülőgép közti relatív se
besség 660-920 km/óra közöttire volt becsülhető.
A start másnapján, anélkül, hogy a Columbia legénysé
ge, a földi irányítás vagy bárki más tudta volna, az űrrepü
lőgéptől elsodródott egy ismeretlen tárgy. Az orbiterhez vi
szonyítva a tárgy sebessége 1-5 km/óra volt, és leválása
után két napig maradt még Föld körüli pályán, majd a Föld
légkörébe visszatérve elégett. Az objektumot a baleset
után, a követési adatok utólagos elemzése alapján vették
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csak észre, és a további elemzések alapján a szakembe
rek azt valószínűsítették, hogy a start során történt becsa
pódás következménye lehet a levált objektum.
A repülés második napján, a start nagy felbontású fel
vételeinek elemzésekor derült ki, hogy leváló habdarab
csapódott a gép bal szárnyának. A felvételeket alaposan
átnézték, majd a vizsgáló csoport arra a megállapításra
jutott, hogy a felvételek felbontása nem megfelelő ahhoz,
hogy meg tudják becsülni a Columbia szárnyán keletke
zett sérülés mértékét. így hát azzal a javaslattal álltak elő,
hogy a NASA kérje fel a Védelmi Minisztériumot, hogy
készítsenek nagy felbontású képeket a pályán lévő űrre
pülőgépről. Ez a kérés azonban elakadt a bürokrácia szö
vevényében.
A becsapódás vizsgálatára külön csoport alakult a
NASA-n belül, akik hasonló elhatározásra jutottak. Mivel
azonban a nagy felbontású képek nem készültek el, a
csapat csak matematikai modellekkel tudott dolgozni,
ami nem lehetett alkalmas ilyen jellegű becsapódás hatá
sainak elemzésére, felmérésére. Hatnapi vizsgálódás
után végül arra az álláspontra jutottak, hogy valószínűleg
helyi felmelegedéseket fognak észlelni a visszatéréskor,
de nem állították egyértelműen, hogy az űrrepülőgép
szerkezete is károsodhat. így a küldetést vezető csapat
(Mission Management Team) egyszerűen úgy vélte, hogy
a szokásos, repülések közti földi javítással, karbantartás
sal megoldható a probléma, további lépésekre nincs
szükség.
A NASA mérnökei ugyan figyelmeztető e-maileket ír
tak, de ezek a figyelmeztetések nem jutottak el a megfe
lelő szintre.
Leszállás, tragédia
Február 1-jén aztán elérkezett a leszállás ideje. A pa
rancsnok és a pilóta közép-európai idő szerint 14.15-kor
végrehajtotta a fékezőmanővert, majd a belépéshez szük
séges állásszögbe manőverezte a Columbiát. A légköri fé
keződés szakasza 14.44.09-kor kezdődött meg a Csen
des-óceán fölött. Hat perc alatt a szárnyak belépőélei és
az orr több száz Celsius-fokra melegedett fel.
Mindössze 3 és fél perccel a légkörbe lépés után - a
baleset után megtalált adatrögzítő adatai szerint - a bal
szárnyban a megszokottnál nagyobb mértékű volt a felmelegedés. Egy perccel később a Columbia a terveknek
megfelelően jobb fordulóba kezdett, hogy ezzel is csök
kentse süllyedésének mértékét, ezáltal tehát kevésbé
melegedjen fel.
14.50.51-kor a Columbia elérte a maximális felmelege
dés pontját, majd 14.53.26-kor elhaladt az Egyesült Álla
mok nyugati partja fölött, Sacramento térségében.
14.53.46-kor az orbitert körülvevő forró levegő színe
hirtelen fehérre változott. Ez volt az első látható jele,
hogy darabok hullanak le a Columbiáról. Négy hasonló
esetről számoltak be a szemtanúk a következő 23 má
sodpercben, majd egy hirtelen, erős felvillanást láttak,
amikor a Columbia átrepült Kalifornia és Nevada állam
határa fölött. Ekkor az űrrepülőgép a hangsebesség
22,5-szeresével repült, 68 km-es magasságban.
14.54.24-ig a leszállás teljesen normálisnak látszott az
irányítóközpontban. Ekkor az egyik repülésirányító észre
vette, hogy a bal szárnyban négy hidraulikus érzékelő
meghibásodott.
14.56.30-kor a Columbia Arizona fölött váltott át bal for
dulóba, és 14.58.00-kor már Új-Mexikó és Texas határa
fölött repült, Mach 19,5-del, 63 km-es magasságban. Kö
rülbelül ebben az időben veszíthette el azt a hővédő
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csempét, amelyet később a baleset helyszínétől nyugat
ra legtávolabb találtak meg.
14.59.15-kor a földi irányítás tájékoztatta a Columbiát,
hogy észlelik a bal oldali futómű guminyomásának el
vesztését. Erre már csak egy félbeszakadt válasz érke
zett a Columbia parancsnokától, Rick Husbandtől: „Vet
tem ...”. Ez volt a Columbia legényégének utolsó adása.
15.00.18-kor a Columbia az amatőr felvételek tanúsá
ga szerint szétesett.

A CAlB-jelentés megállapításaiból
A Columbia és legénysége elvesztésének fizikai oka a
bal szárny belépőélének hővédő rendszerén lévő rés
volt. A rést az a szigetelőhab-darab okozta, amely a kül
ső hajtóanyagtartályt az űrrepülőgéppel összekötő bal ol
dali rúd mellől szakadt le, és a szárnyat a 8. számú RCCpanel alsó felénél találta el, 81,9 másodperccel a start
után. Visszatérés közben ezen a hővédő rendszeren lé
vő résen keresztül forró levegő hatolt a szárny belsejébe,
és megolvasztotta a szárny alumíniumszerkezetét. Ez a
szárny elgyengülését okozta, majd a növekvő aerodina
mikai terhelések miatt a jármű irányíthatatlanná vált, a
szárny rendszerei meghibásodtak, az űrrepülőgép pedig
darabokra szakadt.
A nagy hajtóanyagtartály az űrrepülőgép egyetlen
olyan eleme, amelyik nem újrahasznosítható. Anyaga
nagyrészt alumíniumötvözet, acélból és titánból készült
kötési pontokkal. A tartályra hőszigetelés gyanánt mű
anyag habot visznek fel, gépi és kézi szórással. A szige
telés célja kettős: egyrészt biztosítja a tartály belsejében
azt a hőmérsékletet, amelyen mind a benne tárolt oxigén,
mind pedig a hidrogén megőrzi folyékony halmazállapo
tát, másrészt garantálja, hogy a tartály külső felszínén a
hőmérséklet ne legyen túl alacsony. Ez azért fontos, hogy
ne képződjön a külső felületen jég vagy zúzmara, ami a
start idején fellépő vibráció miatt leválhat a tartályról, és
megsértheti az űrrepülőgép hővédő rendszerét.
Nyilvánvaló, hogy a töltéskor a tartályon bekövetkező
nyomás- és hőmérsékleti terhelés miatt, a rezgések mi
att, és amiatt, hogy indítás előtt az űrrepülőgép súlya a
tartályon keresztül tevődik át a szilárd hajtóanyagú raké
ta-párosra (illetve azokon keresztül az indítóasztalra), a
tartályban rugalmas alakváltozás keletkezik. Emiatt a tar
tály alumíniumszerkezete és a hab között feszültség éb
red. Ez azonban úgy tűnik, nem jelent kockázatot, mivel
az igen gyakran tapasztalt hableválások között egészen
kevés olyan eset volt, amikor közvetlenül az alumínium
ról vált le a szigetelés.
A habot azonban egyes helyeken kézzel viszik fel a tar
tályra. Ilyen hely az űrrepülőgép orrát a tartályhoz rögzí
tő tartórúd-kettős tövénél kialakított két rámpa is, ahon
nan a hab elszabadult az STS-107 indításakor. A kézi
művelet miatt nagy a bizonytalanság, soha nem ugyan
olyan a felvitt hab minősége. A hab belsejében zárvá
nyok, szennyeződések, levegővezetékek lehetnek. A bi
zottság metszeteket készíttetett kézzel felvitt habminták
ból, és a mintákon meg is találhatók ezek az anyaghibák.
A bizottság szerint az anyaghibákon kívül aerodinami
kai terhelések, hőmérsékleti, illetve nyomásbeli hatások,
rezgések, a tartály alakváltozása és rengeteg egyéb kö
rülmény járulhatott hozzá ahhoz, hogy a hab végül nem
tudott ellenállni a terhelésnek, és leszakadt.
Nem véletlen tehát, hogy a bizottság egyik legfonto
sabb ajánlása, hogy minél előbb ki kell dolgozni egy
olyan eljárást, amellyel megakadályozható a szigetelő
hab leválása a tartályról.

A szárnyak belépőéle a mára már sokak által ismert RCC,
vagyis megerősített szén-szén kompozit anyagból készül.
Mindkét szárnyon 22 ilyen RCC-panel található. Feladatuk,
hogy a belépőéi külső oldalán található több száz, nem rit
kán 1000-1500 Celsius-fokos hőmérsékletű forró levegőtől
megvédjék a szárny alumíniumszerkezetét. Mivel a szárny
belépőélének profilja a szárny teljes szélességében változik,
mindegyik RCC-panel egyedinek tekinthető.
Az idő múlásával az RCC-paneleket két fő hatás éri. Az
egyik az oxidáció, ami közvetlenül a használat eredmé
nye. Ennek hatásait különféle modellezésekkel lehet szi
mulálni, és ez alapján előre megbecsülni a panel élettar
tamát. Egy idő után észrevették, hogy apró lyukak jelen
tek meg az RCC-paneleken. Számuk csak nőtt a repülé
sek számával. Kiderült, hogy ezeket cink-oxid okozza,
amely az indítóállás festéséből származik. A cinkprimert
eredendően még egy fedőréteg is borítja, azonban ez a
fedőréteg az indítások alkalmával károsodik, és az állást
nem festik újra minden start után. így tehát a cinkalapozó
a felszínre kerül. Ha egy űrrepülőgép éppen a startállá
son van, és esik az eső (amire számos példa volt már), a
cinkalapozót az eső az RCC-panelekre moshatja. Ezzel
pedig szaporodik a sérülések száma, vagyis gyengül az
RCC-panel. Ráadásul a különféle mechanikai behatások
miatt a panelek szilikon-karbid fedő- és védőrétege meg
sérülhet, ami azt jelenti, hogy közvetlenül a vázat érheti a
visszatéréskor fellépő hőterhelés.
Számítógépes modellezéssel állapították meg, hogy a
hab közvetlenül leválása előtt - az űrrepülőgéppel azo
nos sebességgel - körülbelül 2510 km/h-val haladt. Le
válása után az igen kicsi ballisztikus együtthatója (vagyis
tömeg/felület hányadosa) miatt 1640 km/h-s sebességre
lassult mindössze 0,2 másodperc alatt. A Columbia tehát
kb. 870 km/h-val haladva tulajdonképpen nekirepült a
habdarabnak.
A becsapódás szögét 10 és 20 fok közöttinek állapítot
ták meg. Az RCC-panelek görbülete és a hab pályájának
bizonytalansága miatt azonban ezt nem lehetett ponto
sabban megadni.
A baleset után átvizsgálva a radarral végzett követések
adatait, a repülés második napján levált tárgyról utólag
derült ki, hogy elszabadulása az űrrepülőgéptől a koráb
ban végrehajtott, két helyzetszabályzó manőver követ
kezményeképpen történt meg. A tárgy pályájának, vagyis

ballisztikus jellemzőinek, valamint radarképének elemzé
se alapján a szakemberek arra a megállapításra jutottak,
hogy csak egy RCC-paneldarab rendelkezhet hasonló tu
lajdonságokkal.
Mind a baleset után megtalált adatrögzítő, mind az űr
repülőgép begyűjtött darabjainak vizsgálata alátámasz
totta azt a feltételezést, hogy a Columbia a szárnyának
belépőélét borító RCC-paneleken lévő réssel kezdte meg
a visszatérést. Erre utalnak az adatrögzítőhöz kapcsolt
szenzorok eredményei, amelyek a bal szárny belsejében,
a belépőéi környékén uralkodó hőmérsékleti és nyomásviszonyokat érzékelték. A bal szárny aerodinamikai jel
lemzőinek eltérése a Columbia korábbi repülésein ta
pasztaltaktól szintén ezt a verziót támasztja alá.
Az űrrepülőgép további darabjainak vizsgálata is meg
erősíti ezt a feltételezést. A bal oldali manőverhajtóműgondola (OMS pod) repülés irányába néző részének
megtalált darabjain ugyanis inconel (speciális fémötvö
zet) lerakódások láthatók. Ezt az anyagot pedig csak az
űrrepülőgépek belépőéle mögött használják. Ez pedig a
szárny súlyos károsodására utal. A megolvadt fém a lég
áramlattal kerülhetett a hajtóműgondolára. A darabok és
az adatrögzítő felvételének részletes elemzése alapján a
vizsgálók leszűkítették a szárny sérülésének helyét a 8.
RCC-panelre, és annak közvetlen környezetére.
A CAlB-jelentés még számos egyéb tényezőt is említ,
melyek közül egyet emelek ki, amely a tragédia első órá
iban talán a legtöbb találgatást váltotta ki. Szándékos sé
rülésnek, szabotázsnak a médiumokban megjelent cé
lozgatások ellenére sem bukkantak nyomára. Van azon
ban egy olyan munkafolyamat a külső tartály szigetelésé
nek felvitelekor, amikor megnő a szabotázs lehetősége,
mert csak egy ember van jelen. A bizottság ajánlása sze
rint ezt a munkát a jövőben két embernek kell végeznie,
ezzel is csökkentve az esetleges szándékos károkozás
lehetőségét.

A CAlB-bizottság névsora és beosztásuk
Rear Admiral Stephen Turcotte, Commander, Naval
Safety Center
Maj. General John Barry, Director, Plans and Pro
grams, Headquarters Air Force Materiel Command

2. ábra: A 13 tagú CAlB-bizottság a hivatali szobában. Mögöttük az STS-107 Columbia emblémája látható. Az első sorban középen
a bizottság elnöke, Hal Gehman nyug. tengernagy, mellette Sally Ride, az első amerikai űrhajósnő ül
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Máj. General Kenneth W. Hess, Commander, Air Force
Safety Center
Dr. James N. Hallock, Chief, Aviation Safety Division,
Department of Transportation, Volpe Center
Mr. Steven B. Wallace, Director of Accident Investiga
tion, Federal Aviation Administration
Brig. General Duane Deal, Commander, 21st Space
Wing, USAF
Mr. Scott Hubbard, Director, NASA Ames Research Center
Mr. Roger E. Tetrault, Retired Chairman, McDermott
International, Inc.
Dr. Sheila Widnall, Professor of Aeronautics and Astro
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Zsák Ferenc

MiG-15
Aero História Típusismertető 2.
A Magyar Repüléstörténeti Társaság kiadásában jelent meg az Aero Histó
ria Típusismertető 2. különszáma, mely a MiG-15-ös vadászrepülőgép ma
gyarországi alkalmazását dolgozza fel. Igen ritka, hogy egy kiadvány egy
szerre megfelel a makettezők elvárásainak és a repülés iránt érdeklődök is
részletes információt kapnak belőle. A szerző, Zsák Ferenc több évtizedes
gyűjtőmunkájának köszönhetően a légierőben használt összes altípus rész
letesen ismertetésre kerül. Igazi csemege lesz az olvasók számára a rend
szeresített 277 darab MiG-15-ös adatainak táblázatokba foglalt feldolgozá
sa, összegzése. A 78 oldalas kiadvány - ebből 14 oldal színes - sok, eddig
még nem publikált fényképpel kiegészítve jelent meg. Ez az első olyan is
mertető, mely kétnyelvű, magyar és angol képaláírással, valamint angol
összegző résszel a határainkon túl is érdeklődésre számíthat.
Vásárolható:
Kódex Könyváruház
1054 Budapest, Honvéd u. 5.
Műszaki Könyváruház 1065 Budapest, Nagymező u. 43.
SAS Militaria bolt
1051 Budapest, Sas u. 4.
Víztorony Könyvesbolt 1042 Budapest, Rózsa u. 19.
Megrendelhető utánvéttel, 1500 Ft + 600 Ft postaköltség:
Magyar Repüléstörténeti Társaság, 1066 Budapest, Teréz krt. 28.; ill. e-mailen: zsakferenc@freemail.hu

Tálosi Zoltán

1941-1945 Háborús évek
Légi események és harcok Tolna megyében
A szerző 10 éves kutatómunkával összegyűjtötte a Tolna megyében
történt légi események, lezuhanások, bombázások adatait. Ezekhez járul
tak a Duna elaknásításával kapcsolatos események, hajózási események,
halálesetek. Utólag kigyűjtésre került a megye területén zajló szárazföldi
harcok története, elsősorban a falvakban még élő szemtanúk beszámolói
alapján. Ezek nyomán és a magángyűjteményekben lévő fotók segít
ségével számos harccselekmény most került első ízben tények szerint
ismertetésre. Első ízben publikál lelőtt vagy kényszerleszállt magyar,
német és amerikai gépekről új fotókat.
Az anyagot kiegészítik az érintett angol-amerikai gépszemélyzetek és a
dunai események adatai, a Tolna megyei falvakban harci események alatt
elhunyt valamennyi hősi halott adatai.
A szerző kiadása, Szekszárd 2002, 352 oldal, 183 fotó, rajz, térkép.
Ára: kb. 2400 Ft.
Vásárolható: Szekszárdi és nagyobb Tolna megyei könyvesboltok
ban, az ALEXANDRA Kiadó üzleteiben és a SAS MILITARIA Budapest V. kér., Sas u. 4. szám alatti üzletében.
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Haditechnika-történet
Haris Lajos-Haris Ottó

Fejezetek a magyar katonai harcjárművek gyártástörténetéből
az Osztrák-Magyar Monarchia keretein belül és Magyarországon
az 1920-1940-es években V. rész

25. ábra: Az AC -1 alváz egy kísérleti falemez karosszériá
val, mint A C -3 prototípus

26. ábra: Az A C -2 páncélautó egy vaslemez karosszériával
a Közel-Keleten

títiA.

1930-ban Straussler Miklós az Endeavour Motor Со.
Ford Dealers in Brighton vállalat (európai Ford-képviselet) főmérnöke is lett. A Weiss Manfred Rt. gyár ettől az
időtől a gyártmányaiban a Ford-motorokat építette be.
Egyben a kooperációban a kísérletezés anyagi hatását
Ford-alkatrészekkel és -szabadalmakkal (Straussler)
egyenlítette ki. A hazai honvédelmi igények (kísérletek)
kielégítését a magyar katonai költségvetésből finanszí
rozták a Haditechnikai Intézeten keresztül.
1933. szeptember 11 -én aláírták az új szerződést a W. M.
gyárral a V3 tank és a 4 tengelyes iráni olajszállító kísérle
tére. Itt kell megemlíteni a Víz-programot, amely a gyár fő
sorozatgyártási termelését adta. A sivatagi hadviselésre az
angol hadsereg vízszállításra tartálykocsikat rendelt.
Straussler-szabadalom alapján a gyár kidolgozta a torziós
rugó technológiáját. Eszerint a laprugókat hengeres csava
ró igénybevételre alkalmas karos tartóval kötötték össze. A
torziós hengeres karok végei csapágyházban végződtek.
Összesen 171 db Víz típusú pótkocsi, 182 db torzióru
gós alváz (151 db komplett Víz szállító és 31 db alkat
rész) épült készletben a W. М.-ben exportra. Ezek soro
zatgyártását már Nagy-Britanniában folytatták. Megbíz
ták a Brockhause Ltd. céget a pontonszállító, víztartály
szállító, sebesültszállító változatok tömeggyártásával.
1945-ig több mint 10 000 példány készült el.
1935-ben ágyúvontatásra alakították ki a Hefty traktort,
mivel az 1934-es fejlesztésű Mountain traktor nem vált
be. Ez 800 kg tömegű, 4x4-es meghajtású jármű volt
Ford V 8 motorral. Ebből 2 db épült meg, kipróbálták, de
gyártásba nem került. A cső alváz középen osztott volt,
így a mellső és hátsó tengely keresztirányban különböző
képpen mozoghatott. Ezt a próbák után áttervezték, egy
új 8 t-s országúti járművet alakítottak ki, melyet a belga
hadseregnek mutattak be. Ezt a típust nem Csepelen ter
vezték, az Alvis-Straussler Ltd. kivitelezte, további 10 pél
dány készült még belőle.

24. ábra: Az A C -1; a Mountain tractor; a W -4W és az A C -2
prototípusok Brentfordban
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A tervet eladták a francia Bemard cégnek is, itt 1937ben épült egy prototípus Delahaye-motorral. Itt is kipró
bálták, de a háború kitörése miatt gyártásba nem került.
1938-ban a War Office felhívása nyomán az Alvis
Straussler Ltd. előállította a L.A.C-1 nevű könnyű páncé
lozott járművet, amely terepjáró lövegvontató és általá
nos országúti használatú járműnek épült. Ezt
1937-1938-ban Csepelen tervezték és építették meg, tu
lajdonképpen az utolsó jármű volt, amelyet a W. M. Rt.
Straussler részére épített. Ez 2 db Ford V -8 motorral
épült (2x91 LE), amelyeket kétoldalt építettek be, és dif
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ferenciálmű nélkül hajtották a kerekeket. A tömege több
mint 5 tonna, a próbák szerint a terepen való mozgáské
pessége kitűnő volt. Bonyolult meghajtási rendszere mi
att a brit haderő lemondott róla.
Straussler utolsó háború előtti fejlesztése a Dingo nevű
scout car (felderítő gépkocsi) volt 1939 augusztusában.
Ezt 1938 októberében kezdték tervezni, de a jármű nem
Csepelen épült, teljesen az Alvis Ltd. gyártotta. A vékony
páncélzatú, csővázas, 4x4-es meghajtású kocsiba 12/70
típusú motort építettek be. A menettulajdonságai kiválóak
voltak, a próbákon a nehezebb Daimler típussal került

29. abra: Az Alvis-Straussler-fele könnyű harckocsi es egy Hefty tractor 1938-ban a Coventry melletti Bagmtonban

33. ábra: A 4x4-es meghajtású G-1 kísérleti gépkocsi brit
építésű volt

31. ábra: A felszerelt 8x4-es alváz két hűtővel és egy W. M.motorral

32. ábra: A brit gyárban épített felépítménnyel 1939-ben
Iránba küldött tartályautó

szembe. Végül a minisztérium azt fogadta el. A Dingo ne
vet a Daimler gyár átvette.
1939-ben a W. M.-Straussler-páncélkocsik Bagdadban
és Irak más városában is megjelentek. 12 db az AC-II és
AC—III típusból, az expedíciós brit hadsereg keretein belül
(Alvis-Straussler Ltd. Coventry márkával). A Weiss Manfred
Rt.-nek az angolok kifizették a kísérletekre fordított 50 ezer
fontot. Ebben az anyagár és a Budapest-Anglia közötti
szállítás is benne foglaltatott. A Ford motorok 1938-1944
között folyamatosan kerültek beépítésre. 1939-től a brit
szállítások nem folytatódtak, mert az AC—III helyett a RollsRoyce típust fejlesztették. A gyártás továbbfolytatását a
magyar hadsereg felszerelésére rendelték meg. Smick Vik
tor 1944-es (?) közlése szerint összesen 159 db Csaba
páncélautó-alváz és az Alvis gyárral kooperációban 53 db
AC páncélautó-alváz, tengely és alkatrész épült a W. M.ben. Az 53 db-ot exportálták. (A magyar hányad: 93 db + 12
db + 2 db + 12 db átadott és 40 db befejezetlen kocsi.)
Az Alvis Ltd. saját Mechanisation Departmenje 1930-1936ig 3 db páncélautót adott el Portugáliának, 12 db-ot Hollandi
ának, 2 harckocsit a holland, 1 harckocsit a szovjet kormány
nak. Ezek Straussler korábbi terveiből származtak, amelyeket
az Alvis gyár a közös cég kialakítása előtt kezdett legyártani.
Magyar vonatkozásuk a közös AC-II alváz volt.
Az 1937-ben indult újabb harckocsiprototípus-gyártást
már az Alvis Straussler Ltd. bonyolította le, ebből egy db-ot
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37. ábra: A G -3 teherautó modellje (Haris Múzeum)
34. ábra: A 4x4-es meghajtású G -2 prototípus is a brit Gar
ner gyárban épült

35. ábra: A G -3 típus 2 db V -8 Ford motorral a csepeli W.
M. gyárban épült

36. ábra: A G -3 járművek kis sorozatban való építése a Gar
ner gyárban
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a Szovjetunióba, 2 db-ot Lengyelországba, 3 db-ot Japánba
adtak el. Ezek 2 db 124 LE-s motorral épített 8,4 t-s könnyű
harckocsik voltak, amelyeket nem gyártottak sehol, de átter
vezett változatai a háború végéig szolgálatban álltak.
A W. M. gyár 1937-től valójában az Alvis gyár kísérle
teit végezte a páncélautók és tankok fejlesztési igényei
nek a kielégítésére. 1938 áprilisában a HTI bekapcsoló
dott a magyar hadsereg gépesítésének kielégítésére a
W. M.-Alvis-Straussler-gyártmányok (kísérletek) finan
szírozásába.
Straussler találmánya és szabadalma volt a bonyolult
kiegyenlítőhimbás futómű és a váltótalpas harckocsialváz.
Ekkor több országban is ragaszkodtak a kerekes és lánctal
pas futóműhöz, de célszerűen megoldani sehol nem tudták.
Az európai hadműveletek terepe nem Nyugat-Európa pár
országának sűrű úthálózatára hasonlított. A jó utakról való
letérés esetén a váltótalp semmit nem ér, és közepes, illet
ve nehéz harckocsik esetében kivihetetlen. A közös iroda 8
évet vesztegetett el erre a fejlesztésére, amely teljes csőd
del zárult. A V -3 és V -4 járművek prototípusok maradtak.
A harckocsi úszását Straussler elég nagy teknővel és
kétoldalt felkapcsolt pontonokkal képzelte el, ahol a meg
hajtást hajócsavar végezte. Erre alapult a V-3-fejlesztés,
amellyel Európában először sikeres folyóátkelést hajtot
tak végre Csepel és Háros között a Dunán.
Bár ez a rendszer működött, a gyakorlati alkalmazásá
ról nem lehetett szó a frontokon. A pontonok szállítása,
le- és felszerelése ugyanúgy megoldhatatlan volt, mint a
váltótalpas megoldásnál a leszerelt nehéz lánctalpak
harckocsin történő szállítása.
A V-4-nél ezen kísérleteket már nem tartották fontos
nak, de a jármű a magasan futó lánctalp miatt így is cél
szerűtlen maradt. Straussler abbahagyta ezeket a kísérle
teit, csak 1943-ban tért vissza a harckocsi úszóképessé
tételéhez. Ekkor látták el Nagy-Britanniában az invázió
előkészítéséhez tervezett Sherman DD jelű kétéltű úszó
harckocsit vászonköténnyel és levegővel felfújt bordákkal.
Ezekkel több száz példányt alakítottak át, de az 1944-es
partraszállások után nem alkalmazták a nagy vesztesé
gek miatt. Később a harckocsikat a hajókról egyenesen a
partra vagy sekély vízbe rakták ki. A brit harckocsiknál ez
a megoldás még az 1960-as években is szerepelt a Scor
pion és Centurion járműveken. Mivel nem dúlt háború, a
rendszer életképtelensége nem volt meghatározó.
Straussler 1932-ben kétféle harckocsi kialakításával
kezdte munkáját az eredeti futómű megoldásának felhasználásával. Ennél nem volt egy visszafutó görgő sem,
a lánctalp belógása volt a mozgás behatárolója. Az A4
E11 jelű terve 1933. 03. 10-i keletkezésű, az úszó VCL.
VI. boat tank terve ugyanazzal a dátummal szerepel.
Ezen Mk. VI. L. T. Vickers felirat szerepel, pedig biztos,
hogy ezek már Budapesten készültek.
(Folytatjuk)

Egy magyar tengerész-, tengeralattjárós és folyamőrtiszt
Déry Ernő emlékezete

1. ábra: Déry Ernő mint cs. és kir.
fregatthadnagy

A Haditechnika 2003. évi 3. számában - „Egy haditenge
részeti pilóta - Max Kramer von Drauberg” címmel megjelent egy írás, amely a ZENTA cirkáló egyik tisztjé
nek életútját ismertette. Jelen munka, kapcsolódva az
előbb említetthez, a hadihajó egy másik tisztjének - a ké
sőbb tengeralattjárós, majd folyamőr
vitéz Déry Ernő
nek szeretne emléket állítani.
Déry Ernő - pontosabban Déry Ernő Ferenc Emil 1894. július 1-jén látta meg a napvilágot a partvidéki
Polában (ma a horvátországi Pula), a pápai születésű dr.
Déry Emil cs. és kir. tengerész törzsorvos - később II.,
majd I. osztályú főtörzsorvos - és a prágai születésű Klenka Antónia elsőszülött gyermekeként. Az elemi iskola és a
négy polai középiskolai osztály elvégzése után, 1908 és
1912 között a fiumei cs. és kir. Haditengerészeti Akadé
mia hallgatója volt. Akadémiai tanulmányainak befejezése
után, 1912. július 1-jén tengerészkadéttá nevezték ki.
Első hajója a ZRÍNYI csatahajó volt, majd valamikor
1913 és 1914 között a ZENTA cirkálóra került át. 1914ben letette a tengerésztiszti vizsgát, és így 1914. június
1-jén tengerészzászlóssá, 1914. augusztus 1-jén - igaz,
már a ZENTA pusztulása után, de visszamenőleges dá
tummal - pedig fregatthadnaggyá léptették elő.
Az I. világháború kitörésekor a ZENTA cirkálón teljesí
tett szolgálatot mint a hajó beosztott tüzértisztje. Közis
mert tény, hogy a Montenegró partjainál blokádszolgála
tot ellátó hadihajót 1914. augusztus 16-án a földközi-ten
geri francia flotta egy nagyobb köteléke megtámadta és
elsüllyesztette. A ZENTA 15 fős tisztikara - kivéve a hősi
halált halt Friedrich Rotter I. osztályú gépüzemvezetőt ezután montenegrói hadifogságba került. Közülük Déry
volt az egyetlen, akinek sikerült a közel másfél éves rab
ságból előbb kiszabadulnia. Egy levéltári forrás alapján
ugyanis tudjuk, hogy valamikor 1915 júliusa és szeptem
bere között sikeres szökést hajtott végre.
Ezután egy rövid ideig a cs. és kir. Haditengerészet
egyik torpedónaszádjának volt az első tisztje. 1916-ban
azonban, szakítva a „klasszikus” haditengerészeti pályá
val, tengeralattjárós vizsgát tett, és ettől kezdve a cs. és
kir. Haditengerészet állományában mint tengeralattjárós

tiszt teljesített szolgálatot. Először az U 4-en szolgált mint
második tiszt, majd 1917. szeptember 29-től az U 27-nek
volt az első tisztje.
A Robert Teufl von Fernland, majd 1918 januárjától
Josef Holub sorhajóhadnagyok parancsnoksága alatt ál
ló U 27-tel összesen hét bevetésén vett részt. Az első két
útja során - 1917. szeptember 29-e és október 4-e, illet
ve 1917. november 7-e és november 26-a között - egyet
len ellenséges hajót sem sikerült megsemmisíteniük. Az
új kapitány, Holub sorhajóhadnagy parancsnoksága alatt
azonban számos angol, olasz és görög gőz-, illetve vitor
lás hajóval, de 1918. május 14-én még egy - PHOENIX
nevű - 765 tonnás brit torpedórombolóval is „végeztek".
Ez utóbbi eseményről a következőket írta Déry 1941-ben
megjelent visszaemlékezéseiben:
„Egy földközi-tengeri vállalkozásról hazafelé haladtunk,
midőn úgy déli 12 óra tájt az Otrantói-szorosban a mélyebb
vízből periszkóp mélységre emelkedtünk, hogy figyelhes
sünk. Hat angol torpedórombolóból álló felderítő köteléket
vettünk észre, mely teljes erővel felénk tartott. Nem volt
sok idő az elhatározásra és 5 perccel később az egymás
után haladó egységek közül az utolsót megtorpedózva el
süllyesztettük. A többi torpedóromboló - ez alkalommal is
- éjjel egy óráig üldözött bennünket. Midőn éjjel egy óra
tájban a vízszintre emelkedtünk és végigfürkésztük a sötét
horizontot, több mint 30 ellenséges egységet számoltunk
össze, melyek nagy félkörívben nem messze tőlünk lassú
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Vitéz Déry Ernő oki. gépészmérnök, nyugalmazott cs.
és kir. sorhajóhadnagy és m. kir. folyamőr főtörzskapitány
- szívinfarktus következtében - élete 70. évében, 1964.
február 14-én hunyt el Budapesten. Földi maradványait
február 19-én a Farkasréti temetőben, a római katolikus
egyház szertartása szerint helyezték örök nyugalomra.

3. ábra: Déry Ernő mint m. kir. fo
lyamőrtiszt

menetben észak felé haladtak. Először leállítottuk a gépet,
majd lassan nagy ívben, félig lemerülve, jobbra kitértünk
az albán partok felé és így kiszabadulva az üldözök gyűrű
jéből, utunkat - most már szabadon - folytattuk hazafelé.”
1918. november 1-jén sorhajóhadnaggyá léptették elő,
de újabb beosztásba - például hajóparancsnokiba - már
nem kerülhetett, mivel az I. világháború véget ért. Ez pe
dig az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását, valamint
a cs. és kir. haditengerészet megszűnését is jelentette. A
fiatal, „tenger nélkül maradt” tengerésztiszt tehát hazatért
Magyarországra.
Hajós hivatását azonban - számos társához hasonló
an - nem adta fel, hanem szolgálatra jelentkezett az ép
pen csak szerveződő magyar folyamőrséghez. Először,
1919 tavaszán - a május 27-i hadrend szerint - a
dunapentelei torpedóállomásnak, majd 1919 nyarán - a
július 15-i hadrend szerint - az ordasi torpedóvető-állomásnak volt a parancsnoka. Ezt követően - a hivatalosan
1921. november 1-jén nyugállományba helyezett cs. és
kir. sorhajóhadnagy
1920 és 1930 között a m. kir. Fo
lyamőrségnél teljesített szolgálatot, mint folyamőr kapi
tány (százados), majd mint II. osztályú folyamőr törzska
pitány (őrnagy). Szolgálati helye először az őrnaszád
osztálynál, majd a folyamőr-parancsnokságon volt.
Folyamatosan tanult, képezte magát. így 1920-ban a
hajmáskéri tüzériskolát, majd 1924 és 1928 között a bu
dapesti műszaki egyetemet végezte el, mely utóbbin
1928-ban okleveles gépészmérnöki diplomát is szerzett.
1935-ben németországi és olaszországi légvédelmi tüzér
tanfolyamokon vett részt, 1936-ban pedig a hajmáskéri
légvédelmi tüzériskolát abszolválta.
A műegyetem elvégzése után két évvel, 1930-ban a
Haditechnikai Intézet tervezési osztályára vezényelték át,
de 1934-ben visszatérhetett a hajózáshoz, azaz a m. kir.
Folyamőrséghez. Itt 1935-től a folyambiztosító zászlóalj
nak, 1936-tól a folyamőr szertárnak, 1938-tól pedig a fo
lyamőr ezrednek volt a parancsnoka.
Időközben, 1935. november 1-jén I. osztályú folyamőr
törzskapitánnyá (alezredessé), majd 1940. május 1-jén
folyamőr főtörzskapitánnyá (ezredessé) léptették elő. A
felsőbb katonai vezetés - bizonyos családi okokra hivat
kozva - azonban 1940. szeptember 1-jén nyugállomány
ba helyeztette.
A II. világháború alatt és után gépész-, illetve tervezőmérnökként dolgozott különböző magyarországi vállala
toknál. 1944-ben pedig néhány hónapig - júliustól de
cemberig - a m . kir. Iparügyi Minisztériumnak volt a mun
katársa.
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Déry Ernő több mint negyedszázados - pontosan 28
éves - haditengerészeti és folyamőri pályafutása alatt az
alábbi kitüntetések adományozásában részesült: III. osz
tályú Katonai Érdemkereszt a hadidíszítménnyel és a
kardokkal (1918), Bronz Katonai Érdemérem a Katonai
Érdemkereszt szalagján a kardokkal (1916), Kormányzói
Dicsérő Elismerés a Magyar Koronás Bronzérem hadi
szalagján az elmaradt háborús kitüntetés kisebbített
alakjával (III. osztályú Katonai Érdemkereszt a hadidíszít
ménnyel és a kardokkal másodszor adományozva),
Bronz Katonai Érdemérem piros szalagon, Arany Vitézségi Érem - a ZENTA cirkálón tanúsított hősi magatartá
sáért - (1915), Károly Csapatkereszt (1917), Háborús
Emlékérem a kardokkal, III. osztályú Tiszti Szolgálati Jel,
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4. ábra: Az U 27 a polai kikötőben

6. ábra: A ZENTA cirkáló

1912-1913. Emlékkereszt (1913) és II. osztályú német
Vaskereszt. Ezek mellett, 1922-ben - az I. világháborús
érdemeire való tekintettel - a vitézi címet is elnyerte.
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A baltimore-i Tengerészeti Múzeum
A baltimore-i Tengerészeti Múzeum gyűjteményét há
rom történelmi hajó és egy világítótorony képezi, amelyek
a híres „belső kikötő”-ben kaptak helyet. A parti őrség
TANEY nevű kutterja, a TORSK tengeralattjáró, a 116
CHESAPEAKE világítóhajó, valamint a Seven Foot Knoll
világítótorony mind nemzeti történelmi jellegzetességek,
amelyek az amerikai tengerészeti történelmet jelképezik.
Manapság mint megelevenedett tantermek szolgálják a
jövő tengerésznemzedékeit, és egyben emlékhelyet je-

1. ábra: A múzeum jelvénye

A baltimore-i Tengerészeti Múzeum bemutatja az ameri
kai tengerészeti hatalom történetét, mind vállalkozási,
mind technikai értelemben. Az ismertetett flotta minden
veterán hajója tanúja a háborúk veszélyeinek és részese
a békeidők felelősségteljes feladatainak. Ezek a hajók
szolgálatban álltak a hazai vizeken akár a közeli Chesapeake-öbölben, akár a Csendes- vagy az Atlanti-óceán,
illetve a Földközi-tenger távoli vizein.
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lentenek mindazoknak, akik hajdan ezeken teljesítettek
tengeri szolgálatot.
A TORSK tengeralattjáró süllyesztette el az utolsó el
lenséges hajót a második világháború során. A második
világháború legkorszerűbb elveit figyelembe véve épült,

1944 végén bocsátották vízre. A TORSK két harci őrjára
tot hajtott végre a Csendes-óceán vizein, és 1945. au
gusztus 14-én elsüllyesztett két japán partvédelmi fregat
tot. Ez volt az utolsó ellenséges hajó elsüllyesztése a há
borúban. A TORSK tartja az Egyesült Államok tenger
alattjáróinak merülési rekordját 11 884 merüléssel.
A parti őrség TANEY kutterja az egyedüli úszóképes
hajó azok közül, amelyek a Pearl Harbor-i támadáskor a
kikötőben voltak 1941. december 7-én. A hajót 1936-ban
lajstromozták. A 327 láb (99, 66 m) hosszú kutter egyike
a hét megépített SECRETARY osztályú hajónak. A
TANEY a második világháború után még szolgálatban
állt, és részt vett a koreai és vietnami harcokban. Fél év
százados folyamatos szolgálat után 1986-ban törölték a
hajólajstromból.
A 116 CHESEPEAKE világítóhajó jelezte a Chesepeake-öböl bejáratát 29 éven át. A világítóhajó eredetileg
a Delaware államhoz tartozó Fenwick-szigetnél kezdte
szolgálatát 1930-ban. 1933-ban átirányították a Chesepeake-öbölbe, ahol fénylő vörös hajótestével, árboclám
páival és ködszirénájával segítette a hajósok biztonságos
kikötését. Pályafutása végén 1965-1970 között a
Delaware-öböl megközelítési útvonalát jelezte.
A Seven Foot Knoll nevű világítótornyot 1856-ban épí
tették Marylandben, ez a legöregebb, oszlopokon nyugvó
világítótorony. 133 éven keresztül mutatta a baltimore-i
kikötőt, majd a belső kikötőbe szállították felújításra. A
Patapsco folyó torkolatánál építették öntöttvas oszlopok
ra, mutatva a zátonyt, amelyet Seven Foot Knollnak (hétlábnyi domb) neveztek. A dugóhúzószerű alapot becsa
varták az öböl fenekének iszapos altalajába, elkerülve
ezzel az alapozás bonyolult építészeti munkáit.
Amaczi Viktor

Az MS-25 típusú aknamentesítő hajó
Nehéz elfogultság nélkül írni róla, mert én is az alkal
mazó alakulatnál, a Honvéd Folyami Flottillánál töltöttem
be - főkormányosi - beosztást. Sajnos az alakulat áldo
zatául esett a haderőcsökkentésnek, és 2001. június 30án megszűnt. A magyar hadihajózás kisebb szervezeti
formában, de tovább él a MH 1. Honvéd Tűzszerész és
Hadihajós Ezred keretein belül.

-A'.
щ|

Bevezetés
Az aknamentesítő hajó bemutatására tudomásom szerint
még semmilyen, haditechnikával foglalkozó magazinban,
illetve könyvben nem került sor. Ezért - és véleményem
szerint méltánytalanul alulértékelt honvédségen belüli
szerepéért - gondoltam úgy, hogy megpróbálom bemu
tatni ezt a szakmai körökben is kevésbé ismert haditech
nikai eszközt.

1. ábra: A jugoszláv dunai flottilla két egysége budapesti
látogatáson
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Az alkalmazó alakulat
A Honvéd Folyami Flottilla megalakulásának időpontja
1848. július 25-ére tehető. E napon bocsátották vízre a
MÉSZÁROS hadigőzöst, ekkor vette kezdetét a korszerű
dunai hadihajózás. Az 1867-es kiegyezés teremtette meg
a lehetőségét a folyami hadihajózás korszerűsítésének, és
a kontinens legnagyobb belvízi hadereje létrehozásának.
Az első világháborúban a folyami erők sikeresen mű
ködtek közre a szárazföldi csapatok Duna, Tisza és a
Dráva menti harcainak támogatásában.
A magyar kormány 1921-ben felállította a Magyar Kirá
lyi Folyamőrséget. 1931-től Folyami Erők megnevezéssel
önálló fegyvernemként létezett az alakulat. A Folyami
Erők 1941 áprilisától 1944 karácsonyáig kerültek hadmű
veleti alkalmazásra.
1945. május 14-én létrehozták a Honvéd Hadihajós
Osztályt, amelynek fő feladata a Duna és a Balaton ak
namentesítése volt. Ezt a személyi állomány áldozatos
és példamutató munkájával 1948 végére be is fejezte. A
feladatát kiválóan végrehajtó osztályt 1950-ben ezreddé,
majd 1951-ben dandárrá szervezték át. 1991-ig az Önál
ló Hadihajós Dandár nevet viselte. Ekkor vette fel a Hon
véd Folyami Flottilla nevet.
1980-82 között korszerű folyami aknamentesítő hajó
kat kapott az alakulat. Alkalmazásba vételük minőségi
ugrást jelentett és alapos szaktudást követelt meg a sze
mélyi állománytól. Az aknamentesítési tevékenység lehe
tőségei kiszélesedtek, az állomány szakmai ismeretei je
lentősen bővültek.
2001. július 1-jétől a haderőreform következtében a Hon
véd Folyami Flottillát megszüntették. Az alakulattól néhány
hajó és azok kezelőszemélyzete átkerült az MH 1. Honvéd
Tűzszerész és Hadihajós Ezred alárendeltségébe.

A Hadihajós Osztály tevékenységi köre
A Duna, valamint Magyarország más hajózható belvizein a
vízi közlekedés rendjének fenntartása, folyami műtárgyak,
kiemelten fontos ipari objektumok vízről való védelme,
nemzetközi hajóút vízi biztosítása, különböző robbanótes
tek felderítésében megsemmisítésében való részvétel.
Fontosabb feladatai
- a folyómeder aknamentesítése;
- a szárazföldi csapatok folyón való átkelésének bizto
sítása;
- a hajókaravánok aknaveszélyes folyamszakaszon
való átvezetése, biztosítása;

- a folyami és az ipari műtárgyak vízről való védelme;
- együttműködés a NATO hadihajós egységeivel;
- a környezetvédelmi és a természeti katasztrófák kö
vetkezményeinek felszámolásában való részvétel;
- a határőrség, a rendőrség, a VPOP folyamellenőrzé
si szerveivel való együttműködés, a nehezen ellenőrizhe
tő hajószállítmányok nyílt vízen történő átvizsgálásában
való részvétel;
- hadihajós hagyományok ápolása;
- protokolláris feladatok ellátása.

A hadihajó és aknamentesítő berendezései
A hadihajókat az 1980-as évek elején rendszeresítették az
akkori Magyar Néphadseregben. A volt Jugoszláviától
vásárolták azokat, ahol francia licenc alapján gyártották a ha
jókat, melyeket akkor még szürke festéssel láttak el, utalva a
tengeri használatra. Később átfestették a hajótestet a hon
védségnél alkalmazott olajzöldre, az orron a betű- és szám
jelzéseket, illetve a tatra a névadó város nevét pedig fehérrel
vitték fel. Minden hajó egy-egy Duna menti városról kapta ne
vét. A vízvonalat pirosra festették, fehér köbözési jelekkel.
Összességében szép vonalvezetésű, arányos felépítésű,
esztétikus látványt nyújtó hadihajótípusról beszélhetünk.
Belső felszereltsége, az elhelyezés körülményei - noha
nem hasonlíthatók egy személyszállító hajóéhoz - messze
felülmúlnak minden, a honvédségnél alkalmazott techni
kát. A hajó rendelkezik konyhával, zuhanyzóval, vécével
és, ha nem is tágas, de kényelmes ágyakkal és szekré
nyekkel ellátott, fűthető kabinokkal, melyekben mosdó
kagyló és tükör, valamint egy-egy íróasztal is található.
Ezeket a teljesen hétköznapi dolgokat az tudja értékelni,
aki volt már kitelepülésen, gyakorlaton vagy lövészeten, és
ismeri az ott uralkodó körülményeket, melyek nem éppen
NATO-színvonalúak. így azonban kitelepüléseinken, vo
nalhajózásaink alkalmával sokkal nagyobb komfortban él
hettünk, mint más fegyvernemhez tartozó kollégáink.

Az AM hajó rendeltetése

2. ábra: Az első fedélzet a felső kormányállásból és a rajta
elhelyezett nautikái berendezések
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Az MS-25 típusú aknamentesítő hajó alapvető képessé
ge, hogy a beépített felderítő, navigációs és rádióberen
dezésekkel, a KRAM aknamentesítő és az ADS önvédel
mi felszereléssel és a fegyverzettel lehetővé tegye az ak
nahatással szembeni sikeres ellenállást, biztosítsa az ak
nák okozta harci sérülések megelőzését, illetve lehetővé
tegye a saját aknafegyverzet alkalmazását. Alkalmas
mágneses és akusztikus hatású folyami fenékaknák fel
derítésére és hatástalanítására.
A célfeladaton felül a hajó berendezéseivel másodla
gos harci feladatokat is képes elvégezni, mint például:

- a mederszerelvényezést, a mélységi felderítést elekt
romos és mechanikus eszközökkel;
- a légi és vízfelszíni (parti) célok leküzdését a fedélze
ti gépágyúkkal;
- menet végrehajtását és manőverezését;
- az ABV-mentesítést és önmentesítést;
- hajó- és úszóeszköz vontatást;
- a hajó mágneses terének mentesítését;
- saját és más hajó tűzvédelmének ellátását;
- önmentést a belső segédberendezésekkel (szivattyú
val és mentőcsónakkal);
- a hadrafoghatóságot biztosító technikai kiszolgálást
és kisebb műszaki meghibásodások elhárítását.

-

aknász anyagtér;
kormánytér;
kormányállás;
parancsnoki híd;
bombatér;
konyha és élelmezési anyagraktár;
kézi raktár;
legénységi és a parancsnoki vécé;
zuhanyzó;
parancsnoki kabin;
rádiós kabin;
akkumulátortér.

Főbb technikai adatok, harcászati jellemzők
1. táblázat
Hosszúság
Szélesség
Oldalmagasság
Max. merülés
Fixpont a fenéktől mérve
Vízkiszorítás
Hajótest anyaga

26,94 m
6,485 m
2,7 m
1,2 m
6m
72 t
AIMgs alumínium
magnézium ötvözet
Főgépek teljesítménye
2x191 kW
Segédgépek teljesítménye
2x40 kW, 1x16 kW
Üzemanyagkészlet
12 700 I
Hatótávolság
1500 km
Max. sebesség
holt vízi 20-30 km/h*
hegymenet 13-18 km/h*
völgymenet 20-26 km/h*
Akkumulátorok
8x180 Ah
Vonóerő
5000 kp hidraulikus csőrlővel
Deszantszállító képesség
30 fő
Kezelők száma
17 fő
Ivóvízkészlet
2000 I
Híradórendszer
R-100 RH adó-vevő
Eddistone adó-vevő
RUP URH adó-vevő
UKT URH adó-vevő
Navigációs berendezések
DECCARR 1216
hajózási radar;
DECCA Mk 4 fordulási
szögsebességmérő;
ATLAS 460 ultrahangos
mélységmérő
Légvédelmi fegyverzet
1xPAV-4 négycsövű
hajófedélzeti légv. gá.
2xPAV-1 hajófedélzeti
légv. gá.
Aknamentesítő berendezések
ADS-3R automatikus
demagnetizáló rendszer
KRAM
Akusztikus bombavető

4. ábra: A hátsó fedélzet és a PAV-1 légvédelmi gépágyúk,
valamint a mentőcsónak

5. ábra: Az AEL-1 aknavető befordított menethelyzetben

* állóvízben haladva, sodrással ellentétesen haladva,
sodrással megegyezően haladva
A hajótest fő részei:
-

orrtér;
legénységi és a tiszti mosdó;
legénységi lakótér;
tisztesek lakótere;
lőszerkamra;
parancsnoki étkező;
tiszthelyettesi lakótér;
géptár;
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Az aknamentesítés és eszközei
Az AM hajó fő feladata az aknamentesítés, amelyet a fe
délzeten elhelyezett aknamentesítő berendezésekkel,
valamint az általa vontatott KRAM aknamentesítővei lát
el. A vízi aknamentesítés fő sajátossága, hogy az aknamentesítőt a hajó vontatja. Ennél fogva a hajó halad át el
sőként az aknaveszélyes területen, tehát valamilyen mó
don védekezni kell az aknákkal szemben.
Az AM hajó esetében a mágneses és akusztikus aknák
elleni védelem a következő módon történik: A mágneses
akna a Föld mágneses terében bekövetkező változást ér
zékeli - amelyet egy felette elhaladó hajó idéz elő
és
erre lép működésbe. Az akusztikus akna pedig a benne
elhelyezett mikrofon segítségével észleli a hajómotorok,
illetve a hajócsavar által keltett zajokat és ezek az akusz
tikus hatások indítják a detonációt. (A folyami aknák mű
ködési elvükben, telepíthetőségükben és egyéb paramé
tereikben is sokkal változatosabbak, de ezekre hely hiá
nyában nem térek ki.
Az aknamentesítő hajó a benne elhelyezett aknamente
sítő rendszerrel a saját mágneses mezejét a nullával
egyenlő szintre csökkenti, ezzel egy időben az általa von
tatott KRAM-mal pedig egy hajó mágneses paramétereit
szimulálja. Az akusztikus aknákkal szemben pedig a főgé
pek zajának minimálisra csökkentésével, kis sebességű
haladással és a gépek gumibakokon történő elhelyezésé
vel védekezik. Ide tartozik az AEL-1 elnevezésű akuszti
kus bombák alkalmazása is. Ezek az aknák kézigránát
nagyságúak és a hajó tatrészén elhelyezett vetőszerkezet
ről kidobva kerülnek a vízbe, majd ott a gyújtón beállított
idő elteltével robbannak fel. Az akna robbanásának 600
méteres sugarában „süketíti”, 1200 méteres sugarában
pedig felrobbantja az akusztikus elven működő aknákat.
A KRAM (kombinált ráhatású aknamentesítő) a hajó
vontatott aknamentesítő berendezése. Kombinált, mert
mágneses és akusztikus úton egyaránt hat a telepített fo
lyami aknákra.
Az aknamentesítés nagyon veszélyes feladat, mivel az
aknák beállításuktól függően csak meghatározott para
méterekre és hajószámra élesednek és detonálnak.
Ezért egy aknaveszélyes területen többszöri áthaladás
sal és beállítással lehet teljesen mentesíteni.

Az aknamentesítő rendszer elemei
- az AKM-2/A automatikus szabályzóegység;
- a KRAM;
- a PAM-1 akusztikus aknamentesítő;
- az ED-1 elektronikus erőmérő;
- V-12 tápkábel.
Az akusztikus szabályzóegység rendeltetése
Alaprendeltetése a kombinált ráhatású aknamentesítő
rendszer elemei működésének automatikus vezérlése,
beállított programok alapján. Ezenkívül folyamatosan
méri és kijelzi a KRAM által létrehozott mágneses tér
nagyságát és az akusztikus tér meglétét. Az aknamente
sítés befejezését követően automatikusan megszünteti a
KRAM visszamaradó mágnesességét.

7. ábra: PAV-4 légvédelmi gépágyú és a fedett, illetve felső
kormányállás

aknák gyújtóit, és kiváltja robbanásukat. Felépítésénél
fogva alkalmas víz alatti robbanások felvételére.
A KRAM műszaki adatai
2. táblázat
Teljes hossz
Maximális átmérő
Teljes vízkiszorítás
Tömeg
Merülés
Légkamrák száma
Anyaga

18,1 m
1,22 m
18,73 m3
17 000 kg
1,01 m
9
10-20 mm acéllemez

A PAM-I rendeltetése
Az akusztikus aknamentesítő a valóságos hajóéhoz ha
sonló frekvenciaspektrum akusztikai mező előállítására
szolgál. A létrehozott mező képes arra, hogy működésbe
hozza az aknák gyújtóinak akusztikus csatornáit, és ez
zel megsemmisítse az aknát.
Az ED-1 rendeltetése
Az elektronikus erőmérő az elektromágneses aknamen
tesítő berendezésekkel végzett mentesítés során fellépő
vonóerők folyamatos mérésére és egy előre beállított ér
ték túllépésének kifejezésére szolgál.

A KRAM rendeltetése
A tápkábel rendeltetése
A hajó mögött biztonságos távolságban vontatva egy va
lóságos hajóéhoz hasonló mágneses, akusztikus és hid
rodinamikus teret hoz létre. Ezzel működésbe hozza az
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A tápkábel, a KRAM és a vontató aknamentesítő hajó kö
zötti kapcsolat biztosítására szolgál. Energiával látja el a

KRAM elektromos berendezéseit, valamint a szabályzó
egységhez vezeti az akusztikus szonda és a magnetométer jeleit.

Összegzés
A hajófedélzeti légvédelmi gépágyúkról ezért nem tettem
említést, mert erről a témáról a Haditechnika 2001/1. szá
mában már jelent meg írás.
Nem lehet elsiklani a hajók életkora felett, mivel a típus
olyan kort ért el, mikor záros határidőn belül a cseréről
vagy a felújításról kell dönteni. Mindkettő hatalmas anya
gi ráfordítást igényel. Talán nem kell hangsúlyoznom, mi
lyen fontos a Duna hajózhatósága, valamint a folyami át
kelőhelyek biztosítása stb., amihez a hadihajók, ha nem
is nélkülözhetetlenek, de nem is elhanyagolhatók. Ilyen
technikát még a NATO-országokban sem alkalmaznak,
és nem mellőzhető az alakulat történelmi háttere és ha
gyományőrző tevékenysége sem.

Felhasznált irodalom
Hhj/1 Szakutasítás az AM típusú hajók elektroaknász be
rendezéseinek kezelésére.
Hhj/51 (I. könyv) A hajó felépítése, a hajótest a beren
dezéseivel, a hajócsavar a tengelyrendszerrel. A kor
mánylapát.
Hhj/52 Szakutasítás az AM típusú hajók fedélzeti és na
vigációs berendezéseinek kezelésére, karbantartására.
10. ábra: PAV-4 légvédelmi gépágyú

Sebestyén Tibor
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Világháborús roncsok
a Duna Paks ás Baja közötti szakaszán I. rész
Már ezer éve, hogy a Dunán hajók küzdenek hajók ellen.
A sajátos jellegű folyóvízi harcok utolsó eseményeként
1919 nyarán Paks környékén a MUNKA (volt UNA) nevű
felfegyverzett gőzös és a POZSONY őrnaszád nézett far
kasszemet egymással. A kölcsönös tűzváltást követően a
MUNKA gőzös elsüllyedt. A Tanácsköztársaság harci
cselekményeinek következményeként további háborús
eredetű roncsok kerültek a meder aljára.
Az említett MUNKA gőzösön kívül az 1527,6 folyamki
lométernél - a saját maga telepített aknán - felrobbant
BÁCSKA aknarakó hajót, a Paksnál aknára futott JOLÁN
motorcsónakot, és ezt követően az 1919. július 19-én ak
nára futott И. M. Motor Launch 368 brit őrhajót Érsekcsanádnál érte el végzete.
A háború után a hajózásra a legnagyobb veszélyt a
Paks alatti folyószakaszon az 1523,9 fkm-nél három sor
ban telepített zsákmányolt orosz tengeri érintőaknák je
lentették. A Párizs környéki békeszerződések, az Egye
sült Nemzetek jogelődjének oltalma alatt létrehozott, a
hajózás nemzetközi érdekéről szóló, 1921. április 20-án
aláírt barceloniai egyezmény a Duna nemzetközi haszná
latát, rendészeti és hajózási szabályait rögzítette.
Az 1923. XIV. te.-ben kihirdetett Nemzetközi Duna Bi
zottság létrejötte már lehetővé tette, hogy a folyamrendé
szeti feladatokat a kijelölt hatóságok tovább folytassák. A
BÁCSKA aknarakó hajó kivételével a világháborús ron
csokat ekkor mind kiszedték. A nehéz gazdasági helyzet
miatt nehezen indult meg a hajózás. Később, a második
világháború elején a dunai szállítások már a vasúti szál
lítások kétszeresét érték el, és meghaladták az évi 12
millió tonnát. A háború idején a Romániából szállított kő
olaj Németország részére különös fontossággal bírt,
mennyisége elérte a háború folytatásához szükséges kő
olajmennyiség 1/3—1/4 részét.
Á Paks és Baja közötti Duna-szakasz adottságait igen
kedvezőnek találta az angol légierő arra, hogy mágneses
aknáival megzavarja a hajózást. A folyó ezen a részén
kevesebb a part melletti település, nincsenek hidak, az
aknatelepítés szempontjából kedvezőbb a víz sebessé
ge, a meder talaja. Ezt felismerve folyó többi részéhez
képest a Paks-Baja közötti szakaszon az aknák 2-3szorosát dobták le. A napi hajóforgalom és az első vesz
teségek figyelembevételével feltételezhető, hogy erre a
folyószakaszra a negyedik bevetés folyamán és ezt kö
vetően helyezték el az aknákat.
Az 1944. május 5-éről 6-ára virradó éjszaka a 3 repü
lőgép (105 db akna), 9-éről 10-ére a 9 repülőgép (48 db
akna) által elhelyezett mágneses aknák számlálószerke
zetei a hónap közepén keltek életre. Ekkor hajózott a
szlovák S. D. P. M. IV motoros hajó Foktő környékén a
bal part közelében lefelé. Egy mágneses akna felrobbant
alatta, és a hajó elsüllyedt. Szinte egy időben ezzel a be
következett katasztrófa helyszínétől 10 kilométerre a
COMOS hajózási vállalat 800 lóerős STUDENT motoro
sa a bal parttól 70 méterre felfelé hajózva aknára futott.
Az esemény 8 halálos áldozatot követelt. Aznap az 1540
fkm-nél aknasérülést szenvedett a Bayer Lloyd hajózási
vállalat nyilvántartása szerint a BL 53 jelzésű tankuszály
is - hogy mely vontatóhoz tartozott, arról nem találtunk
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adatot. Másnap, 23-án egy kilométerrel lejjebb, Foktőnél
9 óra 30 perckor a LAÁSZ motoros hajó futott aknára és
elsüllyedt; 4 halott, 3 súlyos, 5 könnyebb sérült volt a sze
mélyi veszteség. A sebesülteket a szekszárdi kórházba
szállították.
Később újra megjelentek az aknarakók. A hónap utolsó
előtti napján éjjel 12 repülőgép a számlálóval rendelkező
aknák mellett újabb, A-105 típusú aknákat is a vízbe
szórt.

1. ábra: Az MFTR LVI. számú gőzös Budapesten

2. ábra: A felújított RUTHOF gőzös

3. ábra: A RÁKOS vontató a 205 és 5716 sz. uszályokkal

6. ábra: Az MFTR 739 és 744 sz. uszálya roncsot emel ki a
víz alól

Június 13-án 16 órakor a hajózást újabb veszteség ér
te. A Continental holland hajózási vállalat 2x150 lóerős
NORA (volt NORTJE) nevű motorosa az 1488 fkm-nél
aknán felrobbant, és kigyulladt. A hajó három sebesültjét
a bajai kórházba szállították.
Négy órával később az 1529 fkm-nél a FUGGER mo
toros vontató DDSG 67167 jelű szenes uszálya futott ak
nára, megsérült, de nem süllyedt el, személyzete sértet
len maradt.
Másnap tovább emelkedtek a B. L. veszteségei. Az
1525,01 fkm-nél a bal part közelében felfelé hajózó von
tatmány BL 777 jelzésű tankuszálya aknára futott. Sérü
lése miatt az orrától a tat részéig teljesen a víz alá került.
Egy másik aknarobbanás a BL 1058 jelzésű lefelé hajózó
uszályban nagyobb károkat okozott. Az uszály orra alatt
robbant az akna, és az elején több léket ütött. A deszka
rakománnyal és bombákkal megrakott úszó jármű orra a
víz alá merült.
Három nap múlva 15 órakor az 1488 fkm-nél a Bayer
Lloyd RUTHOF nevű gőzöse aknára futott, és elsüllyedt.
A részletek ekkor még nem voltak ismertek. Később újabb
jelentés érkezett ugyanerről az eseményről: „Érsekcsanádnál egy német vontatógőzös aknára futott és ketté
szakadt, két olajszállító uszálya sértetlen, 5 halott, 7 sebe
sült lett a veszteség”. A hajószerencsétlenséget túlélők
partra érve a jelentésnél többet is elmondtak. A robbanás
előtt a hajón tartózkodók között futótűzként terjedt el a hír,
hogy rövid időn belül jobb oldalon látható lesz a napokkal
előtte aknára futott, és kiégett NORA nevű motoros hajó.
Ezért szinte mindenki a fedélzeten tartózkodott. A kiégett
hajó látótávolságába érve felrobbant egy másik akna,
amely megtörte a RUTHOF gerincét, és gőzgépe azonnal
leállt. A gőzös süllyedni kezdett, és mielőtt megfeneklett
volna, visszasodródott vagy 200 métert.
Az aknakereső hajókon kívül a Budaörsre települt ak
narobbantó repülőgépekkel is megkezdték az aknák ha
tástalanítását. Július első éjjelén azonban 76 repülőgép
ből újabb 192 db aknát telepítettek a Dunába. Még aznap
az 1504 fkm-nél a vízbe zuhant egy Junkers 52/3mG 6
(MS) típusú aknarobbantó repülőgép. A repülőgép fedél
zetén tartózkodó német katona elhunyt. Másnap eltemet
ték Fájsz község temetőjében.
A következő éjjel 53 repülőgép helyezett el aknákat a
vízbe.
Még a nyár végén Fekete-tengeren megsérült KASSA
tengerjáró hajó egy motorral eljutott Újvidékig, ahol a
CSALLÓKÖZ vette vontájába. Foktő környékén a hegy
menetben haladó hajókat augusztus 20-án amerikai légi
támadás érte. A támadás folyamán a CSALLÓKÖZ gő
zös 16 belövést kapott, de sérülései ellenére tovább tu
dott hajózni.
Az admiralitás torpedók és aknák igazgatósága által ki
adott rövid jelentésből kiderül, milyen jelentőséget tanúsí
tottak az aknásításnak a hajóforgalomra gyakorolt hatás
tekintetében.
„Jégképződés miatt a folyami hajózás januárban és feb
ruárban rendszerint szünetelni szokott, de 1944 tele enyhe
volt, és ez lehetővé tette a folyami szállítást ezekben a kri
tikus hónapokban is. A márciusra vonatkozó adatok jól mu
tatják, hogy a németek mekkora mennyiségű kőolajszárma
zékot szándékoztak hajókon szállítani. Az előkerült adatok
szerint a német hadsereg összesen 200 000 tonna havi for
galmat tervezett. A március után erősen csökkent kőolajex
port Ploesti sikeres bombázásainak volt köszönhető. Nyil
vánvaló azonban, hogy a szövetségesek aknatelepítései
nagyon komolyan csökkentették az 1944 áprilisa és októ
bere között Németországba érkező kőolaj mennyiségét. Az
áprilisban aránylag soknak tűnő mennyiség (80 000 tonna)
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a Budapesttől északra haladó tartályhajók beérkezését jel
zi, mivel azokat az aknatelepítés még nem érintette. Azt
azonban meg kell említeni, hogy például a cseh SDP 5 tar
tályhajó nyáron 125 nap alatt járta meg az utat Bajáról
Giurgiuba és vissza, az általában 35-40 napos
Bécs-Giurgiu-Bécs útvonal helyett. A DDSG motoros tar
tályhajója, a KAINACH Turnu-Severin vámhivatalának a
nyilvántartása szerint, ugyanezt az utat 112 nap futotta be.
Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az elsődle
ges fontosságú anyagokat szállító hajók általában jóval
több mint 100 nap alatt tudták teljesíteni ezt a távolságot. A
német, osztrák és cseh kikötők nyilvántartásai megerősítik
azt a tényt, hogy „május után nagyon kevés folyami hajónak
sikerült elérni a Duna felső szakaszát”.
Augusztusban még két ízben jöttek az aknarakók a Du
na fölé. Ezek közül augusztus 28-áról 29-ére virradó éjjel
lelőtték a EW 165 jelű 304 SQ-hoz tartozó Liberátor IV tí
pusú repülőgépet Őcsény és Decs között, ahol 6 halott
és 1 fogoly volt az angol légierő vesztesége.
Az aknák tovább pusztították a hajókat. Szeptember 6án az 1540 fkm-nél a HERKULES vontatmányához tarto
zó DGT 8503 tankuszály aknára futott. A benne levő olaj
kifolyt, a személyzet nem sérült meg. Október 8-án az
1529 fkm-nél a d em ag ne tizes ellenére aknára futott az
MFTR tulajdonában levő RÁKOS vontatóhajó.
Az eddig fellelt jelentések szerint július elejétől az ak
nára futott hajók száma csökkenhetett. De minden bi
zonnyal történtek további nem jelentett aknarobbanások
is. Ilyen aknarobbanás miatt süllyedt el egy uszály az
1529,01 fkm-nél a bal part mellett orral folyásirányban, és
ezzel szemben a túlsó part mellé kötve sérülés miatt
megfeneklett egy másik. A sérült uszály látótávolságá
ban, a paksi sziget alsó végénél, szemben a folyásirány
nyal a félig megdőlt, orral a víz alatt levő BL 1058 jelzésű
uszály mentését a 65123 számú uszály mellékötésével
már a háború alatt megkísérelték. A műszaki mentést je
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lentősen akadályozta a mellette lévő aknasérült JRP
17704 számú uszály, melynek az orra szintén a víz alá
került. Elhelyezkedésük szerint valószínűleg egy vontat
mányhoz tartozhattak.
Két sérült uszály akadt fenn az 1525 fkm-nél a bal part
mellett a kövezés zátonyán orral felfelé. A június 14-én
elsüllyedt BL 777 mellett víz alá kerülő uszály a BL 718
jelzést viselte. A háború után az előzőt időnként a BL 773
számúval azonosították.
A jelentések és a háborút követő állapot rajzainak, írá
sainak összehasonlításakor akadtak hiányosságok, el
lentmondások. Tekintettel arra, hogy a háború alatt és azt
követően is alig egynéhány roncsnál jegyezték fel a sülylyedés okát, feltételezhetjük, hogy ezen a szakaszon a
bal part közelében és főleg a hajózó útban az aknasérült
hajók, a jobb part közelében pedig a visszavonulás során
elsüllyesztett vízi járművek helyezkedhettek el.
A háború idején készült jelentések és a háborút követő
első békeév feljegyzéseinek összevetésével a német
hadsereg által bérelt horvát MACEDÓNIA gőzös kálvári
áját követhetjük nyomon. „A MACEDÓNIA vontatógőzös
98 sz. 410 tonna űrtartalmú üres uszálya Dunavecse
mellett a Dunán felfelé haladva az 1571 fkm-nél aknára
futott. Megrongálódott, de nem süllyedt el. Emberveszte
ség nincs.” Az időpont nem ismert.
„1944. szeptember 13. A MACEDÓN gőzös vontájában
2 db uszály aknára futott és elsüllyedt, két uszály meg
rongálódott, egy eltűnt, egy sebesült”. Ebben a jelentés
ben a helyszín nem szerepel.
Majd egy újabb jelentés szerint 1944. 09. 13-án a MA
CEDÓNIA horvát vontatógőzös Belgrád felé haladva,
Piszke magasságában aknára futott és megsérült. Egy
halott, egy sebesült volt a veszteség. 1945 tavaszán a
vontatóhajót egy, a háború alatt nem említett helyszínen,
a hozzá tartozó uszályokkal együtt, az 1477 fkm-nél a
jobb part mellett a víz alatt találták teljesen összetört ál
lapotban.
Az események szerint feltételezhető több vízi jármű ha
sonló esete is.
Az olajszállításban nemcsak a vízi útnak, hanem a vas
úti és közúti forgalomnak is fontos szerepet szántak. A
bajai hídnak a közúti, de főképp a vasúti forgalma kiemel
kedő jelentőséggel bírt. Ez a híd eredetileg vasúti hídnak
épült, és később, 1935-ben megkezdték átalakítását úgy,
hogy közúti forgalom is áthaladhasson rajta.
A nagy Duna-híd (572 m) mellett az ártérben négy ki
sebb (40 m) hídon haladhattak át a közúti és vasúti jár

művek. Az ártéri hidak közül az elsőt Simon híd (32 m),
az utolsót Füzesfoki híd néven jelölték. Olyan nagy volt a
forgalom, hogy tartályvonat szinte tartályvonatot ért. A
híd védelmére a Posványosnak nevezett részen léggöm
böket tároltak, melyeket éjszakánként felengedtek.
Ugyanitt gépágyúkat is felállítottak. Kísérletképpen a híd
tetejére is elhelyeztek egy gépágyút, de azt az első ala
csonytámadást követően leparancsolták onnan.
Az első amerikai bombatámadásra augusztus 29-én
került sor. Ekkor egy magányos repülőgép 6 db bombát
dobott le. A négy felrobbant bomba a híd őrzésével meg
bízott katonák közül többet megölt. A hídfőben okozott
kár napokra megbénította a forgalmat.
Szeptember 17-én a Budapest bombázásából vissza
térő repülőgépek közül az egyik egy bombája elnyírta a
híd negyedik nyílásának alsó hossztartóját. A megsérült
rész miatt ezt követően csak korlátozott személyforga
lomra volt lehetőség.
Szeptember 21-én a 304. wing megpecsételte a híd
sorsát. Ekkor a bombatámadás elpusztította az 1., 4., 5.,
7. számú meder- és egy ártéri hídnyílást, melyek a folyó
ba zuhantak. A vízbe került hídnyílások közül a 4. és 5.
oldalra kifordulva oly mértékben összetört, hogy roncsai
magasabb vízállásnál már nem látszottak ki a vízből.
A híd használhatatlanságát elhallgatva a csendőrség
így jelentette az eseményt: „1944. szeptember 21.
Baja-Bátaszék közötti vasúti összekötő híd elleni táma
dásnál 35 gép jelent meg 12 óra 15 perckor. A támadás
során ledobott bombák négyesével voltak összeláncol
va.” A lebombázott híd kiváltására egy kompot állítottak
forgalomba, de ennek szállítóképessége messze elma
radt a híd forgalmától.
Az épen maradt hídrészek alatt még lehetőség volt a
hajózásra, de nem sokáig. A 2. ukrán front déli szárnyá
nak 46. hadserege október 8-án éjjel átkelt a Tiszán, és a
jugoszláv partizán erőkkel együttműködve a Duna-Tisza

14. ábra: A Baján elsőként épített híd 1941-ben jeges á r
víznél

közében elfoglalták Szabadkát (okt. 11.). A XXXI. gárda
lövészhadosztálya 20-áról 21-éré virradó éjszaka a Bokodi úton előre haladva behatolt a városba, és kijutott a Du
nához. A 10. magyar gyalog hadosztály Dunára támaszko
dó szárnyán védelembe vonuló Szűcs ezredcsoport II. és
III. folyamzár-zászlóalja szórványos lövöldözés mellett el
hagyta a várost. A visszavonulók utóvédjét képező II. ma
gyar folyamzár-zászlóalj Nagy Ernő törzskapitány pa
rancsnoksága alatt a lebombázott Duna-hídon keresztül
hátrált a nyugati oldalra, majd a hídroncsokat és a rajta
keresztül épülőfélben levő hadihidat felrobbantották ma
guk mögött. A védekezők fő erői Érsekcsanád déli körze
tében védelembe mentek át. A város elfoglalását követő
en 27-éig kölcsönös felderítési vállalkozásokon kívül harccselekményekre nem került sor. A hónap elején Belgrádból és Újvidékről induló menekülő hajókaraván (kb. 100
egység) a Mohács környéki Duna-kanyarba szorult. A 60
egységre csökkent hajókaraván 25-én 6 óra után 9 német
hadihajó védelme alatt megkísérelt elhajózni a szovjet
csapatok által megszállt partok előtt. A tizennégy hajó kö
zött volt a BIHAR, a HARGITA, a LEVENTE és a
BÁTASZÉK motorosvontató. A szovjet tüzérségi tűzben a
szlovák SDGP. RX BÁTASZÉK és a MACEDÓNIA vontat
mányával már a bajai hídig sem jutott el. A visszavonulás
folyamán elmaradt hajókat, uszályokat mind a védekezők,
mind a támadók meg akarták szerezni. Északról, Buda
pest környékéről kihajózott a bajai kiürítő csoport, amely a
SOPRON, a GYŐR őrnaszádból, a BECHELAREN ágyú
naszádból és a SUMMADIJA vontatóból állt.
(Folytatjuk)
Tóth Ferenc
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Integrált navigációs és leszállító rendszer
A Gripent egy új navigációs és precíziós leszállító rend
szerrel szerelték fel, amely egyedülálló képességeket
biztosít a gép számára. Ez a Honeywell lézeres inerciális
navigációs rendszerén alapul, amelyet egy új terepna
vigációs rendszerrel és globális helymeghatározó rend
szerrel (GPS) integráltak.
A navigációs rendszer nemcsak alapvető topográfiai
navigációs információkat szolgáltat, hanem részletes re
pülőtér- és leszállópálya-adatbázist is magában foglal.
Az új integrált leszállító rendszer az ICAO 1. kategóriás
leszállítórendszer-követelmények szerint minősített. En
nek megfelelően rossz időjárási viszonyok között a repü
lőgép-vezető a leszállópályától mért (1200 m) távolságon
(60 m) elhatározási magasságra süllyedhet.
Mind az új integrált navigációs rendszer, mind pedig az
új integrált leszállító rendszer a homloküveg-kijelzőn
(HŰD) megjelenő egyszerű parancsjelekkel tájékoztatja a
repülőgép-vezetőt. A Gripen automatikus gázkarja a navi
gációs rendszer által kijelölt süllyedési pályán tartja a repü
lőgépet. Meghatározza saját siklószögét és iránysávját/leszállóirányát, valamint kijelöl két csatornát, amelyeken be
lül kell tartani a gépet. A két rendszer és leszállító rendszer
együttesen pontos útvonal-információt szolgáltat, javítja a
repülésbiztonságot és az általános légi helyzetképet.

ható két adatátviteli egység, egy digitális adatrögzítő tö
megtáras egység a tömegtárkazettával, valamint egy fe
délzeti baleseti adatrögzítő egység.

7. ábra: Hajtóműcsere tábori körülmények között

Az adatvonalak
A repülőgép két típusú adatvonal kezelésére lesz képes.
Az egyik a már működő svéd harcászati információs
adatvonal, míg a másik a NATO Link-16 adatvonal, ame
lyet a magyar követelmények figyelembevételével a kö
zeljövőben integrálnak a repülőgépre.
8. ábra: Felderítő feladat végrehajtása

A repülőgép rendszereinek integrálása
A Gripen integrált fedélzeti számítógéprendszere öt ket
tős tartalékolású (kétszeresen redundáns) M IL-STD -1553B adatbuszra épül. A rendszerarchitektúra közpon
ti eleme a rendszerszámítógép, amely az összes adat
busz esetében a buszvezérlő feladatát látja el.
Az alrendszerek közötti kommunikáció elsődlegesen az
öt adatbuszon keresztül zajlik. A tervezők annak érdekében
döntöttek ilyen sok adatbusz alkalmazása mellett, hogy
egyre kismértékű terhelés jusson, ami a jövőbeni fejleszté
se során megkönnyíti majd újabb funkciók hozzáadását.
A Gripen tervezése során beépített működésfelügyeleti
és ellenőrzési funkciókat alakítottak ki, a szoftverbe in
tegrált módon valamennyi rendszerre kiterjedően. A meg
hibásodásokra figyelmeztető rendszer minden funkcioná
lis hibát jelez, a működésfelügyeleti információkat a repü
lőgép üzemelési információival együtt elemzi. Ezt követő
en az információkat figyelmeztető jelzések és szöveges
információ formájában jeleníti meg a repülőgép-vezető
számára. A fedélzeti számítógép rendszerében megtalál
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(Ez a kétüléses Gripen a négyes számú függesztési ponton
Vinten Vicon 70 sorozatú felderítő konténert hordoz.)

9. ábra: Gripen AMRAAM és Sidewinder levegő-levegő ra
kétákkal

Levegő-Levegő működés
Felderítés és követés
Több cél felderítés közbeni követése;
Több fontos (nagyprioritású) cél követése;
Kötelék (összetételének) felbecsülése.

Légiharc üzemmódok
Automatikus célbefogás;
Nagy antennamozgási letapogatási sebesség:
Egyetlen céltárgy követése nagy
felbontóképesség mellett.

Levegő-Föld/felszín működés

10. ábra: A lokátor üzemmódjai

A repülőgép karbantartási elve a mindenkori állapotot ve
szi alapul. A fedélzeti rendszer gyűjti és tárolja a különböző
alrendszerek működésének minőségére vonatkozó adato
kat. Az adatbázis segítségével a szükséges karbantartási
munkák előre jelezhetővé válnak, és javul a hibák behatáro
lása, főleg olyan esetekben, amikor az üzemzavarok csak
időközönként, szakaszosan lépnek fel. Ezenfelül további in
formációk, mint például az összesített repült idő, a repülések
száma és a „g” túlterhelési statisztikák lehetővé teszik a ki
fáradás alakulásának részletes és pontos felügyeletét.
A balesetek kivizsgálása szempontjából lényeges re
pülési adatokat a függőleges vezérsík bekötésénél be
épített fedélzeti baleseti adatrögzítő egység is rögzíti. A
repülőgép megtalálásának könnyítésére a rögzítő egysé
get felszerelték egy automatikusan működésbe lépő víz
alatti akusztikus irányadóval.

kapcsolódó MIL-STD-1553B adatbuszon keresztül ol
dották meg. A kommunikációs rendszer rendelkezik egy
svéd szabvány szerinti harcászati információs adatvonalrendszert megtestesítő funkcióval, amely lehetővé teszi
az egymással együttműködő Gripen repülőgépek és po
tenciálisan más harcászati egységek számára a valós
idejű harcászati adatcserét. Az adatvonalrendszer a
VHF/UHF rádióberendezéseket használja, melyek krip
tográfiai berendezéseket is magukban foglalnak. Az
adatvonalon keresztül továbbítani lehet a saját és az
együttműködő Gripen típusú repülőgépek helyzetét, ma
gasságát és sebességét, az üzemanyagra és a fegyver
zetre vonatkozó helyzetet, az önvédelmi képességre, a
célpontokra vonatkozó információkat.

Az azonosító rendszer
A kommunikációs rendszer
Az integrált kommunikációs rendszer biztosítja az AM/FM
analóg és digitális beszédkommunikációt mind a VHF,
mind pedig az UHF sávban. A digitális beszédjeleket vá
lasztható módon lehet kódolni. A rendszer elektronikai
zavarás ellen védett a digitális adatokra és a beszédre
vonatkozóan egyaránt. A hangjelcsatornák fix frekvenciá
it kézi úton is be lehet vinni.
Annak érdekében, hogy a beszédkommunikációt még
a tápellátás vagy a rendszer minőségi mutatóinak romlá
sa esetén is fenn lehessen tartani, az adó-vevő berende
zéseket külön-külön helyeken telepítették, és külön-külön
tartalék áramforrással látták el.
A kommunikációs rendszernek a többi avionikai rend
szerhez történő integrálását a rendszerszámítógéphez

A Gripen repülőgépet NATO-szabványnak megfelelő ba
rát-idegen azonosító (IFF), kérdező és válaszadó beren
dezéssel szerelték fel, amely egy egybeépített kérdező
és válaszadó egységben nyert elhelyezést. A rendszer
ember-gép kapcsolati berendezése teljes mértékben in
tegrált a repülőgépvezető-fülke vezérlő és kijelző funkci
óival. A egybeépített kérdező és válaszadó magában fog
lalja az Mk XII és S üzemmód képességeket is.

Az elektronikai hadviselési rendszer
A Gripen integrált, moduláris felépítésű elektronikai had
viselési rendszerrel rendelkezik, amely passzív mérési
eljárások alkalmazásán alapszik, arra tervezték, hogy a
repülőgép-vezetőnek és az avionikai rendszernek infor
2004/3 HADITECHNIKA 3

mációt nyújtson a környező területen előforduló sugárfor
rásokról. Ezt az információt a figyelmeztetés, a harchely
zet ismerete, a harcászati támogatás, kiképzés és felde
rítés céljaira, valamint - szükség esetén - a megfelelő el
lentevékenység kezdeményezésére használják fel.
A rendszer képes a sugárforrás detektálására a fenye
getést jelentő eszközökre történő figyelmeztetés és azok
helyének meghatározása céljából, a megfelelő ellentevé
kenységi teendők automatikus fontosság szerinti besoro
lására és kiválasztására, az optimális zavarási eljárások
kiválasztására.
Az alábbi fő feladatköröket látja el: radarbesugárzásjelző feladatkör, aktív zavarási lehetőség az aktív elektro
nikai ellentevékenység folytatásához, zavartöltetek kilö
vésén alapuló ellentevékenység.

11. ábra: Gripen Maverick levegő-föld és Sidewinder levegő
levegő rakétákkal

FLIR/LDP
Az egybeépített FLIR és lézer célmegjelölő konténer
(FLIR/LDP) FLIR infravörös navigálási feladatokra való
képességet, valamint precíziós levegő-föld csapásméré
si képességet bitosít a repülőgép számára. A FLIR/LDP
konténert teljes mértékben integrálják a repülőgépre.

A fegyverzet és a külső függesztmények
Mint valóban többfeladatú repülőgépet, a Gripent úgy al
kották meg, hogy hardverének vagy szoftverének bármi
nemű változtatása nélkül képes legyen igen sokféle kül
ső függesztmény hordozására. Annak érdekében, hogy
harci hatékonyságát teljes élettartama alatt fenn tudja tar
tani, felépítése lehetőséget nyújt majd olyan továbbfej
lesztett fegyverek következő generációjának integrálásá
ra, mint például a Meteor, a Python és az IRIS-T.
A Gripen repülőgéphez integrált korszerű levegő-levegő
(AIM-9, AIM—120) és levegő-föld fegyverek (AGM-65, ha
gyományos MK és lézerirányítású LGB precíziós bombák)
különböző verziói a MIL-STD-1553B adatbuszon keresztül,
valamint az összes felfüggesztő tartóberendezésen megta
lálható MIL-STD-1760 interfészen keresztül kapcsolódnak
a rendszerhez. Ez a megoldás szükségtelenné teszi, hogy
minden fegyvertípus speciális csatlakozást igényeljen, egy
szerűbbé teszi a repülőgép ismételt feladatra történő előké
szítését, valamint az új fegyverek integrálását.
A Gripen repülőgép sokféle függesztmény hordozására
képes az összes függesztési helyet illetően, melyeket
NATO-interoperábilis mechanikai és elektromos interfészek
kel szereltek fel. A Mauser BK 27 mm-es nagy teljesítményű
fedélzeti gépágyú a sárkányszerkezet bal első részén talál
ható. A gépágyú rögzítő szerelvényeit nagy pontossággal
építették be a sárkányszerkezetbe, ezért gépágyúcserét kö
vetően semmiféle mechanikai szabályozás elvégzésére
nincs szükség. A gépágyú csövének torkolati része előtt
gázterelő lap található, amely a rajta lévő kibontásokon ke
resztül a lőporgázok többségét lefelé tereli, ezáltal a csőtor
kolaton kiáramló nagynyomású gázok által a hajtómű telje
sítményére gyakorolt hatást minimálisra csökkenti.

12. ábra: A repülőgépvezető-■fülke elrendezése
7: Homloküveg kijelző

1: Botkormány

2: Repülési adatok kijelzője

8: Fő üzemmód vezérlőpult

3: Bal oldali vezérlőpult
4: Gáz- és rendszervezérlő kar

9: Vízszintes helyzetet áb
rázoló kijelző

5: Hangjel vezérlőpult

10: Szenzorok kijelzője

6: Célelfogás vezérlőpult

11: Figyelmeztető tabló

Ergonómiai jellemzők
13. ábra: A hátsó repülőgépvezető-fülke kijelzői

A repülőgépvezető-fülke és a kezelő-, illetve vezérlőbe
rendezések optimális elrendezése minimálisra csökkenti
a repülőgép-vezetőre háruló terhelést, ugyanakkor bizto
sítja a műveleti hatékonyság optimális szintjét. Mindezt a
152x203 mm-es méretű többfunkciós műszerfali kijelzők,
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1. Fő üzemmód vezérlőpult
2. Repülési adatok kijelzője
3. Vízszintes helyzetet ábrázoló kijelző
4. Szenzorok kijelzője

I

valamint a Kaiser széles látószögű holografikus homloküveg-kijelző alkalmazásával érték el.
Mindhárom műszerfali kijelző azonos és teljes mérték
ben csereszabatos, az egyes műszerfali kijelzőkhöz ren
delt funkciók repülés közben, a repülés vagy a bevetés
adott szakaszában felmerülő igények, követelmények
szerint könnyűszerrel felcserélhetők. A bal oldali műszer
fali kijelzőn általában repülési adatokat jelenítenek meg,
beleértve a homloküveg-kijelző, az önvédelmi eszközök
és a szenzorok a homloküveg-kijelzőn is kivetített infor
mációinak megjelenítését. A középső műszerfali kijelző a
környező terület digitális térképét ábrázolja, amelyre har
cászati információkat vetítenek rá. A jobb oldali műszer
fali kijelzőn a Gripen radarja, az infravörös célkereső be
rendezés és a fegyverzeti rendszerek szenzorai által
szolgáltatott célinformációkat vetítenek ki.
A homloküveg-kijelzőn a diffrakciós optika alkalmazása
igen nagy fényerejű képet és 28°x22° látószögű kép
megjelenítését teszi lehetővé. A homloküveg-kijelző mind
számítógéppel előállított fegyverzeti célzójelek, mind az
elektro-optikai szenzorok, például az infravörös célkere
ső berendezés által szolgáltatott raszteres videoképi in
formáció megjelenítésére szolgál. A repülőgépvezető-fülkében elhelyezett összes kijelző képanyaga hagyomá
nyos videoszalagon rögzíthető, ami segítséget nyújt a re
pülőgép-vezető számára a bevetés utáni jelentés össze
állításához, a bevetés kiértékeléséhez.
A repülőgép-vezetőre háruló feladatok csökkentése ér
dekében a Gripent az úgynevezett „kezek a gázkaron és a
botkormányon” (hands on throttle and stick/HOTAS) elv
szerinti kezelőszervekkel látták el, vagyis minden fontos
kezelőszervet a gázkaron és a botkormányon helyeztek el.

A JAS-39D
A kétüléses az együléses változattól abban különbözik,
hogy 0,65 méterrel hosszabb, a fülketető nyújtott, nincs fe
délzeti gépágyúja, valamint kevesebb üzemanyag-mennyi
séggel rendelkezik. A hátsó repülőgépvezető-fülkében nincs
homloküveg-kijelző (HŰD), azonban a repülőgép-vezető
homloküveg-kijelzőjének adatai, beleértve a szimbólumo
kat, a többfunkciós műszerfali kijelzőkön megjeleníthetők.
A JAS-39D kétüléses Gripen-változat egyedülálló tulaj
donsága, hogy légzsákkal szerelték fel, amely katapultálás
esetén védi a hátsó ülés utasát. A műveleti célú alkalmazás

érdekében a hátsó vezetőfülkét úgy alakították ki, hogy kön
nyen adaptálható legyen a rendszer és a műszaki megoldá
sok jövőbeni változtatásaihoz. A harcfeladatot végrehajtó
parancsnokkal a hátsó ülésben gyakorlatilag korlátlan lehe
tőségek kínálkoznak rendkívül összetett bevetések végre
hajtására is. A többfunkciós műszerfali kijelzők körültekintő
kiválasztásával a parancsnok a repülőgép-vezetőtől teljesen
eltérő képet kaphat a harcászati helyzetről. Különösképpen
a koszovói hadjárat során szerzett tapasztalatok fényében
kap egyre nagyobb jelentőséget az ellenséges légvédelem
lefogása. Erre kifejezetten alkalmas a JAS-39D, mivel a
hátsó vezetőfülke műszereinek segítségével a parancsnok
könnyűszerrel koordinálhat nagyobb egységeket, illetve pri
oritási sorrendbe rendezheti a célpontokat.
A Gripen repülőgépek hatékony harci alkalmazását,
magasszintű üzemeltetését modern, minden területre ki
terjedő földi támogató rendszerek, berendezések, eszkö
zök biztosítják. Ilyenek például a feladattervező és
-gyakorló állomás, a digitális térkép-előállító, az elektroni
kai hadviselést támogató, a rádiófrekvencia-tervező
rendszerek és a repülőgéprendszer-szimulátor.
Azáltal, hogy Magyarország a Gripent választotta, az első
olyan NATO-tagállam lett, amely nagy teljesítményű, többfunkciós, negyedik generációs harci repülőgépekkel látja el
mind a nemzeti, mind a NATO-ban és Európán belül vállalt
védelmi kötelességeit. A Gripen teljes mértékben együtt tud
működni a NATO-vadászrepülőkkel, és rendkívül költségkí
mélő módon felel meg a magyar részről támasztott követel
ményeknek. A bérelt Gripen repülőgép a jelenleg hadrend
ben található vadászrepülők egyik legfejlettebb, sokoldalú
műveletekre képes változata, teljesítménye magas, kiválóan
manőverezhető, információfeldolgozása teljesen integrált és
mindenfajta műveleti forgatókönyvnek megfelelő fegyverzet
hordozására alkalmas. Ennek eredményeként a feladatok
széles skáláján rendkívül hatékony, nagyon megbízható.

Felhasznált irodalom
SAAB, Gripen Fourth Generation Fighter. Air Internatio
nal, 2000.
Sweden’s Swinger Gripen. Air International, 2003/3.
Gripen News. The Magazine of Gripen International,
2003/1.
Gripen News. The Magazine of Gripen International,
2003/2.
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Segédberendezés meghajtás ház. (Szerk.)

S ztálini sólym ok
árnyékában
S z á r n y a ló g o n d o l a t o k

Vázsonyi Miklós

Sztálini sólymok nyomában
A szerző régi repülőgép-vezető, aki hosszabb időt töltött MiG-15 és 17F gépeken.
Most repülési emlékeit és utazásait foglalta össze 16 fejezetben. Ezek tartalmazzák
a gyerekkori eseményeket, a világháborús epizódokat, elfelejtett repülőgépeket,
bajtársakat. Egy fejezet Gagarin életének utolsó időszakát, valamint katasztrófáját
mutatja be.
A szerző magánkiadása, Kecskemét 2004., kb. 200 oldal
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„Őfelsége hadihajója”, a H.M.S1 WARSPITE I. rész
Dr. Kaiser Ferenc

A XX. század első felében a hatalmas ágyúkkal felfegy
verzett, vastag páncélzattal oltalmazott csatahajók ural
ták a világtengereket. Az egyes államok tengeri hatalmát,
lehetőségeit, hogy érdekeiket a Föld bármely pontján
képviselhessék, érvényesíthessék, döntően az határozta
meg, hogy hány ilyen monstrummal rendelkeztek. A csa
tahajók korszakának kezdetén Nagy-Britannia flottája
volt a legerősebb, hiszen a Royal Navy (Királyi Haditen
gerészet) csatahajói és csatacirkálói mind számszerűen,
mind pedig technikai jellemzőiket tekintve felülmúlták a ri
vális haditengerészetek hasonló egységeit. A század el
ső felében a brit haditengerészet minden bizonnyal legsi
keresebb típusai a QUEEN ELISABETH osztály egysé
gei voltak. Az osztály csatahajói közül az egyiknek hihe
tetlenül színes életút adatott, melyhez fogható más csa
tahajóknak nem jutott osztályrészül.
A XX. század elején a fokozódó háborús feszültség
egyik meghatározó jelensége volt az egyre élesebb hadi
tengerészeti versenyfutás, amely a hatalma delelőjén kis
sé már túllépett Brit Birodalom, illetve a dinamikusan fejlő
dő császári Németország között robbant ki. Ebben a küz
delemben - amelyet a dreadnoughtok (csatahajók) és csa
tacirkálók darabszámában és összesített vízkiszorításá
ban mértek - mind a két állam flottáját karizmatikus egyé
niség vezette. A Royal Navy (Királyi Haditengerészet) élén
Fisher2 tengernagy állt, míg a rivális Kaiserliche Marinét
(Császári Haditengerészet) Tirpitz3 tengernagy irányította.
Fisher célja az volt, hogy bármi áron fenntartsa hazája
uralmát a tengerek felett, hiszen a távoli gyarmatairól érke
ző nyersanyagokra utalt Britannia léte múlott azon, hogy
tengeri kereskedelme, azaz vérkeringése, zavartalanul
működhessen. Tirpitz nem kevésbé volt eltökélt; hazájá
nak gyarmatokra volt szüksége és nagyobb piaci szeletre
a világkereskedelemből, amelyeket csak úgy szerezhetett
meg, ha elveszi őket más államoktól. Németországnak eh
hez erős, ütőképes haditengerészetre volt szüksége. A Tir
pitz nevével fémjelzett 1898-as német flottatörvény4 nyílt
kihívás volt az évszázadok óta világelső Royal Navy pozí
ciói ellen. Nagy-Britannia helyzetét nehezítette, hogy nem
csak Németországra kellett figyelnie, a századfordulón
például az orosz, illetve a francia flotta jelentette fenyege
tés még jóval nagyobb volt, mint amekkora veszélyt az ak
kor még csak embrionális állapotban lévő német hajóhad
jelentett. Az Egyesült Államok kiépülő tengeri haderejét pe
dig a spanyolok ellen 1898-ban aratott elsöprő sikerei okán
is hiba lett volna alábecsülni. Az adott helyzetben a „perfid
Albion” azt tette, amit már évszázadok óta mindig, ha vész
volt a láthatáron: szövetkezett. 1902-ben Japánnal, 1904ben pedig Franciaországgal kötött katonai szerződést, így
sakkban tartotta Oroszországot, és véget vetett az immár
tradicionális brit-francia gyarmati ellentéteknek. A Japán
nal kötött szövetség már az 1904-1905-ös orosz-japán
háborúban bőségesen kamatozott, megszűnt az Indiára és
a britek kínai érdekeltségeire nehezedő orosz fenyegetés,
sőt a megalázó vereséget szenvedő cár 1907-ben NagyBritannia szövetségese lett. Mivel a külpolitikájában - ek
kor még - hagyományosan mértéktartó USA nem jelentett
reális fenyegetést a brit érdekekre, egyetlen komoly ellen
fél maradt, Németország.
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2. ábra: A H.M.S. RAMILIES és RESOLUTION csatahajók
15 hüvelykes ágyúi az Imperial War Museum előtt

A QUEEN ELISABETH osztályhoz vezető út
A többi nagyhatalom tengeri fegyverkezését, illetve a
Royal Navy tovatűnő korlátlan fölényét Fisher számos
vadonatúj hajótípussal, szuper csatahajóval, illetve egy
szuper- (csata-) cirkálóval, nagy könnyűcirkálóval és szu
perágyús tengeralattjáróval kívánta ellensúlyozni. A csu
pa nagyágyús csatahajó (all big gun battleship), illetve a
csatahajónál gyengébb páncélzatú, de jóval nagyobb se
bességű csatacirkáló „prototípusait” 1906-ban (DREAD
NOUGHT) és 1907-ben (INVINCIBLE) bocsátották vízre,
amelyek egy csapásra elavulttá tették az összes addig
épített csatahajót (sorhajót)5és páncélos cirkálót. Az új tí
pusok azonban - Fisher terveivel ellentétben - nem az
angol-német flottaverseny végét, hanem egy új, felfoko
zott fegyverkezési párbaj kezdetét jelentették; Tirpitz
ugyanis felvette a kesztyűt. Németország azonnal több
és nagyobb dreadnought típusú csatahajó, illetve csata
cirkáló építésébe kezdett, válaszként pedig a britek is
egyre több és egyre nagyobb egységet építettek. A két
nagy ellenfél más és más koncepció alapján építette ha
dihajóit, a németek erősebb páncélzatú, jobb víz alatti el
osztású, torpedóvédelmű és sokkal jobb úszóképességű
egységeket építettek, amelyeket kiváló minőségű Krupp
ágyúkkal és Zeiss távmérőkkel szereltek fel. A britek na
gyobb kaliberű tüzérséggel látták el dreadnoughtjaikat és
csatacirkálóikat, amelyek gyorsabbak voltak, ám kevés
bé jól védettek, mint német ellenfeleik. A brit egységek
mellett szólt még az, hogy a nehézágyúk tüzét már nem
tornyonként, hanem központilag vezették, és a Royal
Navy hajóin a legénység elhelyezése jobb minőségű volt,
mint a német egységeken. A verseny kiélezettségére mi
sem jellemzőbb, mint az a robbanásszerű fejlődés, ame
lyet kiváltott.
A csatahajók főtüzérségének űrmérete kezdetben - a
németeket kivéve, akik 28 cm-es lövegeket használtak
- egyetemlegesen 12 hüvelyk, azaz 30,5 cm volt. Elő
ször a britek növelték az űrméretet. A 13,5 hüvelykes,
azaz a 34,3 cm-es lövegeket már 1909-ben gyártani
kezdték, amelyekkel a korábbi típusoknál jóval na
gyobb egységeket - az úgynevezett „szuper-dreadnoughtokat” - látták el. A „szuper-dreadnoughtok” első
egységei, az ORION osztály csatahajói 1912-ben álltak
szolgálatba. A britek ezt követően már 1912-ben hoz
zákezdtek a még nagyobb, 15 hüvelykes (38,1 cm-es)
hajóágyúk gyártásához.6 A többi nagyhatalom is igye
kezett növelni dreadnoughtjai főtüzérségének űrmére
tét, a franciák 34 cm-es, a németek először 30,5 cm-es,
majd 38 cm-es, az amerikaiak és a japánok pedig 35,6
cm-es ágyúkat rendszeresítettek. Az osztrákok, az ola
szok és az oroszok, bár terveztek és építeni is kezdtek
nagyobb lövegekkel ellátott egységeket, végül is a há
borús kapacitáshiány miatt „leragadtak” a 30,5 cm-es
űrméretnél. Az ágyúk lehető legideálisabb lőállását ke
resve az egyes államok többféle lövegtorony-elrendezést is kipróbáltak, míg végül az - először az amerikai
flotta SOUTH CAROLINA osztály dreadnoughtjainál
alkalmazott7 - úgynevezett „szupertüzelő” változat ter
jedt el. A „szupertüzelő” kialakításnál az orrban és a
tatnál egymás mögött a hajó tengelyében helyezték el
a lövegtornyokat, ahol a második torony az előtte lévő
szintje felett helyezkedett el, így mindkettőnek zavarta
lan kilövése volt.8
A nagyobb űrméretű főtüzérség biztosabb, stabilabb
alapot, azaz nagyobb hajótestet kívánt. A hajók páncél
zata évről évre vastagodott, ami a nagyobb geometriai
méretekkel együtt hatványozott tömegnövekedéssel
járt. A nagyobb hajókat egyre nagyobb teljesítményű

gépekkel látták el. Az először a britek által alkalmazott
gőzturbinát minden flotta rendszeresítette, ami a hajók
méretének növekedése ellenére - a gőzturbinának a
korábban alkalmazott háromszoros, illetve négyszeres
expanziójú gőzgépekhez képest jóval nagyobb teljesít
ményének köszönhetően - jelentős sebességnövelés
sel járt. A rohamléptékű technikai fejlődéssel együtt ter
mészetesen a költségek is alapos növekedésnek indul
tak. Azok az országok, amelyek akár technikai, akár
anyagi-gazdasági téren elmaradtak a vezető tengeri ha
talmaktól
(Ausztria-M agyarország,
Olaszország,
Oroszország), vagy földrajzi, geostratégiai helyzetük
miatt fő erőfeszítéseiket szárazföldi haderejük fejleszté
sére fordították (Franciaország és Németország), eleve
hátrányos helyzetből indultak, és rendre lemaradtak a
versenyben. Azok az államok pedig - Nagy-Britannia,
USA és Japán - , amelyek kedvező földrajzi helyzetük
nek köszönhetően elsősorban tengeri haderejük fejlesz
tésére koncentráltak, fokozatos előnyre tettek szert a
többiekkel szemben.
Az elsősorban szárazföldi haderőiket fejlesztő európai
nagyhatalmak közül - nagyobb erőforrásainak köszön
hetően - egyedül Németország volt képes arra, hogy békeidőben - érdemben megkérdőjelezze a Brit Biroda
lom haditengerészeti elsőségét. A német flottaépítés
üteme valóságos pánikot váltott ki a brit politikusok kö
zött. A Royal Navy fejlesztése kiemelt prioritást kapott,
melynek kapcsán Winston Churchill híres, 1909-ben kelt
aforizmáját kell idéznünk: „A Tengernagyi Hivatal hat ha
jót (dreadnought) követelt, a közgazdászok négyet aján
lottak, végül az a kompromisszum született, hogy legyen
nyolc.”9 A verseny kíméletlenségét mi sem jelzi jobban,
mint az, hogy 1912-ben a Royal Navy kezdeményezte,
hogy az éppen csak rendszeresített 13,5 hüvelykes löveget egy még nagyobb típussal váltsák fel. A rekordidő
alatt megtervezett 15 hüvelykes ágyú - konstrukciója so-
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rán nagymértékben támaszkodtak a 13,5 hüvelykes tí
pusnál szerzett tapasztalatokra
amely a brit haditen
gerészet egyik legjobban bevált és legtovább szolgálat
ban álló lövege lett, döbbenetes méretű fegyver volt (2.
táblázat). A közel 16,5 méter hosszú és 102 tonna töme
gű ágyúból összesen 186 darab készült. A két prototípus
mellett, amelyeket kísérleti célokra használtak, négy
ágyú Szingapúrnál, további kettő pedig a brit partvidé
ken került beépítésre. A flotta számára 58 lövegtorony
készült,10 amelyekben 116 löveget helyeztek el," a fenn
maradó példányokat az elhasználódott ágyúk pótlására
használták.
A 15 hüvelykes löveg alkalmazása ismét megkövetelte
a dreadnought típusú csatahajók és csatacirkálók mére
tének jelentős növelését, amelyek maximális vízkiszorítá
sa már meghaladta a 30 000 tonnát. A típussal elsőként
felszerelt QUEEN ELISABETH osztály hajói (QUEEN
ELISABETH, WARSPITE, BARHAM, VALIANT és
MALAYA) koruk technikai csúcsteljesítményének számí
tottak. Ezek az egységek a Fisher által megálmodott
„gyors csatahajó” koncepciójának megvalósulását jelen
tették, hiszen 25 csomót (46 km/h) elérő sebességük ko
ruk összes dreadnoughtjánál gyorsabbá tette őket, sőt
sebességük vetekedett a régebbi építésű brit és német
csatacirkálók sebességével is. A típus kialakítása szá
mos más területen is újdonságnak számított; ezek voltak
a világ első kizárólag olajtüzelésű kazánokkal felszerelt
nehéz egységei. A kizárólagos olajtüzelésre való áttérés
akkora vitát kavart a brit szakértők között, hogy a követ
kező dreadnought-osztálynál - a REVENGE-nél és négy
testvérhajójánál - visszatértek a vegyes üzemű, kőolaj és
kőszén tüzelésű kazánok alkalmazásához. Az idő azon
ban bebizonyította az olajtüzelés fölényét, hiszen azonos
tömeg mellett - a nagyobb fűtőértéknek köszönhetően megnőtt a hajók hatótávolsága, az olajat könnyebb volt
rakodni és tárolni, s nem utolsó sorban sokkal egyszerűb
bé vált a fűtők munkája is.
A QUEEN ELISABETH osztály olyan méretű minőségi
ugrást hozott a korábbi brit (és nem csak brit) hajótípu
sokhoz képest, mint amilyet a DREADNOUGHT és az
INVINCIBLE jelentett a maga idején. Figyelembe véve a
3. táblázat adatait, megállapítható, hogy a QUEEN ELI
SABETH osztály hajóinak vízkiszorítása több mint másfélszerese volt a DREADNOUGHT vízkiszorításának,
géperejük közel háromszorosa volt az első „igazi” csata
hajóénak, hatótávolságuk pedig - nagyobb sebesség
mellett - 2000 tengeri mérfölddel (több mint 3700 km) ha
ladta meg neves elődükét. A „Queenek” a tűzerő tekinte
tében is imponáló fölényt tudtak felmutatni. A maximális
lőtávolság esetében 6,7-7,5 kilométerre, míg az egy oldalsortűzzel kilőhető gránátok össztömegét tekintve
4,1-6,2 tonnára rúgott a korábbi egységekhez viszonyí
tott növekedés. A hajók közepes tüzérsége is megerősö
dött, a könnyűcirkálók, torpedórombolók és torpedóna
szádok támadásaival így oldalanként 7 -7 darab 6 hüvely
kes ágyú nézhetett szembe (2. táblázat). Ezeket a lövegeket, ellentétben a korábbi idők gyakorlatával, már kizá
rólag az ellenség könnyű egységei elleni harcra szánták,
ezt jelzi a hajók oldalain lévő kazamatákban elhelyezett
ágyúk viszonylag kis mértékű maximális csőemelkedése,
illetve feltűnően nagy negatív állásszöge. Az ellenséges
csatahajóknak és csatacirkálóknak ugyanis - a hajó
pusztító erejű főtüzérségének köszönhetően - elvileg
nem volt szabad abba a zónába kerülniük, ahol már a kö
zepes tüzérség is kárt tehetett volna bennük. A két darab
légvédelmi ágyú az új fenyegetésre, a repülőgépek és a
léghajók megjelenésére adott választ. A 76 mm-es lövegeknek mind a percenkénti 20 lövést elérő tűzgyorsasá8 HADITECHNIKA 2004/3

ga, mind pedig a teljes körtüzelést, illetve a függőlegest
elérő maximális csőemelkedést lehetővé tevő talapzata
érdemel figyelmet.

5. ábra: A WARSPITE eredeti kialakításában, valamikor az
első világháború végén

7. ábra: A legénység eligazítása közvetlenül a salernói part
raszállás előtt

Ha a típus technikai adatait összevetjük a korabeli
dreadnoughtokkal és csatacirkálókkal, akkor jól látható,
hogy az európai konkurencia szinte kivétel nélkül jóval
gyengébb összesített paraméterekkel rendelkezett,
mint a WARSPITE és testvérhajói (4., 5. és 7. táblázat).
A francia, olasz, orosz és osztrák-m agyar dreadnoughtok reménytelenül gyengébb tüzérséggel és vé
konyabb páncélzattal rendelkeztek, sebességük pedig
3 -5 csomóval (5-9 km/h) volt kevesebb, mint a QUEEN
ELISABETH osztály egységeié. Tűzerő tekintetében
egyedül a következő brit dreadnought osztály, azaz a
REVENGE és négy testvérhajója, illetve a német BA
YERN osztály két egysége volt „egy súlycsoportban” a
gyors csatahajókkal, sőt ezek a típusok erősebb páncél
zattal is rendelkeztek,’2 ám maximális sebességüket te
kintve mindkét osztály jócskán elmaradt a „Queenektől".
A többi német dreadnought, bár ezek páncélzata is igen
erős volt, sokkal gyengébb tűzerővel rendelkezett, ezért
nem lehetett egy napon említeni őket a QUEEN ELISA
BETH osztály egységeivel. A tekintélyes sebességfö
lény, illetve az összes konkurens típussal szemben
megmutatkozó nagyobb hatótávolság egyértelműen az
olajtüzelésnek volt köszönhető.'3 A típus a rendszerben
álló csatacirkálókkal szemben is nyilvánvaló fölényben
volt (7. táblázat), igaz, hogy a sebességet tekintve csak
a korábbi építésű típusokat tudta utolérni, de tűzerő és
páncélzat terén egyedül a világháború után szolgálatba
lépő brit HOOD volt egyenértékű vele. A QUEEN ELI
SABETH osztályú egységek teljesítménye azzal fenye
gette a német csatacirkálókat, hogy egy esetleges öszszecsapás során már egy-két gránáttalálattól veszíthet
tek annyit a sebességükből, hogy a brit típus utolérhes
se őket, ahhoz pedig, hogy ők maguk számottevő kárt
tudjanak okozni a gyors csatahajókban, annyira meg
kellett volna közelíteni azokat, hogy az jókora kockázat
tal járt volna.
Összességében elmondható, hogy a QUEEN ELISA
BETH osztály gyors csatahajóinak tűzereje - a német
flottát kivéve - önmagában felülmúlta bármely európai
nagyhatalom dreadnought típusú csatahajóinak összesí
tett tűzerejét, páncélzatuk ellenállhatott azok tüzének, te
kintélyes sebességfölényüknek köszönhetően pedig
módjukban állhatott, hogy maguk válasszák meg azt,
hogy hogyan és miként ütközzenek meg velük. A QUEEN
ELISABETH osztály hajói könnyedén utolérhették a ré
gebbi építésű dreadnoughtokat, sorhajókat és páncélos
cirkálókat, olyan távolságról kényszerítve őket harcra,
ahonnan azok képtelenek voltak hatásosan viszonozni a
rájuk zúduló tüzet. A rivális német flotta nagyobb egysé
gei közül csak a legkorszerűbb csatacirkálóknak és könynyűcirkálóknak volt esélyük arra, hogy elmenekülhesse
nek előlük. A QUEEN ELISABETH osztály egységei mind
az első, mind pedig a második világháború idején megha
tározó szerepet játszottak a Royal Navy hadműveletei
ben. Sokkal jobban sikerült típusnak bizonyultak, mint az
őket követő REVENGE osztály egységei, amelyeket a
második világháborúban már csak elvétve vetettek harc
ba. A sikeres konstrukciónak azonban megvolt a maga
ára; az osztály csatahajóinak építési költsége meghalad
ta a 3 millió font sterlinget, ami alaposan felülmúlta az
elődtípusok, sőt a következő dreadnoughtosztály egysé
geinek építési költségét is.’4

Jegyzetek
1. H.M.S. - Her/His Majesty’s Ship: Őfelsége hadihajója
(Női uralkodó esetén az első változat használatos!)

2. Sir John Arbuthnot Fisher (1841-1920) a legtöbb
szakértő szerint a Nelson halálát követő időszak legna
gyobb formátumú brit tengernagya volt. 1904 és 1910, il
letve 1914 és 1915 között az admiralitás első tengeri
lordja (a flotta vezérkari főnöke). http://www.firstworldwar.com/bio/fisher.htm
3. Alfred von Tirpitz (1849-1930) nagyadmirális, „a né
met hadiflotta atyja”, tengerészeti miniszter (1897-1916).
http://www.firstworldwar.com/bio/tirpitz.htm
4. Németország húsz év alatt 41 csatahajót (sorhajót),
20 páncélos cirkálót, 40 kiscirkálót, 144 torpedónaszádot
és 72 tengeralattjárót akart építeni. Michael Epkenhans:
Imperial Germany and the Inportance of Sea Power, p.
32. in: Naval Power in the Twentieth Century. Edited by
N. A. M. Rodger, Macmillan Press Ltd., London, 1996.
5. Ezeket az egységeket - némileg becsmérlően - predreadnoughtnak nevezték.
6. A britek 14 hüvelykes (35,6 cm-es) ágyút is kifej
lesztettek, ezt azonban csak a japán és a chilei flotta
rendszeresítette, az utóbbi számára brit gyárban épült
az ALMIRANTE LATORRE nevű dreadnought, amelyet
1914-ben lefoglaltak, és CANADA néven került a Royal
Navy állományába. A hajót a háború után átadták Chi
lének.
7 . 1906-ban kezdték őket építeni, 1911-ben álltak rend
szerbe.
8. A haditengerészeti fegyverkezési versenyre vonat
kozóan bővebben: History of the Royal Navy in the 20th
Century (edited by Anthony Preston). Hamlyn Publishing
Group Ltd., Twickenham, 1987. p.p. 19-24. 147-149.;
Breyer, Siegfried: Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer
1905-1970. J. F. Lehmann’s Verlag, München, 1970. p.p.
56-75.; Gibbons, Tony: The Complete Encyclopedia of
Battleships and Battlecruisers. Salamander Books Limi
ted, London, 1983. p.p. 146-149., 166-169. és
176-179.; Spector, Ronald H.: Háború a tengereken.
Kossuth Kiadó, Budapest, 2002. 28-34. o. és 86-87. о.;
Keegan, John: A tengeri hadviselés története. Corvina,
Budapest, 1998. 101-113. о.; Sweetman, Jack: Admiráli
sok. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1999. 205-212. o.
9. Keegan: i. m. 107. o.
10. A QUEEN ELISABETH és a REVENGE osztályok
csatahajói számára 20-20 darab, a RENOVN osztály
csatacirkálói számára 6, a GLORIOUS osztály csatacir
kálói számára 4, a HOOD számára 4 lövegtorony készült,
további 4 darabot pedig az EREBUS és a MARSHAL
SOULT
osztályok
monitorjain
helyeztek
el.
http://www.warships1 .com/
11. A QUEEN ELISABETH osztály lövegtornyainak sú
lya - a két löveggel együtt - egyenként 770 tonnára rú
gott. http://www.warships1 .com/
12. A REVENGE osztály páncélzata ugyan nem volt
vastagabb, de a hajó nagyobb részét oltalmazta, mint a
WARSPITE-nál és testvérhajóinál.
13. Németország szövetségesei közt nem volt jelentős
kőolajtermelő ország, a tengeren túlról történő szállítás a
brit flotta fölénye miatt nem volt megoldható, ezért az or
szág elsősorban kőszéntüzelésre építette nagy egységeit.
14. A DREADNOUGHT 1,8 millió fontba került, az
IRON DUKE osztály egységeiért átlagosan 1,9 millió fon
tot kellett fizetni, a később épített REVENGE osztály ha
jói pedig hozzávetőleg darabonként 2,5 millió fontjába ke
rültek a brit adófizetőknek. (Jane’s Fighting Ships of
World War I. Studio Editions Ltd., London, 1993. pp.
35-41., illetve Jane’s Fighting Ships of World War II. Stu
dio Editions Ltd., London, 1994. pp. 24-29.)
(Folytatjuk)
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Nemzetközi haditechnikai szemle
A szovjet-orosz rakéta- és íírvédeiem I. rész
A haditechnika története az ütő-, szú
ró-, vágó- és hajítóeszközök megjele
nésétől napjainkig a támadó- és védő
fegyverek fejlesztésének szakadatlan
spiráljából áll. Nem volt ez másként a
közelmúltban, az abszolút, végső
fegyvernek tekintett ballisztikus raké
ták korszakában sem.
A németek által 1944-ben bevetett
A4 (V2) ballisztikus rakétáktól nem
egészen másfél évtized telt el, amíg a
szuperhatalmak arzenáljában megje
lentek az interkontinentális ballisztikus
rakéták. Ezeket nevezték akkor abszo
lút vagy végső fegyvernek, mert az
észlelhetőség határán túl, messze a
horizont mögül indított, több mint 1000
km kozmikus magasságig emelkedő
és onnan a földfelszínre közel függőle
gesen, a hangsebesség 20-szorosával
célba érkező, nukleáris töltetű harcesz
közök ellen a haditechnika akkori esz
közeivel és az akkori fizikai ismeretek
kel a védekezés megoldhatatlannak
tűnt. Nem álltak rendelkezésre megfe
lelő módszerek és eszközök a védelem
fontos elemei, a felderítés, az adatfel
dolgozás és az elfogás számára.
A két vezető nagyhatalom már
1946-ban megkezdte a rakétavédelem
elméleti kérdéseinek vizsgálatát. A
Szovjetunióban a Honvédelmi Minisz
térium Nil—4 kutatóintézete és a bal
lisztikus rakéták fejlesztéséért felelős
Nil—885 kutatóintézet a tárgyban el
méleti tanulmányokat készített, ame
lyekben felvázolták a védelem lehet
séges változatait, két megközelítést
elemezve. Az egyik a televíziós ráve
zetés és a korong alakú repeszfelhőt
keltő repeszhatású robbanófej, a má
sik az önirányító rendszer és az irányí
tott hatású repeszfelhőt keltő robbanó
fej alkalmazásának lehetősége volt.
Az Egyesült Államok rakétafejleszté
sével kapcsolatos hírek és a beszer
zett felderítői jelentések hatására V. D.
Szokolovszki marsall, vezérkari főnök
és a Szovjetunió hat másik marsallja
1953. augusztusban levelet írt a párt
Központi Bizottságának, amelyben fel
hívták a figyelmet egy amerikai ballisz
tikus rakétatámadás veszélyére, és ja
vasolták az ABM (anti-ballisztikus ra
kéta) védelem megteremtése lehető
ségének vizsgálatát.
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A feladat kidolgozásával a Lavrentyij
Berija által vezetett Különleges Bizottság
1950-ben létrehozott Harmadik Főigaz
gatóságát, illetve ennek az irányított
fegyverrendszerek fejlesztéséért felelős
1. számú Tervezőintézetét (KB-1) bízták
meg. Az intézet igazgatója A. Jelján, a
gorkiji ágyúgyár korábbi igazgatója lett.
A feladat kiemelt jelentőségét mutatja,
hogy az intézet főmérnökévé Berija saját
fiát, Szergej Beriját nevezte ki. Olyan ki
váló rakéta- és rádiótechnikai, valamint
elektronikai szakembereket vontak be a
munkába, mint N. Lifsic, G. V. Kisunko
és A. Koloszov. A KB-1 egyik első fel
adata volt a Moszkva védelmét biztosító,
1953-ban rendszerbe állított Sz-25
Berkut (SA-1 Guild) rakétarendszer fej
lesztési munkáinak koordinálása.
Az első tanulmánytervek 1955-re ké
szültek el, ebben Kisunko javasolta az
A rendszer létrehozását. A Szovjetunió
Minisztertanácsa 1956. augusztus 17én döntött a rendszer megvalósításáról
és annak kipróbálására elrendelte egy
kísérleti telep létesítését a Balhas-tótól
nem messze a Betpak-Dala sivatag
ban fekvő Szarij Saganban. A telep pa
rancsnokává S. Dorohov vezérőrna
gyot nevezték ki, akinek vezetése alatt
a Szarij Sagan kísérleti telep a későb
biekben számos légvédelmi és rakéta
elhárító rendszer fejlesztésének és ki
próbálásának bázisává vált.
Míg Kisunko és munkatársai az
ABM rendszer feltételrendszerét és fi
zikai alapjait dolgozták ki, megkezdőd
tek a ballisztikus rakéták korai felderí
tésének és a robbanófejek pályaköve
tésének lehetséges módjaira irányuló
vizsgálatok. Négy nagy radarállomást
építettek a rakétakísérletek célterüle
teinek körzetében, az RE-1 és RE-2
jelűeket Kazahsztánban, az RE-3 és
RE-4 jelűeket Kamcsatkán. Ezek fel
adata az R -5 (SS-3 Shyster), R-7
(S S -6 Sapwood) és R -12 Dvina
(SS-4 Sandal) rakétákkal végzett kí
sérletek során a röppálya megfigyelé
se és a pályaadatok elemzése volt.

Az A (RZ-25) rendszer
1956. márciusban a Kisunko vezette
SKB-30 tervezőiroda kivált a KB-1 kö

telékéből és önállósodott (később
NIIRP rádiókészülék kutató és gyártó
egyesülés). A tervezőiroda fő feladata
a ballisztikus rakétavédelem fejleszté
se lett. 1959-re kialakult az A rendszer
koncepciója és megkezdődött annak
megvalósítása. A rendszer elemei:
• Dunaj nagy hatótávolságú felderí
tőradar. Az 1200 km hatótávolságú be
rendezést Nil—37 tudományos kutatóintézet fejlesztette ki V. R Szoszulnyikov vezetésével.
• Három radarállomás az ellenrakéta
irányítására, mindegyik egy cél- és
egy ellenrakéta-koordinátákat követő
berendezéssel.
• Egy ellenrakéta-irányító radar a
szükséges jelátviteli és robbanófej
működtető berendezésekkel. Ezt Sz.
P. Rabinovics főkonstruktőr irányításá
val fejlesztették ki.
• A V-1000 rakéták indítóállása. Ter
vezését Vlagyimir Pavlovics Barmin
irányította.
• Parancsnoki és számítástechnikai
vezetési pont. A másodpercenként
40 000 művelet végzésére képes
M40 számítógépet a Tudományos
Akadémia Finommechanikai és Szá
mítástechnikai Kutatóintézete fejlesz
tette ki Sz. Lebegyev akadémikus ve
zetésével.
• A rendszer elemei közötti adatátvi
teli kapcsolat - főkonstruktőre F. P.
Lipszman.
A radarberendezések fejlesztését a
Tudományos Akadémia NIRI Rádió
elektronikai Kutatóintézete koordinál
ta, ennek vezetője A. L. Mine akadémi
kus volt.
1960-ban a Szovjetunió Miniszterta
nácsa határozatot hozott egy kísérleti
rendszer létrehozásáról és a Moszkva
körüli rakétavédelem kiépítéséről. Ez
zel szabad utat biztosított az A rend
szer megvalósításának és kipróbálá
sának.
A korai riasztó radarállomást a Balhas-tó partvidékére telepítették. A ra
kétaindítások során vett jeleket a part
vidéktől 100-250 km távolságra, Szarij
Saganban felállított három parancsno
ki és számítástechnikai központba
közvetítették. A három vezetési pontot
Kisunko javaslatára kb. 150 km
élhosszúságú egyenlőoldalú három

szög mentén telepítették. A korai meg
valósíthatósági tanulmányok azt mu
tatták, hogy a hagyományos vezérlő
sugaras rávezetési módszer alkalma
zása esetén a cél elfogásához 9-10 el
lenrakéta indítása szükséges, ezért ja
vasolta Kisunko a háromszögelésen
alapuló 3D módszert. A vezetési pon
tok mellett telepített forgóantennás ra
darok kb. 700 km távolságban fogták
be az „ellenséges”’ robbanófejeket, és
ennek megfelelően irányították célra
az elfogórakétát.
A rendszer részét képező V-1000
(S A -5
Griffon)
elfogórakétát a
Repülőgépipari Minisztérium OKB-2
(ma Fakel) tervezőirodája fejlesztette
ki Pavel D. Grusin akadémikus, főkonstruktőr vezetésével. A kétfokozatú
radarvezérlésű rakéta lényegében a
V-750 (SA-2) rakéta nagyobb válto
zata volt 250 km feletti hatótávval. Az
első indítófokozat szilárd tüzelőanyag
gal működött, a második menetfoko
zatot az A. Iszajev vezette tervezőinté
zetben kifejlesztett folyékony üzem
anyagú rakétahajtómű képezte. A ra
kéta legnagyobb sebessége 1000 m/s
volt. A szorosan szembehaladó pálya
mentén történő párhuzamos megkö
zelítés elvén működő irányítóberende
zést P. Kirillov tervezte.
Az indítóállásokat a Balhas-tótól
nyugatra, kb. 100 km távolságban he
lyezték el. Az indítás a várható elfo
gás irányában történt, és a forgó parabolaantennás, letapogatósugaras kö
vetőradar az indítást követően azon
nal befogta a rakétát. A rakéta szög
koordinátáit és távolságát figyelő be
rendezés mérte a számítógép által
számított ideális röppályától való elté
rést. A vezetési pont a pontos célrairányítás kezdeti pillanatában a fe
délzeti rádió-válaszadó jelére kapcso
lódott a rakétára. A célra irányítás
nem több, mint 5 m négyzetes hibaközépértékkel történt. A rakétát az A.
Voronov vezetésével kifejlesztett
Zavesza típusú repesz-romboló fejjel
látták el, amely alacsony sebességű
repeszekből álló korong alakú felhőt
hozott létre.
1960-ra az A (RZ-25) kísérleti rend
szer és a Szarij Sagan kísérleti telep
készen állt a kipróbálásra. Az első si
keres elfogás robbanófej nélküli raké
tával 1960. november 24-én történt.
1961. március 4-én sikerrel hajtották
végre egy Jangel R-12 közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta 500 kg sú
lyú töltet nélküli robbanófejének elfogá
sát 25 km magasságban. A Dunaj-2
radarállomás 1500 km távolságban
észlelte a cél felbukkanását a rádióho
rizont mögül, és az M40 számítógép ki
számította a röppálya adatait. Az ellen
rakéta célra vezetése pontos volt, és a

16 000 wolframkarbid magos acélkö
penyes robbanó golyócskával töltött
robbanófej a földi vezetési pontról ve
zérelve a cél röppályájára merőleges
korong alakú repeszmezőt képezve
megsemmisítette azt.
1961. március 26-án egy R -5 raké
ta 500 kg TNT robbanóanyaggal töltött
robbanófejét semmisítették meg. A kí
sérletsorozat folyamán 11 rádió-távvezérlésű és optikai gyújtókkal, valamint
ST2A hőkereső önirányító robbanófe
jekkel felszerelt elfogórakétát indítot
tak. Ugyancsak kipróbálták a Cseljabinszk-70 intézetben kifejlesztett
nukleáris robbanófej-változatokat is,
ezeket kétféle - optikai és rádióelekt
ronikai - közelségi gyújtóval látták el.
1961-62-ben további kísérleteket
folytattak a rendszer működőképessé
gének vizsgálatára egy esetleges nuk

leáris robbanás által kiváltott körülmé
nyek között. A „K művelet” fedőnevű
kísérletsorozatban 5 nukleáris robban
tást hajtottak végre 80-300 km ma
gasságokban. Az A rendszer ilyen kör
nyezetben is igazolta működőképes
ségét.
A V-1000 rakétát a nagyközönség
az 1963. évi moszkvai katonai dísz
szemlén láthatta először. A NATO fel
derítő repülőgépei először Észtország
fővárosa, Tallin közelében észlelték te
lepítését, de az építkezés befejezetlen
maradt. Az RZ-25 rendszert és az an
nak részét képező V-1000 rakétákat
nem állították hadrendbe; az 1964
után új első fokozattal átalakított raké
ták 5V28 jelzéssel a Magyar Néphad
seregnél is rendszeresített Sz-200
Vega nehéz légvédelmi rendszerben
kerültek alkalmazásra.
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Az A-35rendszer
Az A rendszerrel végzett sikeres kísér
letek tapasztalatai alapján az SKB-30ban 1961. júniusban kidolgozták az
A -35 jelű hadászati rakétavédelmi
rendszer tervvázlatát. A vezetési pont
ból, nyolc körkörösen elhelyezett
szektorellenőrző radarállomásból és
32 rakétaindító berendezésből álló
rendszer célja Moszkva védelme volt
az amerikai Titan-2 és Minuteman-2
rakéták ellen. A rendszer elve 1962
őszén megkapta a jóváhagyást.
1964-ben módosult a koncepció, el
ső kiépítésben négy szektorellenőrző
korai riasztó radar és nyolc indítóállo
más telepítését határozták. A rendszer
részei:
• négy Dunaj-3 korai riasztó felderí
tőradar,
• parancsnoki és számítástechnikai
vezetési pont 5E92 központi számító
géppel,
• nyolc indítóegység az A-350 raké
ták számára vezetési ponttal, két-két
célkövető radarral (NATO-kód: Try
Add) és két-két rakétaindító állással
(16 indítóállás),
• adatátviteli rendszer.
Az A-350 ellenrakéta terveit a Pavel
Grusin akadémikus vezette OKB-2
tervezőiroda készítette. A rakéta teljes
hossza 19,8 m, átmérője 2,97 m, a
szárnyfelületek fesztávja 6 m volt. A
célokat 320 km távolságig volt képes
elfogni a légkör felső határán túl is.
Négy darab, a zágorszki OKB 154
(Khimmas) tervezőirodában Sz. A.
Koszberg vezetése alatt az UR-100
interkontinentális ballisztikus rakétá
hoz kifejlesztett, egy égőteres, elfordít
ható kormányfúvókás RD 0216 hajtó
mű (15D2 termék) működtette, össze
sen 358 kN vákuumban mért tolóerő
vel. Ez volt az első vektorvezérlésű
szovjet rakétahajtómű, amely felesle
gessé tette az addig alkalmazott su
gárkormányokat. A hajtómű üzem
anyaga erősen agresszív dimetilhidrazin (UDMH) és nitrogén-tetroxid
(N20 4) volt, ezért a rakéta feltöltése az
indítóállásokon történt.
A rakéta első, A-350Zs jelű változa
tát a Cseljabinszk-70 kutató-fejlesztő
intézetben kifejlesztett 3,5 Mt hatóere
jű termonukleáris robbanófejjel szerel
ték fel. Az ABM-1 Galosh (SH-01) NATO-kóddal jelölt rakétát szállítókonté
nerébe zárva az 1964. május 1-jei
moszkvai díszszemlén láthatta először
a nyilvánosság.
Az A-35 rendszer Aldan nevű kísér
leti változata 1967-re készen állt a ki
próbálásra. A Szarij Sagan kísérleti te
lepen végrehajtott első kísérleti fázis
1971-ig tartott. Ennek során világossá
vált, hogy a rendszer képes egy rob
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banófejes ballisztikus rakéták elfogá
sára, de nem alkalmas több robbanó
fejes, csalicélokat kibocsátó vagy aktív
zavarórendszerrel ellátott rakéták elle
ni védelemre. Ennek ellenére úgy dön
töttek, hogy a Moszkva körzetében
megkezdett építkezéseket - két Dunaj
típusú szektorellenőrző korai riasztó
radarállomást és öt Tobol, illetve
Jeniszej típusú földfelszíni rakétaindító
egységet - befejezik. 1972-ben a
rendszert az állami bizottság korláto
zott képességei miatt csak kísérleti mi

nősítéssel állította rendszerbe. A
Dunaj-2 radarállomás (NATO-kód:
Dog House - Kutyaól) Moszkvától 70
km-re, Kubinka közelében létesült, az
A. N. Muszatov által továbbfejlesztett
Dunaj-3U állomást (NATO-kód: Cat
House) Stremilovo közelében építet
ték meg. Ez utóbbi alkalmas volt az
1979-től Németországba telepített,
mindössze 10-12 perc repülési idejű
Pershing-2 rakéták korai észlelésére
is. A vezetési pontot a számítástechni
kai központtal a Dunaj-2 radarállomás

közelében helyezték el. A sérülékeny
földfelszíni indítóállásokon állandó ké
szenlétben tartották az üzemanyaggal
feltöltött, nukleáris robbanófejjel ellá
tott rakétákat.
Az A-35 rendszer hiányosságainak
kiküszöbölésére és képességeinek ja
vítására G. V. Kisunko főkonstruktőr
1973-ban a rendszer korszerűsítését
javasolta. 1975-ben a rendszer felada
tául szabták a komplex többelemes
célok leküzdését a felfúvódó könnyű
csalik és nehéz csalik kiszűrésével. A
feladattal a Rádióipari Minisztérium
Vympel Kutató és Fejlesztő Intézetét a korábbi SKB-30 intézetet - bízták
meg. Az intézet a célkoordinátákat
meghatározó radarcsatornák integrált
információs rendszerbe történő algorit
musos egyesítésével és új harci fel
adatokat ellátó központosított irányítá
si rendszer kialakításával jelentős
mértékben javította a számítástechni
kai rendszert.
Az A-350 rakétát is fejlesztették, fo
kozott hatású nukleáris robbanófejjel
ellátott újraindítható hajtóműves, ma
nőverező harmadik fokozatot kapott.
Módosították a rakéták hajtóművét, az
üzemanyag feltöltése és a robbanófe
jek felszerelése a műszaki bázison tör
tént, míg az indítóállásokon álrakétá
kat helyeztek el.
A továbbfejlesztett A-35M rendszer
kipróbálására a Szarij-Sagan telepen
két további kísérletsorozatot végeztek.
A második sorozatban 1972 és 1976
között öt A-350Zs és két A-350R (fo
kozott rádiótechnikai zavarvédelem)
rakéta indítása történt R-12 és R-14
hagyományos egy robbanófejes raké
ták ellen, az 1976-1977-ben végrehaj

tott harmadik sorozatban három
A-350ZS rakétával megtévesztő fe
jekkel ellátott R -12 rakétákat fogtak el.
Az A-35M rendszer állami vizsgái
1977 májusában kezdődtek és azt
1978-ban állították hadrendbe. A raké
taindító állásokat Moszkva központjá
tól mért 100 km sugarú kör mentén,
Kiin, Nudol, Turakovo és Kolodkino kö
zelében telepítették.

Az A-135 rendszer
Az A-35 rendszer csapatpróbái ide
jén, 1968-ban egy mérnökcsoport A.
G. Bazisztov vezetésével megbízást
kapott egy új, komplex rakétaelhárító
rendszer koncepciójának kidolgozásá
ra. A rendszer feladatául szabták
Moszkva védelmének kiterjesztését a
tömeges rakétatámadás mellett az
egyedi, véletlen vagy provokatív célú,
illetőleg tengeralattjáróról indított raké
tatámadások ellen. A koncepció kiala
kításánál figyelembe vették a Kisunko
főkonstruktőr által javasolt Aurora terü
letvédő rakétaelhárító rendszer szá
mára kidolgozott elemeket is.
A G. V. Kisunko által 1967 elején ki
dolgozott Aurora rendszer koncepcio
nális célja a Szovjetunió európai ré
szén lévő fontosabb igazgatási és ipa
ri központok ellen indított tömeges
nukleáris rakétatámadás kivédése
volt. A rendszer alapvető elemét ké
pezte az első ízben alkalmazásra ja
vasolt fázisvezérelt korai riasztó radar
berendezés. Az elfogórakéták két vál
tozatát tervezték: az A-900 hosszú tá
vú rakéta rendeltetése a távolsági elfo
gás és egy „takarító” csapásmérés,

míg az A-351 rakéta feladata a robba
nófej elfogása volt változó magassá
gokban. A támadó robbanófejek meg
tévesztő céloktól történő szétválasztá
sára az A-900 „takarító” rakéta nukle
áris robbanófeje mintegy 800-900 km
távolságban dinamikus csapást mér a
távolfelderítő radar által nyomon köve
tett támadórakétákra. A komplex cél
elemek robbanás előtti és utáni moz
gási paramétereinek elemzésével
meghatározható a legnehezebb, a
robbanás hatása által legkevésbé
érintett elem, azaz a robbanófej röppályája. Az Aurora rendszer koncepcióját
1967 nyarán nyújtották be az Állami
Bizottságnak, amely annak megvalósí
tása ellen foglalt állást.
A Bazisztov és munkacsoportja által
kidolgozott A -1 35 rendszer megtartot
ta az Aurora rendszer két fő elemét, a
fázisvezérelt távolfelderítő radart és a
kétlépcsős rakétavédelmet. 1970 tava
szán pályázatot írtak ki az új radarállo
más kifejlesztésére, amelyre három ja
vaslat érkezett:
• a Kisunko vezetése alatt álló
SK B-30 - ma NIIRP rádióberen
dezések kutatóintézete - által az Au
rora rendszer számára kidolgozott for
gó antennás fázisvezérelt radar;
• a Jurij Burlakov vezetésével
ugyancsak az Aurora rendszer számá
ra kidolgozott Luneberg-lencsés radar;
• az A. Mine akadémikus vezetése
alatt álló NIRI rádióelektronikai kutatóintézetben V. K. Szloka irányításával
kifejlesztett Don-2 négyoldalú fix fá
zisvezérelt radar.
Az elfogórakéták két változatát fej
lesztették ki. Az 51T6 jelű (NATO-kód:
ABM -4 Gorgon / SH-11) hosszú távú
háromfokozatú elfogórakéta fejleszté
se a Pavel Grusin vezette OKB-2
(MKB Fakel) irodában, az 53T6 (NATO-kód: ABM-3 Gazelle / SH-08) kö
zéptávú kétfokozatú elfogórakétáé a
jekatyerinburgi OKB-134 (NPO Vym
pel) tervezőirodában történt L. Luljev
főkonstruktőr vezetésével. A 350-400
km hatótávú, 1 Mt hatóerejű termonuk
leáris robbanófejjel ellátott 51T6 típus
feladata a légkörön túli és világűri „ta
karító” védelem, a 80-100 km hatótá
vú, 10 kt hatóerejű nukleáris robbanó
fejes 51T6 típus feladata az atmoszfe
rikus elfogás 5-30 km magassági ha
tárok között. A két típus tárolására és
indítására közvetlen támadás ellen vé
dett föld alatti betonsilókat terveztek a
különböző rakétaindító berendezések
tervezésére szakosodott KB-59 terve
zőirodában Vlagyimir P. Barnim főkonstruktőr vezetésével.
(Folytatjuk)
Villányi György
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Kínai gyártmányú harckocsik II. rész
Type 80/88
A harckocsiról 1984-ben jelentek meg adatok a nyugati
szaksajtóban. Kétféle típusmegjelölés is előfordul.
A Type 80 tipikus példája a kínai fejlesztési útvonalnak,
amelynél a szovjet eredetű kínai harci eszközöket mo
dern nyugati technológiával korszerűsítik. A korábbi típu
sokhoz képest teljesen új páncélteknőt és tornyot alkal
maztak rajta. A turbófeltöltős dízelmotor is nagyobb telje
sítményű lett. A harckocsi nagyobb az elődként szolgáló
Type 59/69 típusoknál. A vezető búvónyílását a teknő bal
oldalán alakították ki. A tornyot dobozokkal vették körül,
ami nagyobb védelmet nyújt.
A fő fegyverzet azonban továbbra is a 105 mm-es harc
kocsiágyú maradt, amelyből a standard NATO-lőszereket
lehet tüzelni. A beépített lövegstabilizátor, a ballisztikai
számítógép, a lézeres távolságmérő és a stabilizált cél
zókészülék növeli az első találat valószínűségét akár me
netből is. A tűzoltó berendezés és a tömegpusztító fegy
verek elleni ABV-védelem is a korszerűsítés egyik fontos
kitétele volt.
A harckocsi az amerikai M60, a francia AMX-30 és a
német Leopard-1, valamint a japán Type 74 típusokkal
egyenlő harcértékű. A sorozatgyártás 1995-ig tartott, ad
dig mintegy 500 példány készült el.
A Type 80-I egy kísérleti típus volt, mely a Type 69-es
harckocsin alapult. A futómű 6 futógörgővel és három
láncfeszítővel készült, a korábbi 5 nagyméretű görgővel
szemben. A futóművet gumikötényezés védi. A tűzvezető
rendszerhez beépített lézeres távolságmérő tartozik.
Type 80—II változatnál a lézeres távolságmérő és a cél
zókészülék közös egységbe került, mely a torony tetején
foglal helyet. Ezáltal a torony kiegészítő páncélzattal erő
síthető meg. A rendszereket belső tesztrendszer ellenőr
zi, mely lehetővé teszi az üzemzavarok okának gyors
megállapítását, és ezáltal elősegíti elhárításukat. Acélzó
készülékek optikája nagyobb védelmet kapott, valamint
az ABV-védelem miatt a belső túlnyomás is szabályozha
tó a küzdőtérben. A tornyot teljesen körülvették tároló
dobozokkal, ezzel is növelve a páncélvédelmet. A típus
nem került sorozatgyártásba.
A Type 88 hazai csapatokhoz került ki. A harckocsi
nagyjából megegyezik a Type 80-ll-vel, csak a külső do
bozokat távolították el a torony mellső oldaláról, hogy ott
reaktív pótpáncélzatot szerelhessenek fel. A fő fegyver
zet a Type 83 huzagolt csövű harckocsiágyú. A lőszer-ja
vadalmazás 48 darab. A tűzgyorsaság 7 lövés percen
ként. Kiegészítő fegyverzet a párhuzamosított 7,62 mmes géppuska, valamint a 12,7 mm-es légvédelmi géppus
ka, amelyet a parancsnoki kupolán szereltek fel. A Type
37A tűzvezető rendszert kétsíkú lövegstabilizátorral és
optikai célzókészülékkel, fedélzeti számítógéppel, léze
res távolságmérővel látták el.
A Type 88B töltőberendezést és modernebb tűzvezető
rendszert kapott.
A Type 88A korszerűbb változat, mint а В típus! A módo
sított Type 83—I 105 mm-es huzagolt csövű ágyú hoszszabb csővel rendelkezik. A rendszeresített lőszerek között
megtalálható a kumulatív, az űrméret alatti és a repeszlőszer. A tűzvezető rendszer ennél a típusnál a modernebb
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17. ábra: Type 69-1 változat

19. ábra: Type 69-1IC változat

Type 80/88
3. táblázat
Személyzet
Harci tömeg
Hossz
Hossz csővel
Szélesség
Magasság (légvédelmi
géppuskával)
Magasság géppuska nélkül
Maximális sebesség úton
Maximális hatótávolság úton
Fegyverzet
21. ábra: Type 80-1 alaptípus
Motor típusa, teljesítménye

4 fő
38 t
6,32
9,32
3,37
2,87

m
m
m
m

2,29 m
60 km/h
430 km
1 db 105 mm-es
ágyú, 1 db 7,62
mm-es és 1 db 12,7
mm-es géppuska
V-12 dízel, 730 LE

Type 85
A NORINCO gyár által kifejlesztett és gyártott harckocsi
forradalmi újításokat hozott a kínai harckocsigyártásban.
Végleg feladták a szovjet T -54 és a hazai Type 59 által
képviselt elavult tervezési elveket.
A harckocsi tornya hegesztett eljárással készült. A
prototípusnál még 105 mm-es harckocsiágyút építettek

22. ábra: Type 80-11 változat

23. ábra: Type 88 alaptípus

JSFCS-212 integrált változat. A reaktív pótpáncélzat ellen
áll a korszerű kumulatív és űrméret alatti lőszereknek is.
Négy darab ködvető szolgálja az álcázásos védelmet. Har
ci tömege 39,5 tonna. A motor 730 lóerős turbófeltöltős folyadékhűtéses dízelüzemű, típusa 12150LBW. Maximális
sebessége terepen 57 km/óra. Maximális hatótávolsága
430 km, külső póttartályokkal 600 km.

27. ábra: Type 85 alaptípus
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be. Ezt később lecserélték az orosz 2A46C típusú, 125
mm-es ágyúra. A töltőautomatával ellátott fegyverrel je 
lentősen megnőtt a tűzerő és a tűzgyorsaság. A stabili
zált célzókészülékkel javult a találat valószínűsége,
hogy menet közben is leküzdjék a mozgásban lévő cé
lokat. A töltőberendezés miatt a harckocsi személyzete
3 főre csökkent, ezáltal több lőszer, összesen 42 darab
málházható be. Ebből 22 a töltőautomatában van. A
harckocsi modulrendszerű kompozit páncélzattal ren
delkezik, és reaktív pótpáncélzat felszerelése is lehet
séges.
A típust folyamatosan korszerűsítik, melynek során új
típusmegjelöléseket alkalmaznak. A Type 85 valójában
még nem volt más, mint a Type 80 páncélteknője, egy új
típusú hegesztett toronnyal felszerelve.
A Type 85—I volt a sorozatgyártott széria, lövegcsövét
hővédő burkolattal látták el.
A Type 85-II harckocsin elektronikai fejlesztéseket vé
geztek el.
A Type 85—MA típust Pakisztán részére exportálták, az
előző típussal szinte teljesen megegyezik.
A Type 85—IIM 125 mm-es löveggel ellátott változat,
Pakisztán részére szállították.
A Type 88C a kínai csapatokhoz leszállított Type
85—IIM típusjele, melynek a gyártása 1997-ben kezdő
dött. Körülbelül 400 darab áll szolgálatban a Kínai Nép
hadsereg elit harckocsizó hadosztályainál.
A Type 85-IIIM-et 1000 lóerős dízelmotorral és reaktív
pótpáncélzattal a hazai igényeknek megfelelően alakítot
ták át. A harci tömeg 41,5 tonnára, a maximális sebesség
65 km/órára nőtt. Előfordul ennél a változatnál is a Type
88C elnevezés. A hatótávolsága 700 km, külső tartályok
kal 900 km.

29. ábra: Type 90 terepen

Type 90
Ez a típus egy átmeneti, kísérleti modell volt, melyet az
eddig megépített harckocsik építésének tapasztalatai
alapján fejlesztettek ki. Kína a Közel-Keletről több T-72es harckocsit szerzett be. Az eredeti tervek szerint az
orosz harckocsi teknőjére egy hazai tervezésű, hegesz
tett tornyot szereltek fel. Ebbe nyugati technológiájú, 120
mm-es harckocsiágyút, tűzvezető rendszert, éjjellátó ké
szüléket és motort építettek volna.
A hidegháború végén a kínai-szovjet kapcsolatok ren
deződtek, és a modern harckocsi kifejlesztése nem volt
már olyan sürgető. Az Öböl-háború tapasztalatai is bebi
zonyították a kínai vezetőknek, hogy az eredetileg terve
zett irányvonal nem eredményez az M1A1 és Leopard 2
típusoknak megfelelő harcértékű eszközt.
A Type 90—II harckocsit először 1991-ben mutatták be
a nyilvánosságnak. Ez nem teljesen új konstrukció volt.
Körülbelül 10% származott a Type 59, 15% a Type 69,
20% a Type 85/88C típusokból; 55% állt csak újonnan
tervezett elemekből. A harckocsi személyzete 3 fő. A
kompozit páncélzat a torony homlokrészénél 600 mm, a
többi részen kb. 450 mm. A sérült részek modulszerűen
cserélhetőek, de lehetséges az újonnan kifejlesztésre ke
rülő, modernebb részegységekkel való lecserélés is. A
125 mm-es automata töltőberendezéssel felszerelt sima
csövű harckocsiágyúhoz 39 darab, különböző rendelteté
sű lőszer málházható. A parancsnok és a lövegkezelő is
a tetőre épített, stabilizált irányzékkal figyelheti meg a
harcmezőt. Ez történhet nappal hagyományosan, éjjel
hőképalkotó rendszer segítségével. A számítógépes tűz
vezető rendszer és a lézeres céltávmérő nagyban segíti
az első lövés találati valószínűségét. A kiegészítő fegy16 HADITECHNIKA 2004/3

30. ábra: Type 90 alapváltozat

verzet az elődtípusokról ismert párhuzamosított és légvé
delmi géppuskából áll.
A Type 90-et nem rendszeresítették a Kínai Néphadse
regben. Viszont Pakisztán részére exportálták, ahol AlKhalid néven állt szolgálatban. De előfordul helyenként
az МВТ 2000 típusmegjelölés is.
A típushoz négy különböző motort teszteltek. Többek
közt a brit Challanger 1 és 2 CV-12 Condor dízelmotor
ját, amely 1200 lóerő teljesítményt ad le. Ehhez a francia
SESM ESM automata erőátviteli rendszert használták fel,
amely a Ledere típusból származik. A pakisztáni AlKhalid típusokba később az ukrán 6TD dízelmotort épí
tették, amely a T-80UD harckocsiból származik.
Az oroszok később saját T-80U harckocsijukat ajánlot
ták fel a kínaiaknak, akik annak felhasználásával folytat
ták a fejlesztőmunkát, amelynek eredményeként született
meg a Type 98 típus.
(Folytatjuk)
Zsig Zoltán

Alpesi héják
Sikorsky S-70-esek az osztrák légierőben

AB-204, AB-206A, AB-212, OH-58B és Aoulette III, kö
zel 60 helikopter - ilyen impozáns helikopterflottával ren
delkezett az osztrák légierő a 90-es évek végén. Az 1999
februárjában bekövetkezett 38 emberéletet követelő galtüri
lavinakatasztrófa alatt azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a
hadsereg helikoptereinek szállítókapacitása nem megfele
lő, hiszen Ausztria külföldi segítségre szorult. Az 1999. feb
ruár 18-tól március 7-ig tartó mentésben részt vett a né
met, a francia és a svájci légierő, valamint a US Army. A ta
nulságokat levonva azonnal pályázatot írtak ki közepes
szállítóhelikopter beszerzésére. A tender mindkét esélyes
típusa részt vett a galtüri mentésben, végül nagyobb telje
sítménytartaléka miatt a Sikorsky S-70-es nyerte el a dön
téshozók tetszését, maga mögé utasítva ezzel a né
met-francia AS 532AC Cougart. A 9 darab S-70A—42-es
beszerzéséről szóló 196,3 millió euró értékű szerződést
2000. december 29-én véglegesítették, melyben az United
Technologies 421,5 millió euró ellentételezést vállalt.
A Black Hawk prototípusát a 70-es évek közepén a US
Army által kiírt pályázatra készítette el a Sikorsky. Az
UH-1 Hueyt leváltó helikopterrel szemben alapkövetel
mény volt, hogy elődjénél jobban ellenálljon a szélsősé
ges időjárási viszonyoknak. Mára az UH-60/S-70 sorozat
több mint 2500 példánya szolgál a világ minden részén,
Alaszkától a Közel-Keleten át Japánig. A „42”-es egyedi tí
pusjelzéssel ellátott változatot kimondottan az osztrák
hadsereg igényei szerint alakították ki. A gép orr-részében
egy nagy felbontású időjárás- és terepkövető radart he
lyeztek el. A törzs jobb oldalára egy 272 kilogramm teher
bírású elektromos csörlő szerelhető, melyhez 88 méter
hosszú kötél tartozik. Ausztria a kilenc helikopterhez négy
pár szárnycsonkot (ESSS - External Stores Support Sys
tem) és nyolc darab egyenként 870 literes póttartályt vá
sárolt. Az ESSS alkalmazására elsősorban a külföldi
missziókon kerül majd sor, hiszen a Black Hawkok hatótá
volsága az ESSS nélkül is kielégítő az ausztriai beveté
sekhez. 9000 kilogrammos felszállótömeggel, 3200 kg

hasznos terhelés mellett közel 500 km megtételére képes,
míg két darab 870 literes póttartállyal, 7400 kilogrammos
felszállótömeg és 1200 kg hasznos teher mellett hatótá
volsága 1100 kilométerre nő. A hegyvidéki alkalmazás mi
att mind a kilenc géphez megvásárolták a nagyméretű
sítalpakat, míg a helikopterek önvédelméről az
AN/ALQ-144 infravörös zavarókészülék és a hajtóművek
kiömlőnyílásaira szerelt hűtő (HIRSS) gondoskodik. A
HIRSS (Hover Infra Red Suppressor Subsystem) a hajtó
művek teljesítménycsökkenése nélkül, minden repülési
helyzetben képes a kiáramló levegő hőmérsékletét csök
kenteni úgy, hogy ahhoz a hajtóművek környezetéből hi
deg levegőt kever. A kabinban négy darab nagyméretű fo
lyadékkristályos monitor kapott helyet, az utastérben pe
dig 16-19 felfegyverzett katona szállítható, de vészhely
zetben, például evakuálásnál 25 személy mentése is le
hetséges. Az S-70A-42-es első felszállására a Sikorsky
stratfordi gyárában 2002. július 2-án került sor.
2002 augusztusában ismét természeti katasztrófa sújtot
ta Nyugat-Európát, a szomszédos országokhoz hasonlóan
Ausztriában is tetemes károkat okozott az árvíz. A medrük
ből kilépő folyók által elzárt területekről több száz embert
kellett - nem egy esetben - a háztetőkről csőrlővel kimen
teni. A főszerep ismét az AB-212-eseké volt, mivel az új he
likopterek még nem álltak rendszerbe. Az első Black Hawk
szeptember 21-én egy An-124-es fedélzetén érkezett
Ausztriába. A gépek szállítását eredetileg vízi úton, konté
nerekben tervezték, de a gyár késése miatt végül a légi
szállítás mellett döntöttek. Az új helikopterek bázisa a Tulln
melletti Langenlebarn lett, ahol az osztrák légierő 1. Repü
lőezrede állomásozik. Az első három alpesi héja hivatalo
san október 18-án állt rendszerbe, az alakulat első száza
dába addig beosztott AB-212-esek december 11-én LinzHörschingbe települtek át. A Black Hawk század az utolsó
három helikopter december 17-ei érkezésével lett teljes.
(Fotók a 33. oldalon)
Józsa Dávid

Chris Ryan - CÉLSZEM ÉLY
Ez a regény olvasóját először az egyik James Bond-filmre („A holnap markában"),
majd Forsythra emlékezteti. Végül az a kép alakul ki, hogy Chris Ryan sokkal jobb.
Eseménydús, olvasmányos, szakszerű és hiteles. A szerző tíz évet szolgált a brit
hadsereg különleges egységénél, iraki területen is bevetették. Nem meglepő tehát,
hogy a „Célszemély” főhőse Neil Slater, az SAS volt tagja, aki leszerelése után kis
sé nehezen leli helyét az életben. Több állásváltoztatás után a hírszerzés „problé
mamegoldó” részlegénél, az ott kínálkozó feladatoknál és lehetőségeknél köt ki.
A magyar kiadás érdekessége, hogy a fordítást az a Porkoláb Imre őrnagy készítet
te, aki a rendszerváltást követően, az első Nyugatra küldött fiatal hallgatók egyikeként,
brit katonai főiskolán tanulhatott. Általában jó stílusú munka, de néhány mondatnál
nyersen kiütközik, hogy a fordító számára gondot okoz a magyar nyelvű fogalmazás.
A könyvet mindenképpen érdemes elolvasni, a pörgős, akciós cselekményen felül
éles képet ad a szigetország merev társadalmi rendjéről és az ottani újgazdagok
életmódjáról.
StrategArt Kiadó, Budapest 2002.
Levélcím: 1072 Bp. Dob u. 56-58. Tel.: (06-1) 267-9374
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Az amerikai és a brit haderő nagy pontosságú harceszközei
az Irak elleni háborúban III. rész
Az AGM-154 JSOW

Az AGM-84 SLAM levegő-föld robotrepülőgép

műhold (GPS) vezérlésű siklóbomba
Jellemzői:
• a JSOW siklóbomba rendeltetése a kijelölt célok
megsemmisítése a légvédelem megsemmisítési zó
nájának távoli határán kívülről;
• a 454 kg tömegű siklóbomba az oldása után kinyíló
szárnyak segítségével az oldás magasságától és a
repülőgép sebességétől függően 22-75 km megtéte
lére képes úgy, hogy lehetőség van előre programo
zott útvonaltöréspontok közbeiktatására is;
• az eszköz pontossága hasonló a JDAM bombákéhoz.
A célok eredményes leküzdéséhez szükséges a cél
pontos földrajzi (GPS) koordinátáinak ismerete;
• a gyakorlatban - Irakban és Koszovóban - a JSOW
siklóbombákat elsősorban a felderített légvédelmi
harceszközök megsemmisítésére alkalmazták. Erre a
célra a 145 db 1,5 kg-os BLU-97B típusú résztöltettel
szerelt változatot alkalmazzák;
• páncélozott célok leküzdésére a 6 db BLU-108B típu
sú precíziós résztöltettel szerelt változat alkalmazha
tó. Minden BLU-108B résztöltetet saját lézer/infravörös célkeresővel láttak el, amely a kisméretű ejtőer
nyőn ereszkedő résztöltetet a célra irányítja.
Hordozóeszközei:
• az F/A-18C/D vadászbombázó repülőgép (4 db);
• az F-15E vadászbombázó repülőgép (5 db);
• az F-16C/D vadászbombázó repülőgép (4 db);
• a B-1B hadászati bombázó repülőgép (12 db);
• a B -2 hadászati bombázó repülőgép (16 db);
• a B-52H hadászati bombázó repülőgép (12 db).
Rendszeresítve:
• az amerikai légierőnél (USAF);
• az amerikai haditengerészetnél (USN);
• az amerikai tengerészgyalogságnál (USMC).

Tömege:
628 kg
Hatótávolsága:
95 km
Irányítási módja: kombinált infravörös/műholdas (GPS)
Hordozóeszközei a B-52H hadászati bombázó, az
F/A-18C/D vadászbombázó és a P-3C haditengerészeti
felderítő/járőr repülőgépek.
Az amerikai haditengerészet standard Harpoon leve
gő-vízfelszín robotrepülőgépének szárazföldi célok ellen
bevethető változata.

Az AGM-88 HARM
nagy sebességű lokátor elleni rakéta
Indítási tömege: 361 kg
Hatótávolsága:
80 km
Robbanótöltete: 66 kg tömegű, irányított hatású HE
Irányítási módja: passzív lokátorvezérlés
Hordozóeszközei az F-16C/D és az F/A-18C/D va
dászbombázók, az EA-6B, az F-15E, valamint a Torna
do IDS/ECR rádióelektronikai zavaró és felderítő repülő
gépek.
Az amerikai légierő és haditengerészet széleskörűen
alkalmazott rádiólokátor elleni rakétatípusa.

Az AH-64A/C/D Apache/Longbow Apache
támadó helikopter
Fegyverzete:
1 db M230 30 mm-es automata gépágyú;
16 db AGM-114 Hellfire 2 páncéltörő rakéta vagy
76 db Hydra-70 70 mm nem irányított rakéta (NIR)
és/vagy
NIR-AGM-114 Hellfire 2 kombináció;
4 db Stinger vagy Mistral L-L rakéta;
2 db Sidewinder vagy AGM-122 Sidearm lokátor elleni
rakéta.

A repülőgép-fedélzeti rakéták

Az AGM-65 Maverick levegő-föld rakéta

Hordozóeszközei az AH-64 és az AH-1W támadó he
likopterek.

Tömege:
220 kg (AGM-65D)
Hatótávolsága:
20 km (AGM-65D)
Irányítási módja: infravörös (AGM-65D)
Hordozóeszközei az F-16C/D, az F/A-18C/D vadászbom
bázó, az A-1OA és a AV-8B földi támogató repülőgépek.

Kifejezetten az AH-64 támadó helikopter fő fegyverze
teként kifejlesztett páncéltörő rakéta. A nagyobb hatótá
volságú, lokátor vezérlésű változata korlátozott látási vi
szonyok között is hatékonyan bevethető.
Az AH-64 helikopter védőberendezései:

Jellemzői:
• a Maverick az amerikai légierő standard kis hatótávol
ságú levegő-föld rakétája;
• többféle változata ismert, ezek hatótávolságban
(3-25 km), irányítási rendszerükben (televíziós, infra
vörös, lézer) és a robbanótöltet tömegében (57-136
kg) különböznek;
• a legelterjedtebben az infravörös vezérlésű változatot
alkalmazzák elsősorban páncélozott harcjárművek és
megerősített építmények ellen.
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•
•
•
•
•

AN/APR-39 lokátorbesugárzást-jelző;
AN/ALQ-144 infravörös zavaró;
AN/AVR-2 lézerbesugárzást-jelző;
AN/ALQ-136 lokátorzavaró és
infracsapdaszóró berendezések.

Jellemzői:
• az AH -64 Apache a világ jelenleg legkorszerűbb tá
madó helikoptere. Nagy tűzerejű és túlélő képességű
harceszköz;

Az AGM-114 Hellfire és az AGM-114K Hellfire 2 rakéták harcászati-technikai adatai
Megnevezés
Hossza
Rakétatest átmérőié
Fesztávolsága
Indítási tömege
Harci rész tömege/töltete
Gyújtó típusa
Vezérlési módja
Hajtóanyaga
Hatótávolsága

Me.
mm
mm
mm
kg
____ k9
-

km

AGM-114 Hellfire
1630
178
330
45,7
8 / kumulatív
csapódó
lézer
szilárd
8

3. táblázat

AGM-114K Hellfire 2
1630
178
330
45,7 (kumulatív), 47,9 (repesz-romboló)
8 / kumulatív, 12,5 / repesz-romboló
csapódó
félaktív lokátor
szilárd
9

8 db AGM-114 Hellfire vagy BGM-71 TOW páncéltörő
rakéta vagy
76 db 70 mm-es FFAR Hydra nem irányított rakéta;
2 db 7,62 mm-es Minigun géppuskakonténer;
2 db CBU-55B termobarikus bomba;
2 db AIM-9 Sidewinder levegő-levegő rakéta.
Max. lőtávolsága a Hellfire rakétákkal 6 km, a TOW ra
kétákkal 4 km.
Max. sebessége: 282 km/h,
Hatósugara: kb. 200 km (a hordozott fegyverzet töme
gétől függően).

A BGM-71 TOW irányított páncéltörő rakéta
Tömege:
19 kg
Hatótávolsága: 4 km
Irányítási módja: optikai rávezetés
Hordozóeszközei az AH-1W támadó és az OH-58
fegyveres helikopterek.
A célravezetéséhez jó látási viszonyok szükségesek.
16. ábra: AO IM -120 AMRAAM közepes hatótávolságú levegő-levegő rakéta

• elsősorban az ellenséges harckocsik elleni harcra fejlesz
tették ki. Erre a célra egyidejűleg 16 db lézer- vagy loká
tor vezérlésű Hellfire páncéltörő rakétát képes hordozni,
de a gyakorlatban többnyire vegyes fegyverzettel (8 db
Hellfire és 38 db nem irányított rakétával) szerelik fel;
• a kezelőszemélyzet kabinját, a hajtóműveket, az üzem
anyagtartályt és a fontos szerkezeti elemeket páncélzat
védi, amely védelmet nyújt a légvédelmi géppuskák és
gépágyúk lövedékei ellen 23 mm űrméretig;
• a „D” változatot milliméteres hullámhosszú Longbow
rádiólokátorral szerelték fel. A helikopter éjszakai
harctevékenységre is képes. Az Apache helikopterek
az amerikai szárazföldi csapatok valamennyi hadosz
tályának állományában, illetve az önálló csapatrepülő
alakulatoknál is rendszeresítésre kerültek;
• repülési idő harci feladat teljesítésekor 110-160 min;
• emelkedési képesség harci feladat teljesítésekor
137-448 m/min;
• hatótávolság páncéltörő feladat teljesítésekor
407-480 km;
• repülési sebesség harci feladat teljesítésekor
272-287 km/h.

Az AH-1W Super Cobra az amerikai tengerészgyalog
ság rendszeresített támadóhelikopter-típusa. Kisebb tö
megű, páncélvédettségű és kevesebb fegyverzetet hor
doz, mint az Apache, viszont jobb manőverezőképesség
gel rendelkezik.

A MIM-104 Patriot légvédelmi rakétarendszer
Jellemzői:
• az amerikai szárazföldi csapatoknál jelenleg rend
szerben álló közepes/nagy hatótávolságú légvédelmi
rakétarendszer. Eredetileg kizárólag repülőgépek el
leni harctevékenységre tervezték, később azonban
alkalmassá tették hadszíntér'! ballisztikus rakéták
megsemmisítésére is;
• alapvető (önálló harctevékenységre képes) tűzalegysége az üteg, amely egy fázisvezérelt felderítő/tűzve-

Az AH-1W Super Cobra támadó helikopter
Kezelőszemélyzete:

2 fő

Fegyverzete:
1 db 20-mm-es fedélzeti gépágyú, lőszer-javadalmazá
sa 750 db;

17. ábra: AH-64A Apache támadó helikopter Hellfire páncél
törő és Hydra-70 nem irányított rakétákkal
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18. ábra: A H -1W Cobra támadó helikopter TOW irányított
páncéltörő rakétával

TOW(BGM 71D)

TOW2B (BGM 71F)

19. ábra: BGM-71 TOW irányított páncéltörő rakéta változatai

zető rádiólokátort, egy tűzvezető/parancsnoki jármű
vet, egy járműre telepített áramfejlesztő berendezést
és 8 rakétaindító járművet (amelyek közül rendszerint
6 db-ot PAC-2, 2 db-ot pedig kifejezetten ballisztikus
rakéták megsemmisítésére kifejlesztett PAC-3 raké
tával szereltek fel) 4-4 db rakétával és egyéb kiszol
gáló járműveket foglal magában;
• a félaktív lokátor vezérlésű rakéták hatótávolsága re
pülőgépek ellen 3-160 km (ballisztikus rakéták eseté
ben 40 km), a megsemmisítési zóna alsó és felső ha
tára 60-24 000 m;
• mivel a jelenleg érvényes amerikai hadműveleti elvek
szerint az ellenséges légierő elleni tevékenység első
sorban a vadászlégierő feladata, a MIM-104 Patriot
légvédelmi rakétarendszereket rendszerint hadszíntéri rakéták megsemmisítésére alkalmazzák.

Az RQ-1A Predator
pilóta nélküli felderítő repülőgép fegyveres változata
Az amerikai haderő 1994-ben vette át az első RQ-1A
Predator típusú pilóta nélküli felderítő repülőgépeit. 1995től rendszeresen alkalmazták ezeket a különleges repü-

20. ábra: Patriot PAC-3 ballisztikus rakéták elleni rakéta in
dítása
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lőgépeket Boszniában, Irakban és a Szövetséges Erő
hadművelet idején Koszovóban. A Predatorok jól bevál
tak a 90-es évek békefenntartó misszióiban és fegyveres
konfliktusaiban. A kedvező tapasztalatok mellett azonban
az üzemeltetés során jelentkeztek hiányosságok is. A
Predator lassan, 3000-4000 m magasságban repül,
ezért viszonylag kis mérete és hajtóművének kis hőlead
ása ellenére nappal könnyen felderíthető, és a csapatlég
védelem gépágyúi és kézi légvédelmi rakétái által foko
zottan sebezhető. Alkalmazása erősen időjárásfüggő. A
tapasztalatokat követően a Predatorokat gyártó General
Atomics hadiipari vállalat elhatározta a típus továbbfej
lesztését és megvizsgálta fegyverzettel való felszerelésé
nek lehetőségét.
2002 decemberében kezdték meg az új hajtóművel fel
szerelt Predator-B változat tesztelését. A Honeywell
TPE331 légcsavaros gázturbina az új háromágú légcsa
var segítségével jobb repülési tulajdonságokat biztosít. A
Predator-B teherbírása eléri a korábbi változat teherbírá
sának kétszeresét, maximális repülési magassága pedig
a 10 km-t. A típus fejlesztése tovább folytatódik. A Ge
neral Atomics szakemberei jelenleg is dolgoznak a
Williams FJ44-2 típusú kétáramú gázturbinával felszerelt
változaton, amely 13 km magasságból, 400 km/h sebes
séggel haladva végezheti a felderítést.
Az RQ-1 Predator harcászati pilóta nélküli felderítő re
pülőgépeket az Egyesült Államok légiereje üzemelteti.
Egy Predatorokkal felszerelt felderítő repülőszázad hat
RQ-1 Predator típusú pilóta nélküli felderítő repülőgépet
és egy földi vezérlőközpontot foglal magában. Ezek ki
szolgálását összesen 28 főnyi kezelőszemélyzet végzi.
Ezek közül 6 fő távirányítja a repülőgépeket, 12 fő kezeli
a Predatorok fedélzetén található felderítő eszközöket és
elemzi a gyűjtött felderítési adatokat. További 4 fő a fel
dolgozott információkat továbbítja, 6 főnyi műszaki sze
mélyzet pedig a repülőgépek és a földi központ technikai
kiszolgálását látja el. A teljes rendszer légi úton szállítha
tó. Ehhez két C-141 Starlifter vagy öt C-130H Hercules
szállító repülőgép szükséges. Az egység a készenlétet
az áttelepítés után hat órával képes elérni.
A Predator fegyverzettel történő ellátása két célt szol
gál. Biztosítja a célok felderítése után az azonnali csaAz RQ-1 A Predator pilóta nélküli felderítő
repülőgép fontosabb harcászati-technikai adatai
4. táblázat
Megnevezés
Szárnyfesztávolság
Szárnyfelület
Hossz
Magasság
Rádiólokátor
keresztmetszete
Üres tömeg
Üzemanyag-mennyiség
Hasznos terhelés
Max. felszálló tömeg
Max. repülési sebesség
Max. repülési magasság
Sebessége felderítéskor
Fel- és leszállási úthossz
Hatósugara felderítés
végrehajtásakor
Max. hatósugár
A célkörzetben tölthető
repülési idő
Max. repülési ideje
Hajtómű teljesítménye

Mértékegység
m
m2
m
m

Adat
14,80
11,45
8,13
2,21

m2
kg
kg
kg
kg
km/h
m
km/h
m

1
350
295
204
1020
204
8000
110-130
610

km/h
km

930
3704

h
h
kW

24
40
78,3

pásmérést, továbbá a Predatorokra tüzet nyitó légvédel
mi harceszközök megsemmisítését.
A Predator pilóta nélküli repülőgépeket méretükből
adódóan csak kis tömegű fegyverzettel lehet felszerelni.
Több fegyvertípus kipróbálása után a General Atomics
mérnökei végül két darab AG M -114 Hellfire vagy
AGM-114K Hellfire—2 páncéltörő rakéta hordozására tet
ték alkalmassá. A félaktív lézervezérlésű rakétákat a
szárnyak alatt kialakított egy-egy fegyvertartó pilonra füg
gesztik fel. A rakéták rendeltetése elsősorban harckocsik
és páncélozott szállító vagy gyalogsági harcjárművek, ki
sebb fedezékek, beton és föld-fa erődítmények, tüzelőál
lások stb. megsemmisítése. A célok megvilágítását a
Predator lézer célmegjelölője végzi. A Hellfire rakéták se
gítségével a Predator képessé vált ún. „stand off” (a csa
patlégvédelmi fegyverek hatásos lőtávolságán kívülről in
dított) korlátozott csapásmérésre. A repülőgép repülési
stabilitásának megőrzése miatt egyszerre indítják a raké
tákat. Ez nagyobb találati valószínűséget biztosít, ugyan
akkor csak egy cél leküzdését teszi lehetővé.

A Predator a felderítési feladat végrehajtásakor telje
sen autonóm program alapján repül, amelyet felszállás
előtt táplálnak be a fedélzeti számítógépbe. Szükség
esetén lehetőség van a program repülés közbeni megvál
toztatására is. Meghatározott esetekben - például a felés leszállás végrehajtásánál vagy légvédelmi tűzhatás
alóli kivonás esetén - az operátorok kézi távirányítással
is vezethetik a repülőgépet. Ezt az üzemmódot a repülő
gép orr-részében beépített színes tv-kamera teszi lehető
vé. A mindenkori pontos földrajzi helyzetet a fedélzeti
GPS rendszer határozza meg. A gép és a földi vezérlőközpont közötti közvetlen kapcsolattartás a Predator re
pülési magassága és a köztes domborzat függvényében
max. 180-280 km-es távolságra lehetséges, ennél na
gyobb távolság esetén műholdas átjátszóállomásokat
használnak. Ha a kapcsolat megszűnik a repülőgéppel, a
fedélzeti számítógép automatikusan megszakítja a fel
adat-végrehajtást, és hazatérési utasítást ad a repülés
vezérlő automatikának.
Az RQ-1 Predator pilóta nélküli felderítő repülőgépet
több fedélzeti felderítőberendezéssel szerelték fel. A
törzs alatti mozgatható gondolában egy 10-szeres nagyí
tású, nagy felbontóképességű, 16-160 mm fókusztávol
ságú Sony XC-999 típusú tv-kamera és egy 3 -5 mikrométeres hullámtartományban működő, 512x512 képpont
felbontású hőképalkotó berendezést helyeztek el. A repü
lőgép rendelkezik még egy Northrop Grumman
AN/ZPQ-1 típusú szintetikus apertúrájú rádiólokátorral,
amely alkalmas a felszín térképezésére, valamint álló és
mozgó földi célpontok felderítésére nagy magasságból,
akár a felhőrétegen keresztül is.
H. S., N. P.

A Merkava harckocsicsalád legújabb tagjai
A napi híradásokban gyakran láthatunk képeket izraeli
katonákról, akik páncélos- és légi támogatással elfoglal
nak egy-egy palesztin várost, menekülttábort, hogy vála
szul a polgári lakosság elleni terrorcselekményekre
megpróbálják elfogni, illetve megölni a terroristagyanús
személyeket. Vezetőiket járműveikben vagy rejtekhelye
iken harci helikopterekről kilőtt rakétákkal próbálják, álta
lában sikerrel, elpusztítani. A riportokban gyakran szere
pel egy kevéssé ismert harckocsitípus, a Merkava vagy
más néven Chariot (magyarul harci kocsi). Ezek az ese
mények adnak aktualitást a típus kicsit közelebbi megis
merésére.

Kifejlesztés
A függetlenségi háborúban, az első arab-izraeli háború
ban főleg a gyalogsági ütközetek voltak dominánsak, a
tankok nem játszottak jelentős szerepet. A zsidó hadse
reg 15, az arab 45 harckocsival rendelkezett. Inkább fél
lánctalpas járműveket használtak, izraeli részről 280
fegyvertelent és 20 darab felfegyverzettet, arab részről
440-et, ill. 180-at.

Az 1956-os sínai hadjáratot már modern mozgóhábo
rúként jellemezhetjük, az izraeliek 200, az egyiptomiak
180 darab harckocsit vetettek be. Az ez után következő
háborúkban már egyértelműen a páncélosok és a légierő
volt az elsődleges fegyvernem (a hatnapos háborúban
2500, míg a Yom-Kippur-iban már 6200 db páncélos ke
rült bevetésre a szembenálló erők által).
Izrael páncélosaival sokáig minőségi és mennyiségi
hátrányban volt ellenfeleihez képest. A zsidó hadsereg
(Israeli Defence Forces, IDF) II. világháborús M4 Sher
man közepes harckocsikkal és francia AMX-13-as könynyű páncélvadászokkal rendelkezett a sínai konfliktus
idején, míg Egyiptom azt megelőzően kapott a Csehszlo
vák Fegyverszállítási Szerződés alapján 300 db T-34-es
közepes, IS-3-as nehéz harckocsikat és SU-100-as ne
héz páncélvadászokat, a meglévő 400 nyugati tankja
mellé. Az araboknak sosem volt gondjuk azzal, hogy be
szerezzenek modern nyugati, illetve szovjet harckocsi
kat, míg Izraelnek a fejlett hadiiparral rendelkező orszá
gok tankokat csak elvétve voltak hajlandóak eladni (a leg
modernebb repülőgépeket azonban mindig megkaphat
ták). Ezért kénytelenek voltak a már meglévő, világhábo
rús, elavulófélben lévő háború utáni és a kisebb mennyi
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ségben beszerzett újabb tankokkal és zsákmányolt szov
jet harckocsikkal gazdálkodni.
Az 1973-as Yom-Kippur-i háború hatalmas harcko
csiveszteségei (kb. 650 db) és a nem megfelelő védett
ség miatt elpusztult személyzet késztette arra az elhatá
rozásra a vezetőket, hogy egy hazai fejlesztésű és gyár
tású páncélost alkossanak, amelynél a fő hangsúly a sze
mélyzet védelmén van.
A britek ez idő tájt kezdték tervezni a Chieftain nehéz
harckocsit, de nem állt rendelkezésükre megfelelő tőke
keret. így megegyeztek az izraeliekkel, hogy nagyobb
mennyiségű Centurion vásárlása esetén beveszik őket a
fejlesztésbe, és vásárolhatnak is a majdan elkészülő új
tankokból, valamint a licencgyártás is szóba került. Az
együttműködés három évig tartott, ezalatt két Chieftain
prototípust szállítottak le Izraelnek. A zsidó állam nagy
összegeket és szellemi erőt fektetett a programba, az
araboknak azonban nem tetszett (érthető okból) a koope
ráció. Először a brit bankokból vették ki pénzüket, majd
demonstrációk kezdődtek, míg végül az angol követsé
geket is támadások érték. Mindezek hatására az angolok
felbontották a szerződést.
Nyilvánvalóvá vált, hogy Izrael csak egy teljesen hazai
tervezésű és építésű harckocsiban bízhat. A fő kérdés a
projekttel kapcsolatban az lett, hogy képes lesz-e az ipar
előteremteni a technikai hátteret, s nem fog-e a gazdaság
belerokkanni? Israel Tal tábornok és munkatársai kapták a
feladatot, hogy készítsenek tanulmányt a terv realizálható
ságáról. A szakemberek úgy találták, hogy meg lehet való
sítani az elképzeléseket, és elindult a tervezőmunka.
Az eredeti elgondolás szerint a már meglévő technológi
ák felhasználását szorgalmazták, de ez a követelmények
növekedésével megváltozott. A harckocsit a korábbi hábo
rúk tapasztalatai alapján akarták kifejleszteni. A tervezési
idő lerövidítése érdekében „teleszkópikus” módszert alkal
maztak, tehát a sorozatgyártást már a csapatpróbák alatt
megkezdték, és a gyártósoron végezték el a szükséges
módosításokat. Az is a gyorsabb szolgálatba állítást céloz
ta, hogy az IDF központi műhelyében szerelték össze az
alvállalkozók által beszállított alkatrészeket.
Az első példány 1979 áprilisában készült el, kilencévnyi fejlesztés után. A típus fő tervezési elvei a kitűnő pán
célvédettség és a nagy tűzerő voltak, a mozgékonyság
háttérbe szorításával. Ez visszalépésnek tűnhet a mo
dern harckocsikhoz képest, hiszen az 50-es években
épültek a páncélosok ilyen jellemzőkkel (M103, T -1 0), de
a harci tapasztalatokat és a személyzet minél nagyobb
biztonságának igényét szem előtt tartva ez tűnt a leg
megfelelőbb konstrukciónak.
A fejlesztés során is megmaradtak az első változat, az
Mk.1 főbb jellemzői:
- a motor és az erőátviteli rendszer a jármű elején ke
rült elhelyezésre, a jobb védettség érdekében;
- a motor gyorsan cserélhető;
- a motor teljesítménye a tömeghez képest gyenge;
- a tank profilja nagyon lapos, így nehéz célpontot
nyújt;
- a küzdőtérből eltávolították a tűzveszélyes anya
gokat;
- a lőszereket tűz- és robbanásbiztos konténerekben
tárolják;
- a hátsó részben alakítottak ki egy deszantteret, ahol
gyalogosokat, sérülteket, kommunikációs berendezése
ket, esetleg extra lőszert szállíthatnak;
- ennek a résznek nagyméretű ajtajai vannak, ami le
hetővé teszi a gyors rakodást, illetve a ki- és beszállást;
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1. ábra: A Merkava 3 változat oldalnézete kötények nélkül

3. ábra: Az Mk.3 változat orr-része

4. ábra: Az Mk.2 változat Bejrut előtt 1982-ben

- a 4 fős személyzet (vezető, parancsnok, lövegkeze
lő, töltőkezelő) elhelyezése: vezető a motortól balra, míg
a többiek a toronyban.
Az új harckocsit először az 1982-es libanoni konfliktus
ban vetették be, sikerrel.

Korai változatok: Mk.1 és Mk.2
A legelső változat az Mk.1-es volt. 1979-ben kezdték
gyártani. Az Mk.2-es 1983-ban követte. Mindkét változat
nagyjából egyezik méreteiben, az igazi változást belül
kell keresni.
A főfegyverzetet egy 105 mm-es, huzagolt csövű löveg
alkotja, amely brit fejlesztésű volt (L7A3), majd az Egye
sült Államok megvette a licencét, és ez lett az M1 Abrams
első főfegyvere (M68). Az izraeliek az amerikaiaktól tud
ták megvásárolni a licenciát. A löveghez 64 db lőszer tar
tozik, ezekből 6 db a töltőberendezésben tűzkészen, a
többi négyesével, konténerben elhelyezve. A löveg, mint
minden NATO-szabvány, 105 mm-es lőszerrel tüzelhet.
Kiegészítő fegyverzete három darab 7,62 mm-es MAG
géppuskából (egy párhuzamosított, két légvédelmi, ezek
ből az egyiket néha 12,7 mm-esre cserélték) áll. Ezekhez
összesen 10 000 db lőszer tartozik. További fegyverzet,
rendhagyó módon, egy 60 mm-es aknavető, a haifai
Soltam Ltd. fejlesztése, amit az Mk.1-nél még külsőleg
helyeztek el. Ez kilőhet repesz- és ködgránátokat is, ma
ximálisan 2700 méterre.
A meghajtást egy Teledyne Continental AVDS-17906A, V-12-es dízelmotor adja, amely 900 LE teljesítmény
re képes. A váltórendszer félautomata, Allison
CD85-6BX jelzésű. A futóműve a régi Centurionéval
megegyező: 6 darab futógörgő, elöl a láncmeghajtó, há
tul a feszítőgörgő. Rugózásához pedig az amerikai M51
és M48 szolgáltatta az alapot.
A torony hidraulikus mozgatású, öntött és hegesztett ki
vitelű.
A tűzvezető rendszert digitális számítógép vezérli, ren
delkezik lézertávmérővel, valamint infravörös látóberen
dezéssel.
A harckocsit ellátták ABV védelemmel is, amit az eny
he belső túlnyomás biztosít.
Az Mk.2-es változatot 1983-tól 1990-ig gyártották, és
az Mk.1-essel szerzett tapasztalatok alapján alakították
ki. A fegyverzet terén lényegi változást csak az hozott,
hogy a 60 mm-es aknavetőt a tornyon belülre helyezték,
így a személyzet védetten végezheti a töltést, az irány
zást és a tüzelést. A motor ugyanaz maradt, míg az erő
átviteli rendszert az izraeli gyártású Ashot rendszerre
cserélték, ami nagyobb teljesítmény leadását tette lehe
tővé. A páncélzatot is fejlesztették.

Merkava Mk.3
A Merkava ezen változata, jelenleg az IDF legkorszerűbb
harckocsija, 1990-ben állt szolgálatba. Új felfüggesztési
rendszert kapott, új, 1200 LE-s motorral és új sebességváltóval. A főfegyverzetet 120 mm-esre cserélték, a pán
célzatot moduláris rendszerűvé alakították.
A főfegyverzete egy 120 mm-es sima csövű löveg. A
löveg eredetileg német (Rheinmetall) fejlesztésű, ez
az M1-es fő fegyverzete is, az Egyesült Államokban licenc alapján gyártják, M256 jelzéssel. Az izraeliek ezt
a licencgyártmányt szerelik a Merkavába. A lőszer
készlet 50 darab a löveghez és 10 000 db a három

7,62 mm-es géppuskához. A 60 mm-es aknavető is
megmaradt.
A toronyban eddig alkalmazott hidraulika-rendszer sé
rülékeny és esetenként tűzveszélyes, ezért azt teljesen
elektromosra cserélték, a jobb túlélőképesség miatt. A lö
vegkezelő és a parancsnok is kezelheti a torony irányítóberendezését.
A védelem részét képezi a korszerűsített páncélzat,
amelyet modulszerűen alakítottak ki. Ez nemcsak erő
sebb, mint az Mk.1-es és Mk.2-es páncélzata, de a sé
rült részek a harctéren is cserélhetők, ezzel egyszerűsít
ve a javítást. A test elülső részét ellátták kiegészítő pán
célzattal, ami védelmet nyújt még a legkorszerűbb, felül
ről támadó lőszerek ellen is. A láncszemekből álló „szok
nya” a torony alsó felén a becsapódó HEAT lövedékek
ellen véd, mivel a lánccal való érintkezéskor a lövedék
idő előtt robban, így nem károsítja a tornyot. A futógör
gőket és a lánctalpat kötényezés óvja. A védelemhez
tartozik még az Amcoram LWS-2 típusú lézerbesugárzás-jelző berendezés, amelynek figyelmeztetőpanelje a
parancsnok munkahelyénél található. Az ABV védelmet
kiegészítették egy légkondicionáló, illetve légszűrő be
rendezéssel is.
A tűzvezető rendszert az Electro-Optis (El-Ор) gyárt
ja. A Knight Mk III. nevű rendszer magában foglalja a to
rony és a löveg irányítását, és lehetővé teszi, hogy moz
gó célpontra tüzeljenek, miközben a Merkava is moz
gásban van. A lövegcső vízszintes és függőleges sík
ban is stabilizált. A lövegkezelő munkahelyén hőképes
és nappali irányzék áll rendelkezésre, amely a löveggel
együtt mozog. A célzókészüléket felszerelték lézeres
célmegjelölő és távolságmérő berendezéssel. Az Elbit
által készített automatikus célkövető rendszer képes
önállóan célra tartani, az infra- vagy hagyományos ka
merák által közvetített képek alapján. A parancsnokot
ellátták egy képernyővel, amely a lövegkezelő által lá
tott képet is közvetíti.
Az Мк.З-ast egy olyan fejlett, nappali és éjszakai, sta
bilizált, körkörös kilátást biztosító berendezéssel látták el,
amely lehetővé teszi a célok biztos felderítését.

5. ábra: Az Mk. 1 változat a libanoni terepen

6. ábra: Az Mk. 1 változat aknataposóval

2004/3 HADITECHNIKA 23

A tankot egy AVDS-1790-9AR típusú dízelmotorral
üzemeltetik, ez a Teledyne Continental Motors gyártmá
nya. A léghűtéses motor 1200 LE-t ad le. A váltómű is új,
az Ashot, az IMI leányvállalata fejlesztette ki. A harckocsi
1400 liternyi üzemanyagot szállíthat.
Merkava Mk.4
Az Mk.4 első példányát 2002. június 24-én adták át ünne
pélyes keretek között. A gyártás 2001-ben kezdődött, és
2004-ig évi 50-70 darab készül. Az IDF körülbelül 400 da
rabot akar rendszerbe állítani. A harckocsit fejlesztették a
páncélzat, a meghajtás, a tűzvezetés tekintetében is.
A fővállalkozók: Electro Optis Industries (tűzvezető
rendszer), IDF (végszerelés, rendszerintegráció, teszte
lés), IMI (löveg, lőszer, páncélzat), Imco Industries (elekt
ronikai rendszer), Urban Industries (páncéltest és torony)
és az IÁI (védelmi berendezések).
A torony teljes mértékben elektromos mozgatású, egy
búvónyílással a parancsnok felett.
Az Mk3-as 120 mm-es, továbbfejlesztett, sima csövű lövegét kapta az új változat. A löveg képes kilőni a NATOszabvány szerinti összes 120 mm-es lövedéket, beleértve
az új, irányított lőszereket is. Ez utóbbi a LAFIAT nevű pán
céltörő rakéta, amit az IAI/MBT fejlesztett ki, a 120 mm-es
löveggel felszerelt Merkava Mk.3 és Mk.4, M1A1/A2
Abrams és Leopard 2A5/A6 harckocsik számára. A rakétát
kilőhetik konténerekből is, amelyeket könnyű járművekre
és páncélozott szállító harcjárművekre telepíthetnek. A ra
kéta beállítható légi (helikopter) és földi (tankok) célok le
küzdésére is. A harci része tandem robbanófejes, így a
legújabb fejlesztésű reaktív páncélokat is képes átütni. A
töltés félautomatikus, a revolveres rendszerű tárban 10 da
rab lőszer fér el, és összesen 48 darab lőszert szállíthat a
harckocsi (mindegyiket külön robbanásbiztos konténer
ben). Kiegészítő fegyverzetként meghagyták a három da
rab géppuskát és a 60 mm-es aknavetőt.
A harckocsi az új, El-Ор által szállított tűzvezető rend
szere segítségével képes mozgó földi és lassan mozgó
légi célok leküzdésére is. A számítógép vezérelte rend
szer két tengelyben stabilizálja a löveget, a második ge
nerációs TV és a hőérzékelő rendszer segítségével. Fel

szerelték lézeres távmérővel és továbbfejlesztett éjszakai
érzékelő-rendszerrel is.
Az új motor egy 1500 LE-s GD883 V-12-es dízelmotor.
Ez és az új Renk RK325 váltó alkotják az Mk4 meghaj
tórendszerét. Az MTU és a General Dynamics által közö
sen gyártott, folyadékhűtéses, közvetlen befecskendezéses motor kategóriáján belül az egyik legerősebb. Az M1esben használt gázturbina alternatívájaként kifejlesztett
motor 1500 LE leadására képes, amely az új váltóval a
legjobb teljesítmény/tömeg arányt nyújtja a nehéz, lánc
talpas járművek kategóriájában. Az egész rendszer tö
mege 4800 kg.
A páncéltestet az új hajtómű miatt áttervezték, vasta
gabb mellső páncélzatot kapott és a vezető számára is
jobb kilátást tesz lehetővé. Hátramenetben a vezetőt egy
kamera segíti. Újdonság, hogy a tornyot is felszerelték
moduláris rendszerű páncélzattal. Automata tűzoltó be
rendezést kapott. A test alját továbberősítették az aknák
ellen. A védelmi rendszer magában foglal egy fejlett
elektromágneses érzékelő- és riasztórendszert, valamint
az Мк.З-asról megismert modulrendszerű páncélzatot.
Az LWS-2-es érzékelőrendszer is megmaradt. Az ABV
védelem túlnyomásos rendszerű, kiegészítve a kondicio
náló- és szűrőberendezésekkel.

Merkava ARV
Az IDF egy új műszaki harcjárművet fejleszt (ARV,
Armoured Recovery Vehicle), hogy ezekkel lássák el a
Merkava Mk.3/Mk.4-est üzemeltető egységeket. A jármű
vet az Mk.3-as bázisán alakították ki, 50 tonnás toló- és 35
tonnás húzókapacitással. A személyzete 8 fő szerelő, a
parancsnok és a vezető. A hátsó ajtót megnövelték, hogy
a ki- és beszállás könnyebb legyen. Rendelkezik APU-val
(Auxiliary Power Unit), amely 24 V-os vagy 220 V-os ára
mot és sűrített levegőt biztosít az összes rendszernek.
Az új jármű a tervezés fázisában van, az első Mk4-es
egységgel kerül csapatpróbákra. Az itt szerzett tapaszta
latok szolgálnak majd segítségül a további átalakítá
sokhoz.
Az IDF jelenleg az M60-ason alapuló M88-as ARV-t és
a HRV nevű járművet használja.

Sholef vagy Slammer önjáró tarack
A Sholef a Merkava automata töltőberendezéssel ellátott
155 mm-es önjáró tarack változata, amelyet Slammer né
ven ajánlottak exportra. A tarack 40 km lőtávolsággal ren
delkezik. A két prototípust 1984 és 1986 között tesztelték,
de sorozatgyártásra nem került.
A szerző köszönetét fejezi ki Scharek Ferenc ezredes
nek a segítségért.

Felhasznált irodalom
David Miller: Korszerű harckocsik és harcjárművek. Kos
suth Könyvkiadó
www.angelfire.com
www.strategypage.com
www.fprado.com/armorsites/merkava.htm
www.pmulchay.com/israeli_tanks.htm
www.israeli-weapons.com
Hovanyecz Tamás
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A lengyel hadsereg katonáinak felszerelése
Az Irakban állomásozó nemzetközi erők közül az ameri
kai és angol katonák fegyverzete eléggé ismert. Az iraki
műveletek - létszámot tekintve - harmadik számú részt
vevőjének, és így a békefenntartás egyik főszerepét vál
laló lengyel csapatoknak a fegyverzetéről keveset
tudunk.
A lengyel hadsereg vezetése, hogy a ma korszerű kö
vetelményeknek megfeleljen, átfegyverezte katonáit
olyan új generációs eszközökkel, amelyek teljesítik a leg
újabb NATO-elvárásokat és -követelményeket.
Az átfegyverzés - mint a Varsói Szerződés minden volt
tagországánál - lassan ment végbe. Először a különle
ges (GROM, terrorelhárítás) és a békefenntartó egysé
gek erőit látták el a modernebb fegyverekkel, csak ezután
következtek a lövészalakulatok.
A lövész- és deszantalakulatok katonáinak legújabb
gépkarabélya az 5,56 mm kaliberű BERYL 1996 típusú
rohamkarabély. A típus kompatibilis olyan gépkarabé
lyokkal, mint az amerikai M16A1, a német G3A6 vagy a
brit SA-80. A prototípus fejlesztését 1996-ban fejezték be
a radoni Eucznik fegyvergyár mérnökei, és a fegyver csa
patpróbája után megkezdték a sorozatgyártást, 1997-től
pedig rendszeresítették a hadseregben.
A gépkarabély működési elvét tekintve az AK család
hoz hasonlít, azaz az állócső gázátömlő furatán kiáramló
lőporgázok gázdugattyúra kifejtett hatása alapján műkö
dik. A fegyverrel egyeslövést, illetve hosszú vagy rövid
(három lövés) sorozatot lehet leadni. A tár ívelt és 30 töl
tény befogadására alkalmas. A karabély válltámasza ki
hajtható. Becsukott állapotban (jobb oldalra hajtva) 20
cm-rel rövidebb, így a háton keresztbe vetve kényelme
sen hordható. Nyílt irányzékkal rendelkezik, és 100-1000
méter között állítható 100 méterenként. A leghatásosabb
tüzelés 600 méteren belül van. Rossz látási viszonyok
esetén felszerelhető a szintén Lengyelországban kifej
lesztett és gyártott PCS-6 optikai irányzékkal.
A fegyverhez 5,56x45 mm-es NATO-változatú normál
(acélmagvas), fényjelző és vaklőszert rendszeresítettek.
Hozzáilleszthető cső alatti gránátvető (Pallad típusú) és
bajonett. A csőre 40 mm-es puskagránát szerelhető fel,
amelynek használata lehetővé teszi a könnyebben pán
célozott harcjárművek elleni eredményes küzdelmet 150
méterig. A következő gránáttípusok használhatóak: pán
céltörő-romboló (GNPO), gyújtó (NGZ-93), ködösítő
(NGD-9), világító (NGOs-93) gránát.

gépkarabély hossza (kihajtott válltámasszal): 943 mm,
gépkarabély hossza (behajtott válltámasszal): 742 mm,
cső hossza: 457 mm,
irányzóvonal hossza: 372 mm.
A fegyver tömege
Gépkarabély tömege tár nélkül: 3350 g,
tömege töltött tárral: 3890 g,
üres tár súlya: 185 g,
töltött tár súlya (30 lőszer): 554 g.
Lehetőségek
Bajonett,
rövid tár (20 lőszer),
40 mm Pallad gránát,
irányzékmegvilágítás,
optikai célzóberendezések,
éjjellátó irányzók (passzív) PCS-6,
nagyítás nélküli (piros fényű) lézer elektrooptikai irány
zók CK-3,
puskatávcső LKA-4,
optikai lézertávcső C W L-1.
A BERYL gépkarabély bajonettje könnyen felilleszthető.
A közvetlen közelharc megvívása mellett felhasználható
áram alatt lévő vezeték vagy drótháló elvágására is, mivel
a hüvely gumiszigeteléssel rendelkezik.
Technikai adatok
Bajonett teljes hossza (hüvellyel együtt): 325 mm,
bajonett hossza: 276 mm,
penge élének hossza: 152 mm,
hüvely hossza: 202 mm,
bajonett teljes súlya (hüvellyel): 500 g,
bajonett súlya: 320 g,
hüvely súlya: 180 g.
A hadsereg harckocsizó alakulatainál, felderítő és kü
lönleges erőinél a 9 mm kaliberű Glauberty PM-98 típu
sú géppisztolyt rendszeresítették, amely a PM-84P típu
sú géppisztoly 1998-as modernizációjának eredménye.
A géppisztoly kifejlesztése és gyártása szintén a rado
ni (Zaklad Metalowe Eucznik) fegyvergyárban történt. A
fejlesztés során a válltámasz kihúzható kialakítást kapott,
a fegyverágyat kemény műanyagból készítették el, az el
ső markolat alakját ergonómiailag átalakították, a tár Ье-

Technikai adatok
Lőszer: 5,56x45 mm-es, NATO-változatú,
torkolati sebesség: 920 m/s,
csőtorkolati energia: 1690 J,
tűzgyorsaság: 700 lőszer percenként,
hatásos lőtávolság: 600 m,
huzagok száma: 6 db, jobbra forgó,
huzagok menetemelkedése: 228 mm,
tár: 30 töltény.
Méretek
Gépkarabély teljes hossza (kihajtott válltámasszal és
bajonettel): 1118 mm,

f. ábra: BERYL rohamkarabély
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2. ábra: BERYL a gránátkivetővei

5. ábra: BERYL bajonett

6. ábra: Gogle PNL-2A (egylencsés) és PNL-2AD (kétlencsés) éjjellátó
3. ábra: Glauberty PM -98

4. ábra: Glauberty PM -98

helyezését egykezes alkalmazásúra szerelték át (kétke
zes helyett), illetve az elsütőbillentyű ívét megnagyobbí
tották, így lehetőséget teremtettek a kesztyűben történő
lövésre.
A fegyverrel egyeslövést, illetve sorozatot lehet leadni.
A tűzváltókarnak három helyzete lehetséges: kibiztosított,
egyeslövés, sorozatlövés. A sorozatlövés hosszát nem
szabályozták. A tűzváltókar kedvező elhelyezkedése le
hetővé teszi, hogy ugyanazon ujjal használhassák, mint
az elsütőbillentyűt.
A géppisztolyhoz hosszú (25) és rövid (15) tölténytárat
rendszeresítettek. A fegyverből a 9x19 mm-es Parabellum típusú lőszer lőhető ki. Felszerelhető rá egy nagyítás
nélküli (piros fényű) lézer elektrooptikai irányzék és halo
gén fegyverlámpa. Ez az irányzék maximum 150 méterig
alkalmas harcra, és gyors célzást eredményez.
Technikai adatok
Lőszer: 9x19 mm Parabellum,
torkolati sebesség: 360 m/s,
csőtorkolati energia: 518 J,
tűzgyorsaság: 640 lőszer percenként,
hatásos lőtávolság: 75 m,
tár: 25 töltény.
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7. ábra: Gogle PNL-2AD (kétlencsés) éjjellátó sisakra szerelve

Méretek
Géppisztoly teljes hossza (kihúzott válltámasszal): 605 mm,
gépkarabély hossza (betolt válltámasszal): 405 mm,
gépkarabély szélessége: 58 mm,
gépkarabély magassága (hosszú tárral): 220 mm,
gépkarabély magassága (rövid tárral): 172 mm,
cső hossza: 185 mm,
irányzóvonal hossza: 280 mm.
A fegyver tömege
Géppisztoly tömege tár nélkül: 2300 g,
géppisztoly tömege töltött tárral (25 lőszer): 2740 g,
géppisztoly tömege töltött tárral (15 lőszer): 2590 g,
üres tár tömege: 185 g,
töltött tár tömege (30 lőszer): 554 g.

ШШ1
*5=9*

TRG-22
Lőszer: 7,62x51 Super Match,
tár: 5 töltény,
fegyver teljes hossza: 1150 mm,
cső hossza: 660 mm,
fegyver tömege tár nélkül: 4700 g.

[
8. ábra: SAKO TRG-21 mesterlövészfegyver

9. ábra: SAKO TRG-21 mesterlövészfegyver

A feladattól függően egyes katonákat Gogle PNL-2A
(egylencsés) és PNL-2AD (kétlencsés) éjjellátó elektro
optikai berendezésekkel szereltek fel célszemély, ill. cél
terület megfigyelésére, éjszaka vagy rossz látási viszo
nyok mellett. A Gogle éjjellátót közvetlenül a sisakhoz kell
rögzíteni.
Technikai adatok
Erősítő: Gen II+,
fotókatód- és képernyőátmérő: 17,5 mm,
nagyítás: 0,91-1x,
látószög: 38°,
felbontóképesség: £5’30”,
szemtávolság a képernyőtől: 30-36+0,5 mm,
töltőfeszültség: 2,7-3,4 V,
áramfelvétel: 25 mA,
működési hőmérséklet-tartomány: -35-55°C ,
készülék tömege működés közben: 0,6 kg,
működési idő (20 °C): 100 h.
A 2000 mintájú katonai késsel azokat a katonákat lát
ták el, akiknek a rendszeresített fegyverükhöz nincs fel
csatolható bajonett.
A kés közvetlen közelharc vívására, célba dobásra, va
lamint egyéb feladatok végrehajtására szolgál, mint pél
dául: szabotázs végrehajtása (híradó-, világító rendsze
rek rongálása), gyújtózsinór előkészítése stb. Ezenkívül
alkalmazható drótháló, fémlemez vagy egyéb kemény
anyagok átvágására, mivel a hüvely felhasználásával ol
lóvá alakítható. Nagy teherbírással rendelkezik, ha mé
lyen beleszúrjuk egy kellően szilárd anyagba, a ráakasz
tott teher akár 120 kg is lehet.

A mesterlövészek 7,62 mm kaliberű TRG-21/22 fegy
vere a finn SAKO cég gyártmánya. A hadseregben a
fegyverhez Super Match lőszert rendszeresítettek,
amelynek még 1500 méteren is nagyon jó a találati pon
tossága (10 lövés elfér egy 15 cm-es körön belül). A
TRG-21/22 mesterlövészfegyver szinte bármilyen táv
csővel felszerelhető, és illeszthető hozzá éjjellátó is.
TRG-21
Lőszer: 7,62x51 Super Match,
tár: 5 töltény,
fegyver teljes hossza: 1181 mm,
cső hossza: 660 mm,
fegyver tömege tár nélkül: 4160 g.

Technikai adatok
Kés hossza: 303 mm,
penge hossza: 180 mm,
kés teljes súlya (késtartóval): 416 g,
kés súlya: 218 g.
A leírtak azt bizonyítják, hogy a lengyel katonák fegy
verzete és felszerelése összehasonlítva más vezető NATO-országok katonáinak fegyverzetével, azonos teljesít
ményre képes, sőt, néhol még jobb is, mint amivel a szö
vetségesek rendelkeznek. Talán ez is megmagyarázza
az Irakban betöltött szerepüket.

László András

A Haditechnika megvásárolható
Szakkönyváruház (1065 Bp., Nagymező u. 43., 373-0500)
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)
Stúdió könyvesbolt (1138 Bp., Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461)
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Űrtechnika
A szovjet rakétakutatás kulisszatitkaiból

Korai szovjet rakéták I. rész
Az R-7-es interkontinentális, ballisztikus rakéta igazi
alakját csak 10 évvel első indítása után, 1967-ben ismer
hette meg a világ, míg a szovjet óriási holdrakéta bemu
tatására 21 évet kellett várni. A szokványos szovjet titko
lózás csak részben ad magyarázatot az évtizedes késé
sekre, újabb beszámolók már az oroszokban kétségtele
nül meglévő, hagyományos „német” érzékenységet tolják
előtérbe. Az egykori szovjet vezetés e különös érzékeny
ségét a Szergej Koroljov tervezőmunkája révén létreho
zott R-7-es rakéta „legitimitása” borzolta. Vajon mennyi
re hasznosították a német csoport munkáját szovjet „ven
déglátóik”? Csató István 1963-ban megjelent, A kozmosz
partján című könyvében így ír:
„A Szovjetunió is megkapta hadizsákmányként a né
met A-4-es rakéták egy részét, és hozzájuk került a né
met rakétaszakértők egy csoportja. Ők azonban nem ve
hettek részt a szovjet rakétafejlesztésben. Gröttrup mér
nök, a Szovjetunióban járt német rakétakutató kollektíva
egyik vezetője Nyugat-Németországba történt visszaté
rése után, több nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy nem
vonták be őket a rakétakutatásokba.” A finom megfogal
mazású sorok erősítették a majd negyven évig tartó le
gendát. A múlt század végére azonban kiderült, a való
ság egészen más.
A negyvenes évek elején-közepén a világ élén járó né
met rakétaszakemberek egy - főleg Wernher von Braun
nevével fémjelzett - csoportja az amerikaiaknak adta
meg magát. Tevékenyen részt vettek az USA rakétaprog
ramjában, és nélkülük legalább 5-10 évet késett volna az
amerikai holdra szállás is. 1954-ben amerikai állampol
gárságot kaptak, néhányan még ma is élnek. A német ra
kétaszakemberek csoportjának kevésbé ismert tagjai vi
szont szovjet vendégszeretetet élvezhettek 1945 után. A
csoport vezetője, Helmut Gröttrup először hazájában dol
gozott a szovjeteknek, majd 1946 őszén elvitték a Szov
jetunióba, ahonnan csak hét év elteltével, 1953-ban tér
hetett haza.
A hivatalos szovjet emlékiratok, beszámolók elken
dőzik a tényleges német hozzájárulást a korai szovjet
rakétatudományhoz. Valójában szabályos tervezési
verseny folyt a németek és az oroszok között, majd a
jobb német eredményeket jóváhagyták a különféle ál
lami bizottságok. Német aerodinamikai analízis ered
ménye volt az egyedülálló, kúpos rakétaalakzat, mely
átöröklődött a koroljovi R -7-es és N1-es rakétákba. A
német csoport javasolta az R-7-esnél az integrális
hajtóanyag és a folyékony oxigén számára kialakított
tartály elhelyezési formáját is. Német rádióvezérelt
irányítással működtek a szovjet ballisztikus rakéták
első nemzedékei, és német fejlesztésű hajtóműveket
használtak Glusko hasonló rakétáihoz. Egyes esetek
ben a német tervezők rajzait használták mindenféle
módosítás nélkül, kivéve a szöveg orosszal való he
lyettesítését.
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1. ábra: Huntsville, 1956. A képen balról lefelé, majd jobbra:
Holger Toftoy, az amerikai szárazföldi haderő tábornoka, a
csoport katonai vezetője, Ernst Stuhlinger, Hermann Oberth,
Wernher von Braun és Robert Lusser

Az új kutatásokat dr. Olaf Przybilski, a drezdai műsza
ki egyetem munkatársa végezte. Megkereste a csoport
még élő tagjait, és az ő beszámolóik, valamint Przybilski
alapvető kutatásai a szovjet archívumokban jelzésértékű
én mutatnak rá a hivatalos szovjet dokumentumok ellent
mondásaira.
A Szovjetunióban először Winston Churchill levele után
szereztek tudomást a német rakétakutatásokról. Sztálin
az angol miniszterelnök 1944. július 13-án kelt leveléből
értesült egy új fegyver, a V-2-es rakéta küszöbönálló be
vetéséről. Még az év szeptemberében a Vörös Hadsereg
különleges egysége megtalálta és megszerezte az első
V-2-es roncsokat Lengyelországban Dembidze közelé
ben. 1945 márciusában egy speciális csoportot útnak is
indítottak, hogy a lengyel ellenállás segítségével felkuta
tott V-2-es maradványokat, alkatrészeket azonosítsák,
és elszállítsák a Szovjetunióba. Egy Li-2-es repülőgépet
töltöttek meg ilyen anyagokkal, de a gép lezuhant Kijev
közelében. A maradványokat Moszkvába vitték, ahol tíz
szakember V. F. Bolkovitinov vezetésével sikeresen újjá
építette az első V-2-es rakétát.

3. ábra: V-2-es rakéták bevetésre készen. A felvétel valószí
nűleg propagandacélokat szolgált

2. ábra: Rakétaszobor Kapusztyin Jarban az első felbocsá
tás emlékműveként

1945. április 19-én a 8206-os számú utasításával az
Állami Bizottság elrendelte a CKB-1 - az 1-es számú
Központi Tervező Iroda - számára, hogy a folyékony
hajtóanyagú rakéta technológiáját hozzák el Németor
szágból. Május 3-án a tervezőiroda munkatársai alkot
ta első csoport - Gajdukov tábornok vezetésével megérkezett Berlinbe. Egy héttel később Sztálin elren
delte, hogy az összes rakétával foglalkozó intézményt
vegyék át Németország szovjet megszállási zóná
jában.
A csoport júniusban jutott el Peenemündébe. Meglepe
téssel vegyes elégedettséggel állapították meg, hogy
nemcsak a V-2-es, hanem a háború folyamán kifejlesz
tett német rakéták egész családját kaparintották meg, a
Rheintochter, Rheinbote, Wasserfall és Taifun rakétákat.
Tíz V-2-es rakétát tudtak összegyűjtetni a német techni
kai személyzettel, szigorú szovjet felügyelet mellett. A
csoport megállapította, hogy a német fejlesztés olyan
szintet ért el, hogy szükségessé vált további, az automa
tika és a villamosipar területén jártas szakértők kiküldése
Moszkvából.

4. ábra: R -1-es rakéta kipakolása vasúti kocsiból. Hasznos te
her 815 kg, hatótávolság 270 km. Legnagyobb magasság 77
km, repülési idő 5 perc. Maximális égésvégi sebesség: 1465
m/s. Pontosság 8 km hosszban, 4 km szélességben

5. ábra: R-1A - leválasztható robbanófejek kipróbálására hasz
nálták a jövendő ballisztikus rakéták (R -2 és R-3) számára
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6. ábra: Indul az R-7-es rakéta

1945 júliusában az amerikai hadsereg visszavonult
Kelet-Németország azon területéről, melyet Jaltában a
Szovjetunió fennhatósága alá rendeltek. Nordhausent is
kiürítették, ahol a föld alatti gyárban szinte az utolsó pil
lanatig folyt a V-2-es rakéták gyártása. Bár az amerika
iak minden értékesebb anyagot elvittek, a maradék is
sokkal jelentősebb volt a szovjetek számára, mint azt re
mélték.
Augusztusban a hiányzó rajzok pótlásával, Bleicherodéban elkezdődött a V-2-esek újjáépítése, mintegy
150 német műszaki ember részvételével, Borisz Csertok
és Alekszej Iszajev vezetése alatt. A hónap kilencedik
napján megérkezett a 284 fős második csoport, olyan ké
sőbb ismertté vált rakétaszakemberekkel, mint Szergej
Koroljov, Valentyin Glusko, Vlagyimir Barmin, Nyikolaj
Piljugin és Vaszilij Misin.
A megszállt zónákban megnőtt tehát a kereslet a né
met rakétamérnökök iránt. Most a szovjetek kerültek lé
péshátrányba, mert a jelentősebb, nevesebb szakembe
rek a nyugati zónában tartózkodtak, és velük csak tárgya
lásos alapon lehetett egyezkedni. Borisz Csertok két sze
mélyt igyekezett megkörnyékezni az amerikai zónában.
Az egyik, Helmut Gröttrup végül elfogadta a felkérést
5000 márkás fizetésért és egy villáért. Ráadásként fele
ségét és két gyerekét is Bleicherodéba hozták. A másik
személy azonban nemet mondott, Csertok ebbe nem tu
dott belenyugodni, s megkezdte elrablásának szervezé
sét. Az emberrablást végül is nem engedélyezték, vagy
nem merték végrehajtatni. Akkor még csak nem is sejt
hette, hogy ezzel a döntésével végzetesen hozzájárult
ahhoz, hogy negyedszázaddal később a Szovjetunió el
veszítse a holdversenyt. A személyt tudniillik Wernher
von Braunnak hívták...
A németek a bleicherodei rakétagyárat Institut Rabé
nak nevezték el, vagyis Rabe Intézetnek. A Rabe név
mögött a Raketenbau und Entwicklung, a Rakétagyártó
és Fejlesztő Intézet tényleges tevékenysége rejtőzött, és
csak később derült ki, hogy mit is jelent a név, amelyet az
oroszok azonnal a még ártalmatlanabb Zentralwerke,
Központi Üzem elnevezésre cserélték.
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7. ábra: Az R -2 megduplázta az R-1-es hatótávolságát, és
felszerelték egy radioaktív port szállító robbanófejjel. Az
R-1-ben és a V-2-ben használt etilalkoholt metilalkoholra
cserélték. A rakétába integrált hajtóanyagtartályokat építet
tek, és leválasztható robbanófejjel látták el

Augusztusban a V-2-es hajtómű statikus próbájára ke
rült sor, és 1945 végén már 600 német és szovjet szak
ember dolgozott a Zentralwerkében. 1946 márciusára két
V-2-es rakéta készült el, és júliustól szeptemberig 40 al
kalommal tartottak hajtómű-égetési próbát. A kísérletek
eredményeképpen változtattak a hajtóanyag keverési
arányán, aminek következtében a 25 tonnás tolóerő 30
tonnára növekedett.
1946 nyarára a rakétaiparban dolgozók száma öt
ezerre emelkedett a szovjet zónában. A fellendülést te
tézte, hogy vásárlókat küldtek a nyugati zónába és
Franciaországba, hogy bizonyos nélkülözhetetlen al
katrészeket vegyenek az eredeti gyártóktól. A megvá
sárolt alkatrészeket a Zentralwerkébe csempészték.
Szeptemberre tíz V-2-es állt indításra készen: öt darab
légkörmérési, öt pedig rádióirányítási feladatra felké
szítve.

8. ábra: Az R-3-as fejlesztését 1947 áprilisában engedé
lyezték. A nagy hatótávolságú R-3-as rakétára azért volt
szükség, hogy 3 tonnás atombombát juttassanak el szovjet
területről a nagyjából 3000 kilométerre fekvő, nyugat-euró
pai célpontokba. A nagyságrendi ugrás a korábbi rakétákhoz
képest új technológiát igényelt. Koroljov ismét tanulmányoz
ni kezdte Gröttrup G -4-es rakétáját

Közben a távoli Szovjetunióban is megkezdődtek a
munkálatok, biztonságosan elrejtve a nyugati megfigye
lők szeme elől. 1946. május 13-án egy titkos határozat
keretében új intézmények egész sorát kívánták felállítani
a német rakétatechnológia hasznosítására. Az új intéze
tek a következők voltak:

Tervezőiroda, hely
Főtervező
Nil—88, Podlipki
Szergej Koroljov
OKB-46, Himki
Valentyin Glusko
Nil—885, Monino
N11-10
GSzKB

Munka
rakéták fejlesztése
V-2-es hajtómű
másolása
Mihail Rjazanszkij irányítási rendszerek
Nyikolaj Piljugin
ellenőrzési rendszerek
Viktor Kuznyecov giroszkópok
Vlagyimir Barmin indítási berendezések

—

2640

9. ábra: Az R -5-ös volt az első olyan szovjet rakéta, amelyet
atomrobbanófejjel láttak el, és az új déli gyárban, Dnyepropetrovszkban készült. Ez a rakéta egy 1425 kg-os robba
nófejet az R-2-es hatótávolságának duplájára, 1200 km-nyire tudott szállítani. Ez volt a német V-2-es technológia
csúcspontja, ettől kezdve Jangel és Koroljov más hajtóanya
got és hajtóműveket tervezett. Az R-5-ös égésvégi sebessé
ge 3044 m/s, a röppálya legnagyobb magassága 300 km
volt, melyet tíz és fél perces repülés után ért el. Pontossága
6 km volt hosszban és 5 km szélességben. Továbbfejlesztett
változata az R -5M nevet kapta

(Folytatjuk)
Schuminszky Nándor
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A báránybőrbe bújtatott farkas II. rész
Jobb felbontásra van szükség
Miközben ezek a változások zajlottak az emberes űrrepü
lés előkészítése közben, természetesen új fejlesztésekre
került sor a felderítő mesterséges hold programok kap
csán is. 1958 szeptemberében a Légierő nyomozóirodá
ja kiadta a GÓR 80 (Általános Működési Elvárások) át
dolgozott változatát, egy olyan dokumentumot, mely hi
vatalos keretek között meghatározta a felderítő mester
séges holdakkal szemben támasztott igényeket. A GÓR
80 első változata 1955-ben jelent meg, jóval azelőtt, hogy
a WS-117L program hivatalosan egyáltalán létezett vol
na. Az átdolgozott változat a korábbiakhoz képest szá
mos bővítést is tartalmazott, mindenekelőtt a „látható tar
tományban végzendő felderítést”. A megfogalmazás a
következőképpen szólt: „Vizuális tartományban működő
mesterséges holdak fejlesztése már eleve magában hor
dozza a lehetőséget a felbontóképesség folyamatos nö
velésére, abból a célból, hogy bármiféle katonai operatív
tevékenységet a lehető legkorábban észleljünk.”
Néhány működésbeli technikai paraméterről is olvasha
tunk, melyek nem mint elvárások, hanem sokkal inkább
mint „ultimátumok” szerepeltek, leszögezve, hogy a lehető
leghamarabb sort kell keríteni megvalósításukra. A GÓR
80 tervezet szerzői pontosan körvonalazták a megfigye
lendő földi célpontok méretét, rávilágítottak arra, hogy
mindebből a mesterséges hold mit fog érzékelni. „A vizuális/fotografikus felderítés esetén a felbontás 1,5 métertől 6
méteresig kell hogy terjedjen, amennyiben a célterület ala
csony kontrasztú, a felderítés számára ugyanis a legfonto
sabb információk - irányítóberendezések, illetve konkrét
céltárgyak - csak ily módon ismerhetők biztosan fel. Ala
csony kontrasztú objektumokat feltételezve a megkívánt
felbontásnak el kell érnie a 30 cm-est, amennyiben techni
kai információkra is szükségünk van a lefényképezett ob
jektumról.” A GÓR 80 alkotói arról nem nyilatkoztak, hogy
ezt a felbontást műholdas rendszerekkel kell elérni, pusz
tán azt szögezték le, hogy hírszerzési szempontokból mi
lyen megfigyelési paraméterekre van szükség.
Miközben az említett dokumentum hangsúlyozza, hogy
a jobb felbontás elérése igen hasznosnak bizonyulna a fel
derítéssel foglalkozók számára, megfeledkezik egy kulcsfontosságú körülményről. A GÓR 80 szerzői figyelmen kí
vül hagyták annak az igénynek a megfogalmazását, hogy
vajon az említett felbontással rendelkező mesterséges
holdnak mekkora összterületet kell fényképeznie, s ebből
a célterületből a műhold aztán mennyit képes ténylegesen
lencsevégre kapni naponta, havonta vagy akár évente. Vi
szont a tervezet hangsúlyozottan fontosnak tartja a felde
rítő mesterséges holdak azon képességét, hogy közvetle
nül a röppálya alatt fekvő területen kívülről is tudjanak fel
vételeket készíteni, mint ahogy az a Sentry képolvasó ka
meráinál később bevett gyakorlat volt.
A GÓR 80 nem deklarálta a Légierő egyértelmű állás
pontját a felderítő mesterséges holdak nagy felbontóké
pességű berendezéseinek megvalósítása érdekében, a
hangsúlyt sokkal inkább a különböző felbontású felvéte
lek által nyerhető információk milyenségére helyezte. Ah
hoz, hogy a felderítő mesterséges holdak igazán hasz
nos információkkal szolgálhassanak, viszonylag nagy,
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legalábbl ,5-6 méteres elméleti felbontással kell rendel
kezniük. Abban az időben azonban a fejlesztés alatt álló
kamerarendszerek egyike sem volt képes elérni ezt. A
Corona felderítő mesterséges holddal szemben támasz
tott követelmény 7,5 méteres felbontás volt, a Sentry E-1
ennél sokkal kevesebbet tudott. Az E-2 és E-3 éppen el
érte azt a határt, melyre a hírszerzésnek szüksége volt.
Miközben csak kicsivel haladta meg felvételeinek felbon
tóképessége a Corona által készítettekét, a leképezett te
rület nagysága jóval alatta maradt azokénak. Mindezek
kel összhangban, a GÓR 80 kimunkálói felhívták a Légi
erő vezetőinek figyelmét arra, hogyha a világűrből na
gyobb felbontású felvételeket szeretnének hírszerzési
célokból készíteni, akkor ehhez új mesterséges holdat
kell tervezniük.
Nagyjából ugyanabban az időben, amikor a GÓR 80
tervezet átdolgozása elkészült, a Sentry-programot Los
Angelesből irányító BMD, a Légierő Ballisztikus Rakéta
Részlegének néhány tagja kifejezte azon meggyőződé
sét, hogy jó lenne nekik is kifejleszteni a Coronához ha
sonló paraméterekkel rendelkező visszatérő mestersé
ges holdat. A Coronával ellentétben, melynek visszatérő
kapszulája könnyedén belefért egy olajoshordóba, az el
képzelt visszatérő egység jóval nagyobb hordozóeszközt
igényelt.
Hogy pontosan miért is határoztak a BMD tagjai 1958
őszén a nagy visszatérő kapszulára vonatkozó elképze
lés mellett, továbbra is ismeretlen, s megmarad a történet
misztikus homályba vesző, szigorú titoktartásba burkolt
részének. A döntés a nagyméretű visszatérő kapszula
megépítésére közvetlenül nem vezetett a GÓR 80 terve
zetben szereplő, nagy felbontású képek készítésére al
kalmas mesterséges hold megépítéséhez. Talán van va
lami összefüggés azzal, hogy ennek az új igénynek a
megfogalmazása időben mindössze néhány héttel ké
sőbb követte csak a Lockheed emberszállító űrkapszula
tervezetének nyilvánosságra hozatalát, és időben ponto
san egybeesett a NASA Mercury űrkabinjának bemutatá
sával. Azonban a Légierő űrprogramjának vezetői, min
denekelőtt Bemard Schriever főhadnagy, egyértelműen
azon voltak, hogy embereket tudjanak a világűrbe juttat
ni, így nehéz kikerülni a következtetést, miszerint min
dent megtettek azért, hogy saját emberszállító űrkapaci
tást fejlesszenek ki.
1958 szeptemberének végén a Légierő azon vezetői,
akik Los Angelesben a BMD-nél kétségkívül igen fontos
pozíciót töltöttek be, Washingtonban kiadtak egy direktí
vát, miszerint: „Jóval több anyagi támogatás szükséges
ahhoz, hogy olyan visszatérő mesterséges holdat fej
leszthessünk ki, mely segítségével a maximális precizi
tás, pontos információk és az összegyűjtött adatok meg
bízható továbbítása egyaránt lehetséges, s mindez úgy,
hogy a gazdasági megtérülés is biztosítva legyen.” A fel
sorolt elvárások messze túlmutattak a korábban megfo
galmazottaknál, és a Légierő számára lehetőséget kínált
egy igen fejlett, új mesterséges holdrendszer terveinek
elkészítésére.
A veterán vezetőknek az új, visszatérő mesterséges
hold tervezetének elkészítésére vonatkozó nyilatkozata
ellenére a Légierő egész egyszerűen nem volt képes el-

A lp e s i h é já k
Sikorsky S-70 helikopterek az osztrák haderőben

5. ábra: A kilencedik „alpesi héja" a zeltwegi repülőnap zóná
jában

Fotók: Józsa Dávid

A vonatkozó cikket lásd a 17. oldalon. Szerk.
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L é g i h a d g y a k o r la t K e c s k e m é t f e le t t

1. ábra: MiG-29-esek bevetésre felkészítve

5. ábra: A 173-as oldalszámú Gripen felszálláshoz gurul

2. ábra: A MiG-29-es repülőgépen a gyakorlat Idején a
szárny alá R -73E és R -2 7 R-1 típusú gyakorló rakétákat
szereltek fel

6. ábra: Német Tornado a kecskeméti kiszolgálózónában

3. ábra: Török F -4 E Phantomok a kecskeméti légi támasz
ponton

7. ábra: A 715-ös oldalszámú Harrier előkészítése a repülésre

4. ábra: Belga F17-127-es oldalszámú, FS je lű F-16-os gu
rul a kecskeméti betonon

8. ábra: A törökök előkészítik a Phantomot repülésre
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11. ábra: Francia Mirage-2000D a kecskeméti kiszolgálózó
nában

10. ábra: Török F -4E Phantom előkészítése repülésre

13. ábra: Pintér Zoltán dandártábornok, Sági János dandártábornok, dr. Szenes Zoltán altábornagy, Wolfgang F. Döring
vezérőrnagy és Tóth Lajos ezredes eszmecseréje

Fotók: Kenyeres Dénes

A vonatkozó cikket lásd a 49. oldalon. Szerk.
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A M e r k a v a h a r c k o c s ic s a lá d le g ú ja b b ta g ja i

6. ábra: Az Mk.4-es oldalnézete

8. ábra: Az Mk.4-es elölnézete
A vonatkozó cikket lásd a 21. oldalon. Szerk.
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A J A S - 3 9 G r ip e n p r ó b á i é s a lk a lm a z á s a

A vonatkozó cikket lásd a 21. oldalon. Szerk.

Fotók: Gripen International
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R o b o t r e p ü lő g é p e k a 2 0 0 3 -a s L e B o u r g e t-i k iá llítá s o n

6. ábra: Egy fejlesztés alatt álló dél-koreai prototípus

7. ábra: Az EADS és Dornier cég célrepülőtestjei

ямеsopf

8. ábra: Silver Arrov Hermes 1500 felderítő UAV

Fotók: Ráth Tamás
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A B - 2 5 C a s z e n t k ir á ly s z a b a d ja i
r e p ü lő n a p o n 2 0 0 0 s z e p t e m b e r é b e n

Fotók: Baranyai László
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Т - 2 8 В is k o la g é p a 2 0 0 2 -e s b u d a ö r s i r e p ü lő n a p o n

Fotók: Baranyai László
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5. ábra: A három, 1959. áprilisi, Sentry nagy felbontóképes
ségű felderítő mesterséges hold tervezet közül az egyik.
Ezekben a változatokban a kamera a visszatérőegységen
kívül kapott helyet, ami lehetővé tette kisebb visszatérő-kap
szula használatát, egyben jóval több szabadságot adott a
nagy felbontóképességű kamera tervezői számára. Ezt a
szerkezeti megoldást nem fogadták el

kezdeni az építési munkálatokat. Az ARPA továbbra is
teljes irányítása alatt tartotta a katonai űrprogramot. A Lé
gierő vezetői a Sentry-programot a napi kiadásokból fi
nanszírozták, miközben az ARPA különböző ultimátumo
kat jelentett be, illetve visszautasított mindenféle döntést
a költségvetési források elosztásának módosításával
kapcsolatban, ugyanis hivatalnokaik ellenőrizték ezen
pénzek felhasználását. A katonai űrtevékenység költségvetési kiadásainak felosztásáról igazából nem azok a ka
tonai szervezetek döntöttek, melyek tulajdonképpen irá
nyították ezeket a programokat. 1958 őszén az ARPA
képviselői Washingtonban sokkal kevésbé lelkesedtek a
visszatérő kapszula alkalmazásáért a Sentry-tervezet ke
retében, mint akár a Légierő Ballisztikus Rakéta Részle
ge vagy a Légierő parancsnoksága.
1958 decemberének közepére Roy Johnson, az ARPA
igazgatója bemutatott egy háromlépcsős tervezetet a
Sentry kapcsán. Ez a munka felölelte a visszatérő film
kapszula, az elektronikus felderítés (ferret) és a filmkiol
vasó rendszerek használatát. Határozottan kiállt a Légi
erő által kifejlesztendő visszatérő felderítő mesterséges
hold megépítése mellett is. Azonban Johnson szemei
előtt továbbra is a korszerűsített E-3 rendszer lebegett,
mint az E-1 és az E-2 program folytatása, s nem egy
igazi visszatérő mesterséges hold.
Az új, visszatérő-kapszulával rendelkező mesterséges
hold ötlete így kisebb dilemma elé állította a Légierő ve
zetőit, mivel másfajta filmkiolvasási technikát és korsze
rűbb megoldásokat alkalmaztak volna kifejlesztése ese
tén. Tekintettel arra, hogy a filmkiolvasási technikának bi
zonyos akadályokkal kellett szembenéznie, a Légierő ve
zetőinek igen óvatosan kellett tárgyalniuk a visszatérő
kapszulával kapcsolatban, hiszen fennállt a veszélye an
nak, hogy az akkoriban éppen futó filmkiolvasási rend
szer támogatását beszüntetik.
1959 januárjában az ARPA és a Ballisztikus Rakéta
Részleg (BMD) közösen adta ki a Sentry mesterséges
holdra vonatkozó „továbbfejlesztett tervet”, hivatalosan is
megfogalmazva a nagy visszatérő-kapszulára vonatkozó
paramétereket: 152 cm-es átmérő, 540 kg-os tömeg, eb
ből 270 kg a hasznos teher. Az űreszköz megsemmisülő
hővédő pajzzsal rendelkezett volna, visszatérő-kapszulá
ját a Coronához hasonlóan repülőgéppel még a levegő
ben tervezték elkapni. Meglepetésre a BMD terve szinte
semmi említést sem tett a felderítő mesterséges holdak
ra vonatkozó fejlesztési igényekről, valamint konkrét

részletet sem közölt az űreszköz módosítására vonatko
zóan. Többféle nézet szerint a Légierő ezt az új felderítő
mesterséges holdat a megszokottal ellentétben, vissza
felé tervezte - először a visszatérő kapszula részleteit
dolgozták ki, miközben kihagytak mindenféle információt
arra vonatkozóan, hogy milyen berendezések illenek be
le, különösképpen pedig arra, hogy pontosan milyen fel
adatoknak feleljen meg.
Abban a néhány hétben a BMD vezetői úgy döntöttek,
hogy a visszatérő-kapszulának kétféle különböző külde
tésnek kell megfelelnie: a térképezési és a nagy felbon
tású felderítési feladatnak. Célkitűzésük, ez utóbbi kap
csán, az 1,5 méteres felbontás elérése volt, ami sokkal
jobb, mint az akkoriban fejlesztés alatt álló bármelyik
mesterséges holdé, paramétereiben viszont megegye
zett a GÓR 80 által lefektetett elképzelésekkel.
A Légierő megközelítése az új, visszatérő-kapszulával
rendelkező mesterséges holdról gyökeresen eltért a CIA
Coronára vonatkozó elképzelésétől. 1958 márciusában
Richard Bissei, tanácsadói heves sürgetésére, elvetette
a Corona által használt spin-stabilizálási megoldást, vala
mint a kamerát is visszahozó, három tengelyre stabilizált
berendezést. Ehelyett csak a filmet hozta volna vissza
egy kicsiny, befogható kapszulában. Bissei mindezt ab
ból a megfontolásból tette, hogy sokkal nagyobb és jobb
kamerát lehessen a műholdra szerelni, olyat, melyet az
Itek cég is gyártott. Azt mondta az embereinek, hogy a
felderítési igényeknek megfelelően tervezzék meg a mű
holdat, s minden egyéb körülményt hagyjanak figyelmen
kívül. Bissei meggyőződése volt, hogy a kamera a legfon
tosabb berendezés egy felderítő mesterséges hold fedél
zetén, minden más könnyen pótolható. Viszont a Ballisz
tikus Rakéta Részleg véleménye a feladatról ennek pon
tosan az ellenkezője volt, szerintük a kamera megterve
zésének jelentősége messze elmaradt a visszatérő-kap
szuláétól.
A Légierő úgy fejlesztette ki a maga visszatérő mester
séges holdját, hogy még csak nem is gondoskodott a ka
mera elhelyezéséről. Versenytársak hiányában a Légierő
Los Angeles-i székhelyű Sentry-programmal foglalkozó
hivatala megnyerte a visszatérő mesterséges hold fej
lesztésére kiírt pályázatot a Lockheed számára. A Lock
heednek kellett a teljes rendszert kifejleszteni, ami azt je
lentette, hogy a Légierő korábbi gyakorlatát félretéve, mi
szerint a hordozórakéta kiszolgálójával, az űrszonda
gyártójával, a kamera készítőjével stb. külön-külön szer
ződéseket kötöttek, a jelen esetben a Lockheed volt fele
lős valamennyi részterületért. Bemard Schriever főhad
nagy, a Ballisztikus Rakéta Részleg egykori vezetője, aki
most a Repülés-Kutatási és Fejlesztési Parancsnokságot
irányítja, a Légierőnél történő csúcstechnikai fejlesztések
egyszemélyes felelőse, elfogadta ezt a szerződéskötési
kitételt, s azóta is ez a bevett gyakorlat a Légierő űr- és
hordozóeszközökre vonatkozó megrendelései során. A
Lockheed vezetőinek már csak ki kellett választaniuk azt
a vállalatot, mely képes megépíteni a kamerát, beépíteni
a túlnyomásos kabinba, s mindezt lehetőleg 1959 elején.
Akkoriban durván fél tucat cég létezett az Egyesült Ál
lamokban, mely képes volt világűri körülmények között
dolgozó kamerákat gyártani, azonban konkrét tapaszta
lata az extrém feltételek közötti üzemeltetésről mindöszsze háromnak volt: Eastman Kodak, Fairchild Camera
and Instruments Company, Itek Corporation. A Lockheed
az Iteket választotta, s ez a cég felügyelte azután a Coro
na felderítő mesterséges hold kamerájának fejlesztését
is. 1959 márciusában az Itek beleegyezett az új, vissza
térő felderítő mesterséges hold kamerájának kifejleszté
sébe. Számára a megbízás elnyerése nagy győzelem
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volt, a viszonylag kicsi vállalat pozíciója jelentős mérték
ben javult, hiszen felderítő mesterséges holdak részére
kamerát gyártó cég lett, s mint ilyen, számottevően kiter
jesztette megrendelői körét a CIA-tól a Légierőig.
A kamera hamarosan az Sentry E-5 elnevezést kapta.
Azonban a tényleges gyártási munkák nem kezdődhettek
meg április 3-ig, ekkor nyújtotta át a Ballisztikus Rakéta
Részleg az ARPA-nak a Sentry-program hivatalos és tel
jes programtervezetét.

Változatok a visszatérőegység felépítésére
1959 áprilisában a Lockheed körvonalazta a Légierő szá
mára a Sentry visszatérő-kapszula repülési karakteriszti
káit, beleértve a nagy felbontóképességet és térképező
kamera felépítését is. A kapszula, a tervek szerint, 1,5
méteres átmérővel rendelkezett volna, 225 kg hasznos
terhet tudott szállítani a nagy felbontóképességű kamera
számára, a visszatérés pontosságára pedig 55 km-t ha
tároztak meg. A kapszulát a levegőben kellett elfogni,
azonban megmaradt a keresőszolgálat hajóival való be
fogás lehetősége is mint tartalék megoldás. Az 55 km-es
visszatérési pontosság az egyik legfontosabb alapköve
telmény volt. Összehasonlításképpen, a Corona kapszu
lájának visszatérési pontosságát 112 km széles és 370
km hosszú tartományban adták meg.
Azért, hogy mind a nagy felbontóképességű, mind a
térképező kamera ugyanarra a mesterséges holdra le
gyen építhető, a Lockheed mérnökei úgy döntöttek,
hogy a térképező változat tömege 1975,5 kg, míg a
nagy felbontóképességű kamerával felszerelté 2083 kg
lesz, mely eltérés elsősorban a szállított film tömegéből
adódik. A tényleges hasznos teher 495 kg volt a térké
pező változatnál és 814 kg a nagy felbontóképességű
kamerával rendelkezőnél. A Lockheed meghatározta,
hogy a kamera objektívjének 55,5x55,5 km-t kell lefed
nie, a meghatározott célpontról 1,5 m-es felbontású ké
peket kell szolgáltatnia felderítő tevékenység esetén,
míg 112x112 km-t 3 méteres felbontással, térképészeti
feladatok ellátásakor. A kameráknak sztereoképek rög
zítésére is képesnek kellett lenniük, valamint arra is,
hogy a céltárgy pozícióját a földfelszínen 1,8 km-es
pontossággal meg lehessen határozni. Az első repülést
mindössze húsz hónappal később, 1961 januárjára ter
vezték.
Mielőtt az Itek bármiféle munkát is elkezdett volna a
nagy felbontóképességű kamera megtervezése kap
csán, a Lockheed mérnökei bemutatták a kapszulára
vonatkozó elképzeléseiket. Három különböző megol
dást dolgoztak ki. Az első változat csonka kúp alakú
visszatérő-kapszuláról szólt, olyan formájúról, mint ami
lyet az Apollo űrkabinoknál megismerhettünk, viszont a
fékezőrakéta-rendszer meglehetősen szokatlan képet
festett. A fékezőrakéta és a hozzáépített stabilizáló ra
kéták (melyeknek feladata a kapszula nagy sebességre
történő felpörgetése, még mielőtt a fékezőrakéta bekap
csolódik) a kapszula orr-részére voltak erősítve, egy te
leszkópos szerkezet csúcsára. Miután a visszatérőesz
köz kilökődött az Agena rakétafokozatból, az említett rá
csos szerkezet kinyílt, s az űreszköz gyorsan pörögni
kezdett. Amikor a fékezőrakéta begyújtott, a kiáramló
gázokat a kapszula oldala mentén terelték el. Amint a
tartályt a rácsos szerkezettel együtt leválasztották, a
kapszula elindult a felszín felé vezető útjára. Az eresz
kedő szakasz végén ejtőernyőt nyitott, hogy a levegő
ben lehessen befogni. Ez a kapszula szállíthatott térké
pező és az űreszköz oldalán kitekintő nagy felbontóké
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pességű kamerát, bár úgy tervezték, hogy a későbbiek
ben kidolgozzák ennek mozgatható változatát is. A
Lockheed első tervei szerint a filmkazetta és a filmto
vábbító szerkezet egyaránt a kapszulában kapott volna
helyet, közvetlenül a kamera mellett, szemben a vissza
térés során elpárolgó hővédő pajzzsal.
A második elképzelés jelentősen nagyobb méretű viszszatérő-kapszuláról szólt, amellett az alakja is eltért az
előbb vázoltétól: a csonka kúp alakú orr-rész egy hoszszabb hengeres egységen kapott helyet. A fékezőrakéta
helye az első változattal megegyezően, a teleszkópikusan kinyúló rácsszerkezeten lett volna. A hengeres rész
tartalmazta a kamerát, mely az űreszköz oldalán „látott
ki”, a filmkazetta és a filmtovábbító szerkezet a kamera
ellenkező oldalán helyezkedett el. A térképező kamera
számára ez a kapszula sokkal nagyobb volt a szükséges
nél, viszont elegendő helyet biztosított egy jelentősen
méretesebb nagy felbontóképességű kamerának. Alakja
nagyjából hasonlított az 1958 áprilisi pilótás Sentry-tervezetben szereplő űreszközhöz, azonban ennek átmérő
je nagyobb volt. Mind az első, mind a második változat
szerint a visszatérő egység belsejében maga a kamera is
helyet kapott.
A Lockheed harmadik változata még az előzőeknél is
különlegesebb volt. A ferdén csapott csonka kúp alakú
visszatérőegység hátul helyezkedett volna el. Az egész
berendezés külön orrkúpot kapott, a fékezőrakéta
rendszer pedig, a már ismert teleszkópikus megoldás
sal, az orrkúp alatt lett volna. Az előző két elképzelés
sel ellentétben a felderítést végző kamera az űreszkö
zön kívül végezte volna tevékenységét, a visszatérő
kapszula és az Agena fokozat között, a mesterséges
hold hossztengelye mentén dolgozva. A Coronánál al
kalmazott megoldással egyezően, a kamera a küldetés
végén megsemmisült volna az űreszköz szükségtelen
né vált berendezéseivel együtt, a légkörrel való rendkí
vül erős ütközés során. A terv részletes kidolgozása el
lenére semmi sem szólt ezen változat mellett, hacsak
az nem, hogy egyértelműen kiérződik belőle, hogy a jó
val kisebb visszatérő egység is megfelel az igények
nek, ennek köszönhetően nagyobb méretű kamera
használható, viszont a kamerát minden egyes repülés
során pótolni kell, ami plusz kiadásként jelentkezik.
Mindhárom változatban aktív, háromtengelyű stabilizá
lás szerepelt, a Coronához kifejlesztett berendezéssel
azonosan.
A fejlesztésnek ezen a pontján a Lockheed további kí
vánalmat fogalmazott meg a tervezők számára: legyen a
kapszula túlnyomásos. „Egyszerűen csak leszögezték:
legyen a kabin nyomás alá helyezhető” - kommentálja az
esetet Jack Herther kameratervező. Ennek az igénynek
semmi köze sem volt a felderítő tevékenységhez, s az,
hogy vajon a Lockheed miért csatolta a saját tervéhez a
Légierő elképzelését, továbbra sem világos. A nyomás
alá helyezhető visszatérőegység csak tovább bonyolítot
ta a tervezést. A nyomásálló burkolat és a nyomás bizto
sítására szolgáló rendszer további tömeget jelentett a
hasznos teher rovására.
A túlnyomás biztosítása teljesen felesleges volt a fil
met visszahozó berendezés számára - a Corona is e
nélkül végezte feladatát, azonban lehetővé tette mind a
Légierő, mind a Lockheed részére, hogy a pilótás űrre
püléshez szükséges technikai kulcselemeket kifejleszszék. Habár a Légierő kimaradt az emberes űrrepülés
megvalósításáért folytatott erőfeszítésekből, egy em
ber szállítására is képes túlnyomásos kabin megépíté
se mindössze csak egy fél lépéses lemaradást hozott
volna a Légierőnek a NASA-val szemben, nem pedig a
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6. ábra: A Sentry visszatérő H.R.-3 kamerájának javaslati
rajza 1959 áprilisában, ez volt a második változat

versenyből való kiesést. Mindenféleképpen szerették
volna az emberes űrrepüléseket megvalósítani a kato
nai felderítő mesterséges holdak repülésének „árnyé
kában” .

A program törlése
1959 áprilisában, miután áttekintették a Ballisztikus Ra
kéta Részleg terveit, az ARPA vezetősége speciális el
gondolásokkal egészítette ki a Sentry E-5 kamera és
visszatérőegység kifejlesztésének alapelképzelését.
Mindezen túl, az ARPA fenn akarta magának tartani a jo
got a térképező és hírszerző mesterséges hold megépí
tésére, ami mellesleg a Légierő célja is volt. Amiről vi
szont sem a Légierő, sem a Lockheed vezetői nem tud
tak, az az éppen ebben az időszakban aktuálissá vált
CIA-törekvés volt, miszerint a Vedas néven ismert kato
nai térképező műhold programot szerették volna a Coro
na menedzsmentjének irányítása alá vonni, Argon meg
jelölés alatt. Az ARPA elutasító válasza a Légierő térké
pező kamerarendszerére kétségtelenül a CIA-val a
Vedas-programról folytatott tárgyalások „eredménye”
volt.
1959. május 25-én az ARPA hivatalosan is törölte a Lé
gierő térképező kamera programját. Nagyjából egy hó
nappal később, június 23-án törölték a Sentry E-5 viszszatérő mesterséges hold programot is, arra hivatkoz
ván, hogy csak komplett programokat támogatnak. Az
ARPA mindezeken túl csökkentette a tervezési munkák
költségvetését is, 25 millió dollárral az 1960-as évre.
Hogy pontosan mi vezette az ARPA hivatalnokait a
Sentry E-5 program „megfojtásához”, a mai napig nem
tudjuk. A mesterséges holdak fejlesztése történetének hi
vatalos verziója szerint az ARPA költségvetési megfonto
lásokból törölte mindkét tervezetet, azért, hogy más űr
programokat támogathasson. A forrásokból az is kiderül,
hogy a ARPA hivatalnokai nem igazán voltak megeléged
ve a Lockheed befogási koncepciójával. Mindezek miatt
a nagy felbontóképességű kamera kifejlesztése halasz
tást szenvedett, az E-1 és E-2 rendszer továbbfejleszté
si lehetőségeként szerepelt csak a későbbiekben. Az
adatkiolvasásra vonatkozó elképzelések is különböztek,
s szerettek volna a szerződéskötések kapcsán verseny
helyzetet teremteni. Johnson, az ARPA igazgatója, csök
kentette az E-1 és E-2 programok költségvetési keretét,
a továbbfejlesztés lehetőségét az E-3-ban látta, nem pe
dig a nagy felbontóképességű visszatérő-kamerában. A
Sentrynek vége volt, az ARPA hivatalnokai sokkal na
gyobb érdeklődést tanúsítottak az E-3, mint a visszatérő
kapszula iránt, így egyszerűen törölték a megvalósításá
ra irányuló törekvések támogatását.

A Légierő vezetői meglehetősen zokon vették az E-5
program megszüntetésére vonatkozó döntést. Osmond
Ritland, a Ballisztikus Rakéta Részleg (BMD) főparancs
noka panaszt tett a Légierő személyzeti főnökénél,
Thomas D. White parancsnoknál. Bemard Schriever, a
Ballisztikus Rakéta Részleg anyaintézményének vezető
je, a Repülés-Kutatási és Fejlesztési részleg parancsno
ka, a BMD hajdani vezetője szintén panasszal fordult
White-hoz. Levelében a következőket fogalmazza meg:
„Az ARPA befolyását a visszatérő eszközökre vonatkozó
fejlesztések terén csökkenteni kellene... fontos, hogy a
Légierő minden erejével támogassa e rendkívül sürgős
fejlesztéseket.” Más szavakkal, miután az ARPA vissza
utasította a Sentry E-5 program támogatását, a Légierő
nek mindent meg kell tennie azért, hogy forrásokat sze
rezzen a saját költségvetéséből a visszatérő-kapszula kifejlesztésére, oly módon, hogy máshonnan, nem űrprog
ramoktól csoportosít át pénzt. Ezenkívül, mivel az ARPA
volt a katonai űrprogramok költségvetésének hivatalos
felügyelője, Schriever rendkívül fontosnak tartotta a hiva
tali átszervezést, beleértve az ARPA eltávolítását a kato
nai űrprogramok felügyeletéből.
White parancsnokra hivatkozva, a személyzeti osztály
vezetője, Curtis LeMay a következőket válaszolta
Schrievernek: „Tökéletesen egyetértek az Ön álláspont
jával, és hivatalos csatornákon már intézkedéseket tet
tem, hogy az ARPA vizsgálja felül a Légierőt érintő költ
ségvetési támogatások odaítélését.”
LeMay elvitte a jelentést a Légierő civil vezetőségének
egyik tagjához, ahhoz, aki a legtöbbet tudott az űrkiadá
sokról. A Légierő Kutatás- és Fejlesztés Részlegének altitkára, dr. Joseph Charyk azután rögtön felvette a kap
csolatot a Légierő civil vezetőségével. Charyk, aki PhD
repülőmérnöki képesítést szerzett a CalTechen, koráb
ban mint a Légierő vezető tudósa White és LeMay főta
nácsadójaként is szolgált, és nem sokkal azelőtt vette át
az említett állást. Charyk többéves tapasztalattal rendel
kezett rakétákkal és a rakéták irányításával kapcsolat
ban, vezetője volt a Légierő civil csoportjának, amely a
Corona felderítő mesterséges hold irányítóival tartotta a
kapcsolatot, közeli munkatevékenység kapcsolta Richard
Bissei CIA-tiszthez a program felügyelete ürügyén. Ha
bár az említett életrajzi adatok már eleve lenyűgözőek,
Charyk többször bizonyította rátermettségét mint képzett
vezető és mint harcos bürokrata.
Amint Schriever levele is jelzi, az ARPA meglehetősen
népszerűtlenné vált 16 hónapos működése során, amió
ta 1958 elejétől létrehozták a katonai űrprogramok mene
dzselése céljából. Az ARPA döntései igen gyakran tűntek
elhamarkodottnak és a Légierő, a Haditengerészet, vala
mint a Szárazföldi Erők igényeivel ellentétesnek. Roy
Johnson igazgatónak pedig megvolt az a különösen
rossz szokása, hogy sűrűn változtatgatta az álláspontját
az illetékessége alá tartozó programok költségvetési tá
mogatásának odaítélésében. Mindeközben a Védelmi
Minisztériumban is egyre kritikusabb vélemények hang
zottak el az ARPA-val kapcsolatban.
1959-ben törvényt hoztak a Védelmi Minisztérium át
szervezéséről. Ennek keretében létrehozták a Védelmi
Kutató és Tervező Igazgatóságot (DD&E), mely hasonló
an az ARPA-hoz, úgyszintén a Védelmi Minisztérium füg
getlen osztálya volt. Míg azonban az ARPA-t mindössze
egy Eisenhower által kiadott elnöki rendelet keltette élet
re, addig a DD&E létrehozásáról törvény gondoskodott,
aminek következtében nagyobb önállósággal és hatalom
mal volt felruházva. A DD&E-t azért hozták létre, hogy be
tekintéssel bírjon valamennyi korszerű technikai fejlesz
tésre és kutatásra, mindenekelőtt a hadseregre, ahol az
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ARPA volt a felelős az űrprogramok felügyeletéért. Au
gusztus végén Charyk eljuttatta panaszlevelét a visszaté
rő-kapszulával kapcsolatos negatív döntésről a DD&E ve
zetőjéhez, dr. Herbert F. Yorkhoz. Rámutatott arra, hogy a
visszatérő-kapszuláról szóló tervezet az egyetlen módja
annak, hogy meg tudjanak felelni a nagy felbontóképes
ségű kamera használatára vonatkozó elvárásoknak, mely
cél egybecseng a Légierő 1958-ban kiadott, a hírszerzési
stratégiákra vonatkozó GÓR 80 tervezettel, s mindössze
további 17 millió dollárt igényel 1960-ban, akkora össze
get, mely - szerinte - vitathatatlanul nem túl sok.
Szemlátomást Charyk kifogásai meghallgatásra talál
tak Yorknál, ugyanis 1959. szeptember 4-én az ARPA
szerződést kínált az Iteknek az E-5 kamera megépítésé
re, azonban nem adott hasonló kezdeményezést a Lock
heed felé a visszatérő-kapszula megépítésére. A Légierő
további panaszleveleinek folyományaként az ARPA meg
adta a hozzájárulását az űreszköz alrendszereinek kifej
lesztéséhez, beleértve a visszatérő-kapszulát is.
Közben augusztusban átkeresztelték a Sentry-programot, Samos lett a neve, láthatólag megtévesztési cél
ból, hogy a katonai felderítő műholdas program ne tűnjön
annak, ami valójában. Az 1959. márciusi és a szeptem
beri késlekedések miatt a Samos E -5 program megvaló
sítása csak igen lassan haladt. Schriever parancsnok,
meglehetősen keserűen, mindezért az ARPA-t okolta.
A Pentagon hivatalnokai azonban kétkedve fogadták
az E -5 tervezetet, nem voltak teljes mértékben meggyő
ződve annak előnyeiről. Az ARPA vezetői egyértelműen a
Légierő által favorizált visszatérőkapszula-koncepció el
len voltak, talán azért, mert az elképzelésekben szereplő
űreszköz sokkal nagyobb és nyilvánvalóan sokkal bonyo
lultabb is lett volna, mint a már létező, de még ki nem pró
bált Corona.
1959 novemberében, válaszként a különböző katonai
szervezetektől folyamatosan érkező kifogásokra, a Védel
mi Titkárság hivatalosan is eltávolította az ARPA-t a kato
nai űrprogramok felügyeletének jogköréből, s átalakította
egy kis, technológiai fejlesztésekkel foglalkozó hivatallá,
mely napjainkban is pontosan ugyanezt a feladatot látja
el. A Légierő számára meglehetősen kevés idő állt rendel
kezésre ahhoz, hogy átrendezze sorait. Az újonnan meg
alakított Védelmi Kutató és Tervező Igazgatóság számos,

igen magasan képzett tudóst és mérnököt alkalmazott,
nagy hirtelenjében kellett az ARPA felelősségét és tevé
kenységi körét átvennie, döntenie kellett a különböző kor
szerű űrprogramok megvalósításáról. Nehezítette a hely
zetet, hogy Herbert York a DD&E részéről még nagyobb
bürokrata volt, mint az ARPA-nál Roy Johnson.
Amint York kezdte kivillantani bürokratikus oroszlánkör
meit, a Samos E -5 program megvalósítása is felgyorsult,
de közel sem abban az irányban, amely a Légierő veze
tőit örömmel töltötte volna el. Miközben az E -5 űreszközt
elsősorban az E-1 és E-2 felváltására tervezték, addig
York újra elővette a számára elsődleges kérdést, a nyert
adatok feldolgozási módját - visszatérő-kapszula vagy
filmkiolvasás. Más szavakkal az E-5 tervezetet az a ve
szély fenyegette, hogy átalakítják adatkiolvasó típusú
mesterséges holddá, ezt a megoldást a Légierőnél is
meglehetősen sokan támogatták. Ugyanakkor York utasí
totta a Légierőt, hogy adjon elsődlegességet az E-5
programnak, az E-1 és E-2 tervezetet pedig sorolják át
másodlagos státuszba.
A Ballisztikus Rakéta Részleg is ellenvetéseit fejezte
ki a visszatérő-kapszula kontra filmkiolvasás ügyben, ki
hangsúlyozva meggyőződését, miszerint a lehető legrö
videbb időn belül megvalósítható egy működőképes mű
holdas felderítő rendszer - filmkiolvasási technikát alkal
mazva, az E-1 és E-2 tervezetre alapozva - legkésőbb
1963 első felére. A BMD több pénzt kért az E -5 tervezet
életben tartására úgy, hogy azt ne az E-1 vagy az E-2
tervezettől vonják el. 1960 januárjában a BMD kiadott
egy új, tessék-lássék módon elkészített tervezetet,
amely találkozott a DD&E által kiadott direktívákkal. Va
lójában a BMD megtartotta az eredeti E-1 és E -2 tervet,
csak egyszerűen kibővítette hét E-5-küldetéssel. A harc
a filmkiolvasási technika és a visszatérő-kapszula hívei
között egyre jobban elmérgesedett, majd nyílt konfliktus
sá vált. Mindeközben az Itek optikusainak és mérnökei
nek is megvolt a maguk problémája az E -5 kamera kifej
lesztésével. Az emberes katonai űrprogram látszólag
megbukott.
Dwayne A. Day A Sheep in Wolf’s Clothing
(Spaceflight, 2002. október.) c. cikk nyomán fordította:
Aranyi László

Nagy Miklós Mihály

Boldog békeidők
haditengerészei
A munka folytatása a szerző korábbi, Magyar hadiutazók (2001) című
könyvének. Ebben átfogó képet ad a századforduló osztrák-magyar hadi
tengerészetének távoli útjairól, amelyek részben kiképzési, részben földraj
zi, részben hidrográfiai kutatóutak voltak, összekötve a távoli országokban
teendő udvariassági látogatásokkal.
Az egykori haditengerészeink nevéhez olyan földrajzi utazások kö
tődnek, mint az Északi-sarkvidék Ferenc József-földjének felfedezése,
az Adria és a Vörös-tenger tudom ányos feltárása, vagy az
O sztrák-M agyar Kelet-ázsiai Expedíció. A könyv pár olyan útleírást is
tartalmaz, amelyet magyarul most publikálnak először, vagy száz év
után másodszor. A függelék az 1867-1914 közötti összes távoli utazást
felsorolja.
Kornétás Kiadó, Budapest 2003, 432 oldal. Ára: 3990 Ft
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Hazai tükör
Kamov Ka-26 típusú könnyű szállítóhelikopterek
a Magyar Néphadsereg hadrendjében Vili. rész
1985-ös kiképzési év eredményei és eseményei
1985-ben az alakulat állományából a Ka-26 típust
repülte:
Árva József őrnagy, EPKH. AK. I. o. oktató
Antus Gábor őrnagy, E. megfi. I. o. oktató
Károly Sándor százados, kik. alov. I. o. oktató
Miklós Dezső őrnagy, repülés vez. I. o. oktató
Szutor Gyula hadnagy, repülés vez. II. o. oktató
Komáromi Gábor őrnagy, berepülő AK. I. o. oktató
Buczkó Mihály alezredes, SZDPK. I. o. oktató
Martinecz Mátyás százados, SZDPKH. I. o. oktató
Köteles Ferenc hadnagy, SZDPK. pol. h. I. o. oktató
Kopcsai Pál százados, SZD. megfi. I. o. oktató
Horváth László százados, rajparancsnok I. o. oktató
Vida Csaba főhadnagy, rajparancsnok I. o.
Веке Károly hadnagy, helikoptervezető I. o. Balázs Péter hadnagy, helikoptervezető III. o. Gász Tibor hadnagy, helikoptervezető - Veres Péter főhadnagy, rajparancsnok I. o. oktató
Nagy Ferenc hadnagy, helikoptervezető II. o. Farkas László hadnagy, helikoptervezető III. o. Ónodi Béla főhadnagy, rajparancsnok I. o. oktató
Úri Mihály hadnagy, helikoptervezető I. o. Gindilla Kornél hadnagy, helikoptervezető I. o. Tóth Mihály százados, rajparancsnok I. o. oktató
Gecse István alhadnagy, helikoptervezető I. o. oktató
Szini Gábor hadnagy a tiszti szolgálati viszonyáról le
mondott, ezért az ezredparancsnok 1985. január 9-ével
letiltotta a repülésről.
Április 1-jétől Kovács József alezredes bizottságilag
megkezdte az ezredparancsnoki teendők átvételét. A pa
rancsnoki teendőket április 19-i hatállyal vette át Dobosi
Ottó alezredestől. A 2. helikopterszázad élén is változás
történt: április 1-jei hatállyal az MN légvédelmi és repülő
parancsnok a 026/0985. számú parancsában kinevezte
Buczkó Mihály alezredest ezredparancsnok-helyettessé.
Május 20-tól kinevezték a 2. század parancsnokává Mar
tinecz Mátyás századost.
A 2. század június 24. és július 7. között részt vett kije
lölt harci technikájával és állományával a Duna-85 fedő
nevű hadgyakorlaton. A hadműveleti és harcászati gya
korlaton összesen 8 db Ka-26-ost telepítettek ki különbö
ző helyekre s különféle feladatokra.

nagy, 1. rajparancsnok, Barkóczi István őrm. a 702-es számú
helikopter, Gász Tibor hadnagy helikoptervezető, Góczán
László törm. az 504-es számú gép, Balázs Péter hadnagy,
helikoptervezető, Bodor Ferenc törm. az 509-es oldalszámú
gép mechanikusa. Hozzá a kiszolgáló állomány: 1 tiszt, 5
tiszthelyettes, 2 sorszerelő és üzemanyagtöltő gépkocsi.
- A 38. gépesített lövészhadosztály alárendeltségébe
június 24-én 17 óra 30 percre Várvölgy ÉNy-3 km leszál
lópályára települt át 3 db Ka-26 típusú helikopter. Sze
mélyzete: Kopcsai Pál százados, 2. rajparancsnok, Imre
Sándor őrm., 501-es oldalszámú helikopter, Nagy Ferenc
hadnagy, helikopterpilóta, Balázs Gyula őrm. a 408-as ol
dalszámú gép mechanikusa, Farkas László hadnagy, he
likoptervezető Széles Ferenc őrm., a 602-es számú gép
mechanikusa, valamint a repülést kiszolgáló állomány: 1
tiszt, 5 tiszthelyettes, 4 sorszerelő és egy töltőgépkocsi.
A településekre kirendelt állomány magával vitte egyéni
lőfegyverét, vegyivédelmi felszerelését és ruházatát is.

A 601-es oldalszámú helikopter törése
Gindilla Kornél hadnagy repülésvezetői feladatot látott el
1985. július 1-jén Pécs-Pogány tábori repülőterén. Feladata
végrehajtása után azt tervezte, hogy a felszállást követően
5-10 méter magasságban „elköszön”. Sajnos ez nem a leg
jobban sikeredett, a földnek ütközött, ennek során az orrfu
tók és a törzs középrésze megsérült. Személyi sérülés nem
történt. A helikoptert megjavították, és újra repülhetett.

Kettős helikopter-baleset
Október 19-én az alakulat összevont kiképzési repülést haj
tott végre emelt időjárási viszonyok mellett, 8 és 13 óra kö-

- 2 db helikopter: Szentkirályszabadja, települt pilóták:
Веке Károly hadnagy, Gecse István alhadnagy. Repülő
műszaki állomány: Takács László törm. az 502-es oldal
számú gép mechanikusa, Kajos József szkv. a 404-es
sormechanikusa.
- A 41. harckocsihadosztály alárendeltségébe június 24én 17 órára Várvölgy Ny-3 km leszállópályára települt át 3 db
helikopter. Állománya és technikusa: Köteles Ferenc had
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zött, 3 db Kamowal, 3 hajózóval az EPK parancsára. Az út
vonalrepülést gyakorolták géppárban, majd hármas köte
lékben, Martinecz őrnagy volt a vezérgépen, a bal kísérő
Gász főhadnagy, a jobb kísérő pedig Balázs Péter főhad
nagy volt. Az 503-as oldalszámú géppel Martinecz, a 408as számúval Gász repült a kijelölt légtérben. Sárbogárd fö
lött Gász főhadnagy helikoptere a feladat végrehajtása köz
ben a vezérgép fölé került, s jobb fordulóban összeütköztek
a helikopterek forgószárnylapátjai. Mindkét gép lapátrend
szere megsérült, ezért nehezen kormányozhatóvá, így re
pülésre alkalmatlanná váltak. Kényszerleszállást kellett
végrehajtaniuk, s a földet érés után mindkét helikopter fel
borult. Súlyosan megrongálódtak, de személyi sérülés nem
történt. Javítás után a gépek ismét repülhettek.

Háttérbe szorulnak a Kamovok
Az új állománytábla 1985. szeptember 1-jei hatállyal lé
pett életbe, mely szerint az 1., 2. helikopterszázadokat
12-12 db Mi-2-es típusú helikopterekkel szerelték fel. A
3. század pedig a Ka-26 típust kapta meg. Október 1-jétől kezdve a helikopterszázadok (1., 2., 3.) közös váltás
ban repültek a kiképzési repülés során.
A 99/1985 számú egységparancsban az EPK intézke
dett: „Az elöljáró terve alapján a rendszerből kivonásra
került a Ka-26 típusú helikopterpark. Ezért szükséges a
3. repülőszázad (Ka-26) állomány átképzését M i-2 tí
pusra végrehajtani.”
Az újabb Mi-2-es tanfolyam 1985. december 12-én kez
dődött, s 1986. január 16-ig tartott. A Kamovról átképezték
a Mi-2-es típusra: Martinecz Mátyás, Horváth László, Vida
Csaba századosokat, Köteles Ferenc, Веке Károly, Gász
Tibor, Mernyei Lajos hadnagyokat, Farkas László, Balázs
Péter főhadnagyokat, Herczeg Csaba főtörzsőrmestert.

3. ábra: A pályára irányító tábor résztvevői repülhettek is a
Kamov helikopterrel. Öcsényi repülőtér, 1987
Az 1985-ös kiképzési évben a Kamovok önálló váltás
ban repültek január 15-én, 17-én, 22-én, február 5-én, 7én, 14-én, 21-én, március 5-én, április 2-án, 7-én, 11-én,
június 6-án, augusztus 13-án, 14-én, 15-én, szeptember
24-én és december 11-én, összesen 17 alkalommal.
A kiképzési év során a típusra összesen 2000 órát ter
veztek, melyet 100%-ig végre is hajtottak. A helikopterve
zetők személyenként 133 órát repültek abban az évben,
ami nem kis teljesítmény volt!
A típusátképzés megkezdése előtt az üzemben tartó
század a Kamov Ka-26 típusú szállítóhelikoptereket le
konzerválta.

Az 1986-os kiképzési év
feladatai: új technika fogadása

2. ábra: A pályára irányító tábor fiataljai a forgószárnyakkal
ismerkednek az öcsényi repülőtéren
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A személyi állomány a típusátképzés során az elméleti
tanfolyam után megkezdte a gyakorlati kiképzést és a
M i-2 típus földi előkészítését. Ebből vizsgát 1986. január
31-én tettek. Április 1. és május 4. között végrehajtották a
helikopterek és gépjárművek technikai előkészítését a
nyári üzemeltetésre. Május 5-én és 6-án történt a nyári át
állás szemléje. Mindhárom századnál kiváló értékelést ka
pott a helikoptertechnika, a karbantartást jóra értékelték.
Még az év elején a 3. század is megkapta a M i-2 típust
üzemeltetésre. A század alakulaton belül „P” alegység
ként szerepelt a napi nyilvántartásokban, a katonák külde
ményeiken is ezt a betűt tüntették fel december 15-től.
Az 504-es oldalszámú helikoptert közben odaajándé
kozták a Magyar Televízió Híradójának. Edelényi Gábor
átképzést kapott a típusra, és operatőrként sokat repült
vele. 1986. szeptember 1-jei hatállyal beiskolázták a ka
tonai akadémiára Martinecz Mátyás őrnagyot, a Ka-26os század parancsnokát.

Ismét repülnek a Kamovok
Az új év első napjától az ezredparancsnok a helikopter
századok között ismét elosztotta a harci technikát. Felol
dotta a Ka-26 típus repülési tilalmát, engedélyezte kikon
zerválásukat. A 3. század kötelékébe besorolta a 403,
501, 502, 505, 508, 509, 510, 601, 702 oldalszámú
Kamov típusú közepes szállító helikoptereket. A Ka-26
század parancsnoka 1987. január 1-jétől Tóth Mihály őr
nagy lett. 1987. január 12-én kelt titkos minősítésű paran
csában a 90. Vezetésbiztosító és Futárhelikopter Ezred
parancsnoka intézkedett a Ka-26 típusú könnyű szállító
helikopterek ismételt üzembe állítására. így az ezred
törzs és a 3. Könnyű Helikopterszázad visszaképzését
rendelte el. A kijelölt állomány 1986. december 15. és
1987. január 9. között összevonás keretében (tanfolyamrendszerben) sajátította el a szükséges ismereteket az
alábbi tantárgyakból: műszaki ismeretek, aerodinamika,
földi előkészítés, különleges esetek ismerete.
Az összevonás végén az állomány eredményes vizs
gát tett, így a felsorolt hajózok részére a parancsnok en
gedélyezte a Ka-26 típuson való repülést: Buczkó Mihály
alezredes, Miklós Dezső, Komáromi Gábor, Tóth Mihály
őrnagyok, Károly Sándor, Horváth László századosok,
Nagy Ferenc, Balázs Péter, Gász Tibor főhadnagyok,
Vida Csaba százados, Szutor Gyula, Konkoly Manricó,
Веке Károly hadnagyok.
A 3. század sorállománya 1987-ben:
- írnok, raktáros: Boros Károly honvéd.
- Sárkányhajtómű sorszerelők: Gruber József őrveze
tő, Szabó János, Gyurkócza Csaba, Varga József,
Ugróczi Csaba, Gáspár Attila, Pap Lajos, Marosi Gá
bor, Polonkai István, Nagy Gyula honvédek.
- EMO sorszerelők: Kovács István őrvezető, Matula
László, Szatmári Tamás, Galambos Gábor hon
védek.
- Rádiótechnikai üzemeltető csoport: Kelemen Tamás,
Májer Attila, Bakos Attila, Gulyás András honvédek.
- Karbantartó csoport: Gera Imre, Nagy János honvédek.
Március 30. és április 30. között áttértek a nyári üze
meltetésre. A szemlét május 4-5-én hajtotta végre a re
pülőmérnöki állomány, és jóra értékelte az elvégzett
munkát. A Kamovok abban az évben már jóval kevesebb
feladatot kaptak. Ez érthető is, hiszen a gép létszáma fe
lére csökkent. Lére György őrmester és Nehéz Gábor tsz.

4. ábra: A börgöndi irányítótorony közelében, az 1980-as
években. A pályára irányító tábor résztvevői hajózok és re
pülő-műszakiak között

5. ábra: Börgönd, 1985 körül. A Ka-26-os előtt a műszaki ál
lomány: Deák Zoltán ftörm., Balázs Gyula törm., Bodó Lász
ló szds., Nehéz Gábor törm., Rajkó Mihály szds., Horváth
János őrm., Szabó Zoltán szds., Keserű Sándor őrgy., Bodor
Ferenc ftörm., Ruff Ferenc fhdgy., Gyabonka Attila törm.,
Szalai Géza zls., Závotka János őrm., Tóth László őrm. Gug
golnak: hajózok - Horváth László szds., Fekete János őrm.,
Széles Ferenc törm.

szkv. a Ka-26 típusismeretből és üzemeltetésből ered
ményes vizsgát tettek, részükre március 2-tól engedé
lyezték a helikopterek üzemeltetését.
Május 5-én az 508-as oldalszámú helikopterrel Gász
Tibor hadnagy ejtőernyős ugratásra kapott parancsot. A
repülőtér mellett egy mezőgazdasági helikopter dolgozott
a személyzetével együtt. Gász hadnagy úgy tervezte,
hogy kb. ezer méterről autorotációs üzemmódon rásülylyed a mezőgazdasági helikopterre, majd elhúz felette.
Elfelejtette figyelembe venni, hogy a hűtőzsaluk beállítá
sával megfelelő hengerfej-hőmérsékletet kell beszabá
lyozni. A motorok lehűltek, ezért a fordulatszámot lassan
vették fel. A helikopter a földnek ütődött. Szerencsére
személyi sérülés nem történt, viszont a helikopterben ko
moly károk keletkeztek. Mindkét főtartó lehajlott, megsé
rültek a vezérsíkok és a forgószárnyagy rendszere is.
Az 1980-as évtized második felében több alkalommal
is szerveztek katonai pályára irányító tábort. Volt olyan
év, amikor az öcsényi füves repülőtéren gyakoroltak a fi
atalok. 1987. július 31. és augusztus 10. között 60 fő ré
szére rendezték be a tábort a Kamov-század tagjai. De
csak 32 fő érkezett, ők előzőleg az MHSZ klubjaiban sa
játították el a repülés alapjait. A táborban Ka-26-os piló
ták foglalkoztak a katonai pálya felé vonzódó fiatalokkal.
Tóth Mihály őrnagy, századparancsnok irányításával
Horváth László százados, Köteles Ferenc és Nagy Fe
renc főhadnagyok, Kokoly Manricó és Веке Károly had
nagyok, valamint Gecse István alhadnagy segítette az if
jak szárnypróbálgatásait a Kamovokon.
A tábor a börgöndi légibázis területén állt, a gyakorló
repüléseket is ott végezték, öt db kétkormányos Kamovval. Az MN helikoptervezetői pályairányító táborban a
hallgatók általában 25-30 órát repülhettek személyen
ként. A táborban megismerkedtek a helikopterek földi elő
készítésének alapjaival, szert tehettek a látás, majd a
csak iránytű utáni tájékozódás képességére. Az útvonal
repülés során gyakorolták az iránytartást, sebességtar
tást, emelkedést, süllyedést, fordulók vételét. Az I. osztá
lyú helikoptervezetők időt és fáradságot nem kímélve ok
tatták őket. A katonai főiskola hallgatóinak egy része
ezekből a fiatalokból került ki.
1987. szeptember 1-jén az ezredhez érkező új helikoptervezető-állomány repülő-harckiképzésének előkészíté2004/3 HADITECHNIKA 47

Az EPK 1988. év elején értékelte az előző évet, s meg
állapította: „Az ezredtörzs állományából Ka-26 típuson I.
osztályú szintjét helyreállította: Károly Sándor százados,
Miklós Dezső őrnagy, Konkoly Manricó, Gecse István
hadnagyok, Szutor Gyula főhadnagy, III. osztályú szintjét
helyreállította: Ács János főhadnagy.
A 3. Könnyű Helikopterszázad állományából Ka-26
típuson I. osztályú kiképzési szintjét helyreállította:
Tóth Mihály őrnagy, Horváth László, Vida Csaba száza
dosok, Köteles Ferenc, Nagy Ferenc, Balázs Péter,
Веке Károly főhadnagyok. Az átképző tanfolyamot
megkezdte: Bánki Zsolt, Szabó Péter, Vásárhelyi Ist
ván, Póta Dániel, Nyuli István és Pénzes Sándor had
nagyok.”

Felhasznált irodalom
6. ábra: Buczkó Mihály repülő alez
redes, a Ka-26-os helikopterszázad
egykori parancsnoka 1982-ben

sére, megtervezésére és végrehajtására a 2. és 3. futár
helikopter századokat jelölték ki. A 7 fő Ka-26-oson kap
ta meg az átképzést. A 3. századtól Horváth László és
Vida Csaba századosok végezték a kiképzést. Az okta
tók felkészítését egy hét alatt hajtották végre.
A kezdő helikoptervezetők személyenként 110 felszállás
sal 15 óra 16 perc terjedelemben kaptak képzést. Az elmé
leti felkészítést és a típusismeretet szeptember 1. és 30. kö
zött hajtották végre. A hajózóállomány földi előkészítése ok
tóber 1. és 16. között történt, erre 3 db Kamov helikoptert
kaptak. Október 20-án kezdődött a repülőkiképzés.
A téli üzemeltetést október 5. és november 15. között
készítették elő. A helikoptereken elvégezték a szükséges
munkálatokat, a szemlén jóra minősítették a felkészülést.

Az 1987-es kiképzési év értékelése
Az év során a pilóták csak 88 órát repültek a típussal. A
Ka-26 század részére 1235 óra repülést terveztek, amit
100%-ban teljesítettek a helikoptervezetők. Az értékelt év
ben egy földi meghibásodásra jutó repült idő 4 óra 20 perc,
a légi meghibásodásra eső repült idő pedig 137 óra volt.

Levéltári források:
HM Központi Irattár (továbbiakban: HM. KI.)
HM. KI. 391/017T./1981.
HM. KI. 398/2/Ny./1982.
HM. KI. 482/11/1-6./1983-84.
Egyéb források:
Az MN Csapatrepülő Parancsnokság
Börgönd, 1986. HL.TGY.-II. 3/a.

története.

Feldolgozások:
Dr. Iván Dezső: A magyar katonai repülés története
1956-1980. Budapest, 2000.
Z. T. (Zilahi Tamás): Repülni kell! Repülés 1987/9.
Urbán Tamás: Szárnypróbálgatók. Ifjúsági Magazin,
XXIII. évfolyam, 1987/10.
Sárhidai Gyula: Légierők fejlődésének negyedszáza
da. Repülés, űrrepülés. 1976/9.
Levelek:
Keserű Sándor, Gonda Sándor, Martinecz Mátyás, Ha
mar Károly, Pölczmann Pál, Vida Csaba, Miklós Dezső,
Magyar János, Tóth Mihály nyugállományú tisztek szer
zőhöz írt levelei.
(Folytatjuk)
Kenyeres Dénes nyá. alezredes

Megjelent a Haditechnikai Füzetek első száma...
...mely a 2003-as C+D kiállítás keretében megtartott „Fejlettebb technoló
gia, nagyobb biztonság” című konferencia előadásainak teljes, szerkesztett
anyagát teszi közzé. A konferencia a magyar védelmi szektor helyzetéről,
környezetéről és befolyásoló tényezőiről ad körképet a téma iránt érdeklő
dők számára.
A teljesség igénye nélkül néhány kedvcsináló téma a kiadványból: A had
erőreform tervei. Az orosz hadiipar értékelése és kapcsolatai az európai és
magyar partnerekkel. A Nyugat-európai Fegyverzeti Csoport (WEAG) által
kínált lehetőségek a magyar védelmi ipar számára. Magyar kutatások a há
gai Alkalmazott Tudományos Kutatások Intézeténél (TNO). A védelmi ipar
termékei a Magyar Honvédség számára (Currus, Rába, Zeis, Arsenal).
Hadmérnökképzés a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Bemutat
kozik a kanadai védelmi ipar.
A kiadvány megvásárolható vagy utánvéttel megrendelhető
a Stúdió könyvesboltban: 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D,
teL/fax: 359-1964, 359-6461.
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Légi hadgyakorlat Kecskemét felett
A NATO Dél-európai Szövetséges Légierők Parancsnok
sága (COMAIRSOUTH) döntése alapján Magyarország
rendezhette meg Kecskeméten 2003. május 26-30. kö
zött az Ample Train 2003 fedőnevű légierő hadgyakorla
tot. Wolfgang F. Döring vezérőrnagy, a NATO déli régió
parancsnokságának logisztikai főnöke, az Ample Train
gyakorlat vezetője elmondta, hogy a Magyar Köztársa
ság még a tervezés előtt jelentkezett a nemzetközi gya
korlat megrendezésére, Kecskemét helyszínnel. A tábor
nok közölte, mivel a kecskeméti légi támaszpont fejlesz
tése, korszerűsítése jó ütemben halad - a feltételeknek
megfelel - így a választás az alföldi megyeszékhely ka
tonai repülőterére esett.
A gyakorlat tervezését még a múlt évben elkezdték.
Sok-sok munkával kidolgozták azokat a terveket, együtt
működési dokumentumokat, melyek az ilyen közös gya
korlat megtartásához szükségesek. Bár az új NATO-tagországoknak is lehetőséget adnak nemzetközi gyakorla
tok megrendezésére, Döring tábornok hangsúlyozta,
hogy ezek az országok csak folyamatos gyakorlással,
együttműködéssel válhatnak egyenértékű tagokká a szö
vetségi rendszerben. A Magyar Köztársaság ezen a téren
is jó úton jár.

A gyakorlaton részt vevő államok
A gyakorlatra több állam légiereje is jelentkezett. Végül a
magyarokon kívül a britek, a belgák, a franciák, a görö
gök, a németek, a svédek és a törökök vadászgépekkel
vettek részt az új rendszerű légierő-gyakorlaton. Ezenkí
vül a csehek, a lengyelek, a litvánok, a norvégok, a szlo
vákok, a dánok és az amerikaiak képviseltették magukat
néhány fővel ezen a NATO-rendezvényen. Az Ample
Train-2003 fedőnevű gyakorlaton összesen 342 külföldi
és 40 magyar katona vett részt.

NATO-repülőgépek a légibázison
A gyakorlatra kijelölt légi eszközöket, a kiszolgáláshoz
szükséges anyagokat, tartalék alkatrészeket, felszerelé
seket már május 23-25. között átrepülték, illetve átszállí
tották a kecskeméti légi támaszpontra. Ezeket az anya
gokat, alkatrészeket C -130 és C-160 típusú szállítógé
pekkel vitték Kecskemétre. A csehek az L-410-es típus
sal érkeztek a légibázisra. A különböző országokból érke
ző repülőszemélyzetet Pintér Zoltán dandártábornok, a
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis parancsnoka és a re
pülőezred parancsnoksága fogadta.
A görög légierő 2 db F-16-ossal vett részt a gyakorlaton
(oldalszámaik: 136 és 146). A Belga Királyi Légierő 3 db
F-16-ost repített Kecskemétre (FA-125, FA-127, FB-057).
A német Luftwaffe kötelékéből 2 db Phantom 38-03, 38-50
oldalszámmal; 3 db F-3 Tornado 46-41,46—47 oldalszám
mal; a Svéd Királyi Légierőtől öt Jas-39 Gripen a 45, 173,
179, 183 és a 191 számúak voltak jelen.
A britek 3 db Harrier (Kopó) (oldalszámai: 715, 717,
719); a törökök 2 db F-4E Phantommal (számai: 67,
0395, 68, 0482); míg a franciák 2 db Mirage-2000D tí

pussal jelentek meg (617, 3-X3, 685, 3-XZ). A magyar
MiG-29-esek 4 db egykormányos géppel szerepeltek a
gyakorlaton, 04, 08, 09, 16 oldalszámokkal.
A gyakorlat alapvető célja
A légierő-gyakorlaton részt vevő állomány kiszolgáló sze
mélyzete ún. kereszt-kiszolgáló rendszerben sajátította el
azokat a legfontosabb ismereteket és gyakorlati teendő
ket, melyek egymás harci technikájának kiszolgálásához
szükségesek. A gyakorlaton a felkészítés alapvető célja
az volt, hogy a repülőszemélyzet és a fogadó repülőterek
földi kiszolgáló és biztosító állománya közötti együttmű
ködés harmonikus legyen; a kitérő repülőterek igénybe
vétele során pedig a különböző, más államok légierejé
nek hadrendjébe tartozó repülőgépek és helikopterek ki
szolgálásával, valós repülési körülmények között is jár
tasságot szerezzen a repülőműszaki állomány.
A légierő-gyakorlaton a jártasság megszerzéséhez
minden feltétel adott volt. A NATO-repülőgépek kiszolgá
lása valós feladatként jelentkezett, így lehetőség adódott
a módszertani kiképzésre, az állomány intenzív felkészí
tésére. A repülési feladat előtt és után a kiszolgáló sze
mélyzet gyakorolta a vadászgépek üzemanyaggal, gá
zokkal való feltöltését, a műszaki kiszolgálást, a hajtómű
indítást, a leállítási folyamatokat és a szükséges ellenőr
zéseket. Ezeket a feladatsorokat a kecskeméti légibázi
son több alkalommal végrehajtották, F-4-es, F-16-os,
Gripen, Harrier, Mirage-2000D, Tornado és MiG-29-es
típusokon.
Az ilyen jellegű feladat végrehajtása hozzájárul a har
cászati repülők földi kiszolgálását végrehajtó állomány
(személyzet) intenzív felkészítéséhez, a NATO-interoperabilitás szintjének növeléséhez. Egyúttal a közös tevé
kenység előmozdítja a szövetségi rendszerbe tartozó
nemzetek és repülőegységek közötti kölcsönös megér
tés, bizalom és együttműködési képesség növelését is.
A kiszolgáló személyzet a „C” fokozatú kereszt-kiszol
gálási rendszert gyakorolta. A kiképzési program alapján
a csoportoknak négy-négy kiszolgálást kellett végrehajta
niuk a jogosítvány megszerzéséhez. A „C ” fokozatú rend
szer az üzemanyag feltöltésére és minimális szakellenőr
zések végrehajtására korlátozódik. Végül is ez a fajta te
vékenység nagyobb logisztikai háttér nélkül is végrehajt
ható. A fentiek alapján a kecskemétiek képesek a
légibázison leszálló vadászgépek ellátására.

A légierő gyakorlati dinamikája
Wolfgang Döring vezérőrnagy, a gyakorlat tényleges ve
zetője elmondta, hogy az egyik évben a NATO déli régió
parancsnoksága szervezi a gyakorlatot, a következő év
ben pedig az északi parancsnokság hatáskörében terve
zik a légierő együttműködési gyakorlatot. A gyakorlat
társigazgatói voltak: Tóth Lajos ezredes, Hans Dieter
Leisge ezredes és Kilián Nándor repülő ezredes, a Ma
gyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőezred
parancsnoka.
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A gyakorlat során a vadászgépek a kecskeméti légi tá
maszpontról szálltak fel. A gyakorlás körzete kiterjedt a
Magyar Köztársaság egész légterére. A repülési feladat
végrehajtása után a gépek a légibázison landoltak.
A NATO-vadászgépek naponta két hullámban emel
kedtek a magasba, s hajtottak végre különböző imitációs
elfogási gyakorlatokat, vívtak egymással légi harcot. A le
szállásokat követően értékelték a végrehajtott harcászati
feladatokat. Naponta átlag húsz bevetés történt a bázis
ról. Minden leszállás után valóságos feladatként jelentke
zett a földi kiszolgálás végrehajtása, az ismételt bevetés
re történő előkészítés.
Azon a héten intenzív repülés volt a hírős város légi tá
maszpontjáról, hiszen a különböző országok légierejének
masinái elég gyakran dübörögtek a megyeszékhely és a
környező települések felett. A négy nap alatt több mint 80
bevetés történt a Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisról.

A repülőgép-vezető egy légi manőver során füstöt
észlelt a kabinban, ezt rádión azonnal jelentette az irá
nyítótoronyban lévő repülésvezetőnek, és az érvényes
utasításnak megfelelően vészleszállást hajtott végre. A
biztonságos leszállás érdekében, mivel nagy mennyi
ségű üzemanyaggal volt feltöltve, a repülőgép súlyát
csökkenteni kellett. Ezért a pilóta leoldotta feltöltött, fel
függesztett póttartályait a repülőtér közelkörzetében la
kott területen kívül, amelyet a magyar pilóták részére is
kijelöltek az ilyen repülési esemény bekövetkezésekor.
A repülőgép-vezető biztonságosan leszállt. A kivizsgá
lás és a káreljárás lefolytatása a gyakorlat együttműkö
dési megállapodása és a végrehajtási utasítása alap
ján megkezdődött. A vizsgálatot az 1995. évi 102-es
törvénnyel életbe léptetett NATO SOFA, az Észak-at
lanti Szerződés államai és a „békepartnerségi prog
ram” más részt vevő államai közötti, fegyveres erők
jogállásáról szóló megállapodás alapján fogják végre
hajtani.

Elöljárók a gyakorlaton
A nemzetközi légierő-gyakorlat kiemelt feladatként jelentke
zett a vezérkarok terveiben is. Bizonyítja ezt az a tény, hogy
dr. Szenes Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke
május 28-án megtekintette a nemzetközi és hazai repülőket.
A vezérkar főnökét a Légierő Parancsnokság részéről Sági
János és Tömböl László dandártábornok, illetve Pintér Zol
tán dandártábornok, a repülőbázis parancsnoka fogadta.
Másnap a Légierő Parancsnokság parancsnoka, Ba
logh Imre vezérőrnagy is ellátogatott Kecskemétre. A ve
zérkari főnökök elbeszélgettek a leszálló pilótákkal. Sze
nes altábornagy a találkozás során a repülőmérnöki állo
mány s a kiszolgáló személyzet véleményére is kíváncsi
volt, sőt a MiG-29-es bemutatópilóta, Szabó Zoltán szá
zados leszállása és jelentéstétele után a részletekről is
érdeklődött. A vezérkari főnök közvetlenségével, alapos
szakértelmével kiváltotta az állomány elismerését.
Az altábornagy elmondta, elégedett a látottakkal, s ha
kellene, jelesre értékelné a gyakorlaton részt vevők tevé
kenységét. Nem az a lényeg szerinte, hogy milyen ér
demjegyet oszthatna ki, sokkal fontosabb, hogy maguk a
repülőgép-vezetők, a repülőműszakiak is lássák, hogy
van értelme ennek a légi gyakorlatnak.
Wolfgang F. Döring vezérőrnagy a sajtótájékoztatón ki
fejtette: Eddig kiváló a gyakorlat dinamikája, a kecskemé
ti légi támaszpont nagyon jó feltételeket biztosít ehhez.
Kifogástalan az együttműködés a különböző országok
katonái között, függetlenül a politikától, és attól, hogyan
alakulnak a dolgok Brüsszelben.

Meghibásodás a levegőben

A gyakorlat vége, hazatelepülés
A légierő-gyakorlat véget ért. A részt vevő repülők május
29-én közös esten idézték fel az együttműködés során
átélt eseményeket, a kiképzés tapasztalatait. A másnap
reggel a csomagolással kezdődött, majd előkészítették a
vadászgépeket a hazatelepülésre. A harci masinák elemelkedése után bemálháztak a szállítógépekbe, s a
startot követően elhagyták hazánk légterét. Kisebb meg
hibásodás miatt néhány gép még napokig vesztegelt a
repülőbázison. A német katonák június 2-án utaztak Bu
dapestre. A visszamaradt gépek június 2-án és 3-án tele
pültek vissza állomáshelyeikre.

A gyakorlat tapasztalatai
Az Ample Train 2003 gyakorlaton összesen 260 tonna
Jetta-1 típusú üzemanyagot füstöltek el a repülőgépek. A
szakemberek jelenleg is dolgoznak a tapasztalatok kiérté
kelésén, melyet felhasználnak majd a következő feladatok
alkalmával. A folytatás jövő ősszel lesz, valamelyik NÄTOállam területén. Az állomány felkészítésénél nagyon fon
tos a valós szituáció, a valós felkészítés. Ezért lényeges a
magyar katonai repülőterek állandó korszerűsítése.
A kecskeméti repülőbázis első alkalommal rendezett
ilyen légierő-gyakorlatot, és kiválóra vizsgázott a lebo
nyolításból. Az elhelyezési körülmények, a logisztikai hát
tér megfelelt a NATO-elvárásoknak, a nemzetközi felté
telrendszernek. Ezzel bebizonyosodott, hogy hazánk al
kalmas ilyen szintű gyakorlat végrehajtására és képes
szövetségesi kötelezettségei teljesítésére.

A repülőgyakorlaton május 28-án 10 óra 22 perckor, a fel
szállást követően néhány perccel az egyik német F-4F
Phantom típusú repülőgép meghibásodott.

Kenyeres Dénes
nyá. alezredes

A Haditechnika korábbi, 1998-2003. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők:

STÚDIÓ KÖNYVESBOLT
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461

Helyesbítés: A Haditechnika 2004/2 számában „Az R-16 ICBM rakéta” című cikkben a 16. old. jobb hasábjában
helyesen: 1961-es kísérleti indítások - 6L-11T - 14L-16T (9 db); a 17. oldalon a főbb adatoknál: Hajtómű I. foko
zat: 3 db RD-217 3x2 égőkamrával; A 6. és 8. ábra szövegei felcserélődtek. (Szerk.)
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Hadszíntérkutatók
A Magyar Hadtudományi Társaság új szakosztálya
2002. február 28-án alakult meg a Magyar Hadtudományi
Társaság legújabb szakosztálya, a Csata- és Hadszíntér
kutató Szakosztály. Alapvető célkitűzése a 2001. évi
LXIV. törvénnyel összhangban az 1711 utáni időszak
hadtörténelmi eseményeinek kutatása az egykori csata
terekre koncentrálva és ezzel a hadtörténelemhez kap
csolódva egy új tudományos kutatási terület megteremté
se. A tagság igen sokszínű képet mutat. Hadtörténészek
től a hivatásos katonákon keresztül a téma iránt érdeklő
dő diákokig mindenki megtalálható soraiban.
A kutatások terepen végzett része az adott terület gazdá
jának engedélyéhez kötött. A tevékenység újdonságát fő
ként az alkalmazott módszerek adják, amelyek a legkülön
bözőbb segédtudományok eredményeit igyekeznek ötvöz
ni. Folyamatban van az eddigi tapasztalatok komplex kuta
tási metódussá fejlesztése, amely alapját képezheti egy té
mával foglalkozó multimédiás adatbázis létrehozásának.
A terepen folytatott sikeres tevékenység megköveteli
az alapos előkészítő munkát. Ez magában foglalja az
egykori és jelenlegi térképészeti anyagok összevetését
és elemzését, a levéltárakban és szakirodalomban fellel
hető források szöveges és grafikus feldolgozását, ame
lyeket témától függően nagyon hasznosan egészíthetnek
ki az egykori szemtanúk visszaemlékezései. Ezen infor
mációk ismeretében kerülhet sor a műszeres terepbejá
rásokra és terep-szemrevételezésekre, és ezek során a
később részletesen feltárandó objektumok kiválasztásá
ra. A szükséges engedélyek beszerzése után következ
nek a kiválasztott helyeken azok az ásatások, amelyek
valószínűség szerint olyan tárgyi emlékekkel szolgálhat
nak, amelyek fontos információkkal bírhatnak az egykori
események rekonstruálása szempontjából. A megtalált
állásokat (és tárgyi emlékeket) a helyszíneléshez hason
ló módszerekkel rögzítik. GPS segítségével a terep há
romdimenziós modelljén ábrázolják őket. Az egykori har
cok fellelhető nyomainak összevetése az elméleti kutatá
sok eredményeivel nagymértékben pontosíthatja azokat,
esetenként egészen meglepő információkat tartalmaz
hatnak, amelyek rámutathatnak a levéltári források eset
leges hibáira is. Ennek különösen olyan esetekben van
nagy jelentősége, ahol a rendelkezésre álló levéltári for
rások hiányosak, vagy nem elég részletesek és szemta
núk sem állnak rendelkezésre.
A szakosztály eddigi projektjei az első világháború,
1919 és a második világháború magyarországi katonai
eseményeire irányultak, de a tervek között szerepel a na
póleoni háborúk és az 1848-49-es szabadságharc kato
nai eseményeinek vizsgálata is. A kutatási eredményeket
a tagság igyekszik rendszeresen publikálni a média leg
különbözőbb lehetőségein keresztül. Megtörténtek az el
ső lépések arra vonatkozóan is, hogy a kutatási eredmé
nyeket miként lehet beépíteni a katonai vezetőképzés kü
lönböző szintjeinek menetébe. Ennek szellemében zajlott
2003 februárjában az „Iron Strike” nevű közös ameri
kai-magyar törzsvezetési gyakorlaton egy hadtörténelmi
terepbejárás (Staff Ride). Ennek tárgya az 1944 decem
berében Budapesten rekedt mintegy 70-80 ezer fős né
met-magyar csoportosítás felmentésére indított német

felmentési kísérlet első mozzanatának, a Konrád 1 nevű
hadműveletnek egy mozzanata volt. Az adott hadművelet
csúcspontját jelentő, Bicske környékén lezajlott áttörési
kísérlet 1945. január 5-i eseményeit eredeti terepen re
konstruálták. A nevezett rendezvény nemcsak a Magyar
Honvédségben közel harminc éve felfüggesztett hadtör
ténelmi példák harcászati-hadműveleti szintű képzésben
történő alkalmazásának hasznosságát bizonyította, ha
nem azt is, hogy a szakosztály kutatásainak eredményei
mennyivel életszerűbbé és szemléletesebbé tudják tenni
ezeket. A NATO gyakorlatában a hadtörténelmi példák
aktívan jelen vannak a parancsnoki képzésben.

1. ábra: A Bajna mellett előkerült J S z-2 szovjet nehézharc
kocsi lánctalpának egy tagja

2. ábra: Ugyanezen harckocsi futógörgőjének egy darabja
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3. ábra: A Dráva mentén húzódó bolgár állásokból előkerült
csigatár szovjet PPS géppisztolyhoz

A szakosztály tevékenységében folyamatos támoga
tást kap a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemtől, a
Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól, valamint a Honvéd
Kulturális Egyesülettől. A tevékenysége során kapcsola
tot tart a hasonló témával foglalkozó más szervezetekkel,
mint pl. a Magyar Veterán Repülők repülőgéproncs-kutatóival vagy a Dolomitbarátok Körével. Megkezdődött a
nemzetközi kapcsolatok kiépítése is, aminek szép példá
ja a 2002 augusztusában megrendezett kutatótábor,
amelyet az egykori isonzói arcvonal szlovéniai szaka
szán szerveztek. Az egyhetes programra az ottani Mrzli
Vrh hegyen került sor, amelyen az első világháborúban a
szegedi 46/111. zászlóalj honvédjei vívták élethalálharcu
kat. A kutatótábor megszervezése során került kapcsolat
ba a szakosztály a helyi háborús hagyományőrzők tolmini Peski-csoportjával, valamint a Kobaridiben (Capporet-

Petik C.törßt.
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4. ábra: Székesfehérvár környékén előkerült szovjet
T-34/85-ös harckocsi vezetőjének búvónyílása

to) működő múzeummal. A szlovéniai kutatások folytatá
sa a 2003-as év programjában is szerepelt.
A szakosztály éves eredményeiről immár rendszeresen
a „Csaták néma tanúi” címmel rendezett tudományos
konferencián ad számot. Tudományos igényű munkájá
val a társadalmi kapcsolatok építésén túl igyekszik segí
teni a katonai vezetőképzést és a hadtörténelemi kutatá
sokat is.
A szerző ezúton mond köszönetét dr. Négyesi Lajos
nak a cikk megírásához nyújtott segítségért.
Lippai Péter

Peták György-Szabó László

A Gripen

Hézagpótló és sokak által várt mű megjelentetésére vállalkozott a Petit Reál Könyv
kiadó az elmúlt évben, amikor a Petit Military Könyvek sorozatában kiadta dr. Peták
György és dr. Szabó József szerzőpáros „A Gripen” című ismertetőkönyvét, mely a
Magyar Légierő következő alapvető harci repülőgépével foglalkozik.
Mióta Magyarországon létezik önálló katonai repülés (1938), a harci repülőgépek
beszerzése a civil társadalom részére tabu téma volt. Al l . világháború előtt és alatt
a Magyar Királyi Honvéd Légierők gépeit onnan szerezték be, ahonnan éppen lehe
tett: Olaszországból, Németországból vagy hazai gyártásból, de a közvélemény
csak akkor értesült a dologról, amikor a gépek megjelentek a fegyverzetben. A há
ború után a helyzet annyiban változott, hogy megszűnt a hazai gyártás, és a beszerzés forrása kizárólagosan a Szovjetunió lett,
illetve néhány esetben a szovjet típusok licencgyártója, Csehszlovákia vagy Lengyelország. A titkolódzás minden elképzelhető
és ésszerű mértéket felülmúlt. Az ország lakossága csak az április 4-i díszszemléken láthatta a rendszeresített katonai repülő
gépeket, ha éppen az időjárás is kegyeibe fogadta a díszelgő pilótákat. A rendszerváltás után a MiG-29-esek olyan hirtelen ke
rültek Magyarországra, hogy mire a hivatásos fanyalgók észbe kaptak, már le is szálltak Kecskeméten az első példányok. Ek
kor aztán a napi sajtót, de hellyel-közzel még az ismeretterjesztő kiadványokat is elárasztották a „szakértők” által kifejtett „szakvélemények”, melyek elképzelhetetlen ostobaságokat tartalmaztak. Nem tudom megállni, hogy ne térjek ki annak az állítólagos
mérnöknek a véleményére, aki szerint ezek a gépek nagy sebességük miatt meg sem tudnak fordulni Magyarország felett. Az
óta a kecskeméti repülőnapokon százezrek győződhettek meg a MiG-29-es fordulékonyságáról.
Nem kellett sok időnek eltelnie, hogy világossá váljon, a NATO-ba törekvő Magyarország katonairepülőgép-gondjait hosszú tá
von a MiG-29-essel nem lehet megoldani, új, korszerűbb, a követelményeknek jobban megfelelő, NATO-kompatibilis gépeket kell
beszerezni. Ajánlatokban nem volt hiány. Ezekkel együtt megindult a reklámkampány is, a közvélemény és a döntéshozók meg
dolgozása. Csakhogy sokszor „kilógott a lóláb”: sok szakértői szakvélemény mögött gyakran nem a szakértelem, hanem az egyes
ajánlattevő cégek érdekérvényesítő képessége állt. Végül az egymást követő kormányok a Gripen mellett döntöttek. Hogy —- •
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ez a lépés mennyire volt helyes, azt majd az idő eldönti. Mindenesetre a döntés véglegessé válása után a tendert elvesztő ér
dekeltségi körébe tartozó „szakértők” azonnal sorompóba léptek, és elárasztották a hírközlő szerveket a képtelennél képtele
nebb állításokkal, jól összezavarva a közvéleményt.
Az így kialakult homályt hivatott ez a könyv eloszlatni. A szerzők neve garancia a szükséges szakértelem meglétére. Mindket
ten fontos beosztásokat töltöttek be évtizedekig a hazai katonai repülésben. Dr. Peták György műszaki vonalon, dr. Szabó Jó
zsef előbb különböző repülőparancsnoki beosztásokban, majd tudományos munkásságával vívott ki magának tekintélyt. Köny
vükben igyekeznek reális képet kialakítani a JAS-39 Gripenről, nem akarják egyoldalú reklámszöveggel félrevezetni a téma iránt
érdeklődőket. Részletes tájékoztatót adnak a gép történetéről, felépítéséről, adatairól, harcászati lehetőségeiről.
A tények igazsága című első fejezet a könyv egyik legsikerültebb része. A szerzők adatokkal, tényekkel, logikus szakmai érvekkel
cáfolják, szedik ízekre a napi sajtóban, de még a népszerű szakmai ismeretterjesztő folyóiratokban is napvilágot látott rengeteg ha
mis információt, tudatos félrevezetést. Kár, hogy a könyv nem jut el az olvasók olyan széles rétegeihez, mint az előbb említett iromá
nyok. Amikor e sorokat írom, újabb képtelenség terjed a hazai médiában. Nevezetesen, mire a Gripen végrehajt egy légi utántöltést,
már el is hagyta az ország légterét. Néhány konkrét adat cáfolatul: a Brit Királyi Légierő, a RAF a VC 10 К 4 típusú négy sugárhajtó
műves repülőgépet használja légi utántöltőként. Ez a gép percenként 500 kg tüzelőanyagot ad át a fogadó gépnek, miközben 295
tengeri mérföld/óra sebességgel repül, ami 547 km/h-nak felel meg, vagyis percenként 9,1 km-t tesz meg. A Gripen belső tüzelő
anyag-tartályaiba tölthető teljes mennyiség 3000 kg. Ha ennek 80%-át kapja meg a levegőben, ami 2400 kg - márpedig ennél job
ban biztonsági okokból nem engedik kifogyni a tüzelőanyagot - , akkor az utántöltés mindössze 4 perc 45 másodpercig tart. Ezalatt
a gép csak 43 km-t tesz meg. Ha ehhez hozzáadjuk azt a távolságot, amit a csatlakoztatás közben megtesznek, akkor sem tesz ki
többet 60 km-nél, ami azért bőven belefér Magyarország légterébe, ha az egyáltalán feltétel lehet egy NATO-tagország esetében.

A következőkben röviden ismertetik a SAAB repülőgépgyár történetét 1937-től napjainkig, és a gyár által tervezett és sorozat
ban gyártott 15 repülőgéptípust.
A Gripen részletes ismertetése a gép történetével kezdődik. Leírják azokat a körülményeket, amelyek szükségessé tették
Svédország számára, hogy légierejét egy új, minden eddiginél korszerűbb és hatékonyabb harci repülőgéppel lássa el. Végig
kísérik a gép sorsát 1982. június 30-tól, a szerződés aláírásától a sorozatgyártás beindulásán keresztül napjainkig. Ismertetik
azokat a nehézségeket, melyekkel a konstruktőröknek meg kellett küzdeniük munkájuk során, míg kialakult a követelmények
nek minden szempontból megfelelő végső változat. Ezek után szó esik a gép harcászati lehetőségeiről, harcászat-technikai ada
tairól, a vele megoldható feladatokról. Különös figyelmet érdemel az ember-gép kapcsolat újszerű megközelítése, a harcoló em
ber kényelmének, munkavégző képességének kompromisszumoktól mentes kielégítése. Külön fejezet foglalkozik a gépen alkal
mazható fegyverekkel, részletesen ismerteti mind az amerikai eredetű, mind az európai NATO-tagállamok által jelenleg fejlesz
tés alatt álló rakétákat és bombákat. A következő fejezet a Gripen szerkezetét és rendszereit tárgyalja. Bemutatja az újszerű
technikai megoldásokat, a felhasznált új anyagokat. A rendszerek közül ki kell emelni a beépített önellenőrző rendszert, amely
nemcsak rögzíti repülés közben a lényeges adatokat, de ellenőrzi az üzembetartás szabályosságát, figyelmezteti a repülőgép
vezetőt az esetleges meghibásodásra, és rögzíti annak helyét is, jelentősen lerövidítve ezzel a földi hibajavítás idejét. Érdekes,
bizonyos szempontból újszerű a kacsa elrendezéssel kombinált, számítógép-vezérléssel ellátott „fly by wire” kormányzási rend
szer, amely az egyébként instabil repülőgépet könnyen repülhető, jól vezethető, ún. pilótabarát géppé teszi.
Röviden megemlíti a szerzőpáros a kétüléses változatot is, kiemelve, hogy az nemcsak kiképzési célokat szolgál, de teljes értékű har
ci gép is, sőt, műszerezettsége és adatátviteli rendszerei segítségével egy mini légi harcálláspont szerepét is betöltheti, ha a hátsó ülés
ben egy jól képzett repülőparancsnok ül, aki - mentesítve a repülőgép-vezetés feladatától - hatékonyan irányíthatja a levegőben levő
kötelék harctevékenységét. Persze ennek kihasználásához alapvető szemléletváltozásra van szükség a légierő vezetésének részéről.
A könyv végén az írók foglalkoznak a Gripen magyar vonatkozásaival is, összegzik a magyar pilóták tapasztalatait. Sajnos a
gépet legjobban ismerő, azzal legtöbb tapasztalatot szerzett, de azóta tragikus körülmények közt repülőhalált halt Rácz Zsolt al
ezredes véleményét már nem kérhették ki, pedig nagyon sok hasznos észrevétellel szolgálhatott volna, mert ő nemcsak a
Gripent, de a rivális típusokat is kipróbálhatta, ráadásul nem sétarepülés szinten.
Végül egy hiányosságról. A szerzőknek valószínűleg rengeteg eredeti, idegen nyelvű forrás állt rendelkezésükre. Helyenként,
főleg a harcászati és technikai részeknél túlságosan ragaszkodnak az eredeti szöveghez. Néha az olvasónak olyan érzése tá
mad, hogy egy stilizálásra váró nyers fordítást olvas, ez pedig hellyel-közzel az érthetőség rovására is megy. Egy ilyen rangos
mű ebből a szempontból több gondosságot, nagyobb odafigyelést érdemelt volna.
Összességében a könyv teljesítette a maga elé tűzött feladatot. Népszerű formában ismerteti a Magyar Légierő leendő alap
vető harci repülőgépét, megértéséhez nem kell sem mélyebb technikai, sem részletes harcászati ismeretekkel rendelkezni. Re
méljük, hogy a magyar pilóták a követelményeket minden szempontból maximálisan kielégítő, korszerű repülőgépet kapnak fel
adatuk ellátásához az ország teherbíró képességének megfelelő áron.
Varsányi Mihály
Petit Real Könyvkiadó Budapest 2003, 123 old., 1850 Ft.

Dr. Papp Tibor
Soha többé háborút...
M A G Y A R O K A L ÁGEREK BI N

Soha többé háborút...
Magyarok a lágerekben
A szerző 1991-től 98-ig gyűjtötte a volt hadifoglyok tárgyi, írásbeli emlékeit, nap
lóit, visszaemlékezéseit. Ezek összegzésével állított össze egy leírást a külön
böző államok hadifogolytáborainak viszonyairól, az embertelen bánásmódról, az
áldozatokról, meggyilkoltakról. Ebben nagy vonalakban összegzi a magyar em
berveszteséget a hadifogság időszakában és a viszonyokat, amelyek ide vezet
tek. A Szovjetunióban folytatott koholt pereket, amelyek révén hadifoglyokat ki
vontak a nemzetközi jog hatálya alól, és halálukig kényszermunkán dolgoztatták
őket.
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége
Budapest 1999,117 oldal, 650 Ft.
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Hivatalos közlemények a hadiipari rendelésekről
A cseh kormány jóváhagyta
a Gripen gépek vásárlásáról hozott döntést
Hosszas és részletes értékelést követően a Gripen Inter
national nyerte a negyedik generációs vadászgépek cseh
megrendeléséért folyó szoros versenyt.
A Cseh Köztársaság immáron a második olyan NATOtagország, amely a Gripen vadászrepülőket választotta az
ország jövőbeni légvédelmének biztosítására. A december
17-i kabinettalálkozót követően a cseh kormány megerősí
tette az értékelőbizottság azon ajánlását, amelynek értel
mében Gripen vadászrepülőkkel biztosítják a Cseh Köztár
saság és a NATO légvédelmi igényeit. Az értékelőbizottság
elnöke szerint a Svéd Védelmi Beszerzések Hivatala (FMV)
által a Cseh Köztársaságnak tett ajánlat bizonyult a legjobb
nak a versenytársakkal szemben (Belgium - F-16, Kanada
- F-18, Hollandia - F-16, Egyesült Államok - F-16). A
Gripen gépek a cseh légierőnél jelenleg szolgálatban álló
szovjet típusú MiG-21-es gépeket váltják.
Svédország 14 új (12 együléses és két kétüléses) Gripen
gép bérletét ajánlotta a Cseh Köztársaságnak, amelyek a
svéd légierő legmodernebb változatát és a Gripen-család
legújabb technológiai fejlesztéseit képviselik, beleértve a lé
gi utántöltés képességét. A gépek teljes mértékben NATOkompatibilisek, és képesek minden nemzetközi műveletben
való részvételre. A bérlet időtartama tíz év lesz. Az ajánlat
magában foglalja a cseh pilóták teljes körű képzését, a kar
bantartó személyzetet, valamint a teljes logisztikai csoma
got. A tervek szerint a cseh légierő Gripen gépeit 2005. áp
rilis és augusztus között szállítják.
A Svéd Védelmi Beszerzések Hivatala a svéd kormány
nevében tárgyalásokat kezdeményezett cseh partnerével
és az alábbi nyilatkozatot tette: „Nagy örömünkre szolgál
a bejelentés, amely szerint a cseh kormány értékelőcso
portja megerősítette, hogy a Gripen vadászrepülők jelen
tik a legjobb gazdasági, operációs és katonai megoldást
a Cseh Köztársaság számára. Ez az első jelentős mér
földkő abban a folyamatban, amelynek során a Cseh
Köztársaság kielégítheti légvédelmi igényeit az elkövet
kezendő tíz évben. Mi minden szükséges segítséget
megadunk a fenti folyamat elősegítéséhez.”

A Gripenre telepítették a KEPD 350
nehézsúlyú, frontvonalon kívüli fegyverzetet
Megkezdték a próbarepülést a Taurus KEPD 350 frontvo
nalon kívüli rakétával, amely merőben új, nagy hatótávolsá
gú precíziós támadási képességet biztosít a Gripennek. A
Gripen újabb előrelépést tett fejlett fegyverzeti programjá
ban a Taurus KEPD 350 (Kinetikus Energiapenetrációs
Romboló) elnevezésű, nagy hatótávolságú, frontvonalon
kívüli rakéták sikeres hordozási próbájának köszönhetően.
2003. november 20-án a Saab 39. 208. sz. Gripen gépe
próbarepülést hajtott végre két Taurus KEPD 350 rakétával.
A 350 km hatótávolságú precíziós, frontvonalon kívüli fegy
verrendszert a Taurus Systems fejlesztette ki (amelynek tu
lajdonosa a német LFK és a svéd Saab Bofors Dynamics).
A rakétát páncélátütő képességgel rendelkező robbanófej
jel, valamint olyan többszintű irányítórendszerrel szerelték
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fel, amely kombinálja a GPS-t, az INS-t, továbbá az infravö
rös képi keresőt. Feladata elsősorban nagy értékű, szilárd
célok támadása és megsemmisítése. A novemberi próba
célja az volt, hogy értékeljék a nagyméretű rakéta esetle
ges hatásait a Gripen irányítási karakterisztikáira. A berepü
lést a Svéd Védelmi Beszerzések Hivatalának berepülőpi
lótája, Richard Ljungberg hajtotta végre az FMV mérőbe
rendezései és a Saab személyezete segítségével. A kísér
leti csoport nagy megelégedésére minden a tervek szerint
haladt - a gép kiváló kezelési karakterisztikákkal rendelke
zett a KEPD 350 hordozásakor.
A svéd légierő korábban már fontolóra vette egy kisebb
és könnyebb KEPD 150 rakétarendszer beszerzését,
azonban a tervet félretették, amint a Gripen lehetőséget
kapott a jobb képességekkel rendelkező rendszer kipróbá
lására. A KEPD 350 integrációja a Gripen precíziós fegy
verzet jelenlegi fejlesztési folyamatának a részét képezi.

A Gripen központi szerepe
a levegő-levegő rakéták fejlesztésében
A Gripen vezető szerepet fog betölteni a fejlett európai le
vegő-levegő Meteor rakéták fejlesztésében, integrációjá
ban és telepítésében.
2003 októberében a Svéd Védelmi Beszerzések Hiva
tala szerződést kötött a Saab Aerosystems céggel az új
európai Meteor rakéták integrációjára a Gripen vadászre
pülőkön. Az MBDA Missile Systems által kifejlesztett, lá
tóhatáron túli, levegő-levegő Meteor rakéta nemzetközi
szinten is a legfejlettebb és legkifinomultabb rakétatech
nológiai programnak számít. Az első szolgálatba állított új
generációs Gripen jelenleg az egyetlen olyan repülőgép,
amely képes a jövőbeni csúcstechnológiájú, látóhatáron
túli rakéták kipróbálására.
A Gripen vállalja a kezdeti Meteor-fejlesztési kísérleteket
és próbákat. Az első rakéta kioldására a tervek szerint 2005ben kerül sor a svéd kísérleti körzetekben. A Gripent azért
választották ki erre a fontos feladatra, mert könnyen kezel
hető, jelenleg már szolgálatban álló, valamint fejlett és kipró
bált technológiával rendelkező vadászrepülőgép. A tervek
szerint Meteorral látják el az Eurofighter Typhoon és a Das
sault Rafale gépeket is, de ezek csak jóval később kapcso
lódnak a rakétafejlesztési programba. A nagy sebességű (4
Mach) Meteor olyan torlósugár-hajtóműves, levegő-levegő
rakéta, amely alkalmas bármely ellenséges harci repülő be
fogadására és elpusztítására legalább 100 km körzetben. A
rakéta rendelkezik aktív radarkeresővel, fejlett aerodinami
kai tervezéssel, vezetékes fojtószeleppel működtethető, tor
lósugár-hajtóműves motorral, valamint olyan nagy kiterjedé
sű „no escape” zónával, amelynek köszönhetően önálló lé
gi fegyverként alkalmazható. Amikor az évtized vége felé
sor kerül a Meteor rakéták telepítésére, nemzetközi szinten
sem lesz még hozzá hasonló rendszer szolgálatban.
Az MBDA Meteor programjában hat európai nemzet vesz
részt (Egyesült Királyság, Svédország, Németország, Fran
ciaország, Olaszország és Spanyolország). A Királyi Légi
erő már megrendelte, és várhatóan más partnernemzetek is
ezt a rakétarendszert választják majd az új generációs va
dászrepülőikhez. 2003 augusztusában az MBDA nagy sza

bású fejlesztési szerződést írt alá a Saab Bofors Missile
Systems céggel a programban való részvételre. Svédor
szág a Meteor-projekt hosszú történetében mindig is vezető
szerepet töltött be, sőt, a mai rakétarendszer brit-svéd kö
zös koncepcióból szélesedett ki európai együttműködési for
mává. Várhatóan az elkövetkezendő évtizedek egyik legfon
tosabb európai védelmi technológiai programjává válik,
amely kiváló értékesítési és exportlehetőségekkel párosul.

Beindul a dél-afrikai gépek gyártása
A Gripen extraprogram jelentős előrelépést tett 2003 októ
berében, amikor megbízás érkezett a dél-afrikai flotta ge
nerációs, többcélú Gripen vadászrepülőinek a gyártására.
A 2,2 milliárd USD értékű szerződés részeként Dél-Afrika
28 új generációs, többcélú Gripen vadászrepülőt és 24 Bae
Systems Hawk oktatógépet rendelt a dél-afrikai légierő szá
mára. A gépek gyártása megkezdődött, a szállításra 2005
és 2012 között kerül sor. Ezek váltják fel a kiöregedő Impala
(Aermacchi MB326) és Cheetah gépeket. A fenti ügylet je
lentős technológiai átalakítást jelent a dél-afrikai légierő ál

tal működtetett repülőgépszabványban, mivel ebben a for
mában 75 százalékkal csökkenthető a jelenlegi vadászre
pülő- és oktatógépflotta. A dél-afrikai Gripen gépek (9 két
üléses és 19 együléses változat) olyan jellemzőkkel rendel
keznek, mint például a légi utántöltő rendszer, amely lehe
tővé teszi a pilóták számára a hosszú bevetések megsza
kítás nélküli teljesítését, a fedélzeti oxigén-előállító rend
szer (OBOGS), a pilótafülkében elhelyezett légkondicioná
ló egység, amely biztosítja a hűtést a forró és párás szub
trópusi körülmények között, NATO-interoperábilis tartó pilo
nok, színes kijelzők a pilótafülkében, új kommunikációs
rendszer, brit mértékegységek szerinti jelzőműszerek, vala
mint sisakra szerelt kijelző (HMD). Az ellentételezési szer
ződés szerint a Saab & Bae Systems új gazdasági előnyö
ket ajánl Dél-Afrika számára a stratégiai ipari szektorokban
(repülőipar, védelem, mezőgazdaság, gyógyszeripar,
egészségügy, autógyártás, nehézipar, fatermelés, aranybá
nyászat, bányászati berendezések, tengerészet, hajógyár
tás, turizmus, számítástechnika, energiaszektor) végrehaj
tott befektetések és munkahelyteremtés formájában.
Gripen International

BOLYAI JÁ N O S - A HADI M ÉR N Ö K
Az év egyik sikerkönyve lehet a neves hadtörténész, Ács Tibor „Bolyai Já
nos új arca - a hadi mérnök” című műve, amely a Magyar Tudománytörté
neti Szemle Könyvtára sorozat 30. köteteként az Akadémiai Kiadó gondo
zásában jelent meg 2004 elején.
A szép kivitelezésű, 600 oldalt meghaladó terjedelemben, olvasmányo
san és egyúttal szigorú tudományossággal megírt mű több mint 120, eddig
ismeretlen dokumentumot is feldolgoz.
Bolyai János korszerű ábrázolása ezek után elképzelhetetlen anélkül, hogy
rendkívüli életútjáról az eddigiekben megjelent Bolyai-irodalomban bemutatott
társadalmi és filozófiai nézetei, korszakalkotó abszolút geometriai felfedezése,
a számelméletben, az algebrai egyenletek elméletében és a matematika más
területein elért eredményei mellett ne ismernénk meg hadi mérnöktiszti pályá
jának főbb állomásait és jellemzőit, hivatásos katonaéveinek és nyugdíjas tisz
ti esztendőinek történetét, hadügyi gondolatait és hadtudományi nézeteit.
Az egyetemes tudomány magyar klasszikusa, Bolyai János sohasem fe
lejtette el személyiségében és tudományos munkásságában kitörölhetetlen
nyomot hagyó bécsi mérnökakadémiai és hadmérnöki szolgálatának 15
esztendejét. Ennek ékes bizonyítéka, hogy hivatásos és nyugdíjas tiszti ko
rában, az életében egyetlen nyomtatásban megjelent műve - A tér abszo
lút igaz tudománya - címlapján, az összes kéziratban lévő művén, hivatalos és magánlevelezésének autográf alá
írásában neve után, ritka kivételtől eltekintve, mindig ott szerepel mérnöki képzettsége és tiszti rangja is.
A több évtizedes kutatómunka eredményeként megírt könyv első részében az ifjú Bolyai bécsi mérnökakadémi
ai éveinek (1818-1823) históriáját mutatja be. A második részben vázolja fel a hadi mérnök pályafutását
(1823-1833) és korszakalkotó geometriai felfedezését, mérnöki szolgálatának és működésének temesvári, aradi,
lembergi, olmützi eseményeit, majd betegségeit és félrokkantként nyugállományba helyezését. A munka harma
dik részében a „nyugalmazott ingenieur kapitány” életének (1833-1860) napjait és alkotásainak jellemzőit, had
ügyi reflexióit és hadtudományi nézeteit ismerhetjük meg.
A katonai felsőoktatás és a tudományos (technológiai) kutatás számára különösen értékes lehet a könyv rész
letes leírása Bolyai János mérnökakadémiai tanulmányairól, a hadtudomány és annak szerves részeként a mű
szaki tudományok kiemelkedően magas színvonalú oktatásáról. Ezekből a hadmérnöki tapasztalataiból építkezve
Bolyai János a hadmérnökség értelmezését is új megközelítéssel egészítette ki. Azt vallotta, hogy a világ a mate
matikai-geometriai formák segítségével megmagyarázható, megismerhető, rendezhető, a mérnök a világot, a had
mérnök a hadügyet ezek szerint igazgatja.
Ács Tibor könyve segítségével a tudományos irodalom Bolyai Jánosról alkotott képe kibővül, és megújul az élet
mű szerves részét képező hadmérnöktiszti tevékenységgel. A könyv új hadtudomány-történeti és katonai-műszaki
tudománytörténeti vonatkozásai alapján egy sor kérdésben kiegészíti és erősíti a magyar katonai kultúráról meglé
vő ismereteinket. Ajánlom olvasását és hasznosítását a katonai felsőoktatás hallgatói, oktatói, a haditechnikai (ka
tonai logisztikai) szakterület teljes állománya és a hadtudomány iránt érdeklődő minden kedves olvasó számára.
Összeállította: Dr. Turcsányi Károly, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004
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Haditechnika történet
A ZENTA cirkáló legénysége 1914. augusztus 16-án I. rész

A Haditechnika 2003. évi 2. számában már szó esett a
montenegrói Castellastua partjainál, 1914. augusztus 16án - azaz éppen 90 esztendeje - elsüllyesztett ZENTA
cirkáló tisztikarának a tagjairól. Az alábbi publikációban kapcsolódva a fentebb említetthez - a hajó legénységé
nek pontos névsorával ismerkedhetünk meg. Az e témá
ban megjelent írások ugyanis kivétel nélkül mind téves in
formációkat tartalmaznak a személyzet létszámával kap
csolatban.
A cs. és kir. Haditengerészet, illetve a ZENTA cirkáló
történetével foglalkozó irodalmi feldolgozások legtöbbje például az osztrák Heinrich Bayer von Bayersburg vagy a
magyar Csonkaréti Károly könyvei - szerint az ütközet
időpontjában 312 személy tartózkodott a hajón, akik kö
zül 173-an haltak hősi halált és 139-en maradtak életben.
Vannak más irodalmi források, melyek 14 tisztről és
310 fős legénységről - azaz 324 személyről - , illetve leg
újabban 15 tisztről és 303 fős legénységről - azaz 318
személyről - tesznek említést. A francia Le Comte sorha
jókapitány közlése szerint pedig a ZENTA 305 fős sze
mélyzetéből 138-an vesztek oda az ütközet során. A bé
csi Österreichisches Staatsarchiv könyvtárában található
kézirat - melyet Arthur von Khuepach ellentengernagy
készített az I. világháború során elesett osztrák-magyar
haditengerészekről - 15 fős tiszti és 303 fős legénységi
névsort közöl, akik közül 1914. augusztus 16-án egy tiszt
és 173 tengerész vesztette életét. A budapesti Hadtörté
nelmi Levéltár őrizetében szintén található egy névsor Dietrich Richárd nyugalmazott folyamőr vezérfőkapitány
hagyatékában
amely teljesen megegyezik a
Khuepach-féle adatokkal, tehát nagy valószínűséggel
annak másolata. A ZENTA parancsnokának, Paul Pachner fregattkapitánynak 1914. augusztus 18-án kelt hiva
talos jelentése is nagyon pontatlan. Pachner ugyanis eb
ben a dokumentumban a hajó gépüzemvezetőjének és
kb. 129 tengerésznek a haláláról tudósítja a flottapa
rancsnokságot.

1. ábra: A ZENTA pusztulása (korabeli képeslap)
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A ZENTA cirkáló legénységének pontos névsorát a bé
csi Kriegsarchivban sikerült megtalálnunk. A két - 1914.
szeptember 28-án, illetve október 8-án készített - veszte
séglista tartalmazza a tengerészek neveit, születési ada
tait és rendfokozatait, valamint közük azt is, hogy az ille
tő 1914. augusztus 16-án elhunyt, vagy hadifogságba ke
rült-e.
A fent említett - valamint egyéb, a tisztikar létszámát
pontosan megadó és tagjainak neveit felsoroló - doku
mentumok birtokában tehát egyértelműen megállapít
hatjuk, hogy az ütközet időpontjában 324 személy, 15
tiszt és 309 tengerész tartózkodott a ZENTA fedélze
tén. Közülük egy tiszt, Friedrich Rotter gépüzemvezető
és 173 tengerész halt hősi halált. így 14 tiszt és 136
tengerész maradt életben, illetve került montenegrói
hadifogságba.
A százalékos arányokat tekintve ez azt jelenti, hogy a
ZENTA cirkáló teljes személyzetének 53,7%-a halt hősi
halált 1914. augusztus 16-án. A legénységi halottak ará
nya 56%, míg a tiszteké „csupán” 6,67% volt. Összeha
sonlításképpen említjük meg, hogy az 1918. június 10én elsüllyesztett SZENT ISTVÁN csatahajón ez szám
például jóval kisebb, 8,1% volt. Itt a tisztek aránya - 38ból négy esett el - 10,5%-ot, a legénységé pedig - a
1056 fős állományból 85-en haltak meg - „mindössze”
8%-ot tett ki.

A hajó legénysége
Korszakunkban a cs. és kir. Haditengerészet legénységi
állományának a tagjai az ún. szolgálati ágak szerinti fel
osztás alapján nyerték el különböző beosztásaikat. Ezek
1914-ben a következők voltak: fedélzeti szolgálat, tüzér-,
torpedó-, akna-, távírász-, kormány-, fegyver-, gépész-,
elektro-, élelmezési, konyha-, egészségügyi, zene- és
karbantartó szolgálat. (A fentiek közül mindössze a zene
szolgálat nem volt 1914. augusztus 16-án rendszeresítve
a ZENTÁ-n.)
Kutatásaink szerint a fent említett szolgálatoknak a tra
gédia idején a ZENTA cirkálón a következő személyek
voltak a vezetői:
Fedélzeti szolgálat: Josef Krismanic hajómester.
Tüzérszolgálat: Josef Kaiser hajómester (lövegmester).
Torpedószolgálat: Josef Simunic hajómestersegéd (tor
pedómestersegéd).
Aknaszolgálat: nincs pontos adatunk, de lehetséges,
hogy Friedrich Calligaris I. oszályú aknász matróz.
Kormányszolgálat: Franz Horacek hajómester (kor
mányosmester).
Távírászszolgálat: Emil Worm hajómestersegéd
(távirászmestersegéd).
Fegyverszolgálat: Marko Kamenko hajómestersegéd
(fegyvermestersegéd).

Gépészszolgálat: Ernst Zerjal főtörzsgépgondozó.
Elektroszolgálat: Franz Novak törzselektrogondozó.
Élelmezési szolgálat: Wenzel Dänemark címzetes
negyedmester.
Konyhaszolgálat: nincs adatunk.
Egészségügyi szolgálat: nincs adatunk.
A karbantartó szolgálatoknak nem voltak vezetői, mivel
voltak olyan ágai is, amelyeket összesen egy-egy sze
mély látott el. Annyi bizonyos, hogy a ZENTA fedélzetén
tüzér, torpedó, búvár, gépész, elektro-, vitorlakészítő és
hajógyári munkások voltak.
1914. augusztus 16-án a ZENTÁ-n - mint már említet
tük - 309 tengerész teljesített szolgálatot, rendfokozatok
szerinti megoszlásuk a következő volt:
Két törzsaltiszt (Ernst Zerjal főtörzsgépgondozó és
Franz Novak törzselektrogondozó).
Öt felsőbb altiszt (Josef Krismanic fedélzeti hajómes
ter, Josef Kaiser lövegmester, Franz Horacek kor
mányosmester, Rudolf Cech és Marcello Grisan gépgon
dozók).
71 alsóbb altiszt, akik közé 12 hajómestersegéd, illetve
gépészsegéd (Franz Dunda fedélzeti hajómestersegéd,
Josef Simunic torpedómestersegéd, Emil Worm
távirászmestersegéd, Marko Kamenko fegyvermesterse
géd, Victor Lulic, Josef Maskarin, Rudolf Past, Alfred
Schnell, Schusz Béla, Josef Sedlak, Anton Spalt és Ma
ximilian Wurzinger gépészsegédek), valamint - a fedél
zeti, tüzér-, torpedó-, kormány-, távírász-, fegyver-, gé
pész-, elektro-, élelmezési, konyha- és egészségügyi
szolgálatban - 16 negyedmester, egy címzetes
negyedmester, 33 árbocos, illetve főfűtő és kilenc címze
tes árbocos tartozott.
A legénységi állomány 221 tengerészből, pontosabban
42 I. osztályú matrózból, illetve I. osztályú fűtőből, 66 II.
osztályú matrózból, illetve II. osztályú fűtőből, 48 III. osz
tályú matrózból és 54 IV. osztályú matrózból állt. Rajtuk
kívül a fedélzeten volt még kilenc „osztály” megjelölés
nélküli matróz (három kormányos, öt gépész, egy élelme
zési), egy fűtő és egy címzetes matróz (élelmezési).
Végezetül pedig az úgynevezett karbantartó szolgála
tot 10 személy, egy tüzér munkás, egy torpedó munkás,
két búvár munkás, három gépész munkás, egy elektro
munkás, egy vitorlakészítő munkás és egy hajógyári
munkás látta el.
A tengerész törzsaltiszti, altiszti és legénységi rendfoko
zatokban való eligazodás végett lássuk, hogy milyen gya
logsági rendfokozatoknak feleltek meg az egyes rangok:
Tengerész rendfokozat Gyalogsági rendfokozat
Törzsal
tisztek
Felsőbb
rangú
altiszt
Alsóbb
rangú
altisztek

Főtörzshajómester

Törzsőrmester fölötti
rendfokozat

Törzshajómester
Hajómester

Törzsőrmester
Őrmester

Hajómestersegéd

Szakaszvezető és
őrmester közötti
rendfokozat

Negyedmester

Szakaszvezető
Tizedes
Őrvezető

Árbocos
Legénység I. osztályú matróz
II—IV. osztályú matróz

Honvéd

Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a cs. és kir. Haditen
gerészetnél bevett szokás volt a rendfokozatok közötti
előléptetési időt megfelezve, az úgynevezett címzetes
rangok adományozása. Ez tulajdonképpen azt jelentette,

hogy az illető személy már hordhatta a magasabb rend
fokozati jelzést, de még a régi rendfokozatának megfele
lő fizetést kapta. A ZENTA legénységében számos ilyen,
„címzetes” rendfokozatú személy volt.
A fentebb ismertetett rendfokozati elnevezések a fedél
zeti, tüzér-, torpedó-, távírász-, akna-, kormány-, fegyver-,
élelmezési, konyha-, egészségügyi és zeneszolgálatban
voltak használatosak. Megjegyzendő még, hogy a kor
mány-, fegyver-, élelmezési és konyhaszolgálatot ellátó
matrózoknál nem voltak rendszeresítve osztályok. Ott csu
pán - az I. osztályú rendfokozatnak megfelelő - matrózok
voltak. Az egészségügyi és zeneszolgálatnál pedig nem
négy, hanem csak három (I., II. és III.) „osztály” létezett.
Más volt továbbá a karbantartó szolgálatot ellátó sze
mélyek rendfokozatainak a megnevezése is. Őket egy
szerűen csak mesternek (hajómester), I., II. és III. osztá
lyú előmunkásnak (hajómestersegéd, negyedmester és
árbocos), valamint I. és II. osztályú munkásnak (I. és II.
osztályú matróz) hívták.
Végül kivételt képeztek még a gépész- és elektroszolgálatot ellátó tengerészek rendfokozatai is:
Tengerész rendfokozat Gyalogsági rendfokozat
Törzs
altisztek

Főtörzsgépgondozó/
Törzsőrmester fölötti
főtörzs elektrogondozó rendfokozat
Törzsgépgondozó/
törzs elektrogondozó

Törzsőrmester

Felsőbb
rangú
altisztek

Gépgondozó/
elektrogondozó

Őrmester

Alsóbb
rangú
altisztek

Gépészsegéd/
elektrosegéd

Szakaszvezető és
őrmester közötti
rendfokozat

Gépész negyedmester/ Szakaszvezető
Elektro negyedmester
Gépész árbocos
vagy főfűtő/
elektroárbocos

Tizedes

Legénység I. osztályú gépész
matróz vagy fűtő/
I. osztályú elektromatróz

Őrvezető

II. osztályú gépész
matróz vagy fűtöl II.
osztályú elektromatróz

Honvéd

(Folytatjuk)
Merényi-Metzger Gábor
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Légitámadás a szászrégeni repülőtér ellen
- egy eseménydús háborús nap kronológiája I. rész
Az 1944. augusztus 23-i román átállás után a Romániá
ban tartózkodó német repülőerők - amíg az üzemanya
guk engedte - a román főváros stratégiai pontjait támad
ták, illetve a német földi csapatokat támogatták, majd át
települtek a Kelet-Magyarország részét képző Észak-Erdélybe, illetve a Partiumba, ameddig repülési hatótávol
ságuk megengedte. Csak augusztus végén jutottak újból
üzemanyaghoz, ekkor román repülőtereket, illetve vasútszerelvényeket és -állomásokat támadtak, jelentős vesz
teséget okozva.
Az amerikai légierő is részt vett a Románia átállása
nyomán megváltozott hadi helyzet kiaknázásában.
Egyszeri nehézbombázó-támadással segítette a Buka
rest szomszédságában fekvő otopeni repülőtér melletti
erdőben gyülekező német erők leküzdését augusztus
26-án. Ezt követően a térségben fekvő, németek által
megszállt repülőterek támadásával csökkentette a Luft
waffe ütőképességét. Augusztus 30-án a kecskeméti
és nagyváradi repülőtereket támadták az amerikai légi
erő vadászgépei, majd augusztus 31-én újból a nagy
váradi és emellett a szászrégeni repülőteret, míg más
nap a szerbiai écskai (Ecka/Etschka) repülőteret érte
alacsonytámadás.
Észak-Erdélyben két főbb repülőtéren helyezkedtek el
ebben az időszakban német repülőerők: a Szászrégen
melletti gyűjtőrepülőtéren és a Beszterce melletti kisebb
budaki repülőtéren. (Mivel a különböző források eltérően
tüntetik fel, érdemes megemlíteni, hogy az ún. „régeni”
repülőtér tulajdonképpen a Szászrégen, Radnótfája,
Görgényoroszfalu és Alsóbölkény között elterülő Mocsá
ri erdő egy nagy tisztásán feküdt.) Ezeken kívül Lövér
mellett létezett egy kisméretű repülőtér, itt csak egy repü
lőszázad állomásozott. A Kolozsvár melletti szamosfalvi
nagy repülőteret ebben az időszakban nem használták a
Luftwaffe harcoló alakulatai.
A mocsári repülőtéren tartózkodott a Romániából me
nekülő német repülőegységek zöme. Közöttük voltak a
Schlachtgeschwader 2 „Immelmann” (rövidítve SG 2),
azaz a híres első világháborús német pilótáról, Max
Immelmann hadnagyról elkeresztelt 2. csatarepülő-ezred
gépei is Hans-Ulrich Rudel ezredes - a második világhá
ború legeredményesebb csatarepülője és egyben a leg
jobban kitüntetett német pilótája - parancsnoksága alatt.
Ugyanitt tartózkodott a III./SG 10 csatarepülő-osztály1
egymotoros Focke-Wulf Fw 190F/G harci gépekkel, vala
mint a 14.(Pz.)/SG 92 csatarepülő-század kétmotoros
Flenschel Hs 129B alacsonytámadó, ill. tankelhárító gé
peivel, valamint további alakulattöredékek.
Az egymotoros harci gépeken kívül további vadász-,
bombázó-, szállító-, ill. futárgépek, összesen több mint
100 repülőgép volt összezsúfolva ezen a repülőtéren.
Ez volt a helyzet 1944. augusztus 31-én reggel. Ezen
a reggelen 7.40-kor az olaszországi Madna repülőteréről
negyvennyolc P-51-es (Mustang) amerikai vadászrepü
lőgép szállt fel az 52. Vadászrepülő-osztály (52nd Fight
er Group) állományából.3 A vadászkötelék feladata a
Szászrégen melletti repülőtéren tartózkodó ellenséges
repülőgépek megsemmisítése volt.
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Felszállás után a 44 amerikai vadászgép először 1500
m-en gyülekezett, majd 7.41-kor északkelet felé vette az
irányt. Elöl az 5. század gépei repültek, őket követte a 2.,
ill. a 4. század.4 Röviddel a felszállás után két Mustang
technikai okok miatt visszatért támaszpontjára. Ezen gé
pek kísérői is visszatérni kényszerültek.5 A kötelék 4500
m-en alapgázzal átrepülte az Adriát, ex-Jugoszlávián ke
resztül elérték a Dunát, majd észak felé fordulva ráálltak
a Maros vonalára Marosvásárhely fele véve az irányt. Az
időjárás ködösre változott, de a Maros vonalát követve
nemsokára elérték Gernyeszeget, ahol ledobták a pót
tartályaikat,6 és ráfordultak a Szászrégen mellett levő tá
bori repülőtérre. A támadó gépek szétváltak, a 4. vadászrepülő-század 4200 m-en felülről védte az 5. és 2. vadászrepülő-század Mustangjait, amelyek nyugat-keleti
irányban alacsonytámadásba kezdtek a repülőgépekkel
teli tisztás ellen. Miután az első két század végiglőtte a
repülőteret és felhúzott, követte az addig a légteret figye
lő harmadik század, tovább pusztítva az erdőszélen par
koló repülőgépeket.7
A fényesen csillogó Mustangok pusztító alacsonytá
madása közepette három sötétszürke álcázófestésű8
Fw 190F típusú vadászbombázó készült leszállni a re-

1. ábra: A JG52 ezred Bf 109G-6 vadászgépe (Barbas)

2. ábra: Bf 109G-8 vadászgépek a Balkánon, 1944-ben
(Barbas)

pülőtérre. Rudel alezredes, a kötelék parancsnoka ve
zette őket. Éppen visszatértek az Ojtozi-szorosból,
ahol szovjet csapatokat bombáztak és géppuskáztak.
Lőszer nélkül és kevés üzemanyaggal igyekeztek viszsza kiindulóbázisukra, amikor meglátták a támadó
amerikai gépeket. Rudel leírja az elébe táruló jelenetet
az önéletrajzában:9 „Gyakorlatilag üzemanyag és lő
szer nélkül, alacsonyrepülésben tértem vissza a m i re
pülőterünkhöz, Szászrégenbe, am ikor észrevettem
negyven ezüstösen csillogó gépet velem azonos ma
gasságban szemberepülni. Elrobogtunk szorosan egy
más mellett. Semmi tévedés, mind amerikai Mustangok. Átszóltam Hoffmeisternek: »Azonnal leszállunk.«
Futómű ki, fékszárny ki, és m ielőtt a Mustang-kötelék
visszafordult volna támadni, már rég leszálltam. A kile
begtetéstől a leszállásig féltem, mert ez az a pillanat,
amikor a repülőgép teljesen védetten és már semmit
sem lehet tenni, m int várni, és a leszállást nyugodtan
befejezni. Hoffmeister hadnagy nem csinálta olyan
gyorsan a leszállást, m int én, nem láttam őt többet. Az
én repülőgépem a földet érés utáni gyors gurulásban
volt, amikor kinézve láttam, ahogy a Mustangok táma
dásra helyezkednek. Az egyikük pontosan az én gé
pem felé repül. Gyorsan hátrarántom a kabintetőt, biz
tosan még 50 kilométeres sebességgel gurulok, de ki
ugróm a földre. Erősen tapadok a földhöz, rövidesen
hallom a Mustangok gépágyúinak dördüléseit, az én
gépem ég az első átrepülés után, még egy szakaszon
továbbgurult. Örültem, hogy m ár nem vagyok benne.”'0
Rudel sértetlenül megúszta a támadást, viszont a má
sik leszálló gép pilótája, Hoffmeister hadnagy olyan
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy lábát amputálni
kellett."
A támadók ezután a földön lévő többi repülőgépet vet
ték célba. A repülőtéren nem volt légvédelem, mivel olyan
gyorsan kellett végrehajtani Romániából a visszavonu
lást, hogy a légvédelmi eszközöket már nem tudták el
hozni. Az amerikai vadászgépek többször is rácsaptak a
védtelenül álló repülőgépekre, sorra lángra lobbantva
őket. Egy Mustang-pilóta tizenkétszer is végiglőtte a re
pülőteret minden irányból, jól átfedve a teljes területet.12
Az amerikai pilóták közül kitűnt a 2. század parancsnoka,
a koreai származású veterán Fred F. Ohr százados, aki
négy Bf 109-est, ill. egy-egy Fw 190-es, ill. azonosítatlan
típusú egy- és kétmotoros repülőgépet semmisített meg
a földön, vagy a fiatal John E. Cobbey hadnagy a 4. szá
zadból, aki alig 100 m-en repülve felgyújtott egy Bf 109G
vadászgépet, ill. egy-egy azonosítatlan futár- és szál
lítógépet.13
Eközben a közeli budaki repülőtéren állomásozó14
ll./JG 52 (az 52. vadászrepülő-ezred II. osztálya) riasz
tást kapott, miszerint szovjet II—2 Sturmovik csatarepü
lőgépek tevékenykednek a környéken. Nemsokára hat
Messerschmitt Bf 109 G-6-os vadászrepülőgép emel
kedett az enyhén ködös, párás levegőbe.15 A gépeket
Helmut Lipfert százados vezette,16 a 144 légi győzelmet
elért pilóta, 569. harci bevetésén. A felszállók között volt
a tapasztalt Otto Fönnekold hadnagy is, aki addig 134
ellenséges repülőgépet lőtt le. Rövid idő múlva már a
lövéri repülőtér fele közeledtek, amikor 500 méter ma
gasságban meglátták az ellenséges gépek csoportját.
Közelebb érve meglepődve vették észre, hogy a vi
szonylag könnyű prédának számító szovjet csatarepü
lőgépek helyett a sokkal keményebb „falatnak” bizonyu
ló amerikai vadászrepülőgépek lesznek az ellenfeleik. A
szászrégeni repülőteret támadó amerikaiak egy része
időközben rácsapott a néhány kilométerre északra fek
vő lövéri repülőtérre. Az amerikai gépek egy nagy kört

3. ábra: Fönnekold hadnagy bevetés előtt (Dr. Kohler)
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4. ábra: A lezuhanás helyét jelölő nyíl Péterkeszinél 1944.
08. 31-én (Bernád)

alkottak, és sorban, zuhanásba döntött repülőgépekkel
géppuskázták a repülőteret, majd visszaálltak a körbe.
Ebben zavarta meg őket a hat támadó német vadász
gép. Hivatalosan az első légi győzelmet Unteroffizier
(őrmester) Heinz Krah aratta 10.17-kor egy P-51-es fe
lett. Őt követte Lipfert százados, aki 10.20-kor az első
rácsapásban lelőtt egy Mustangot. Az áldozata valószí
nűleg Paul Frazier hadnagy volt, akinek W D -N jelzésű
P-51D-jét az amerikai jelentés szerint 10.20-kor két
„M e-109” támadta meg 2000 láb (610 m) magasan,
majd az egyik lelőtte a célpont közelében, azaz a 4648

5. ábra: Helmuth Lipfert százados
1944-ben (BDSA)
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rő egyetlen német pilóta.20 Három német pilóta áldozatul
esett az amerikai túlerőnek, míg egy negyedik súlyosan
megsebesült és sebeibe később bele is halt (lásd a Luft
waffe veszteségtáblázatát).
Az amerikaiak négy saját repülőgép veszteséget jelen
tettek (lásd az USAAF veszteségtáblázatát). Az egyik
amerikai gép Gernyeszeg mellett a Darudombon hajtott
végre kényszerleszállást, pilótáját elfogták a helybeliek,
majd
átadták
a
csendőrségnek.21 Ugyancsak
Gernyeszeg mellett zuhant le az egyik német repülőgép
is. Egy amerikai repülőgép Körtvélyfája és Magyarpéterlaka között, a domboldalon csapódott be, a pilóta elsze
nesedett maradványait azonosítás után német katonák
mintegy 10 méterre a földet érés helyétől elhantolták. Az

6. ábra: Helmuth Lipfert bevetés előtt Veszprémben, 1944.
12. 24-én (BDSA)

8. ábra: A piros farkú 332. FG gépei 1944-ben (USAF)

E-2442 К koordinátáknál. A Mustang fehér gőzcsíkot és
hűtőfolyadék nyomot hagyva maga után felhúzott 3000
lábra (915 m-re), majd a pilóta ejtőernyővel kiugrott.17A
leírás teljesen egybeesik Lipfert százados visszaem
lékezésével.18 Lipfert 145. légi győzelmét a kísérője,
Gefreiter (őrvezető) Günter Stender látta és igazolta. De
ezután több amerikai gép szállt szembe a német táma
dókkal, amelyek nemsokára elszakadtak egymástól.
Lipfert csak többperces mélyrepülés után tudta lerázni
üldözőit. Ezután más taktikát alkalmazott: magasan az
amerikai gépek fölé emelkedett, kiválasztotta célpontját,
gyorsan lecsapott rá, és minél hosszabb ideig lőtte.
Majd sebességfölényét kihasználva felemelkedett, és
maga mögött hagyta a nyomába szegődött amerikai ül
dözőket. Még két amerikai gépet felgyújtott így, ezek kö
zül az egyiket látta a Szászrégen felé vezető út mellett
lezuhanni. Mivel az utolsó két ellenfelét egyedül lőtte le,
szemtanú hiányában a Luftwaffe parancsnoksága a légi
győzelmeket nem igazolta.
Az ádáz légiharcban, miután két amerikai vadászgépet
lelőtt, Fönnekold hadnagy gépét is találatok érték, ezért a
pilóta visszafordult a megrongált géppel a budaki repülő
tér felé. Leszállás közben, mielőtt a kerekek földet értek
volna, egy Mustang hátulról egy rövid sorozatot eresztett
a sérült gépbe. Egy lövedék átütötte a hátpáncélt és szí
ven találta a pilótát, aki holtan roskadt a műszerfalra.19 A
tapasztalt Otto Fönnekold főhadnagy, a lovagkereszt ki
tüntetettje, több mint 600 harci bevetés alatt 136 igazolt
légi győzelmet ért el. Halála különösképpen lesújtotta ré
gi bajtársát, Helmut Lipfert parancsnokot, aki percekkel
később landolt. Ő volt a légi harcból épségben visszaté
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10. ábra: A 31. FG P-51C gépe, a jobb szélső pilóta 2nd Lt.
John J. Voll, aki két román Ju 52-est lőtt le (USAF)

12. ábra: A 31. FG egy raja P-51D gépekkel a Balkán felett
1944. (USAF)

illetékes magyarpéterlakai csendőrőrs jelentése szerint
a halott pilótát Robert Davisnek hívták, és az azonosító
száma 821.461-T 43.44-OP volt. A halálesetet a ma
gyarpéterlakai anyakönyvbe is bejegyezték, 20/1944-es
iktatószámmal.22 A leírás megfelel Robert Davis hadnagy
adatainak. Amerikai források szerint a repülőgép Régentől délkeletre zuhant le, a 46.74E-24.43K koordináták
nál. 1945 nyarán a pilóta maradványait exhumálták,
majd elszállították.23 Az újabb nyugvóhelye a szinajai an
golszász haditemető lett, ahol a C parcella második so
rának 308. sírjába hántolták el. Végső nyugvóhelye a
belgiumi Neuville-en-Condroz településen létrehozott
USMC katonai temetője lett, ahol 1947. február 21-én te
mették el.24
Az amerikaiak támadása igencsak sikeres volt. A beve
tést követő légi felderítés a következő német (és ma
gyar?), földön megsemmisített repülőgépekről tanúsko
dott: 16 Fw 190, 11 Bf 109, 1 Bf 110, 2 Ju 88, 10 Ju 52,
8 Ju 87,1 He 111,2 Hs 126,1 Fi 156, 4 azonosítatlan kétmotoros és 2 azonosítatlan egymotoros repülőgép (lásd
az amerikai pilóták földi győzelmeit tartalmazó listát).
Összesen tehát 58 elpusztított repülőgép. Ehhez hozzá
adódnak még a Lövéren felgyújtott, ill. a légiharcban le
lőtt német vadászgépek.
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Világháborús roncsok
a Duna Paks és Baja közötti szakaszán II. rész
A szovjet katonai flottilla tíz páncélos naszádja az el
iszaposodott Ferenc-csatornán küzdötte magát Baja irá
nyába. A Ferenc-csatornában éjszakánként még a lakos
ság kényszerítésével is csak vontatottan haladtak előre a
faágakkal álcázott hajók. A kiürítő csoport 30-án Baja kö
zelébe ért, de már későn. A híd elérése előtt 29-én az ad
dig épségben maradt híd és sérült részei (6. nyílás kivé
telével) a vízbe rogytak, elválasztva a kiürítő csoporttól a
hídtól délre maradt menekülő hajókat. Egyes szemtanúk
elmondása szerint a hidat a hajózó út elzárása érdeké
ben a támadó szovjet alakulatok robbanthatták fel. Ugyan
megkíséreltek még áthajózni, de ez igen kockázatosnak
ígérkezett a romok között. Két uszály a víz alatti híd
roncsok foglya lett. A súlyos helyzet ellenére az északról
érkező csoportnak még sikerült vontájába venni a híd fe
lett horgonyzó 1. folyamzár-ezred két hete berakódott lőszeres uszályát, és utolsóként elhagyták a veszélyes
övezetet.
A szovjet alakulatok felsorakoztak a Duna keleti partjá
ra, és felfedezték a túlsó parton elmaradt hajókat, uszá
lyokat. Az elsőként (22-én) megjelent orosz alakulatok tü
zérséggel szétlőtték a jobb parton kikötött BL 1072, BL
1059 jelzésű uszályokat. A többi hajó személyzete a re
ménytelen helyzetet felismerve elhagyta őrhelyét. A BL
140 jelzésű uszály személyzete, bízva a felmentő hajók
segítségnyújtásában, még 27-ig őrizte a rakományt, majd
a híd körül kialakult pánikszerű visszavonulás folyamán
az uszály elsüllyesztése után ők is eltávoztak. A hídon át
jutni már nem tudó menekülők Gerjennél és Foktőnél kel
tek át a nyugati partra.
A bajai híd és Paks közötti folyószakaszon a parton fo
lyammegfigyelésre is alig elegendő, zömükben rögtönzött
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csoportokat állítottak védelembe. A 16. h. zlj. és különbö
ző folyamőr- és rögtönzött alakulatokból (egy újvidéki és
két debreceni csendőr tan. zlj., 39. gyalogos őrezred stb.)
összetevődött 1. folyamdandár várta a támadókat (pk.
Trunkwalter vőrgy. pság. Szekszárd). Ezeknek a csopor
toknak a nagy része már leharcolódott Baja és Kalocsa
térségében, tüzérségük már csak nyolc lövegből állt.
Miközben a Duna a front határa lett, a visszavonulók
felrobbantották és elsüllyesztették a menekülésre képte
len hajóikat és minden olyan vízi járművet, pontont, úszó
munkagépet, amely a szovjet hadsereg átkelését segít
hette volna. November 9-től a szovjet dunai katonai flot
tillát a Tolbuchin marsall által vezetett 3. ukrán front pa
rancsnoksága alá helyezték.
Az elkövetkező hónapban a szovjet hadsereg Apatin
környékén hídfőharcokba bonyolódott. Ezek teljesen le
kötötték a védekezők figyelmét. A part védelmére rendelt
magyar alakulatok parancsnoksága heteken keresztül
kérte a német felsőbb vezetést, hogy a balkáni hadszín
tér OKW és a keleti hadszíntér OKH kettős irányítását
szüntessék meg, mert tudták, hogy a szovjet alakulatok
előszeretettel támadják a hadseregcsoportok gyenge
csatlakozási pontjait. A csatlakozási vonal ekkor a bajai
híd, Gerjen, Szekszárd környékén helyezkedett el. Az
egységes irányítás felállításával elkéstek. A partvédelem
figyelmetlenségét kihasználva december 1-jén hajnalban
a Harta, Fájsz, Kalocsa körzetében összpontosított szov
jet XXXI. gárda lövészhadosztálya átkelt a folyón, vissza
vetve a magyar 20. gyaloghadosztály 6. zászlóalját a part
10 km-es körzetéből.
A sikereket kihasználva a Ferenc-csatornából kijutott
szovjet dunai katonai flottilla Gerjennél partra tette a 83.

A Paks és Baja közötti folyószakaszon elsüllyedt vízi járművek jegyzéke I. rész

Elsüllyedt hajó neve
Helye (fkm)
Gőzhajók
BL: RUTHOF
Reqensburgban
MFTR Lll.
MFRT LVI.
DÖMŰS
BACSKA

1479,8
1479,8
1509 j.
1527,6

MUNKA
ZENTA
RÁKOS
MACEDÓNIA

Paks
1477
1527,3 b. p.
1477,2

Motoros hajók
IRENKE
Dunaszentbenedek
LÖNCI
Lőrincné, Érsekcsanád
BÄBOLNA kismotoros
4 részes német
motoros hajó
4 részes német ponton

1479,1
j. p.
j. p
p.
j. p.

1532

Süllyedés
| Oka

Kiemelés
I Végezte

Ideje

1944. VI. 17.

1957

robbantás
robbantás
aknarobbanás
aknarobbanás
(saját akna)
tűzharc

1944. X.
1944. X.
1951
1919

1951
1951

aknarobbanás

1944. X. 8.
1944. X.

1947
1947. XII.

MESZHART
Malagurszki
Lajos

robbantás

1944. XI. 2.

1945. Vili.

tulajdonos

Varga Mihály,

1944. X.

1946. Vili.

tulajdonos

özv. Kubinyák

1944. X. 20.

1946. nyara
1948. III.

tulajdonos
BM
folyamrendészet

Bagó Dániel Baja

robbantás

MESZHART

Megjegyzés

aknarobbanás

1518
1479
1531,7

| Ideje

szétbontva
szétbontva

1920

1919

1479

1948. V.

NORA COMOS
STUDENT COMOS
vagy Cl RIO
ML 368
JOLÁN motorcsónak
S. D. P. M IV
LAÄSZ
német gyorsnaszád
orosz monitor
LIGET
TÜNDE kismotoros

1489,5 b. p.
1509,05

aknarobbanás
aknarobbanás

1944. VI. 13.
1944. V. 22.

1947. VI.
1946

Érsekcsanád
Paks
1520
Foktő 1519
1483,7
1482
1479 b. p.
Baja

aknarobbanás

1919. VII. 9.
1919
1944. V. 22.
1944. V. 23.

1919

Egyéb
T-34-es harckocsi
hidászponton
Dunaszekcső II
Dunaszekcső 1
D 648 komp
bajai híd

1516
1480
1479-80
1479-80
1532
1480

repülőgép

1504

hajómalom Fajer 1
vagy Fájsz 1
vaskomp 2 db
vaskomp
vasponton
fadereqlye
Mercur, vödörláncos kotró

1503
1480,2
1479,8
1479,8
1479,7
1478,6 b. p.

Ordas, hajómalom

1537

aknakereső vasdereglye
ponton, Gerjen

1531,7 j. p.
1515

1950. X. 14.
1964

vasponton
úthenger
robbantó dereglye
katonai motor

1514,8
Paks
Fájsz
1483,7 b. p.

1950. X. 14-17.
1950. X. 16.

aknarobbanás
aknarobbanás
hadgyakorlat
robbantás

Ma múzeum

1946
1944 ősze
1944. X. 20.

Réti vaskereskedő
megvette
az oroszoktól
oroszok
szerb hajózás

új neve JRB. AVALA

farrész letörve
dohányáru
120 t

1946 előtt

1944. XI.

Nagy János,
Baja

kerekes gőzös
Túl. Csötöri Benő,
Baja

1949. VII.
45 t

robbantás
robbantás
robbantás
bombázás
robbantás
aknarobbanás

1944.
1944.
1944.
1944.

X.
X.
XI. 2.
X. 21.

1944. VII. 2.

1947—49
1952-53, 1964
Fábián Imre
hajóskapitány
Az iszap
betemette

1952

1946.
1946.
1946.
1946.
1947.

IV.
X.
X.
X.
XI.

Nánai Fábos,
Fajer
Csak az egyiket
MFTR

Liszka Ferenc
Jugoszlávoktól
vette meg a
tulajdonos a
Hungária hajó
építő cég, Baja
A tulajdonos nem
szándékozik kivenni
roncs
Erzsébet hídtól
áthozott hídelem
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tengerészgyalogos dandárt, ezután átkelt a hadsereg ed
dig bal parton maradt 4. hadteste is. A biztos térnyerést
követően nehéz kompokon megkezdték a harckocsik át
szállítását is. Agerjeni átkelőhelyen a pontonokon szállí
tott lánctalpasok közül egy T-34-es harckocsi közvetle
nül az áthajózás kezdetén a vízbe csúszott.
A harcok elültét követően 1944 telén, a szovjet műsza
ki alakulatok a bajai híd roncsain keresztül drótkötélpá
lyát létesítettek, melyen az utánpótlási anyagokat szállí
tották a túlsó partra. A jégzajlást (jan. 20.) követően a
megszálló hadsereg a hídroncsok mellett vasúti, lejjebb
egy közúti pontonhidat épített. A hajósólyák építése érde
kében a bajai kikötő partfalait felrobbantották. A hidak vé
delmére és a biztonság fokozására a folyásiránnyal
szemben 2x2 sorban aknafogót helyeztek el. Erre a
nagyfokú biztonságra márciusban igencsak szüksége le
hetett a szovjet hadseregnek.
Ekkor került sor a világháború egyik legjelentősebb el
lentámadására. A támadás főirányában levő átkelőhelye
ket már felszámolták, a Paksnál hajózó két kompot a né
met repülőgépek szétforgácsolták. Ettől délre a bajai átke
lőhely volt legközelebb a délkeleti irányba előretörő német
páncélosok előtt. Ez az ellentámadás is kifulladt, a harcok
ismét távolodtak a Dunától. Még hallatszott az ágyúszó a
Balaton előteréből, mikor a bajai Folyammérnöki Hivatal
megkezdte a háborús eredetű károk felmérését.
Ez hajó és közlekedési eszközök hiányában a rossz
közbiztonság miatt nagy kockázattal járt. Az első bejárást
Fajsztól csónakkal leereszkedve hajtották végre. A meg
figyeléseket kiterjesztették a megmenthető anyagokra is.
„Az 1502 fkm alatt a jobb parton deszka, gerenda, cölöp
anyag és ponton hídrészleg van. Egy uszályra való anya
got össze lehetne szedni” - jegyezte fel a bejárást végző
szakaszmérnök.
A parti folyamkilométer-jelző oszlopok szinte mind hiá
nyoztak. A fadd-tolnai hajóállomásnál február 25-én éjjel
keletkezett és azóta nyitott, nagy gátszakadás is aggoda
lommal töltötte el a vízügyeseket. Ekkor már megjelölték
a NORA motoros és a RUTHOF gőzös roncsait, mert
ezek egyben irányjelzésül is szolgálhattak.
A háborús károk felmérése mellett a szovjet dunai szál
lítások főparancsnokságának eleget téve, a hajózási viszo
nyokról is tájékoztatást kellett adni. Ekkor - a szóban adott
utasítás biztonságát remélve - a kulcsfontosságú Duna-átkelőhelyről írásban tettek jelentést: „Jelentős hajózási út
szűkületet jelent a szovjetek által épített 1482,8 fkm-nél és
az 1482,7 fkm-nél levő aknafogó 100 m nyílással. Ez alatt
két km-re újabb kétsoros aknafogót helyeztek el, szintén
100 méteres nyílással. Az 1480,1 fkm-nél úszó aljzatra
szerelt vasúti híd. A hídnyitásnál 35 m a hajózó út széles
sége. Az 1479,7 fkm-nél úszó aljzatra szerelt közúti híd,
hídnyitásnál a hajózó út szélessége 40 m” - jelentette a
Folyammérnöki Hivatal a Földművelési Minisztériumnak.
A vasúti pontonhíd üzemeltetéséről a MÁV és a hon
védség gondoskodott szigorú orosz katonai felügyelet
mellett. Ez a vasúti híd sínekkel előre felszerelt önjáró
pontonokra épült. Úgy érkeztek a helyszínre, hogy amint
beálltak a helyükre, összehevederezték a vasúti pálya
elemeket. Minden pontonon motor volt. A pontonhidat
drótkötelekkel a hídpillérhez kötötték, s attól 50-60 méter
re rögzítették. A hídra vezető vágány üzemeltetése sok
gondot okozott, hiszen a feljárót mindig a vízálláshoz kel
lett igazítani. A töltésre felmenő sínek meredeksége miatt
egy 56. és 375. sorozatszámú mozdonyt kellett beállítani
a vontatás segítésére. Az oroszok a pontonhidakat légvé
delemmel is biztosították, az erdőbe ők is telepítettek lég
védelmi ágyúkat. A német légierő már egyre ritkábban je
lent meg, de egyszer előfordult, hogy a bajai út átjárójá64 HADITECHNIKA 2004/3

16. ábra: Hadikomp álcázott T-34 típusú harckocsit szállít a
Dunán

17. ábra: Hídépítés középről kiindulva

U Я

19. ábra: A bajai híd 1944. október 4-én, a bombázás és a
felrobbantása közötti időszakban

20. ábra: T-34/76 tank a gerjeni kompátkelőnél

nál bombával eltaláltak egy lőszert szállító tehervonatot.
Emiatt egy hétig állt a forgalom.
A vasúti pályákat a rögtönzött helyreállítást követően
megerősítették, így egyre nehezebb szerelvényeket indít
hattak a hídra. Ezt úgy érték el, hogy a híd egyenletes le
terhelése érdekében a szerelvény egy nehezebb és egy
könnyebb kővel megrakott vagont tolt maga előtt, hogy
ezek előre megfelelően leterheljék a pontonokat. Később
két könnyebb mozdony alkalmazásával ezt elhagyták,
vagy a mozdonyok rá sem mentek a hídra, csak a vago
nokat tolták rá, a túlsó parton pedig rájuk akasztottak egy
vontató mozdonyt. Ha páncélosokkal rakott szerelvény
érkezett, akkor minden megrakott vagon közé egy-egy
könnyebb vagont soroltak. Hajó közeledtével szétszed
ték a híd közepét, kieresztették a hajózó útból, leúsztat
ták, majd a hajó áthaladása után újra visszavontatták és
rögzítették azt.
A hajózási akadályokat a vízügyi felderítők ekkor még
- jogos félelmükben - meg sem közelítették, hiszen a
szovjet hadsereg katonái mind ott voltak a roncsok ké

rül. Május végére vették a bátorságot, hogy ezek felde
rítésére is vállalkozzanak. Feljegyezték a BÁNFFY, az
SDPM. IV, a NÓRA, a RUTHOF, a MACEDÓNIA vonta
tó és az ekkor felismert PRIMO és MFTR LVI gőzhajó
helyét. A feljegyzett 15 uszály közül csak a MACEDO
NIA vontatóhoz tartozó uszályok jelzéseit tudták azono
sítani, BL 1059, BL 122, D.D.S.G. 10021, továbbá egy
ismeretlen tankuszály és egy jelzés nélküli uszály is
jegyzőkönyvbe került. Ebbe a jegyzőkönyvbe az Újvi
dékről érkezett, Baján horgonyzó 12 hajó nevét is felír
ták. Ezek valószínűleg a jugoszláv eredetű hajók rako
mányáért jöhettek.
Június elejére Szabadkai János csoportvezető a hajó
zás biztonsága érdekében már gondoskodott a „vi
gyázz” hajózási jelzések kihelyezéséről. Egy héttel ké

sőbb a magyar földművelésügyi miniszter tájékoztatást
kért a hajózási viszonyokról. A hajózási akadályokkal
kapcsolatos kérdésekre még korábban nem említett té
nyek érkeztek válaszul. Többek között például, hogy az
MFTR RÁKOS gőzös kiemelését június 25-én már meg
kezdték.
Ekkor még a Folyammérnöki Hivatal vezetője úgy tá
jékoztatta a felettes szerveket, hogy „a tisztázatlan jo 
gi helyzetre való tekintettel a felterjesztett roncsok kö
zül a NORA motoros hajózási akadályt nem képez, így
a kiemelésével a hivatal nem foglalkozik” .(Bentus
Knézi)
Ezen a szakaszon azonban voltak olyan elsüllyedt ki
sebb hajók, melyeknek kiemelését saját erővel és hatás
körben megkezdték. A hajózóút biztonsága érdekében a
megmentett csónakokkal augusztus hónapban a bajai
híd mederben levő roncsait mérték fel.
(Folytatjuk)
Tóth Ferenc
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A Magyar Királyi Honvédség másfél tonnás Krupp gépkocsijai
A Magyar Honvédség második világháború előtti első
számottevő műszaki fejlesztése az 1938 márciusában
meghirdetett egymilliárd pengős „győri” beruházási prog
rammal kezdődött.
Ennek keretében a szinte minden kategóriában indított jár
művásárlási akció egyik szegmense egy vontató beszerzése
volt a rendszeresített 37 mm-es páncéltörő ágyúhoz. A fel
adatra megfelelőnek tűnt a Krupp gyár 1,5 t-s háromtenge
lyes járműve. Az esseni gyárban 1932-től sorozatban gyártott
gépkocsicsalád minden tagja akkor már évek óta több válto
zatban is rendszerben állt német Wehrmachtnál. 1936-tól az
L2H 143 jelzésű (L = tehergépkocsi, 2 = hasznos terhelés
tonnában, H = magas alváz, 1 = változat, 4 = hengerek szá
ma, 3 = tengelyek száma) járművek első szériájának már a
módosított (55 helyett 60 LE-s motor, megnövelt távolság a
hátsó két tengely között stb.) változata készült.
A Krupp jármű megfelelő alapnak ígérkezett a lövegvontatáson túl a „géppuskás félraj” gépkocsi, valamint a „nagy
parancsnoki” gépkocsi feladatkör ellátására is. A honvéd
ség - tekintettel a magyar jármű- és részegységgyártás
szabad kapacitására - e gépkocsik gyártási jogát kívánta
megvásárolni. A Krupp cég kínálta rendkívül kedvezőtlen
feltételek miatt azonban végül a járművek megvásárlása
mellett döntött. A típus változataiból összesen mintegy 400
db beszerzését tervezte. Az európai politikai helyzet alaku
lása a Magyar Honvédség korszerűsítését is sürgette, így
1938 augusztusában eljuttatták a Krupp céghez 104 db
L2H 143 gépkocsi megrendelését, kérve azok leszállítását
az év végéig. Ez a szám 62 db „Mannschafts” (legénységi,
a magyar terminológiában itt „félraj”) felépítményű és 42 db
„Protze” (lövegvontató, egyben a lőszereket és a személy
zetet is szállító) felépítményes gépkocsit foglalt magában.
Az egész mennyiség teljesítése 1939 januárjában fejező
dött be. Az első rendelés kiszállítása még folyt, amikor a
honvédség további 269 rajkocsit rendelt meg. Ezek 1939ben megérkeztek Magyarországra. A VKF (Vezérkari Fő
nökség) által felállított hadrendben egy ún. „nagy parancs
noki gépkocsi” is szerepelt. A Krupp gyár katalógusaiban
korábban is volt egy ilyen jármű (1940 tavaszán a Bécsi Ta
vaszi Vásáron is bemutatták egy változatát). Ez azonban
nem felelt meg a magyar elvárásoknak, és helyette az erre
a célra vásárolt járóképes alvázakra a HTI fejlesztése alap
ján, az Uhry testvérek járműgyára készített az eredeti né
met változatnál lényegesen célszerűbb és szebb formájú
karosszériát. Ez a típus 1939. októberi rendszeresítése
után került ki a csapatokhoz. A karosszéria hazai tervezése
és gyártása okán ez volt a „leginkább magyar” változat. A
magyar járműgyártás rendelkezésre álló szabad kapacitá
sát figyelembe véve és a szállítás gyorsítása miatt a jármű
vek egy további részét is járóképes alvázként rendelte a
honvédség (254 db, 1939. május). Ezekhez azután az Uhry
testvérek járműgyára építette mind a rajkocsi, mind a tüzér
ségi vontató felépítményt. Kisebb módosításokkal azonban
ezek az eredeti német felépítmények változatai voltak.
A honvédség állományába került még - a ma rendelke
zésre álló adatok alapján pontosan meg nem határozha
tó példányszámban - ugyanezen alvázra épült rádiós és
sebesültszállító változat is.
A német Krupp cég e típus gyártását 1942-ben befejez
te. Ettől kezdve már csak alkatrészeket és fődarabokat
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készített az üzemben lévő példányokhoz. A sorozatgyár
tás leállításával feleslegessé vált részegységeket a hon
védség megvásárolta, és ezekből az Uhry testvérek gyá
ra (valószínűleg a győri Rába is) további példányokat
szerelt össze.
A honvédség alakulatai e típussal egy bevált, megbíz
ható üzemű járműhöz jutottak. A gépkocsi megjelenése
kor, a 30-as évek elején számtalan, akkor rendkívül kor
szerűnek minősíthető részlettel rendelkezett. Léghűtéses

1. ábra: A Krupp-Protze egy Pák 35/36 mintájú, 37 mm-es
páncéltörő löveggel a gépkocsi katalógusában

2. ábra: A Krupp lövegmozdonyos változata a Magyar Királyi
Honvédségnél egy 37 mm-es páncéltörő löveggel

3. ábra: A magyar tervezésű és építésű karosszériával sze
relt „nagy parancsnoki” Krupp

4. ábra: A gyenge minőségű, de egyedülálló felvétel a „nagy
parancsnoki” Krupp egy rádiós változatát mutatja a jobbára
csak páncélozott járműveknél ismert keretantennával

torháztető - a későbbi VW-Kübelwagenhez hasonlóan jó kilátást biztosított a vezetőnek közvetlenül a jármű elé.
A jármű német „Schnauzer” (= csőrös) beceneve is a sa
játos kialakítású motorháztetőre vezethető vissza.
Az előírt olajcserék a kor műszaki színvonalának meg
felelően, ma már azonban nehezen elfogadható sűrűség
gel, követték egymást. A motorban először 500, majd
1000, később minden 3000 km után kellett olajat cserél
ni. A sebességváltóban először 500, majd minden 6000
km után szükség volt az olajcserére. Mielőtt ezen fenna
kadna valaki, gondoljon arra, hogy hazánkban egészen a
80-as évek végéig forgalmaztak olyan, akkor korszerű
nek jellemzett személygépkocsikat, melyeknél az előírá
soknak megfelelően 10 000 km alatt háromszor kellett az
olajcserét végrehajtani. A zsírzópontok száma megköze
lítette az 50-et, ami a kortárs gépkocsikhoz hasonlatos.
Ugyancsak a kor műszaki színvonala szerint e pontok
egy részét naponta (!) kellett volna kenni, ami harctéri kö
rülmények között egyszerűen elképzelhetetlen volt.
A gyártás teljes ideje alatt igen sok módosítást vezettek
be a típuson. Ilyen volt például az egy darab acélból ké-

5. ábra: Az importált Krupp járóképes alvázra Magyarorszá
gon ráépített „félraj” karosszéria

7. ábra: A gépkocsi motortere. (1. üzemanyag-átkapcsoló
csap, 2. gyújtáselosztó, 3. fésűsszűrő, 4. karburátorrudazat,
5. karburátor, 6. olajos levegőszűrő, 7. és 9. bal és jobb ol
dali szívócső, 8. keverék!ütés-csappantyú, 10. keverék-előmelegítőcső, 11. gyújtótekercs, 12. felső fedél a keverőkam
rával, 13. olajteknő-szellőzés és betöltőnyílás, 14. motortérhomloklemez)

6. ábra: A vezetőtér kezelőszervei

M 304 típusjelű boxermotorja a vízhűtéseseknél lényege
sen kevésbé volt érzékeny az üzemeltetés körülményei
re. A motorhoz csatlakozó sebességváltót egy, az ahhoz
kardántengellyel kapcsolt osztómű egészítette ki, mellyel
a terep-út áttétel volt kapcsolható, és ahonnan a két hát
só tengely kapta a meghajtást.
A könnyűszerkezetű alváz, a dupla lengőkaros, víz
szintes tekercsrugóval szerelt, független hátsókerék-fel
függesztés az akkor alkalmazott megoldásoknál forradal
mian korszerűbb volt.
A csapágyazott két pótkerék talajt érve elforgott, átse
gítve a járművet az akadályon. A gépkocsi alacsony épí
tése, így a mélyen lévő súlypontja következtében nem
volt borulékony, rejtése is egyszerűbb volt. A csapott mo

8. ábra: A magyar változatnál esztétikailag és műszakilag is
lényegesen igénytelenebb kivitelű „parancsnoki” gépkocsi a
gyári katalógusból
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9. ábra: A gépkocsi erőforrása a 3308 crrf-es, léghűtéses, 60
LE-s boxermotor

10. ábra: Az Uhry testvérek gyártotta, az eredeti német vál
tozattól néhány részletben eltérő felépítmény
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11. ábra: A Rába Botond és a Krupp „félraj-kocsi” azonos
léptékű (1:35) modellje szemlélteti azok egymáshoz viszo
nyított méretét

szült és Magyarországra szállított példányokon utólag ezt
már nem végezték el.
A Krupp-Protze a lövegvontató feladatkörét csak addig
tölthette be, amíg például az 500 kg-nál könnyebb 37
mm-es páncéltörő ágyút kellett mozgatnia. A háború elő
rehaladtával ezek a kis kaliberű lövegek hatástalanná
váltak az egyre erősebb páncélzatú harckocsikkal szem
ben. Az 1400 kg súlyú 75 mm-es Pák 40 L746 páncéltörő
ágyú megjelenésével vontatóként már elfogadhatatlanul
gyengének bizonyultak.
A német hadseregben ezt a feladatot az 1 t-s Demag
D7 (Sd. Kfz. 10) féllánctalpas vontató vette át, a Magyar
Honvédségnél pedig a lényegesen nagyobb teljesítményű
Rába Botond gépkocsi. A Krupp rajkocsik a Magyar Hon
védségnél és a Wehrmachtban is a háború teljes idősza
kán át szolgálatban maradtak. Németországban 1942-től
több példányt kapott a német légoltalom és a Német Biro
dalmi Vasutak is. Ezek - nem egyértelműen a katonai
szerepük miatt - viszonylag nagyobb számban élték túl a
háborút, és ma nemcsak múzeumok, hanem sok magánszemély is őriz üzemképes példányokat. Hazánkban - a
csodával határos módon - máig egyetlen, csaknem
üzemképes, magyar felépítményű félraj-gépkocsi maradt
fenn, a 40-es, 50-es évek fémgyűjtési, majd a minden há
borús katonai járművet megsemmisítő akciókat „túlélve”.
Magyar honvédek Kelet-Magyarországon egy kisebb fo
lyómedren átkelve elakadtak a gépkocsival, és a szovjet
csapatok közelsége a jármű kivontatását már lehetetlen
né tette. Megtette ezt a front elvonulta után egy gazdaem
ber, aki rövid megszakításokkal egészen a 70-es évekig
mezőgazdasági szállításra használta a gépkocsit.
A jármű jelenlegi tulajdonosa komoly elhatározással fogott
a felújításához. Remélhetjük, hogy néhány éven belül az
egykori Magyar Királyi Honvédség technikai felszerelése
iránt érdeklődő közönség számára is megtekinthető lesz.
Műszaki adatok
Motor: M 304 típusjelű, 4 hengeres, 3308 cm3-es,
60 LE-s, léghűtéses boxerbenzinmotor
Kuplung: egytárcsás, száraz
Sebességváltó: 4 előre-, 1 hátramenet + felező
Fékberendezés: üzemi-hidraulikus, 6 kerékre hat;
rögzítőfék mechanikus, 4 hátsó kerékre hat
Teljes méret: 5100x1960x1930 mm
Gumiabroncsméret: 7,50-17
Gázlóképesség: 600 mm
Szabad hasmagasság: 225 mm
Fordulókor átm.: 14,5 m
Jármű súlya: lövegvontató - 2450 kg; „félraj” gk. - 2600 kg
Max. sebesség: 70 km/ó
Üzemanyag-fogyasztás (út/terep): 27/40 liter
Üzemanyagtartály űrtartalma: 110 liter

Felhasznált irodalom
szült, először keskeny első lökhárító meghosszabbítása
a gépkocsi teljes szélességéig, a vezetőülés mellé sze
relt emelő helyének többszörös változtatása. A kereső
fényszóró és a karos index helyének módosítása, a szél
védő üveg osztásának ismételt megváltoztatása, a szél
védő kétoldali légterelő toldatának alkalmazása, majd el
hagyása. A magyar alakulatokhoz kerülő járművek üze
meltetése során lényeges problémát az alváztörések je
lentettek. Ez a hiba csak a lövegvontató változatoknál for
dult elő, és a gépkocsik túlterhelésére volt visszavezethe
tő. A hiba a német hadseregben használt járműveken is
jelentkezett. A gyártás során időközben bevezetett módo
sítással az alvázakat meg is erősítették, de a már elké
68 HADITECHNIKA 2004/3

Krupp L2H 143 típusú terepjáró gépkocsi kezelési utasí
tása. Fried. Krupp Rt., Essen Gépkocsigyár
Krupp léghűtéses, 600 lóerős, 90 mm furatú, négyhen
geres motor. Alkatrészjegyzék. Fried. Krupp Rt., Essen
Gépkocsigyár
Dombrády Loránd: A magyar gazdaság és hadfelsze
relés 1938-1944. Akadémiai Kiadó, 1981.
Oswald, W.: Kraftfahrzeuge und Panzer... Motorbuch
Verlag, Stuttgart, 1988.
Tamiya Со Sihuzoka, Japán
Schmidt László

Haris Lajos-Haris Ottó

Fejezetek a magyar katonai harcjárművek gyártástörténetéből
az Osztrák-Magyar Monarchia keretein belül és Magyarországon
az 1920-1940-es években VI. rész

Valószínűleg a Vickers gyár közbeiktatásával adta el kül
földre a tervezeteit, amelyek Csepelen megépültek. Erre
két ismert eset a bizonyíték. A W. М.-ben kidolgozott
egyik exporttervét Japánba adta el, ahol a Mitsubishi cég
1933 után elkészítette a Type 2594 Tankiette, illetve Type
94 Ha-60 névvel ismert könnyű harckocsiját. 1935-ben
készült el a Type 95 Ke-Szi harckocsi, két visszafutó gör
gős futóművel.
Ezeket 1939-ig gyártották, és végigharcolták a II. világ
háborút. A japánok a végletekig leegyszerűsítették a futó
művet és gyárthatóvá tették, hogy a lehető legolcsóbb le
gyen. A sűrű erdős, vizes terepen beváltak mint könnyű
harckocsik.
A W. M. másik exporttervét az Alvis gyár közbeiktatásá
val a Szovjetunióba adta el. Az egy visszafutó görgős
futóműalvázból később a T-20, Komszomolec jelű tüzér
ségi vontató lett, amely a háború előtt 720 példányban
épült meg. Erre az eladásra akkor került sor, amikor a
Szovjetunió megvásárolta a Vickers-E könnyűharckocsi
és motorja licenciáját, amelyből szovjet fegyverzettel
épült meg a T-26-os sorozat.
A terepjáró katonai járművek területén Straussler
egyik találmánya a két motor beépítése volt közös vagy
kétoldali meghajtással. Erre a kényszerűség vitte rá,
mivel a rendelkezésre álló négyhengeres benzinmoto
rok akkor 60-70 LE-s teljesítményűek voltak. Új motor
fejlesztésébe nem fogott, mert a W. M. Rt. is nagy ne
hézségekkel küzdött egyetlen saját típusú motorjával,
így a Ford-művektől beszerezték a V -8 Lincoln-motort,
amely 90-95 LE-t adott le, és ez képezte a járművek
hajtóművét egy vagy két példánnyal. így érte el a
180-190 LE teljesítményt, amit a feladat követelt. Ez a
megoldás sem terjedt el, sem a magyar, sem a brit had
sereg nem vett meg kétmotoros járművet a magas ár
és a bonyolult kezelés és szerelés miatt. Ragaszkodtak
az egyszerűbb, olcsóbb egymotoros, egyszerű hajtó
műves megoldásokhoz. A nagy motorgyárak megoldot
ták a 4 -6 hengeres nagyobb teljesítményű gépkocsi
motorok sorozatgyártását, és a háborút már ezek szol
gálták ki.
A katonai vontató típusba tartozott az AT Mountain
vontató traktor, ebből 2 db épült, a LAC-1 terepjáró, a
Borbála tüzérségi vontató, a G-1 (1 t-ás), a G -2 (2 tás), a G -3 (4x4-es) terepjáró teherautó. Mindegyik pro
totípus maradt. Ugyancsak eredménytelen terv volt a
V -2 jelű vontató-úszó traktor 1936-ban, az MT jelű tü
zérségi vontató 1938-ban és a T T -3 repülőtéri vontató
1939-ben.
Ez utóbbi bizonyíthatóan külföldre került, mert ennek a
tervét is eladták. Az 1938-as fejlesztést Straussler Miklós
és a W. M. részéről Hollós Zsigmond gépészmérnök vé
gezte, a jármű egy V-8-as motorral épült. Ebből hazai
változat nem lett, a magyar repülőterek nem igényeltek
ilyen drága járművet, a traktorok olcsóbbak voltak. A

Straussler-tervet a francia FAR cég vette meg mint angol
licencet, és T T -3 jellel már 1939-ben bemutatta a könnyű
tüzérségi vontatóját. Ez kísértetiesen egyezik a magyar
modellel, csak 62 LE-s Citroen-Kégresse P107-motorral
épült, amely gyenge volt az 5050 kg-os járműhöz. A ko
csi 600 kg-mal nehezebb volt, mint a régi Laffly W15T
anyagszállító, de 30%-kal több üzemanyagot vehetett fel,
így nagyobb volt a hatótávja. Az 1940-es események mi
att több francia példány nem épült. A magyar és francia
jármű meghajtási rendszerének ábráját közöljük, önma
gáért beszél.
Még egy francia kapcsolat fedhető fel a W. M. konst
rukciós iroda tervei között. Hollós Zsigmond gépészmér
nök szervezte meg 1927-ben a W. M. traktor osztályát.
Korábban a francia Laffly gyár autó-traktor főtervezője
volt, onnan tért vissza Magyarországra. Még az ő tervei
szerint készült a francia S.20 T.L. típusú terepjáró teher
autó 1935 októberében. Ez a jármű a későbbi Botond
minden jellegzetességével rendelkezett. Ilyen volt pl. a
futómű felfüggesztése, a két mankókerék a vezetőkabin
alatt és a két segédkerék a hűtő előtt. Az 5400 kg-os jár
mű 68 LE-s 6 hengeres motorral épült, és alkalmazásra
került a francia hadseregben, 1940-ig gyártották. A tervei
valójában 1929-ben készültek a W. М.-ben, és eladásra
kerültek.
A Straussler-tervek közül az összes prototípust NagyBritanniába szállították, így az AC-I, АС—II, AC—III pán
célautók alvázait, a V-3, V -4 harckocsikat, a V -2 vonta
tót, a G-3, LAC teherautót stb. 1932-től 1944-ig számos
alaptípust eladtak brit cégeken át Japánba, Olaszország
ba, Törökországba, Bulgáriába, Iránba és Hollandiába.
Straussler Miklós 1939 végén mint brit állampolgár el
hagyta Magyarországot a közeledő háború miatt. A tervei
közül csak az AC -2 páncélautó bázisán kialakított
AC-3E jármű, a későbbi 39M Csaba került a Magyar Ki
rályi Honvédség fegyverzetébe. A V -4 harckocsi máso
dik példányát a HM már saját költségen fejlesztette ki a
40 mm-es löveggel együtt, de ez nem került sorozatgyár
tásra. A Túrán, Zrínyi család kialakításába sem befolyá
sa, sem betekintése nem volt. A V -2 vontató és a V -4
harckocsi terve érdekes módon Olaszországba is elke
rült, a vontató egy átalakított változatát Etiópiában alkal
mazták is.
Valamikor 1946-ban tért vissza Magyarországra, hogy
anyagi követeléseit realizálja a licencdíjak ügyében. Ek
kor már a W. M. Rt. valamennyi régi vezetőjét elmozdítot
ták, illetve külföldön tartózkodtak. A gyár államosítva a
Nehézipari Központ (NIK) irányítása alatt működött,
Straussler ezen a vonalon semmit sem ért el. Közvetet
ten tudjuk, hogy régi kapcsolatai révén megszerezte a
háború alatti fejlesztési terveket, így pld. a Hunor páncél
autóét, és magával vitte. Az Alvis gyár ezt felhasználva
valósította meg 1953-ban, ill. 1955-ben Saracen, ill. Saladin páncélautóit.
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38. ábra: Az A C -II páncélautó magyar példánya a HTI udvarán

42. ábra: A V-4 ugyanazon példánya hátulról

39. ábra: Az A C -II első példánya sárvédők nélkül, mint Bor
bála tüzérségi vontató a W.M. területén

1947-ben a War Office megrendelt az Alvis Ltd.-tői egy
6x6-os nagy mozgékonyságú járművet. Ez lett az
FV-601 Saladin típusú felderítő páncélozott jármű. En
nek alvázán épült meg a Saracen típusú 6x6-os lövész
szállító PSZH. Ezekből a típusokból 4262 db épült, ebből
1629-et exportáltak 23 országba.
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A Weiss Manfred gyárban az iroda Straussler-W. M.
néven 1946-ban megszűnt. Az Autó Kutató Intézetben a
NIK (Nehéz Ipari Központ) folytatta az 1943-1944-ben a
háborús események alatt leállt kísérleteket. Ennek során
újra felvették a kapcsolatot Straussler Miklóssal. A kap
csolat időszakosan még egy ideig fennállt, mert 1948
után, a Csepel Autógyár szervezésének idején még egy
évig tanácsadója volt az új üzemnek, és részese volt több
kísérleti típus kialakításának. Ekkor készültek az indokí-

nai háborúba szánt AAC, Jeep Float (vízen járó), Aligá
tor, Dingo járművek, ezek prototípusai is elhagyták az or
szágot 1948-1951 között.
A lövésbiztos Lipsoid (Straussler-szabadalom szerinti)
különleges gumiköpenyek gyártására megalakították a
Tauril gyár új részlegét. Ezt szovjet katonai igények kielé
gítésére gyártották jóvátételben. Bíróné, a Csepel Autó
gyár vezérigazgatója érdekes módon a szovjet jóvátételi
szállítások között számolta el Straussler és kísérleti jár
műveinek költségeit. Ezek szerint a kapcsolat kormányszintig elért.
Szóbeli adatok szerint Straussler 1956 nyaráig több íz
ben járt Magyarországon, ezután nincs nyoma magyaror
szági tevékenységének. 1966. június 6-án, 75 éves korá
ban hunyt el Nagy-Britanniában.

A Straussler -W . M. tervezőiroda típusai
• V—2 úszó-vontató traktor, 1933
1 db
• V—3 előterv, csak futómű próbára, 1934
1 db
• V -3 előterv, régi futóművel,
csak terv
export Japánba, 1935
• V -3 előterv, régi futóművel, toronnyal,
csak terv
export, 1936
• V -3 torony nélküli alapterv, egy visszafutó
görgővel, 1934
• V -3 torony nélküli, 2 pontonnal, 1935
(torony Nagy-Britanniában került rá)
1 db
• V -4 alapterv, 1936, két görgős, olasz export
1 db
• V -4 magyar terv, 1936, nagyobb toronnyal
1 db
• Singer személyautó rugózásának
átépítése, 1934
1 db
• AC-1 torony nélküli, falemez
karosszéria, 1933
1 db
• AC-1 acéllemez test, toronnyal
Nagy-Britanniában, a kiszállított példány
átépítése, 1934
1 db
• AC -2 alapterv, vaslemezes, 1935
1 db
• AC-2-ből torony nélkül, Szent Borbála
tüzérségi vontató, csak ideiglenes változat,
ez a magyar AC -2 páncélautó, 1935
1 db
• AC -3 alapterv, brit felépítmény,
csak alvázexport, 1936
1 db
• AC-3E, későbbi 39M Csaba prototípus, 1937
1db
• G -3 (4x4) teherautó 2 motorral, 4 tonnás
1 db
• AT Mountain traktor-vontató, 1933/34-es
és 1934/35
2 db
• WM-Tractor (6x4) repülőtéri vontató,
francia export (TT-3)
1 db
• Universal pótkocsi (Teve); Víz-1 változatban
úszóponton és Víz-2 változatban víztartály
szállítására, 1934 1-1 db prototípus, majd 152
alváz, +30 alkatrészkészlet, export

• Perzsa kocsi olajszállító PA-1, 1934/35
• LAC-1 kétmotoros szállító-vontató, 1938
• LAC sebesültszállító (csak tervváltozat), 1939

1 db
1 db

A jelen cikk nem foglalkozik Nicolaus Straussler angol
területen folytatott tevékenységével, amely igen széles
körű volt, és messze meghaladná a terjedelem lehető
ségeit. Ezért csak felsoroljuk az általunk ismert Straussler-féle fejlesztéseket, amelyek nem Csepelen készül
tek, így kimutatható kapcsolatuk nincs a W. M. tervezőirodájával.
1928, Spud Tractor Device próbapéldány
1 db
1931,4WD/4WS 4x4 gépkocsialváz
1 db
1930, Folding Boats hadihíd ponton
sorozatban
1932, Tüzérségi vontató, terv
nem épült meg
1935, Armoured Car, terv
nem épült meg
1935, Torziós rugózású trailer
sorozatgyártás
a Brockhaus Ltd.-nél
1936-38, Light Medium Tank, ismeretes
Alvis-Straussler Tank néven is
1 db
(eladva a Szovjetuniónak,
(+ 23 db)
Lengyelországnak, Japánnak)
1934-35, RT-1 Nippy kísérleti 6x4 gk.
Bredford Ltd.
1db
1935, CL-1 Zulu kísérleti 7 tonnás gk.
Alvis-Straussler Ltd.
1db
1934, 6 tonnás Commercial
Vehicle Project
nem épült meg
1936, HT-1 Hefty Traktor Bredford Ltd.
2 + 10 db
1936, LT-1 Sturdy Traktor
Singer Motors Ltd.
12 db
1937, G-1 1 tonnás 4x4 gk.
Garner Motors Ltd.
1db
1937, G -2 2 tonnás 4x4 gk. Garner
Motors Ltd.
1 db
1937, Collapsible Floats Skiff
csónaktest
sorozatban gyártva
1938-40, Ollós, összecsukható
megfigyelőtorony
gyártva
1938-45, Bomb Loading Trailer
a RAF-nak Alvis Ltd.
+10 000 db
1938, Alvis Scaut Car (Dingo) Alvis Ltd.
1db
1942- 43, Önjáró 17 fontos páncéltörő ágyú
1db
1943- 44, DD tank, úszóköpenyes Sherman 400 db
1946, 3x2 kerekű Dingo páncélautó
3 db
3-féle változat
1947, Lypsoid kerekű yeep
1 db
1948, AAC/12, terv, Hunor-átalakítás nem épült meg
de a Saracen és a Saladin alapja
1950, Lypsoid kerekű Csepel 352
1 db
1952, Lypsoid kerekű Kraka terepjáró
1 db
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A beruházások prioritási
sorrendjének meghatározása STT/QFD segítségével
Dr. Mezey Gyula, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A Magyar Honvédség most fogja kialakítani hosszú távú ter
vezési rendszerét (HVTR), amely a PPBS-t alkalmazza. En
nek első szakasza a védelmi tervezés többváltozós, többkritériumú, testületi döntéseket igénylő erőforrás-allokáció,
amely a katonai szükségletek előterjesztésére épül. Csopor
tos döntéshozatal támogatására a többkritériumú matemati
kai modellezés helyett a védelmi szükségletek politikai cé
lokból történő lebontásának feladatára fejlesztették ki az
STT (Strategy-to-tasks) módszerét az USA-ban. A stratégi
ának katonai feladatokra való lebontása a vezetési szinte
ken felülről lefelé haladó eljárás, amelyet kezdetben csak a
stratégiai vezetés céljára alkalmaztak, később azonban al
sóbb vezetési szintek döntéstámogatására is jól bevált. Az
STT végrehajtásának egyik szokásos technikája a QFD
(Quality Function Deployment) lehet, amelyet Japánban ipa
ri termékek minőségtervezésére dolgoztak ki. A cikk az
STT/QFD módszernek az ún. képesség alapú hosszú távú
védelmi tervezésben való kiemelkedő szerepére mutat rá.

Beruházás a kockázat csökkentésébe
Mire költsünk többet, biztonságra vagy jólétre? Vajat
vagy ágyút? A kérdésre adott válasz megközelítése kü
lönböző lehet:
• Az 1960-as években McNamara, az USA védelmi mi
nisztere azt a választ adta, hogy jobban centralizálta a
döntéshozatalt, bevezette a célközpontos vezetési rend
szert, alkalmazta az operációkutatás normatív modelljeit.
• Sokan hiszik, hogy a külpolitika, a biztonságpolitika, a
védelmi politika, a haderő, a hadiipar, а К + F mind a biz
tonságba, az önvédelembe, egyesek szerint „önbiztosí
tásba” fektetett beruházás, és pl. a biztosítók szimulációs
pénzügyi modelljeire lehet támaszkodni alapvetően.
• A kutatók folyamatoptimalizáló modelleket javasoltak
a védelmi kiadások magyarázatául, sőt, még erő alkal
mazására irányuló, az elrettentési politikát szolgáló dön
téseket is.
• Mások szerint kiindulópont lehet, hogy a védelemre
költött összeg főképp két tényezőtől függ: a védelmi elit
létszámának nagyságától és a politikai légkörtől a védel
mi költségvetés tárgyalásakor.
• További vélemény az, hogy nincs korrekt módszer a
kiadások meghatározására.
• Egyesek szerint főleg a félelem a hajtóerő, és nincs
világos korreláció a védelmi kiadások és a GDP között de ezzel korántsem ért mindenki egyet.
• Végül van, aki szerint a fenyegetésmentesen fenntart
ható fejlődés és a jelenlegi polgári fogyasztás lehetőleg
minél kisebb arányú csökkenése az a cél, amelyet a vé
delmi igazgatás jobb hatásfokával el kell érnünk. Termé
szetesen léteznek még további álláspontok is.

A védelmi beruházások optimális keveréke
Eltérő megközelítési módokat követve lehet hozni - bizony
talanság mellett - beruházási döntéseket. De van egy tartós
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alapelv: az erőforrásokat oda kell juttatni először, ahol a ha
szonból levont költség után maradó összeg a legnagyobb
(maximális nettó haszon). A döntéselmélet azonban más
döntési kritériumokat is ismer és alkalmaz, pl. a minimax kri
tériumot stb. A döntési kritérium alapja lehet például: függé
sek minimalizálása, autarchia maximalizálása; hasznosság
(maximális nettó haszon); robusztusság; igazság; erő.
Az optimumra való törekvés nem igényli azt, hogy va
lamennyi kockázatot csökkentsük, hiszen van olyan vé
delmi megoldás, ami többe kerül, mint amennyi hasznot
képes hajtani. Arra sincs szükség, hogy minden egyes
veszélyt megpróbáljunk kiküszöbölni - ez ahhoz hasonlí
tana, mintha a biztosító egy káreset után az eredeti érté
ket állítaná helyre, ahelyett, hogy pénzzel kártalanítana.
Lehet, hogy ez sem a biztosítónak, sem a biztosítottnak
nem igazán jó. A biztosítással a mostani kockázatot át
konvertálhatjuk a holnapi készpénzes kifizetésre, s a
pénzt úri óhajunk szerint majd arra fordíthatjuk, ami akkor
nekünk a legfontosabb lesz. Például az elaknásított
dzsungel aknamentesítése helyett a kambodzsaiak talán
jobban örülnének, ha annak az árát kapnák meg - ebből
egészséges ivóvizet, jobb orvosi ellátást finanszírozná
nak, ami jóval több életet mentene meg, mint a lakatlan
dzsungel méregdrágán végzett aknamentesítése.
Mivel a védelmi rendszerek tervezésének ez egy fon
tos alapelve, hangsúlyozandó, hogy a közhiedelemtől el
térően nincsen arra szükség, hogy minden egyes ve
szélyfajtával szembeszálljunk. Hogy ez mennyire így
van, bizonyítja az aszimmetrikus hadviselés létezése, az
újfajta veszélyeket kifejlesztő haditechnikai kutatás dina
mikája és a fegyverkezési versenyek története.
A biztonságot növelő új technikák némelykor csökkenthetik a védelmi funkciók megfelelő szintű ellátásának ké
pességét, és új gyenge pontokat hozhatnak létre - ezek
nem tervezett mellékhatások. Ha ezek megszüntetésének
költségét is hozzáadjuk a tervezett költséghez, meglehet,
hogy a haszon már nem fedezi az összköltséget. Hogyan
kezeli a védelem-gazdaságtan ezeket a problémákat?

Az analitikus módszereket használó elméletek
Alapfeltevésünk itt az, hogy a döntéshozó (pl. egy csoport)
stabil döntési környezetben úgy választ a cselekvési lehe
tőségek közül, hogy céljainak halmazát minél inkább elérje.
Elméletek segítik annak eldöntését, hogy melyik alternatíva
a legjobb. De vajon a költség-haszon elmélet (CBA), a dön
téselemzés (DA) vagy a társadalmi jólét alapján történő vá
lasztás elmélete (SWT) közül melyik a megfelelő?
A fenti elméletekben közösek az alábbi alapfeltevések:
A döntéshozó a döntési modell optimális megoldását
(vagy értékmaximumot vagy veszteségminimumot) kere
si az adott helyzet korlátozó feltételei mellett. Ehhez elő
ször definiálja a megvédendő értékeket és a saját érték
rendjét tranzitív preferenciákkal. Egy „érték” egy pont
szám egy cselekvési változat (CoA) kimenetén. Ha a
döntési helyzet bizonytalanságot, kockázatot hordoz, ak
kor a pontszám a „haszon” mutatója.

Fontos feltevés az értékek konvertálhatósága, hiszen a
pénz mint közös egyenértékes nem képes megfelelően
tükrözni olyasminek az értékét, ami nem kapható a pia
con. Ekkor indifferenciagörbék mutatják az egyenértékeseket. A CBA és a költséghatékonyság (CEA) módszere
inek segítségével a korlátozott értékintegrálás elérhető.
Azért csak korlátozott, mert sem a költség, sem a haszon
számszerűsítésekor nem tudjuk, hogy mennyire közelí
tettük meg a tényleges értéket.

Döntéselemzés (DA)
A döntéselemzés eredetileg egyetlen döntéshozót tételez
fel, ezért a döntéshozó testület (azaz csoport) esetét is er
re vezetik vissza, de ekkor egy specialistára van szükség
(ő a döntéselemző), aki szakértő módon rendezi össze
(strukturálja) a döntési modell elemeit: a cselekvési válto
zatokat, a kimeneti értékeket, a hasznokat, a valószínűsé
geket. Értékfákat kell kialakítani, amihez pl. az értékhierar
chiák megrajzolását segítő szoftver (pl. SMART) áll rendel
kezésre. Modellezéshez az ún. befolyásdiagrammok (más
néven „agytérképek”) nagyon hasznosak, és létezik szoft
ver arra is, hogy ezeket automatikusan döntési fává lehes
sen átalakítani (pl. DPL, Precision Tree). A döntéselemző
alapvetően interjúkra támaszkodhat, amikor a preferenci
áktól el akar választani értékeket.
Kimutatható az, hogy elvileg lehetetlen egy társadalmi
lag optimális döntési szabályt találni. Kollektív egyetér
téssel létrehozott társadalmi jóléti függvény a mai napig
nem született. A csoport eredő haszonfüggvénye esetleg
előállhat úgy, hogy tagjainak preferenciáit akár a döntés
elemző, akár a csoport „erős embere” önkényesen sú
lyozza patriarchális, autokrata döntéshozatal esetében.
Van olyan gyakorlat, hogy eredő haszonfüggvény és dön
téselemző szakember nélkül a csoporttagok mindig csak két
alternatíva közül választva fejezik ki preferenciáikat. De ak
kor ez minden egyes személytől nagyszámú ilyen „elemi
döntést’ igényel. Ezenkívül a Pareto-kritériummal nem ke
zelhetünk olyan eseteket, amikor egyik tag értékeit a másik
csoporttag értékeihez mérjük. Mindamellett már politikai
döntéshozatalnál is használják az AHP (Analytic Hierarchy
Process) eljárást támogató szoftvert (Expert Choice).

véve egy cselekvési változat költsége helyett (vagy mel
lett) az aggregált kockázatát kalkuláljuk (rendelkezésre ál
ló szoftver pl. a VISA). Ekkor költséghaszon-összevetés
mellett „aggregált kockázatagg regált haszon” elemzés is
végezhető, ha pl. a legkisebb kockázatú cselekvési válto
zatot tekintjük a legnagyobb hasznot hozónak.
A jövőbeni események, cselekvési változatok valószí
nűségeinek szubjektív becslését és a döntés tehetséges
kimeneteire vonatkozó preferenciák megállapítását egy
mástól minél inkább függetlenítve kell végezni. A közvet
lenül kifejezett egyéni preferencia az egyén hiedelmeitől
függ. Ha a csoportdöntést egy kooperatív játéknak tekint
jük, akkor - az ún. kifizetés (pay off) helyett - a csoport
jólétfüggvényét keltene kalkulálni. Amikor a kalkulációhoz
többváltozós értékelemzést ún. additív modellel hajtunk
végre, használhatunk szoftvert is (pl. EQUITY).
Költség-haszon elemzés (CBA)
A költség-haszon elemzést az SWT olyan speciális eseté
nek tekinthetjük, ahol a hatékonyság kritériuma segítségé
vel az egyéni haszonfüggvények haszon-, illetve költségka
tegóriái összegezhetők. Első célunk az, hogy rájöjjünk, va
jon egy újabb erőforrás-reallokáció javítja-e a hatékonysá
got? Ehhez minden egyes erőforrás-allokáció hatékonysá
gát kiszámítjuk, összehasonlítjuk. Mind a költség, mind a
haszon stabil piaci vagy közvetve meghatározott értékek. A
preferenciákat pl. a Pareto-optimumra törekedve meghatá
rozzuk. Mi a végső célunk? Maximális védetem (költségtől
függetlenül) vagy minimális várható kár? Egy az-egyben
való védetem, vagy aszimmetrikus elrettentés, vagy inkább
„bebiztosítás”, vagy mindez a helyzettől függ?
Gazdasági szemszögből nézve mind a maximális vé
delem, mind az egy az egyben való védetem hatékonysá
ga kedvezőtlen. A társadalmi optimum ott van, ahol a net
tó haszon maximuma, és a CBA segítségével ezt a pon
tot meg tehet találni.
Ehhez minden egyes erőforrás-allokáció és erőforrás ún.
tehetőségköltségét (a második legjobb választási tehetőség
költsége) meghatározzuk. A tehetőségköltség közvetlen
pénzbeli mérése helyett sokszor kezdetben csak a haszná
lati érték becsülhető, majd ez pénzre konvertálandó. Azon
ban gyakran nehéz a haszon pénzbeli becslése. Jól funkci
onáló, szabadpiaci gazdaságban az árak elég jól mérhető
vé tennék a határhasznot, de monopolpiac mellett a WTP
(willingness-to-pay) szubjektív elemeket hordoz.

A társadalmi jólételmélet (SWT)
Költséghatásosság-elemzés(CEA)
Az SWT felfogható úgy, mint a DA egy különös esete. A tár
sadalmi választás elmélete feltételezi, hogy az egyéni prefe
renciák aggregálásával el lehet jutni a csoport szubjektíve
észlelt hasznossági maximumához. Arrow „tehetetlenségi
tétele” azonban rámutat, hogy erre demokratikusan mindad
dig nincsen mód, amíg a csoportdöntés ugyan egyéni prefe
renciák rangsorolásától függ, de azok erősségét egyénileg
nem adták meg - tehát a csoportdöntés vagy diktatórikus
vagy önkényes. A preferenciák erősségét pedig éppen a
kollektív egyetértéssel létrehozott társadalmi jólétfüggvény
fejezhetné ki, amit, mint láttuk, nem hoztak létre.
Kimutatták azonban, hogy nem feltétlenül szükséges az
egzakt preferenciaerő-értékek megadása, elegendő csu
pán az értékek konzisztenciájának biztosítása. Ordinális
preferencia helyett kardinális reprezentációk, pl. érték
függvények, haszonfüggvények használatosak, és szoft
ver (HIVIEW) is rendelkezésre áll. Az értékfüggvény a
preferenciaerőt méri akkor, ha biztosan tudjuk a többválto
zós következményt. A haszonfüggvény ugyanezt méri bi
zonytalanság, kockázat esetén. Lehetséges az, hogy a
kockázatot az értékfüggvény egy további változójának fel

A költséghatásosság meghatározásához nem feltétlenül
szükséges a haszon pénzbeni kifejezése. Éppen ezért
azokban az esetekben, amikor a CBA már nem, a CEA
még esetleg alkalmazható. Alapvetően két („állandó hatás”
és „állandó költség”) CEA-megközelítési mód használatos:

„Állandó hatás”
A döntéshozó kitűz célul egy elvárt mértékű hatást (ha
szon), és keresi annak legkisebb költségű elérési módját.
Ilyenkor elegendő csak a relatív költségek összehasonlítá
sa. A végeredmény erősen szituációfüggő. Ahhoz, hogy
pénzügyi egyensúlyt, megvalósítható megoldást (képes
ségfejlesztést) hozzunk ki, eszköz tehet egyes veszélyszcenáriók ignorálása, mások „átgondolt” megválasztása.
A fegyverrendszerek vagy a haderő egységeinek hatá
sosságát pontozásos technikákkal szokták mérni. Célul
ki tehet tűzni például egy olyan képességet, amellyel va
lamely veszélyt tehet ellensúlyozni.
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„Állandó költség”
Itt a döntési alternatívákat (egységköltségeik ismereté
ben) beruházási egységre vetített hatásuk (haszon) sze
rint rendezzük. Kitűnik az, hogy melyik alternatíva ered
ményezi a legnagyobb hatást, és az alternatívák össze
hasonlításához nincs szükség még a relatív költségekre
sem, sőt arra sem, hogy az egész beruházás hasznát,
szükségességét alátámasszuk.
Vannak olyan projektek, ahol a költség ugyan ismert,
de a pénzbeli hasznot nehéz megítélni. Példa erre a
mentés vagy a béketeremtés, ahol a projektvezetés mód
szerei helyett pl. a politikai kezdeményezés értékelési
módszerei alkalmasabbak. Ezek a célok és a motiváció
szintekhez kötött explicit kitűzését igénylik. A célok vi
szont változhatnak, és társadalmi változtatást célzó prog
ramoknak figyelembe kell venni a konfliktuskezelés köz
ben előforduló célmódosulásokat (a célok ún. prospektiv,
transzaktív, retrospektív átváltozásait).

Költséghatékonyság-elemzés (CEYA)
A CEA nem általánosan alkalmazható módszer. Például
egy válság válaszreagálása közben megfelelő adatgyűj
tést nem lehet végrehajtani. Márpedig, ha sem költség-,
sem haszonadatok nem állnak rendelkezésre, illetve
megbízhatatlanok, hiányosak, akkor a CEA sem hajtható
végre, és jobb a CEYA alkalmazása.
A hatékonyságelemzés (CEYA) abban tér el a CEA „ál
landó hatás" elemzésétől, hogy nem a végcélt, hanem
egy közbenső célnak tekintett (de mérhető) kimeneti jel
lemzőt vesz tekintetbe. A hatékonyság - adott feltételek
mellett - a hatásosságnak csupán egy szükséges, de
nem elégséges feltétele. Például, ha a fegyverrendszert
hatékonyan hozzák létre, az jó ugyan a költségvetés
szempontjából, de mikor sürgős szükség lenne már rá,
és még mindig nincs kész, akkor hatásossága nulla.

Kétfázisú szükségletszámítás
A CBA, a CEA és a CEYA kombinációját használja a PPBS
a beruházási döntések támogatására. A PPBS (Planning,
Programming, Budgeting System) iteratív folyamat: terve
zési szakaszában tűzzük ki a célokat, a programozási sza
kaszban tervezik a végrehajtás folyamatát, a költségvetést
kalkuláló szakaszban pedig beállítják a pénzügyi egyen
súlyt. A védelmi tervezésben a hasznot gyakran valamilyen
pontrendszerrel kvantifikálják, a költséget részletes életcik
lusköltség- és rendszerköltség-modellekkel számolják. Az
idő hatását a nettó jelenérték (NPV) tükrözi.
Habár a PPBS képes a fenti adatok befogadására, de
a bizonytalanság kezelésére nem, mert az NPV egyetlen
feltételezett fejlesztési folyamat szcenáriót tükröz. Ezzel
szemben az „option pricing” elmélet alapján kalkulált ún.
„real options” (tényleges lehetőségek) értékelni tudja a
rugalmasság, azaz a jövő bizonytalanságai okán nyitva
hagyott lehetőségek hasznát is. Egy beruházási döntés
alternatíváit értékelve még azt is számba veszi, hogy az
milyen további hatással lenne más jövőbeli alternatívák
ra, amelyeket választása nyitna.
A PPBS kiegészíthető úgy, hogy alkalmazni tudja a
„real options” technikát. Ehhez azonban szükséges elő
feltétel mind az RBP (erőforrás-alapú szemléletmód),
mind a teljesítményirányítás bevezetése.
A korszerű védelmi tervezés két nagyobb alrendszerre
tagolható:
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Egyrészt lényegében egy nagyszabású SWOTelemzés (a veszélyeknek, a védelem erős és gyenge
pontjainak, az offenzíva lehetőségeinek elemzése), és
ezen belül is korunkban a védelem megerősítése, sebez
hetősége kockázatának csökkentése áll a fókuszban. Mi
vel jelenleg az államok többségének nincs ellenségképe,
nincsen konkrét veszély, ezért a védelmi képességeket
ott erősítjük, ahol az „gyenge”. Ehhez egy technikai rész
letekbe még nem menő, a funkcionális meghatározottság
szintjén mozgó specifikáció kezdetben elegendő. Ezt a
specifikációt hívják „képességprofilnak”, és a stratégiából
(STT-vel) levezethető.
Másrészt a teljesítményirányítás bevezetése egy kon
trollingrendszer (pl. a BSC balanced scorecard) kereté
ben RBP (erőforrás-alapú szemléletmód) alapján törté
nik. A másik alrendszer számára majd az előbb specifi
kált „képességek” lesznek a kijelölt célok, amelyek végre
hajtását tekintjük teljesítménynek, és azt egy hierarchi
kus többszintű kontrollingrendszerben irányítjuk. A szin
tek között szerepel stratégiai, operatív és taktikai szint is.
Ez a szint meghatározza pl. a tervezés időhorizontját,
gyakoriságát, részletességét is.
E két fenti alrendszer egymással a PPBE (a PPBS
újabb változata) keretében kapcsolódhat egybe. A PPBE
(Planning, Programming, Budgeting, Execution) négy
szakaszra tagolható.

A tervezés szakasza
A te rve zé si s z a k a s z a kö v e tk e z ő főbb lé p é s e k b ő l áll:

• A környezet biztonság szempontjából való elemzése
és a szövetségi kötelezettségek számbavétele.
• Veszélyelemzés végrehajtása.
• Az előző lépések eredménye alapján a védelmi politi
ka alapelveinek és igényeinek jóváhagyása.
• A tervezéshez még szükséges kiinduló alapfeltevések
rögzítése.
• Az előbb rögzített politikai igényekből kiindulva a stra
tégiai szükségletek szintjére való lebontás.
• A jelenleg rendelkezésünkre álló erők színvonalának
és ütőerejének (képességeinek) felmérése.
• A két előző lépés eredményének összevetése és az
eltérés meghatározása, hogy azt megszüntessük.
• Az utolsó három lépés ciklikus ismétlése (stratégiai
szintről operatív szintre, onnan lefelé bontás).
Az, hogy a funkcionális lebontás milyen szintig történik,
összefüggésben van a tervezési horizonttal. A hosszú tá
vú tervezés pl. a nemzeti biztonsági stratégiából indulhat
ki, és a lebontás vagy a haderő kívánt képességeinek,
készültségi fokának, struktúrájának akár az egészét,
vagy az operatív szint alatt már a hosszú időtávra terjedő
(pl. К + F) célprogramokat célozhatja.
Bármely védelem tervezésénél élhetünk azzal az alapfel
tevéssel, hogy a védelem elemeinek „egyenszilárdsága” ér
dekében azokat a védelmi „réseket” akarjuk betömni, ame
lyek a gyenge pontjaink. Az viszont, hogy melyik pont tekint
hető sebezhetőnek, annak a függvénye, hogy miféle ve
szély fenyeget. Erőforrásainkat elsősorban azon pontok
megerősítésére célszerű elkölteni, amelyeket többféle és rá
adásul valószínűleg fellépő veszély szempontjából is sebez
hetőnek látunk. így viszonylag robusztus és „egyenszilárdabb” védelmet nyerünk. Azonban a fenti fogalmak kvantifikált mérése alig megoldott vagy éppen megoldatlan.
A régebben elfogadott Lancaster-egyenletek helyett
ma már a katonai képesség (azaz erő) kvantifikálására
inkább pontrendszereket, illetve szimulációt, esetleg
neurálisháló-modellt alkalmaznak. Van olyan pontrend

szer, mellyel mind a saját erőt, mind a sebezhetőségün
ket, sőt az ellenfél erejét és az ő sebezhetőségét is egy
aránt mérni lehet. Mindamellett a pontozás nemigen ké
pes figyelembe venni azt, hogy a katonai erő a konkrét
helyzettől is függ.
A beszerzendő katonai képességek, а К + F progra
mok stb. specifikálására a technikai paraméterek részle
tekbe menő megadása kifejezetten káros, mert nem ad
mozgásteret ahhoz, hogy a beszerzési logisztika válaszszón ki olcsóbb beszállítót - hiszen a technikai paramé
terekkel egyszersmind a szállító személye determinálttá
válhat. Ezért látszik szükségesnek az, hogy a beszerzési
logisztika funkcionális specifikációt kapjon, a védelmi ké
pesség szintjén megadva. Ezt az igényekből, a stratégiá
ból kiindulva egy több szinten keresztül való funkcionális
szükségletlebontási eljárással (STT) kaphatjuk meg.
A programozást megelőző szükségletlebontás az STT-t
alkalmazza úgy, hogy a funkcionális lebontás a doktrína hi
erarchiaszintekbe rendezett „funkciófáit” követi. E szintek
általában: küldetésszint, összhaderőnemi hadászati, mű
veleti, harcászati, fegyvernemi, parancsnoksági, haderő
pótlási stb. szintek. Mindegyik szinten érvényes a funkciók
nagyobb kategóriákba (ezek véleményünk szerint megfe
lelnek a civil vállalatoknál az ún. stratégiai üzleti egység
nek SBU) való csoportosítása, így pl.: vezetési rendszer,
hírszerzés, műveleti irányítás, mozgékonyság, haderővé
delem, készletek, haderőszervezés, koordináció.
Ezek versenyhelyzete, eredményessége önmagában
is értékelhető. A versenyhelyzet vizsgálatát így mind a
haderő egészére, mind a fenti SBU-kra külön-külön is el
kell végezni. Kiindulópont a küldetésszint, amely haderő
re igényt tartó „piaci igények” fajtáit, a fogyasztói csopor
tokat és a működési kört azonosítja. A versenyhelyzet ér
tékelésére vagy a portfolió-elemzés technikáit alkalmaz
zák, vagy analitikus módszerek használata írható elő (pl.
az ún. „Military Estimates” folyamata). Esetleg e két érté
kelési mód kombinálható.
Az eljárás alkalmazásának előfeltétele az, hogy már lé
tezzen a szervezetre kialakított hierarchikus, ún. funkciófa,
amelyet majd a lebontási eljárás menete követhet. Azon
ban ezt a funkciófát a katonai doktrínát felhasználva a
QFD-technika alkalmazásával nekünk kell megformálni.
A funkciófát úgy hozzuk létre, hogy a legfelső szint és
az alatta levő szint kategóriái között a függéseket explici
te kifejezzük. Például a legfelső szint kategóriáit egy mát
rix sorainak, az alatta levő szint kategóriáit pedig a mát
rix oszlopainak feleltetjük meg. A sorok „védelem iránti
igényt” , az oszlopok „védelmi megoldási alternatívát” fe
jeznek ki. Fia a kettő releváns, azaz függés áll fenn, ak
kor a mátrix megfelelő cellájába egy bejegyzés kerül,
amely a függés szubjektív fontosságának csoportmegíté
lését is kifejezi.
A kínálkozó „védelmi megoldási alternatívák” egymás
sal összevethetők - ehhez még egy háromszögmátrixra
és korrelációk meghatározására van szükség abból a
szempontból, hogy a megoldási alternatíváknak van-e
káros mellékhatása, egymást kölcsönösen erősítik vagy
gyengítik-e.
A fenti eljárás ciklikusan folytatódik. Minden két
funkciófaszint között egy-egy mátrixot és még egy há
romszögmátrixot is kialakítunk és kitöltünk. így egy ún.
mátrixkaszkád jön létre, ahol a legalsó szinten a védelmi
képességek jelennek meg. Ez teszi lehetővé az ún. ké
pességalapú védelmi tervezést. A lebontási eljárás vég
eredménye az lesz, hogy céljainkat, gyenge és erős pont
jainkat, a veszélyeket és lehetőségeinket egyaránt figye
lembe vevő sorrend alakul ki, amely mutatja a védelmi
képességek relatív fontossági sorrendjét.

A védelmi képességek lényegében hasznok, melyek
egy költség-haszon arány meghatározásához, beruhá
zásgazdaságossági számítás céljára szükségesek. A
költségeket más úton-módon határozzuk meg.
Konkrét feladat összhaderőnemi tervezéséhez a kör
nyezeti feltételektől függő eltéréseket a „Conditions for
Joint Tasks” (NATO Bi-SC Directive 80-90 June 19, 2001
Chapter IV) adja meg. Továbbá konkrét feladat teljesíté
séhez a teljesítmény (a konkrét környezeti feltételektől
függő) elvárható szintjei mint feladatnorma-adatok kvantitatíve előre megadottak mindig a komplex feladat egé
szére vonatkoztatva. A tervezés végül alapvetően a se
bezhetőségekből következő és e fenti normaadatokra tá
maszkodó ún. elérendő képességprofilokat ad meg, és
ezek prioritásait rögzíti.

A célprogramokra vonatkozó döntések támogatása
A célprogramok indításáról való döntés szakasza a kö
vetkező főbb lépésekből áll:
• Az előzőleg meghatározott képességprofilokhoz iga
zodó védelmi megoldási lehetőségek gyűjtése.
• A védelmi megoldási lehetőségek adott szituációban
való megfelelőségének mérlegelése.
• A megfelelőnek ítélt lehetőségek részletesebb vizsgá
lata a megvalósíthatóság szempontjából.
• Döntés a célprogramokról.
• A katonai szükségletek tervezése, melynek eredmé
nyei pl. haderőterv, állománytáblák (és változásai), К + F,
beruházások, beszerzések stb.
E fenti tervek bemenetül szolgálnak egyrészt a NATO
DPQ kérdőívek kitöltéséhez, másrészt a költségvetési
tervezéshez. Amint látható, a döntésig már az erőforráskorlátokat is figyelembe vesszük. Ez tulajdonképpen ma
tematikai programozást (pl. lineáris programozás, cél
programozás stb.) jelent.
Programozás történhet hosszú, közép-, és esetleg rö
vid távon. A középtávú tervezés pl. a nemzeti katonai
stratégiából indul ki, és a lebontás a taktikai szint igénye
it is figyelembe véve a katonai szükségletekre, így pl. be
szerzési programokra fókuszál.

Költségvetési tervezés
A rövid távú tervezés a fejlesztési programokhoz szüksé
ges erőforrások pénzügyi hátterének biztosítását célzó
éves (esetleg kétéves) költségvetési tervezés, amely fi
gyelembe veszi többek között az előző tervidőszak válto
zásait (pl. teljesítéseit, a terv célpontjainak elmozdulása
it) is, és ezzel az egész tervezési rendszer „előregördülését” segíti elő. Ezzel tulajdonképpen egy kontrollingrend
szer működik.

Visszajelentések a végrehajtásról
A tervezési rendszernek vannak viszonylag hosszú ideig
állandó tételei, amelyeket nem szükséges évente frissíte
ni, és ezek többnyire a tervezési hierarchia felső szintje
in helyezkednek el. De gyorsan változó környezetben
ezeket is gyakrabban szükséges frissíteni. A célprogra
mok végrehajtásának követése pedig feltétlenül szüksé
ges. Visszajelzés alapvetően két szintről érkezik: a kato
nai szükségletek terv szerinti kielégítésének előrehaladá
sáról, továbbá a védelmi képességek és a készültségi fok
javulásáról.
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„Őfelsége hadihajója”, a H.M.S1 WARSPITE II. rész
Dr. Kaiser Ferenc

A WARSPITE az első világháborúban
A WARSPITE gerincfektetésére, a QUEEN ELISABETH
osztály hajói közül másodikként, 1912. október 31-én ke
rült sor. A csatahajót a Devonport Naval Dockyards épí
tette, és már 1913. november 26-án vízre is bocsátotta.15
A WARSPITE felszerelése és a legénység kiképzése
azonban - a számos újszerű megoldás, nem utolsó sor
ban az új „szuperágyúk” miatt - elhúzódott, így az egy
ség csak a világháború kirobbanását követően, 1915. áp
rilis 5-én állt szolgálatba. A csatahajó ezt követően a Jellicoe16 tengernagy vezette Grand Fleet,17 azaz a Nagy
Flotta állományába került. A QUEEN ELISABETH osztály
hajói alkották az 5. csatahajóosztályt, amely - a típus
gyorsaságára való tekintettel - a Beatty18 altengernagy
vezette csatacirkáló flotta támogatását kapta feladatául.
Az osztály hajói így nem az „isten háta mögötti” és rend
kívül zord klímájú Scapa Flow-ban (Észak-Skócia), ha
nem a jóval délebbre lévő Rosyth kikötőjében állomásoz
hattak, amely a skót főváros, Edinborough közelében ta
lálható.
Az első világháborúban a Royal Navy fő feladata Né
metország tengeri blokád alá vétele és a blokád fenntar
tása volt. A britek - szemben a korábbi évek gyakorlatá
val, amikor a blokádot fenntartó flotta közvetlenül az el
lenséges partok előtt járőrözött - az Északi-tenger atlan
ti-óceáni kijáratait, azaz a La-Manche csatornát, valamint
az Orkney-, illetve a Shetland-szigetek és Norvégia nyu
gati partvidéke között lévő vízfelületet vonták ellenőrzé
sük alá. A távoli blokád fő előnye az volt, hogy nem tette
ki a német könnyű egységek támadásainak a brit egysé
geket, emellett az akna-, illetve a torpedóveszélyt is mér
sékelte, és arra kényszerítette a német flottát, hogy kitö
rési kísérleteit a saját bázisaitól távol hajtsa végre.
Az 1915-ös évben két érdemleges esemény történt a
WARSPITE-tal; szeptemberben ráfutott a skót partok
előtt lévő Dubarton-zátonyra, december 3-án pedig öszszeütközött testvérhajójával, a BARHAM-mel. A két bal
eset során elszenvedett kisebb sérüléseket mindkét eset
ben napok alatt kijavították. A csatahajó első éles beve
tésére a jütlandi csatában került sor, ahol három testvér
hajójával együtt19 Beatty csatacirkálóit erősítette a Hip
per20 altengernagy vezette 1. felderítőcsoport elleni harc
ban. A csata kezdetén az 5. csatahajóosztály híradósai
félreértettek egy zászlójelet, ezért a Hugh Evan Thomas
ellentengernagy vezette kötelék egy ideig rossz irányba
haladt, így csak megkésve, délután fél öt előtt kapcsoló
dott be a csatacirkálók közötti összecsapásba.21 A nem
sokkal délután háromnegyed négy után kirobbant tűzpárbajban ekkorra már a brit INDEFANTIGABLE felrobbant
és elsüllyedt, sőt, a gyors csatahajók megérkezését kö
vető negyedórán belül a QUEEN MARY is hasonló sors
ra jutott.22 Az 5. csatahajóosztály azonban gyorsan meg
fordította az erőviszonyokat. A WARSPITE és társai 17
400 méterről vették tűz alá a német csatacirkálókat,
ahonnan azoknak esélyük sem volt arra, hogy lövedéke
ik átüssék a gyors csatahajók létfontosságú részeit óvó
vastag páncélzatot. A brit hajók közel 9 mázsás gránátjai
azonban ellenfeleik legjobban páncélozott részeit is
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könnyedén átütötték. Az 1. felderítőcsoport pusztulását
csupán az akadályozta meg, hogy a brit felderítőegysé
gek jelezték a német csatahajóflotta közeledését, így
Beatty visszafordította hajóit, hogy Jellicoe főerői elé
csalja az ellenséget. Az 5. csatahajóosztály ekkor ismét
félreértette a zászlójeleket, így további öt percen keresz
tül a német flotta felé tartott, majd a négy csatahajó
szembe találta magát Scheer2316 dreadnoughtjával és 5
csatacirkálójával. Még mielőtt az egész német flotta tüzet
nyithatott volna, a brit kötelék visszavonult. A gyors csa
tahajókat nem érte végzetes kár (a WARSPITE-ot ekkor
2 nehézgránát találta el), ők maguk ellenben számos né
met dreadnoughtot és csatacirkálót megrongáltak, majd
sebességfölényüket kihasználva elszakadtak a német
erőktől. Az osztály egységei Jellicoe csatahajósorának
végére fejlődtek fel, ám eközben a túlzott igénybevétel
miatt beragadt a WARSPITE kormányszerkezete, így
18.19-től 18.45-ig a hajó tehetetlenül körözött a két flotta
között, és a teljes német hajóhad tüzét magára vonta. A
hibát végül sikerült kijavítani, és a WARSPITE, bár továb
bi 13 nehézlövedék találta el, sikeresen csatlakozott a
Nagy Flottához. A hajó vastag páncélzata jól állta a meg
próbáltatásokat, legénységéből mindössze 14 fő esett el,
a sebesültek száma pedig 32 főt tett ki. Maga a WAR
SPITE azonban elég súlyos károkat szenvedett, ezért
azonnal visszaindult a kikötőjébe. Mivel Jellicoe dreadnoughtjainak tűzfölénye gyorsan meghátrálásra kénysz
erítette a német flottát, a küzdelem további részében már
az 5. csatahajóosztály többi egysége sem játszott meg
határozó szerepet. A gyors csatahajók - szemben a csa
tacirkálókkal - jól szerepeltek Jütlandnál, igazolták a ve
lük szemben támasztott elvárásokat, tűzerejűk és sebes
ségük, valamint vastag páncélzatuk a német dreadnoughtok és csatacirkálók méltó ellenfelévé tette őket.24
A csata után az 5. csatahajóosztály egységeit a lehető
leggyorsabban kijavították. A WARSPITE sérüléseit pél
dául 1916. június 1. és 1916. július 22. között, azaz mind
össze 22 nap alatt állították helyre.25 A hajó ezt követően
ismét csatlakozott a blokádot fenntartó erőkhöz. 1916.
augusztus 24-én, kötelékben való manőverezés közben
összeütközött testvérhajójával, a VALIANT-tal. A WAR
SPITE jókora léket kapott, de sikerült hazatérnie a bázi
sára, sérülését augusztus 26. és szeptember 28. között

9. ábra: A WARSPITE makettje
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13. ábra: A WARSPITE az első átépítését követően, egyik
testvérhajója társaságában Máltán, jó l látható az „összehaj
tott kémény”, illetve a módosított parancsnoki torony

14. ábra: A H.M.S. RESOLUTION 15 hüvelykes ágyúinak
cseréje (a háttérben kivehetők egy MARYLAND osztályú
amerikai csatahajó körvonalai)

javították ki. A háború további részében a WARSPITE
már nem vett részt érdemleges hadműveletben, és ko
molyabb sérülések sem érték, bár 1917 júniusában egy
brit torpedórombolóval is összekoccant, de ezúttal egyik
egységben sem esett komolyabb kár. 1918-ban а В és az
X (az orr felől a második és a harmadik) lövegtornyok te
tejére repülőgépek indítására alkalmas rámpákat szerel
tek fel és a hajót ellátták két darab Sopwith Strutter típu
sú vízi repülőgéppel.

A WARSPITE a két világháború között

12. ábra: A WARSPITE az első átépítését követően, a hú
szas-harmincas évek fordulóján
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Az első világháborút követően csupán három komoly ten
geri nagyhatalom volt a világon: az USA, Nagy-Britannia
és Japán. A britek évszázados elsősége ekkorra már
megkérdőjeleződött, a két tengerentúli konkurens flottája
- kihasználva az európai nagyhatalmak lekötöttségét jócskán megerősödött. Az amerikai és japán hajógyárak
ban épült új dreadnoughtok már számos téren felülmúlták
a QUEEN ELISABETH osztály teljesítményét (6. táblá
zat). A brit típus gyakorlatilag csak a sebesség terén ma
radt fölényben (bár egyes adatok szerint a japán NAGATO osztály egységei akár 26 csomós sebességet is elér
hettek, de a források zöme 23-24 csomót említ); ellenben
a tűzerő, az oldalsortűz tömege és a lőtávolság tekinteté
ben mind az amerikai, mind pedig a japán típusok jobb
nak bizonyultak nála, ráadásul az amerikai dread
noughtok rendelkeztek a világ legvastagabb páncélzatá
val. Ezt a minőségi fölényt igazolta az is, hogy a csataha
jók építését megtiltó washingtoni egyezmény - engedve
a jogos brit követelésnek - a paritás fenntartása érdeké-

kapott (bulge - a hajó vízvonalán lévő kiöblösödés), ami
jelentősen megnövelte a vízkiszorítását. További két 76
mm-es löveggel megerősítették légvédelmi fegyverzetét,
emellett átépítették a hidat, és eltávolították a két lövegtorony tetejéről a repülőgép-platformokat. Az első átépítés
költségei közel 11 millió fontra rúgtak.

Jegyzetek

15. ábra: Matrózok pihennek a csatahajó fedélzetén

ben két új csatahajó építését engedélyezte a brit flotta
számára. A NELSON osztály egységei már mind páncél
zat, mind tűzerő tekintetében egyenértékűek voltak a leg
korszerűbb amerikai és japán csatahajókkal. A szerződés
méretkorlátozásai azonban arra kényszerítették a brit ter
vezőket, hogy a két egységet viszonylag kis teljesítmé
nyű főgépekkel lássák el, így még mindig a WARSPITE
és testvérhajói voltak a világ leggyorsabb csatahajói.
A WARSPITE 1921 és 1924 között az első csatahajóraj
ban, az atlanti-óceáni flottánál szolgált. A későbbiekben a
QUEEN ELISABETH osztály egységei elsősorban a Föld
közi-tengeren teljesítettek szolgálatot. Ennek részben az
volt az oka, hogy az olajtüzelésű hajók így jóval közelebb
állomásoztak a közel-keleti kőolajmezőkhöz,26 másfelől
pedig ezek a legnagyobb harcértékű egységek tartották
szemmel a két nagy európai riválist, a francia és az olasz
flottát. A WARSPITE első nagyobb korszerűsítésére 1924
novembere és 1926 áprilisa között került sor. A csatahajó
két kéményét a felépítmény fölött egy közös, nagyobb
méretű kéménybe vonták össze. A hajó torpedóvédő övét

17. ábra: A H.M.S. RESOLUTION 15 hüvelykes ágyúinak
cseréje (a háttérben kivehetők egy MARYLAND osztályú
amerikai csatahajó körvonalai)

15. A csatahajó vízre bocsátásán megjelent az admiralitás első lordja (tengerészeti miniszter), Sir Winston Chur
chill is. Westwood, J. N.: Fighting Ships of World War II.
Sidgwivk & Jackson Ltd., London, 1975. p. 48.
16. Sir John Rushworth Jellicoe tengernagy
(1859-1935) 1914 és 1916 között a Grand Fleet parancs
noka, 1916 és 1917 között az admiralitás első tengeri
lordja, http://www.firstworldwar.com/bio/jeliicoe.htm
17. A Grand Fleet, amely a brit flotta összes dread
nought típusú csatahajóját magában foglalta, fő feladata
a német flotta sakkban tartása volt.
18. Sir David Beatty altengernagy, később tengernagy
(1871-1936) 1913 és 1916 között a csatacirkáló-flotta
parancsnoka, 1916 és 1919 között a Grand Fleet pa
rancsnoka, 1919 és 1927 között az admiralitás első ten
geri lordja, http://www.firstworldwar.com/bio/beatty.htm
19. Az osztály elsőként szolgálatba állított egysége, a
QUEEN ELISABETH - a típus harc közbeni tesztelése
érdekében - részt vett a Dardanellák körüli harcokban, a
jütlandi csata idején ezért éppen nagyjavításon esett át.
20. Franz von Hipper altengernagy, később tengernagy
(1863-1932) az 1. felderítőcsoport (a német csatacirká
lók) parancsnoka (1912-1918), a Hochseeflotte parancs
noka (1918). http://www.firstworldwar.com/bio/hipper.htm
21. A brit főtisztek idegenkedtek a korszerű adó-vevő
berendezések használatától, ezért inkább a régi zászló
jelzésekre hagyatkoztak, amelyek azonban a füst miatt
alig látszottak.
22. A brit csatahajók és csatacirkálók súlyos konstruk
ciós hibája volt, hogy nem volt elég tűzzáró ajtó a lövegtorony és az alatta lévő töltet- és lőszerraktárak között,
így a tornyot ért közvetlen találat esetén a tűz könnyen
továbbterjedhetett. A németek, miután 1915. január 24én, a Dogger Banknál vívott csatában a SEYDLITZ csa
tacirkálót egyetlen ellenséges gránát kis híján felrobban
totta, ekkorra már megtették a szükséges óvintézkedése
ket, így az ő hajóik jobban viselték az ágyútüzet.
23. Reinhardt Scheer altengernagy, később tenger
nagy (1863-1928) a Hochseeflotte vezérkari főnöke
(1910-1913), majd parancsnoka (1916-1918), a német
haditengerészet parancsnoka (1918). http://www.firstworldwar.com/bio/scheer.htm
24. A csatára vonatkozóan bővebben lásd: Jane’s Bat
tleships of the 20th Century. (Ireland, Bernard - Tony Gib
bons) Harper Collins Publishers London, 1996. p.p.
116-117;. The Encyclopedia of Sea Warfare from the
First Ironclads to the Present Day. Edited by lain Par
sons, Salamander Books Ltd, London, 1975. p.p. 56-65.;
Keegan i. m. 122-151. o.; Spector i. m. 66-93. o.; Sweetman i. m. 226-245. o.
25. A rohammunkával, csak ideiglenes jelleggel befol
tozott részek nagyjavítását majd csak a húszas, illetve a
harmincas években, a WARSPITE két átépítése során
végezték el.
26. Az iraki kőolajmezőket egy vezeték kötötte össze a
Palesztinái Haifa kikötőjében lévő finomítóval.
(Folytatjuk)
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Katonarádió, katonai műsoradók
a második világháborúban I. rész
Balás B. Dénes - [Csipkés Ernő

Az 1920-30-as években hihetetlen
gyorsasággal terjedt el világszerte a
drót nélküli telefonból kifejlődött rádió,
a mindenkihez szóló hangos újság, és
lett az emberek millióinak mindennapi
tájékoztató és mulattató eszközévé.
Hatásos propaganda- és reklámköz
vetítőnek bizonyult, mely az otthonok
legtöbbjébe elvitte a szükséges infor
mációkat. A rádión keresztül megszólí
tották a társadalom minden rétegét,
értelmiségieket, diákokat, sportrajon
gó drukkereket, földműveseket, házi
asszonyokat, autóvezetőket, és termé
szetesen nem maradhattak ki a kato
nák sem. A gazdagabb országok külön
rádióállomásokat építettek azért, hogy
katonáikat szórakoztassák, lelkesít
sék, tájékoztassák és biztassák.
A katonarádiók fontosságát a német
hadsereg már a ll. világháború kezde
tén felismerte, és gondoskodott arról,
hogy a katonák lehetőleg minden arc
vonalon hallgathassák a részükre
szerkesztett és közvetített műsort. Ez
a rádiószolgálat Soldatensender né
ven vált ismertté. Magyarul a Katona
rádió félreérthető, ezért tisztáznunk
kell, hogy nem katonai használatra
szolgáló, a híradó alakulatoknál rend
szeresített készülékekről van szó!
Másképpen fogalmazva, a Katonará
dió katonai műsoradó.
Ez a tanulmány az otthontól távol
szolgálatot teljesítő csapatok rádiómű
sor-ellátását biztosító Katonarádiók II.
világháborús történetével foglalkozik.
A feladata, hogy hazai és külföldi hí
rekkel, szórakoztató zenével lássa el a
katonákat. A hazai üzenetek, az ismert
dalok a szerető gondoskodás érzését
keltették az arcvonalakon szolgálatot
teljesítő katonákban, és nagyban hoz
zájárulhattak a hangulat javításához.

1. ábra: A Mozgó Adó egységei menetkészen

2. ábra: Antennacsatoló kocsi

Történelm i visszatekintés

A feljegyzések szerint az első, aki rádi
ón katonák részére műsort sugárzott,
a Telefunken egykori igazgatója, Hans
Bredow mérnök volt - 1 9 1 7-ben a nyu
gati fronton kísérletezett katonatársai
szórakoztatásával. Pár évtizeddel ké
sőbb a katonarádiók szolgálatát, a rá
diózás elterjedésével párhuzamosan,
szinte minden vezérkar igénybe vette.
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3. ábra: Kábelrendező, erősítő, keverő és lemezjátszó a stúdiókocsiban

Irodalmi adatok szerint a lengyel és lit
ván rádió, jóval a háború előtt, rend
szeresen sugárzott katonák részére
szerkesztett műsort. Később, még bé
keidőben, sok más európai ország kö
vette ezt a módszert.
A háború ideje alatt majdnem min
den érdekelt ország bevezette a ha
sonló célú műsorokat (pl. Katonák órá
ja, Katona műsor, A Haza hangja stb.).
Az angol BBC már 1939-ben, röviddel
a háború kezdete után, összevonta
párhuzamos műsorait, és az így fel
szabaduló időben és adóberendezé
sen egy műsort teljes egészében, va
gyis reggeltől estig a katonák szolgála
tába állított Front Service néven.
A német rádió nem egy állomást
vagy hálózatot állított a katonai célok
szolgálatába, hanem minden adóállo
más teljes műsorát. A zenei műsorokat
az átlagos hallgatók, ezen belül első
sorban a katonák ízlésének megfelelő
en állították össze. A műsornak fontos
részét képezték a katonáknak szóló és
a családjuknak küldött üzenetek. A
technika fejlődése lehetővé tette, hogy
az üzenetek egy részében saját han
gon üdvözölhessék egymást. A szóra
koztató célú műsorok mellett fontos
nak tartották a történelmi tettek, hősi
teljesítmények példaként való bemuta
tását, de figyelemmel kísérték a napi
eseményeket, jelentős kitüntetéseket,
kimagasló teljesítményeket is.

Ellenpropaganda a
katonarádiókban és hangszóróval

5. ábra: Kábelösszeköttetés a nagyfeszültségű kocsi és az adókocsi között

A katonarádiók működésével foglalko
zó rész nem lenne teljes, ha a szóra
koztató és propagandacélokon túl az
ellenpropaganda fontosságát és tény
leges jelenlétét nem említjük.
A keleti fronton a magyar csapatok
kötelékébe tartozott egy ún. „bomlasz
tó” csoport. A propagandacélokat szol
gáló csoport a Fővezérség, majd a
VKF (Vezérkari Főnökség) 6. osztályá
nak irányítása alatt állt. A fronton szer
zett tapasztalatok után nyilvánvaló
volt, hogy a front másik oldalán álló ka
tonákat nem lehet rádión közvetített
hírekkel és propagandával megközelí
teni, mert ott nincsenek rádiók.
A kolhozokhoz tartozó, falu jellegű
településeken csak egy rádiókészülék
volt és egy nagy teljesítményű erősítő.
Ez látta el hangenergiával a közterüle
ten és a házakban felszerelt hangszó
rókat. Minden hangszóró a kiválasztott
egyetlen műsort közvetítette.
Az ellenfél katonái tehát rádión ke
resztül nem juthattak hozzá máshonnan
származó hírekhez. Ezt az akadályt a
„bomlasztó” kocsi erősítője és hangszó
rói tudták valamennyire legyőzni. A kocsi
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séges (kitalált) pletykákat mondott gya
kori nevekkel a hűtlen asszonyokról.
Kemény kritikával beszélt az új fegyve
rekről, felsorolta a német városok elle
ni légitámadásokat, károkat stb.
Egy 100 kW teljesítményű középhul
lámú adó 831 kHz-en Soldatensender
Calais
bemondással jelentkezett
Nagy-Britanniából, majd egy év múlva
teljesítményét 600 kW-га emelték! Ez
az adóállomás a háború utolsó hónap
jaiban a müncheni rádió hullámhossz
ára állt rá, 740 kHz-re.
Elvileg a rövidhullámon dolgozó
Atlantik nem érhette el sem a polgári
lakosságot, sem a katonákat. Ugyanis
a német ipar a háború kezdete óta nem
gyártott rövidhullámú vételre alkalmas
vevőkészülékeket. A híradó csapatok
nál hadrendbe állított készülékek nagy
része viszont alkalmas volt rövidhullám
vételére, és a rádióamatőrök is sokat
tehettek a vétel érdekében.

erősítője és néhány nagy teljesítményű
tölcséres hangszóró alkalmas elhelye
zésével megkezdődhetett a „műsor*. A
szemben álló tüzérséget az egymástól
távol elhelyezett hangszórók ki-be kap
csolásával próbálták megzavarni. Az így
adott zene és szöveg meghallgatásához
nem kellett rádiókészülék.
Ugyanez a berendezés más területen
a saját csapatok részére is közvetített
zenét és híreket. Ez részben megoldot
ta, hogy katonáink a megfelelő rádióké
szülékek és a magyar Katonarádió hiá
nyában is magyar műsort hallgathattak.
A háború kiterjedésével párhuzamo
san nőtt a katonarádiók fontossága. A
németek számára a csapatok lelkese
désének ébren tartása napi feladattá
vált. A háború első szakaszában, a si

keres hadműveletek idején ez nem je
lentett problémát a hadsereghez tarto
zó Propagandakompanie számára,
mert elég volt a napi hadijelentések is
mertetése. A gyors sikerek időszaka
után azonban már komoly gondot oko
zott a német hadvezetésnek a szem
ben álló fél, különösen a BBC ellenpro
pagandája. Itt nem csupán a nemzet
közileg is elismert BBC-hírszolgálat
alapossága volt a probléma. Nagy-Britannia felkészült arra, hogy a német
katonákat német nyelven tájékoztassa
a valós hírekkel. Soldatensender
Atlantik néven jelentkezett egy adó, el
ső alkalommal 1943. február 5-én, 100
kW energiával, a 9375 kHz-es frekven
cián. Elsősorban a haditengerészet ka
tonáit vette célba. Egyik rovata közön

Angol-amerikai katonarádiók
A normandiai partraszállás után hama
rosan működni kezdtek az európai
kontinensen az Egyesült Államok had
seregének katonarádiói. Eleinte moz
gó berendezésekkel dolgoztak, és kö
vették a csapatok előnyomulását.
Az angol katonarádió British Forces
Broadcasting Service néven működött,
és a partraszállás időszakában a brit
partokról sugárzott. Az európai háború
befejezése után, mikor a német csapa
tokat
befolyásolni
kívánó
Sol
datensender Calais céltalanná vált, ez
a 600 kW-os adó lett az angol katona
rádió.
(Folytatjuk)

Chris Ryan AKI M EG M ENEKÜ LT
„Vad ötletek jöttek egyre-másra. Azt beszélték, hogy a Bravo-századot ejtőernyővel ledobják az
iraki erők által megszállt Kuvait Cityben. Az elképzelés az volt, hogy elfoglalunk egy nagy ház
tömböt és aknavető-, valamint tüzérségi tüzet vezetünk az iraki állásokra. Ezzel egy időben mi,
mesterlövészek, az épületből az emberekre is lőhetünk. A ten/ kitalálója, akárki volt is, aligha vet
te figyelembe, hogy ha az irakiak egyszer rájönnek, hol vagyunk, a szart is kirobbantják alólunk
- és esélyünk sem lenne a menekülésre.”
1991. január 22-én éjszaka egy Chinook helikopter földközeli magasságon behatolt az iraki lég
térbe, és a szaúdi határtól 300 mérföldnyire kirakott egy kis SAS-különítményt. A Bravo-kettő-nulla
küldetés kezdetét vette. Az irakiak azonban felfedezték, üldözőbe vették és felszámolták a csopor
tot, a nyolc angol közül egyedül Chris Ryan, a könyv szerzője tudta elérni a biztonságot jelentő Szí
riát. A többiek meghaltak vagy fogságba estek, feladatukat így nem teljesíthették.
Ryan humoros, laza stílusban megírt visszaemlékezése fontos tanulságot rejt. A kudarc leg
fontosabb oka, hogy a csoport gyenge, hiányos felszereléssel indult útnak. Rádiójuk pont a dön
tő pillanatban nem működött, így hiába próbáltak segítséget kérni. Szerettek volna hangtompítós pisztolyokat és más fegyvereket kapni, mire közölték velük, hogy ez nem kívánságműsor,
nem odahaza vannak. Sokatmondó részlet a brit hadseregről.
A könyvben elöl található térkép nagyon hibás. Egy a sok közül: Irak felét odaadták Iránnak. Viszont jó látni, hogy hátul szí
nes fényképeket mellékelnek. A gondos fordítás (ez a térképről nem mondható el) Mert Balázs és Porkoláb Imre munkája.
StrategArt Kiadó, 2003 Budapest 318 oldal, bolti ára: 1499 Ft
Levélcím: 1072 Budapest, Dob u. 56-58. Tel.: 06/1-267-9374, e-mail: flextreme@axelero.hu
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Nemzetközi haditechnikai szemle
A szovjet-orosz rakéta- és ú'rvédelem II. rész

A második generációs ABM védelmi
rendszer tervezése 1971-re befejező
dött. A megvalósítás koordinálásával
A. G. Bazisztov főkonstruktőrt bízták
meg. A rendszer üzemi próbái lefolyta
tásához szükséges építőmunkák
1974-ben kezdődtek meg a Szarij
Sagan kísérleti telepen.
Időközben a Szovjetunió és az
Egyesült Államok belefáradva a korlá
tozott hatású rakétavédelmi rendsze
rek fejlesztésének csillagászati költsé
geibe, a stratégiai fegyverek korláto
zásáról szóló egyezmény részeként
1972. május 26-án aláírta a rakétavé
delmi rendszereket korlátozó ABMT
egyezményt (Anti Ballistic Missile
Treaty). Ebben a két fél kötelezte ma
gát, hogy csak két-két rakétaelhárító
rendszert állít hadrendbe, egyet-egyet
az ország fővárosa körül leírt 150 km
sugarú körben és egyet-egyet stratégi
ai rakétabázisok közvetlen védelmére.
Egy-egy rendszer legfeljebb 100 indí
tóállásból állhat, ehhez 6 távolfelderítő
radarállomás (a rakétabázisok körze
tében csak 2) és legfeljebb 18 ennél
kisebb teljesítményű célkövető-rakétairányító radarberendezés tartozhat. A
fázisvezérelt távolfelderítő korai riasz
tó (LPAR) radarállomás kibocsátott
energiáját legfeljebb 3 M W /nf teljesít
ményben szabták meg. Ezen túlmenő
en a szerződés 12 indítóállás létesíté
sét tette lehetővé a kísérleti telepen.
Ugyanakkor megtiltották a több robba
nófejes elhárítórakéták alkalmazását
és a nem rakétavédelmi célú radarál
lomások és rakéták továbbfejlesztését
ABM funkciók ellátására.
1974. július 3-án a két nagyhatalom
kiegészítő megállapodást (SALT-2) írt
alá, amely a telepíthető rakétaelhárító
rendszerek számát egyre csökkentet
te. A Szovjetunió Moszkva körzetét je
lölte meg a telepítés helyéül (az Egye
sült Államok a Grand Fork interkonti
nentális ballisztikus rakétaindító bázist
nevezte meg).
Az A-135 rakétaelhárító rendszer
üzemi próbáira a Szarij Sagan kísérle
ti telepen létesített 5ZS60P rendszer
három egységből állt. Az egyik egysé
get a Don-2NP távolfelderítő radarál
lomás és a vezetési és számítástech

nikai pont képezte. A másik két egység
az 51T6 és az 53T6 rakéták indítására
szolgáló silókból, valamint az azokat
kiszolgáló egységekből és a raké
tarávezető rendszerekből állt. Az
1978-ban megkezdett kísérletek siker
rel zajlottak le, és a rendszer 1989-re
készen állt a hadrendbe állításra.
A Moszkva körzet rakétavédelmét
biztosító rendszer részét képező
Don-2NP (NATO-kód: Pill Box gyógyszeres doboz) fázisvezérelt ra
darállomás első tervei 1967-ben ké
szültek az RTI Rádiótechnikai Kutatóintézetben. Ezt akkor az ABM rend
szerek elemzését és azok részeinek
fejlesztést felügyelő, J. V. Votyincev
vezette tárcaközi bizottság elutasítot
ta, mivel nem látta biztosítottnak az el
várt hatékonyságot, azaz a robbanófe
jek és a megtévesztő csali célok szét
választását ellenséges zavarótevé
kenység megléte mellett. A Mine inté
zetben (NIRI) átdolgozott tervek alap
ján 1978-ban megkezdték a berende
zés építési munkáit Moszkvától 48 kmre északra, a Puskino közelében lévő
Balabanovóban.
A Don-2NP többfunkciós fázisvezé
relt radarállomást 100 m élhosszúsá
gú, 45 m magas csonka gúla alakú
építményben helyezték el. A csonka
gúla négy oldalát egy-egy 16 m átmé
rőjű síkantenna képezi. A beérkező di
gitális jelek feldolgozása nagy sebes
ségű, másodpercenként egy milliárd
művelet végzésére képes Elbrusz-2
(51E1) számítógéppel történik. A
360°-os körkörös működésű radarállo
más a korai riasztás és a rakétaelhárí
tó rendszer vezérlése mellett alkalmas
letapogató jelek feldolgozására széles
sávhatárok között. A berendezés rend
kívüli felbontóképessége lehetővé te
szi néhány centiméter nagyságú koz
mikus objektumok nyomon követését
is.
Az A-135 rendszer telepítése és
hadrendbe állítása 1989-re megtör
tént. A telepítés során öt új indítóállo
mást létesítettek, és két, korábban az
A-35 rendszer részét képező indítóál
lást átalakítottak át az 53T6 rakéták in
dítására. A készenléti állapotot dekla
ráló elnöki rendeletet hat évvel a tele

pítést követően, 1995. február 17-én
adták ki. A rendszer elemei:
• Don-2NP fázisvezérelt körkörös
távolfelderítő és korai riasztó radarál
lomás,
• Elbrusz-2 nagy sebességű számí
tógéppel felszerelt vezetési és számí
tástechnikai pont,
• hét indítóállomás egyenként 16 si
lóval, összesen 32-36 darab 51T6 és
64-68 darab 53T6 elfogórakétával,
• az indítóállomás részét képező cél
követő és rávezető radarállomás és
vezetési pont,
• nagy sebességű digitális adatátvi
teli rendszer.
Az A-135 rendszer tevékenységét
segíti a volt Szovjetunió határkörzetei
ben telepített Darjal típusú bisztatikus
fázisvezérelt korai felderítő radarállo
mások hálózata.
Az A-135 rendszert 1997. decem
berben átalakítás céljából néhány hó
napra kivonták a hadrendből. Az átala
kítás során az 53T6 rakéták nukleáris
robbanófejeit hagyományos robbanó
anyaggal töltött fejekre cserélték. A
módosított rakétával 1999. november
2-án sikeres kísérletet hajtottak végre.

Egyéb kísérleti és meg
nem valósított rendszerek
Az A-35 rendszer koncepciója kidol
gozásának idején a Vlagyimir Nyikolajevics Cselomej főkonstruktőr irányítá
sa alatt álló OKB-52 tervezőiroda is
dolgozott egy rakétavédelmi rendszer
tervein. Az OKB-52 Tárán elnevezésű
ABM rendszere az iroda által kifejlesz
tett UR-100 (RSZ-10 rendszer, 8K84
termék. NATO-kód: SS-11 Sego) in
terkontinentális ballisztikus rakéta felhasználásán alapult. A rakéta újdon
sága volt a Koszberg-féle RD-0216 el
fordítható kormányfúvókákkal ellátott
hajtómű, amit az A-350 rakétánál is át
vettek. Az elgondolás szerint az átala
kított, 10 MT hatóerejű robbanófejjel
felszerelt UR-100 rakéták nagy távol
ságú elfogórakétaként az A-35 rend
szer kiegészítését képezték volna. A
szükséges átalakításokat az A -35
rendszer főkonstruktőre, G. Kiszunyko
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bevonásával, észrevételei és javasla
tai figyelembevételével végezték. Az
átalakítás lényege a rakéta távirányító
rendszerrel való ellátása és az elfogó
fokozat manőverezhetővé tétele volt
az A-35 rendszer irányító-vezérlő ele
meinek felhasználásával a célravezetés fázisában. Az előzetes számítások
szerint a Tárán rendszerben 100 Minuteman támadó interkontinentális ra
kéta eredményes elfogása 200 ellen
rakéta indítását igényelte.
A Tárán rendszer részeként a legve
szélyeztetettebb irányban, Moszkvától
mintegy 500 km távolságra, Leningrád
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környékén megépítették a TSSO-S
30-40 cm hullámsávban működő
többcsatornás radarállomást. Az állo
más feladata a Murmanszk és Riga
környékén telepített RO-1 és RO-2
jelű, Dnyeszter-M típusú korai észlelő
radarállomásokkal együttműködve a
támadórakéták röppályájának követé
se, a cél és a várható elfogás koordi
nátáinak meghatározása volt.
A Tárán rendszer fejlesztési munká
latait 1964-ben leállították. Nem alap
talan az a vélelem, hogy ebben közre
játszott Nyikita Hruscsov megbuktatá
sa 1964 őszén, mivel Cselomej Hrus

csov személyes támogatását élvezte.
Később Cselomej azzal indokolta a
fejlesztőmunka feladását, hogy nem
fordítottak kellő figyelmet a rendszer
kulcsfontosságú elemét képező korai
észlelő létesítmények rakétatámadás
sal szembeni sebezhetőségérnek
csökkentésére. Ugyankkor nem hagy
hatták figyelmen kívül a nagy erejű vi
lágűri nukleáris robbantások távköz
lésre és elektronikus berendezésekre
gyakorolt káros hatását sem.
Az A-35 rendszer kifejlesztésével
párhuzamosan A. Raszpletyin, az
Almaz tervezőiroda főkonstruktőre egy
mobil rakétaelhárító rendszer létreho
zására tett javaslatot. Mivel a hagyo
mányoktól eltérő új elveken alapuló
A-35 rendszer hatékonyságára még
nem álltak rendelkezésre meggyőző
adatok, a Raszpletyin által javasolt
rendszer megvalósítására megnyílt a
lehetőség.
Az 1965-1978 között kifejlesztett
kombinált légvédelmi és rakétaelhárító
rendszer az SZ-225 jelölést kapta. A
rendszer kétlépcsős kialakítású volt,
közúti járművekre telepített nukleáris
robbanófejekkel felszerelt elfogó raké
tákkal. Az 5Ja26 típusú rakétát a
Novator tervező intézetben, az 5Ja27
típusú rakétát a Grusin-féle Fakel ter
vezőintézetben fejlesztették. A felderí
tési és riasztási információkat az
RO-1 és RO-2 korai észlelő radarállo
mások szolgáltatták. Az elfogáshoz
szükséges pályaadatok érzékelését és
a radarvezérlésű rakéták rávezetését
egy fázisvezérelt radarberendezés
(NATO-kód: Flat Twin) végezte. Az
SZ-225 rendszer részletei nem ismer
tek, hadrendbe állítására a jóval fejlet
tebb A-35 rendszer eredményes kifej
lesztése és az ABMT megállapodás
korlátozó intézkedései miatt nem ke
rült sor.
Egy érdekes, bizarr elgondolás volt
az ellenséges rakéták robbanófejeinek
elfogása három elfogórakéta között ki
feszített kevlárhálóval. Az ilyen rend
szer kifejlesztésére irányuló tényleges
tevékenységről további adatok nem is
mertek.
Az ellenrakétákon alapuló védelem
mellett a rakétavédelem új elveken
alapuló módszereinek kifejlesztésére
irányuló kutatásokat is folytattak. Ilyen
új fizikai elveken alapuló védelmi kon
cepció volt a lézerfegyverek fejleszté
se. Az erre irányuló munka 1964-ben
kezdődött a Szovjetunióban az
OKB-134 (később Vimpel) tervezőiro
dában, amelynek a lézerfegyverek fej
lesztésével foglalkozó részlege СКВ
Lucs (ma Asztrofizikai Kutatási és Ter
melési Egyesülés) névvel önállósult. A
munkából részt vállalt a Szovjetunió
Tudományos Akadémiája Fizikai Kuta

tóintézete és a Kísérleti Fizikai Kutatóintézet (Arzamas-16, a szovjet nukle
áris fegyverfejlesztés központja) is.
A közös munka eredménye a
Terra-3 földi telepítésű kísérleti beren
dezés volt, amelynek kipróbálására a
Szarij Sagan kísérleti telepen külön
részleget hoztak létre. A kísérleti rend
szer a célzásra és a sugár stabil fenn
tartására alkalmas lézerberendezés
ből és a célzóberendezés működtetés
hez szükséges információkat szolgál
tató adatfeldolgozó rendszerből állt. A
berendezés telepítését nem fejezték
be, azt a gyakorlatban soha nem pró
bálták ki.
Az A. Avramenko akadémikus veze
tése alatt álló Rádiókészülék Kutatási
és Termelési Egyesülés plazmafegy
vert fejlesztett, amely a tervek szerint
50 km magasságig képes bármely cél
megsemmisítésére. Az elképzelések
szerint földi telepítésű ultranagy frek
venciájú generátorok vagy optikai (lé
zer) generátorok a támadórakéta rob
banófejének röppályája mentén, a rob
banófej előtt ionizált plazmamezőt
hoznak létre, amely a célt a röppályáról eltéríti, és a hatalmas túlterhelés, il
letve a megnövekedett közegellenál
lás azt megsemmisíti. A pusztító hatás
a fény sebességével terjed.
A Doverje (bizalom) rendszer fej
lesztésben a Kísérleti Fizikai Kutatóin
tézet, a Központi Aerohidodinamikai
Kutatóintézet és a Központi Gépipari
Kutatóintézet is részt vett. A fejlesztés
ben való résztvételt az amerikaiaknak
is felajánlották és a közös kísérletek
lefolytatásra az amerikai ballisztikus
rakétakísérletek csendes-óceáni kí
sérleti telepét javasolták. Avramenko
akadémikus számításai szerint a pro
jekt költségei mintegy 300 millió dollár
ra rúgnak, ami az amerikai SDI csillag
háborús fejlesztésekre fordított összeg
alig egy tizedét teszi ki.

pályájának állandó követése, pálya
elemeinek és a várható becsapódás
helyének folyamatos számítógépes
elemzése és adatszolgáltatás az elhá
rítás számára. Az első feladat ellátá
sára horizonton túli megfigyelésre al
kalmas nagy teljesítményű radarállo
másokat és műholdas rendszereket
használnak. Elméleti számítások sze
rint a földi telepítésű radarállomások
az 1600 km távolságból indított ballisz
tikus rakétákat 1440 km, a 3200 km tá
volságból indított rakétákat (az ameri
kai Jupiter és Thor) 2400 km és a
8000 km távolságból indított interkonti
nentális rakétákat (Atlas, Titan, Minuteman) 3520 km távolságból észlel
hettek.
A horizonton túli radarberendezése
ket (LPAR) Mine akadémikus a NIRI
Rádióelektronikai Kutatóntézetében
fejlesztették Ju. Poljak főkonstruktőr
vezetésével. Az első kísérleti Dnyeszter típusú horizonton túli radarállomá
sokat a Szarij Sagani kísérleti telepen
és Szibériában, Angarszknál telepítet
ték. A két kísérleti berendezéssel szer
zett tapasztalatok alapján 1961-ben
megkezdték
a
továbbfejlesztett
Dnyeszter-M berendezés tervezését,
majd 1963-64-ben két berendezés
építését. A Dnyeszter-M multifunkcio
nális radar (NATO-elnevezés: Hen
House - tyúkól) állandó telepítésű be
rendezés, amely az 558 m2 felületű
szektorfigyelő síkantenna által kibo
csátott és a céltárgyról visszaverődő
jeleket az impulzuskompresszió elvén
dolgozza fel. Ez fokozott zavarvédett
ség mellett nagy pontosságot és kivá
ló felbontóképességet tesz lehetővé. A

berendezés a ballisztikus rakétavéde
lem feladatának ellátása mellett alkal
mas a világűrben keringő műholdak
röppályájának követésére is.
A sarkkörön túl Murmanszk közelé
ben, Olenogorszkban létesített RO-1
és a Riga mellett Skrundán létesített
RO-2 berendezés az üzemi próbák el
végzése után, 1968-ban kezdte meg
működését. Az Ekvator projekt kereté
ben 1972-ig hat helyen (Angarszk,
Munkács, Nyikolajev, Olenogorszk,
Skrunda, Szarij Sagan) összesen 11
Dnyeszter és Dnyeper berendezés (Y
alakban elhelyezett, összesen 279 m2
felületű két síkantennával) épült, ame
lyek 5000 km hosszú folyamatos ra
darhálót létesítettek a Szovjetunió
nyugat-délnyugati és kelet-délkeleti
határai körül. A rendszer vezetési
pontja Moszkvában volt, az A-35 ra
kétavédelmi rendszer vezetési és szá
mítástechnikai központjában. Az A-35
rakétavédelmi rendszer két nagy telje
sítményű radarállomásával (Dunaj-2
és Dunaj-3U) kiegészített Ekvator
projekt 1976-ra érte el a teljes műkö
dőképességet. Az északi sarkköri ész
lelőállomás mellett egy Daugava típu
sú berendezés is létesült, amely erős
légköri zavarás mellett - például az
ionoszférában keletkező sarki fény ha
tása - biztosította a folyamatos megfi
gyelést. A Daugava radar szuperma
gas frekvenciájú hibrid berendezés, 93
m2 felületű nagy apertúrájú fázisvezé
relt síkantennával.
Az Ekvator rendszer telepítésével
egyidejűleg, az 1970-es évek elején
kezdték meg a következő generációs
Darjal radarok fejlesztését. Az A. L.

Korai riasztórendszerek
Az eredményes elhárítás kulcsfontos
ságú eleme a támadások korai észle
lése és a védelem idejekorán történő
riasztása. Ennek az alapelvnek foko
zott jelentősége van a ballisztikus ra
kéták korában, amikor a rakétaindítás
tól a célba érkezésig eltelt idő percek
ben mérhető. Ezen felismerés jegyé
ben kezdték meg a Szovjetunióban a
rakétavédelem fejlesztésével párhuza
mosan a nagy távolságú korai észlelő
rendszerek kiépítését.
A korai észlelő- és riasztórendszer
(EWS) a két fokozatú védelem elvén
alapszik. Az első fokozat az ellensé
ges ballisztikus rakétaindítások észle
lése, a második fokozat a rakéta röp2004/4 HADITECHNIKA 15

Mine akadémikus és V. Ivancov veze
tésével tervezett berendezést nagy
számú vezérelt antennaelemből álló
fázisvezérlésű sugárzó- és vevőanten
na, igen nagy kisugárzott energia, va
lamint digitális adatfeldolgozás jelle
mezte. A méteres hullámhosszon dol
gozó sugárzóantenna mérete 30x40
m, a különálló 16 emeletes épületben
elhelyezett vevőantennáé 80x80 m.
1977-78-ban két kísérleti Darjal be
rendezés építését kezdték meg Szarij
Saganban és a sarkkörön túl, Pecsorán. A Pecsorán épített csökkentett
méretű vevőberendezés szolgált a
rendszer elvi működése kipróbálására.
A NATO-kémholdak itt figyelték meg
először, innen a Darjal berendezés
NATO-megnevezése: Pecsora. Az
1980-as évek elején a Szovjetunió te
rületén összesen tíz ilyen típusú radar
állomás építését kezdték meg: Szarij
Sagan, Pecsora, Mihelevka (Irkutszk),
Olenegorszk, Ljaki (Észak-Kaukázus),
Jeniszejszk (Krasznojarszk), Skrunda,
Munkács, Baranovicsi (Belorusszia),
Szevasztopol. A Jeniszejszk-15 jelű
állomás építése sértette a SALTmegállapodást, mivel az nem az ál
lamhatár mentén, hanem az ország
belsejében épült. Miután a Szovjetunió
már 335 millió rubelt fordított az állo
más építésére és berendezésére, az
amerikai tiltakozásra azzal a javaslat
tal álltak elő, hogy az állomás működ
jön nemzetközi műholdmegfigyelő ál
lomásként. A javaslatot az amerikaiak
nem fogadták el és az építkezést le
kellett állítani. Ugyancsak problémát
jelentett három másik, a Szovjetunió
felbomlása után az Orosz Föderáció
határain kívül maradt állomás. A Riga
melletti Skrundán épült berendezést
1995. május 4-én felrobbantották (az
ugyanitt létesült Dnyeszter-M radar
berendezés működését a két kormány
közötti megállapodás alapján 1998ban szüntették meg). A skrundai állo
más feladatát a Baranovicsinál épülő
16 HADITECHNIKA 2004/4

állomás veszi át. A Kaukázusban
□jakinál (Gabala) épült Sztopor állo
más feladata az Indiai-óceán irányából
történő rakétaindítások észlelése. Az
orosz és azerbajdzsáni kormány kö
zötti megállapodás értelmében az oro
szok bérleti díjat fizetnek az állomás
használatáért. Hasonló megállapodást
kötött Oroszország és Ukrajna a Mun
kács melletti - építése idején tészta
gyárnak nevezett - állomás üzemelte
téséről.
A szovjet horizonton túli korai észle
lőradarok harmadik generációját a
Nagytávolságú Távközlési Kutatóinté
zetben F. Kuzmin vezetésével kifej
lesztett változó frekvenciájú impulzus
modulált Duga-2 (NATO-elnevezés:
Steel Yard) rendszer képezi. Ennél az
elektronikus vezérlés a kisugárzott
energia frekvenciáját másodpercen
ként többször változtatja 3,26 és 17,54
megaherz között, ami a harkály kopácsolására emlékeztet. Az első, csök
kentett méretű kísérleti berendezést a
Krím-félszigeten Nyikolajev környékén
építették. A berendezés adóantennája
26 kétemeletes ház méretű sugárzó
elemből áll. A berendezés 1971. no
vember 7-én, az Októberi Forradalom
évfordulóján kezdte meg a próbaüze
met. Az első tapasztalatok azt mutat
ták, hogy a 2 MW kisugárzott energia
számos távközlési csatornát zavar, be
leértve a transzóceáni repülőjáratok
távközlési csatornáit. Ezért a berende
zés működését úgy módosították,
hogy a vezérlés a frekvenciafuttatás
közben ezeket a kritikus frekvenciákat
ugorja át.
A próbák sikeres befejezését köve
tően két további Duga-2 berendezés
építését kezdték meg Csernyigov-nál
és a Távol-Keleten Komszomolszk
na Amuré közelében. A berendezé
sek méretei imponálóak, a sugárzó
antenna 210 m széles és 85 méter
magas, a 330 darab 15 méteres rez
gőelemből álló vevőantenna mérete

300x135 méter. A csernyigovi és a
komszomolszki berendezés a sarkvi
déken átnyúlva az Egyesült Államok
területét tarja ellenőrzés alatt, a ki
sebb teljesítményű nyikolajevi beren
dezés feladata a kínai rakétaindítá
sok figyelése.
A látóhatáron túli rakétaindítások
észlelésére a KB-1-ből az 1960-as
években kivált Kometa Központi Kuta
tóintézet Anatolij Szavin főkonstruktőr
vezetésével infravörös érzékelésű mű
holdas rendszert fejlesztett ki. A mű
holdakat a korábban repülőgépeket
fejlesztő OKB-301 (később NPO
Lavocskin Kutatási és Termelési Egye
sülés) és Vjacseszlav Mihajlovics Kovtunyenko főkonstruktőr tervezte. Az el
ső, Kozmosz 520 jelzésű műholdat
1972. szeptember 16-án helyezték pá
lyára
Molnyija
hordozórakétával
(8K78, NATO-kód: SL-6). Az 1250 kg
tömegű műholdon a rakétaindításkor
keletkező hő észlelésre termikus cső
diódákkal hűtött, termikus zajszint alatt
működő infravörös távcsövet helyez
tek el. További kísérleti indítások tör
téntek 1973-ban (Kozmosz 606),
1974-ben (Kozmosz 665) és 1975-ben
(Kozmosz 706). A megfigyelő műhol
dak erősen elnyújtott pályán mozog
tak, amelynek földközeli pontja
2000-7500 km, föltávoli pontja
33 000-40 000 km, az egyenlítőhöz vi
szonyított hajlásszöge 62,8°, a kerin
gési idő kb. 12 óra volt.
Miután az Egyesült Államok 1972ben korai riasztórendszert telepített a
világűrbe, a Szovjetunió Miniszterta
nácsa döntést hozott hasonló rend
szer kiépítéséről. 1976. májustól a ko
rai észlelő Oko műholdak indítása
Pleszeck űrrepülőtérről történt. 1977.
április és július között állították pályára
a Kozmosz 903, 917 és 931 műholda
kat, ezzel egy korlátozott képességű
korai riasztórendszer kezdte meg mű
ködését. A rendszert 1978 és 1980 kö
zött további három műhold (Kozmosz
1024, 1124 és 1172) pályára állításá
val bővítették, és 1981-ben a Koz
mosz 1261, 1285 és 1317 műholdak
indításával vált teljessé.
1981-ben és 1982-ben négy-négy,
1983-ban három és 1984-ben hét ha
sonló műhold indítása történt. Napjain
kig összesen 90 Oko típusú korai ész
lelő és riasztó műholdat állítottak
hosszan elnyújtott elliptikus pályára.
Az Oko rendszer 3000 kg tömegű
hőérzékelő holdjai kilenc jellegzetes
röppálya-konfigu rációban, egymástól
mintegy 40°-ra eltolt elliptikus pályá
kon mozogva 2 óra 40 perces időközözönként haladnak el a földfelszín kije
lölt pontjai felett, biztosítva a közel fo
lyamatos megfigyelést. A röppályák
emelkedő pontjai (megfigyelési pont) a
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35-39, 74-80, 112-118, 154-163,
190-200,
235-245,
270-280,
315-325 és 350-360 hosszúsági fo
kokon helyezkednek el.
A rendszer megbízhatósága nem ér
te el a kívánt szintet, és időnként ve
szélyes helyzetek következtek be.
1983. júliusban a moszkvai központ az
Egyesült Államok területéről történt tö
meges rakétaindításról kapott informá
ciót a rendszertől. Az adatok gondos
elemzése a hamis riasztás gyanúját

igazolta, így ellenlépések megtételére
nem került sor. A vizsgálat kimutatta,
hogy a riasztórendszer hibáját a mű
holdak központi fedélzeti számítógép
ének a nap által megvilágított pályaszakaszból a napárnyékba történő lé
péskor fellépő fizikai hatások eredmé
nyeként bekövetkező hibás működése
okozta.
Mivel az Oko műholdakkal nem si
került a megszakításmentes folymatos
megfigyelést biztosítani, a rendszert

további, geoszinkron pályára helyezett
műholdakkal egészítették ki. A máso
dik generációs Prognoz (81G6) felde
rítő műholdakból álló rendszer első
műholdját 1975. október 8-án állították
pályára 8K82K/11Sz86 Proton hordo
zórakétával (1972. április és 1980. de
cember között nyolc Prognoz elneve
zésű műhold indítása történt. Ezek
igen elnyújtott röppályán mozogtak,
melynek földközeli pontja 500-1000
km, földtávoli pontja kb. 200 000 km,
keringési ideje 96-97 óra volt, de fel
adatuk nem kapcsolódott az ugyan
csak Prognoz nevet viselő megfigyelőrendszerhez.) 1985 elején két további
Prognoz megfigyelőholdat állítottak
pályára, amelyekkel a rendszert 1985.
márciusban hivatalosan működőké
pesnek nyilvánították. Napjainkig 13
Prognoz SPRN műhold állt szinkron
röppályára, teljessé téve a JeSzKN
egyesített kozmikus felderítőrend
szert.
Az esetleges ellenséges rakétaindí
tásokat folyamatosan figyelő teljes
JeSZKN-rendszer kilenc aktív műhold
ból áll, ezek többsége Oko ÜSZ-KSZ
jelű hold. A rendszer részét képezi egy
aktív Prognoz USZ-KMO jelzésű hold,
amely 24 fok nyugati hosszúság felett
áll a földfelszínhez képest. Egy másik
tartalékhold helyzete 12 fok vagy 80
fok keleti hosszúság, ezt szükség ese
tén állítják át 24 fok nyugati hosszúsá
gú új helyzetébe.
(Folytatjuk)
Villányi György

Kenyeres Dénes

KATONAI KITÜNTETÉSEK
A MAGYAR TÖRTÉNELEMBEN
Kenyeres Dénes nyá. alezredes nem ismeretlen olvasóink előtt. Egy évtize
de külső munkatársunkként számos cikket, fotót közöltünk tőle lapunk ha
sábjain. A szerző ötven éve gyűjti a katonai érdemrendeket és kitüntetése
ket. A gyűjteménye és a vonatkozó irodalom felhasználásával állította össze
a kötetet. A könyv korszakokra osztva tárgyalja a magyar katonai érdemren
deket és kitüntetéseket 1326-tól egészen napjainkig. A szerző kitér a kitün
tetés alapítására, az adományozás rendjére s az érmek, keresztek paramé
tereire, a nevezetesebb katonák részére adott elismerésekre. A művet 226
színes s néhány fekete-fehér fotó teszi szemléletessé.
A 356 oldalas kötet kapható a szerzőnél 4200 forintért. Tengerentúlra a
postaköltség miatt 5500 forintnak megfelelő valutáért tudja küldeni.
A szerző saját kiadása. Kecskemét, 2004.
Kenyeres Dénes,
Kecskemét, Dobó krt. 15. H-6000, Hungária Tel.: 76/323-175

Szabó Ferenc nyugállományú alezredes „Szállj velem” című repülőkönyve most újra kapható a szerzőnél. Az olvas
mányos mű az IL-10, MiG-15 és a MiG-21 gépeken eltöltött éveknek és a volt bajtársaknak állít megható emléket. Ára
1200 Ft+postaköltség. Megrendelhető levélben a szerzőtől. Cím: Szabó Ferenc, 6000 Kecskemét, Botond utca 4.
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Új német harcjármű-fejlesztési koncepció
- megoldás a modulrendszerű Puma

A Marder (Menyét) gyalogsági harcjármű immár több
mint harminc éve áll a Bundeswehr szolgálatában. A had
seregekkel szembeni új biztonságpolitikai kihívások mint a válságkezelő missziók keretében végrehajtott mű
veletek - megkövetelik a régebbi haditechnikai eszközök
folyamatos modernizációját, illetve újabb eszközök kifej
lesztését.

Marder - korszerűsítési program
A harcjárművekkel szemben támasztott egyik legjellegze
tesebb új követelmény a harckocsiaknákkal szembeni
védelem. Ennek értelmében 2001 októbere során meg
születtek a szükséges politikai és pénzügyi döntések a
jelenleg szolgálatban álló Marder 1A3 harcjárművek fej
lesztésére. A terveket 2002. júliusig kellett kidolgozni. A
fejlesztés lényegét a hagyományos és lövedék jellegű
harckocsiaknákkal szembeni védelem képességének nö
velése, valamint a legkorszerűbb vezetési és információs
eszközök beépítésére történő előkészítés jelenti. Ezektől
az újításoktól azt várják, hogy nagymértékben nő a keze
lőszemélyzet túlélési esélye, és a harcjárművet széle
sebb feladatkörben lehet majd alkalmazni.
Az harckocsiaknák elleni védelem magában foglalja az
elsődleges repeszhatással szembeni védelem kialakítá
sán kívül a robbanási energia elnyelésének új koncepci
óját is. Ehhez a területhez tartozik a megerősített futómű,
a szélesebb lánctalp és az erősebb fékrendszer. Az új
generációs német lövészpáncéloshoz (a továbbiakban
NSPz!) a jövőben kifejlesztésre kerülő integrált vezetési
és információs berendezések elhelyezésére már most ki
alakítják a harcjárműben a megfelelő helyet, amely csú
szógyűrűs csatlakozással lehetővé teszi a későbbi beépí
tést. Az ily módon modernizált Marderek az 1A5 típusjel
zést kapták. Az első sorozatban korszerűsített 74 db
Marder 1A5 első példányait már 2002 decemberében át
adták a csapatoknak, míg az utolsó daraboknak 2005 áp
rilisáig kell szolgálatba állniuk.

Az új lövészpáncélos igénye
Már 2000-ben általánossá vált az a vélemény, hogy a
Mardert a további fejlesztés és a hátralevő szolgálati idő
szempontjából kifutott típusnak kell tekinteni, és a német
szárazföldi csapatoknak szükségük lenne egy teljesen új
lövészpáncélosra. Mivel a nemzetközi fegyverpiacon
nem találtak a német elképzeléseknek megfelelő kész
harcjárművet, ezért saját fejlesztési koncepció kidolgozá
sához kezdtek. Az új lövészpáncélos („SPz neu”, más né
ven „SPz3” vagy „NSPz”) fejlesztési elképzelései egy mi
nőségileg új harcjármű létrehozását irányozták elő. Az új
jármű a futómű, az erőforrás, a fegyverzet és a páncélvé
delem szempontjából is forradalmian új technológiai
megoldásokat ötvözne. A németek a világ legmodernebb
lövészpáncélosát akarják létrehozni.
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A német szárazföldi csapatok fejlesztésének „kulcs
programjaként” értékelt projekt eredetileg a Panther (Pár
duc) nevet kapta. A kezdeti elképzelések szerint az új lö
vészpáncélos teljesen leválthatta volna a Marder típust.
Később ez az elképzelés financiális és más okok miatt
nem bizonyult megvalósíthatónak. A változás egyik leg
fontosabb oka az volt, hogy a 2001. szeptember 11-i ese
mények miatt a Bundeswehrrel szemben is újabb köve
telmények jelentkeztek. Elsősorban az afganisztáni
ISAF-misszió tapasztalatai kényszerítették ki a változta
tást. Az már az eltelt évtizedben is világossá vált, hogy a
hagyományos területvédelem mellett egyre fokozottabb
hangsúlyt kapnak a válságkezelési feladatok. Az afga
nisztáni küldetés azonban bebizonyította, hogy ennek
egyik igen fontos kritériuma a légi úton történő szállítha
tóság. Ez teljesen új technológiákat követel meg a terve
zőktől, ami azonban költségnövekedést eredményez.
A német ISAF-erők Afganisztánba juttatása során ko
moly gondként merült fel a német haditechnika stratégiai
légi szállíthatóságának hiánya. Az elvárások a német
szárazföldi erők fejlesztési programjának jelentős átalakí
tását követelték meg. A jövőben kifejlesztésre kerülő szá
razföldi haditechnikai eszközöknek alkalmasnak kell len
niük arra, hogy szállíthatók legyenek az új Airbus A400M
típusú katonai szállító repülőgéppel. Ez alól az új lövész
páncélos sem jelenthet kivételt.
Ezt a tulajdonságot összhangba kell hozni a járművek
megnövelt túlélő képességével, ugyanis a katonák életé
nek védelme elsőrendű követelménynek számít. A légi
szállíthatóság és a személyi állomány védelmének köve
telményei nagyon nehezen hozhatók egyensúlyba, mert
míg az első a tömeg csökkentését irányozza elő, addig a
második hagyományos technológiával (elsősorban a
páncélzat vastagságának növelésével) tömegnöveke
dést eredményez.
A már létező rendszerek megvizsgálása és megfelelő
piackutatási vizsgálatok során meghatározták az új harc
járművekkel szembeni főbb kritériumokat. Az alapelvek
kialakításánál széleskörűen alkalmazták a különböző szi
mulációs rendszereket, amelyek segítségével a virtuális
prototípust a legkülönfélébb szimulált környezeti ténye
zők között tesztelték.
Ezen vizsgálatok alapján a Pantherrel szembeni leg
főbb elvárások a következők voltak:
- stratégiai légi szállíthatóság az Airbus A400M típusú
szállító repülőgéppel,
- a várható veszélyforrásoknak és a feladatoknak meg
felelően konfigurálható, mindenre kiterjedő védelem,
- integrált vezetési, felderítő- és fegyverezed rendsze
rek,
- küldetésnek megfelelően változtatható, széles cél
spektrummal szemben alkalmazható fegyverzet,
- modulrendszerűén változtatható érzékelő berende
zések,
- a szállítható lövészalegység összetételének feladat
függő változtathatósága,

- költséghatékony műszaki megoldások alkalmazása,
- a logisztikai igény minimalizálása.
A fenti funkcionális követelményeket 2002. június 12én hagyta jóvá az illetékes államtitkár. Ezen követelmé
nyek kidolgozásába már sikerült integrálni az afganisztá
ni tapasztalatokat. A későbbi fejlesztés során az amerikai
és angol csapatok 2003 első felében Irakban szerzett ta
pasztalatait is bedolgozták. A végrehajtói gyakorlat szem
pontjából az új harcjárművel szembeni elvárásokat úgy
fogalmazhatjuk meg, hogy képesnek kell lennie a rá le
selkedő veszélyek gyors érzékelésére, elsőként kiváltani
a tüzet és elhárítani a támadást. Ezzel párhuzamosan a
Panthernek a lövészpáncélosok által mindeddig még so
ha nem tapasztalt színvonalon kell biztosítania a sze
mélyzet védelmét.
Az alapelvárások államtitkári jóváhagyása után nem
sokkal, 2002. július 12-én a projekt csaknem zátonyra fu
tott, mert a volt német védelmi miniszter - Rudolf Scharp
ing - a Panther fejlesztési folyamatát leállította, mond
ván, hogy az új lövészpáncélos fejlesztése túl sokáig tar
tana, és indokolatlanul magas fejlesztési költségekkel jár
na. A döntést követő intenzív párbeszéd során végül is si
került egy olyan alternatívát kidolgozni, amelyben a Bun
deswehr jogos igényei kerültek előtérbe, és amelyet az
egyre komolyabb financiális gondokkal küzdő politikai ve
zetés is támogatni tudott.
2002.
szeptember 12-én a német Bundestag államház
tartási bizottsága jóváhagyta az új lövészpáncélos pro
jektjét, ami a német szárazföldi csapatok fejlesztésének
egy meghatározó mérföldkövét jelenti. A fejlesztéssel a
direkt erre a projektre létrehozott és Kasselben székelő
Panther Projekt-System und Management GmbH (PSM)
irányítása mellett a Rheinmetall Landsysteme (RLS Kiel) és a Krauss-Maffei Wegmann (KMW - München)
cégeket bízták meg. A szerződés aláírására 2002. szep
tember 20-án került sor. A német hadiipar szakértőinek
bevonásával a német Szövetségi Haditechnikai és Be
szerzési Hivatal (Bundesamt für Wehrtechnik und
Beschaffung - BWB) egy integrált munkacsoportot hozott
létre, amely a rendelkezésre álló idő- és anyagi forráso
kat is figyelembe véve alakította ki az új lövészpáncélos
gyártásának konkrét menetrendjét.
Ennek megfelelően:
- az első, úgynevezett „rendszerdemonstrátor” prototí
pusnak 2005-ben meg kell születnie,
- a fejlesztés nem kerülhet többe, mint az eredetileg
tervezett 200 millió euró,
- a tervezés során meghatározott követelmények nem
szenvedhetnek lényegi csorbát, még a német hadiipar ér
dekei által sem,
- a 2007 végi határidőre szolgálatba állítandó első 20
széria-harcjármű után 2012-ig további 390 lövészpáncé
los leszállítását kell teljesítenie a szerződött cégeknek.

Az előirányzott 410 darab harcjármű a most bevezetés
re kerülő új hadrend szerint hat komplett páncélgránátos
zászlóalj felszerelésére lenne elegendő. A fennmaradó
páncélgránátos erőknek 2015-ig be kell érniük a har
cértéknövelt Marder 1A5-ösökkel és a Marder 1A3asokkal. A tervek szerint az új lövészpáncélost elsősor
ban az ún. krízisreagáló erők kapják. Mivel a Bun
deswehr legújabb szervezési alapelvei szerint a krízisre
agáló erők és az ún. védelmi erők a páncélgránátos
zászlóaljakon belül vegyesen lesznek jelen, ezért a zász
lóaljak fegyverzetében is egyszerre lesz megtalálható a
régebbi és a legújabb típus. Az új lövészpáncélossal fel
szerelt első századnak 2008-ban kell elérnie a bevethetőségi készenlétet.
Közben változás állt be projekt nevében is, amelyet a
korábbi Pantherről először Igeire (Sündisznó), majd Pu
mára változtattak. Ennek a döntésnek a hátterében felfe
dezhetők a kormányzatot ért politikai támadások is, ame
lyeket arra alapoztak, hogy a második világháború során
a Panther nevet viselte az egykori Wehrmacht egyik leg
sikerültebb harckocsija, az Sd.Kfz.171. is. A „történelmi
leg terhelt” név nem volt összeegyeztethető a Bun
deswehr hagyományokra vonatkozó alapelveivel. (A
Bundeswehr szellemisége miatt továbbra sem tekinti ha
gyományteremtő
elődjének
a
Wehrmachtot!)
A névváltoztatás körülményei nem teljesen tisztázottak,
de miniszteri engedély nélkül ez elképzelhetetlen. A té
mával foglalkozó szakirodalomban fokozatosan elmarad
tak a korábbi elnevezések, és 2003 végére a Puma név
vált általánossá. (A második világháború során az
Sd.Kfz.234. típusú, 8 kerekes páncélozott felderítő harc
jármű is a Puma nevet viselte, de ez sokkal kevésbé volt
közismert, mint a Panther! - a szerző)
A fejlesztés során az egyik legkomolyabb kihívást az
alapverzióra előírt 31,5 t-s tömeghatár betartása jelenti,
ami előfeltétele a légi szállíthatóságnak. (A maximális
harci tömeg nem haladhatja meg a 43 tonnát!) A vezethe
tőség, mobilitás, védelem, tűzerő és elektronika követel
ményeit nem egyszerű összeegyeztetni a fenti megkö
téssel. A megrendelőnek (BWB) és a hadiipar képviselő
inek több területen kompromisszumot kell kötniük, hogy a
katonák mihamarabb az új lövészpáncélos előnyeit ki
használva hajthassák végre feladataikat.
A Puma kialakításánál természetesen figyelembe
vesznek olyan praktikus szempontokat is, hogy a harc
jármű kezelése legyen gyorsan megtanulható. Ezt a
legmodernebb elektronika beépítésével érik el, mely
nek segítségével igazán „felhasználóbaráttá” kívánják
tenni az új harceszközt. A fejlesztés során szem előtt
tartanak látszólag humán jellegű szempontokat is, mi
szerint a jármű a kezelőiben alakítson ki bizalmat a
m egbízhatóság és hatékonyság vonatkozásában,
amely a potenciális ellenséggel szembeni fölény érzé
sének támogatásával hozzájárul a harci morál magas
szinten tartásához.

A Puma védelmi képességei aknákkal és lövedékekkel szemben

1. táblázat
Veszélyforrás

Járműfelület

152 mm-es tü. repesz
Bomblet
14,5 mm-es lövedék
30 mm-es KE lövedék
Kézi pct.grv.
Hagy. hk.a. (10 kg)
Lövedékképző hk.a.

360° - körkörösen + tetöpáncél
Tetőpáncél a küzdőtér felett
360° - körkörösen
Alváz homlok- és oldalpáncél Torony homlok- és oldalpáncél
Alváz homlok- és oldalpáncél
Küzdőtér fenékpáncélja
Küzdőtér fenékpáncélja

Teljesítmény
„A” fokozat
„C” fokozat
+
+
+
+
+
Homlok ++
Front
Körkörösen
+
+
+
+
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1. ábra: A Puma látszati képe (tervezet)
A Puma harcászati-technikai adatai

2. táblázat
Méretek

Hossz
Teljes szélesség
Max. magasság
Alvázmagasság
Lánctalp felfekvési hossza
Szabad hasmagasság
Tömeg
Harci tömeg
Megengedett max. tömeg
Spec, talajnyomás
Teljesítmények Fajlagos teljesítmény
Motorteljesítmény
Max. sebesség
Hatótávolság (terepen)
Hatótávolság (úton)
Lejtőmászó képesség
Max. oldaldőlés
Lánctalpszélesség
Árokáthidaló képesség

7269 mm
3710 mm
3052 mm
1980 mm
3855 mm
450 mm
31,5-40,7 t
43 t
10,5 N/cm2
25,4-18,6 kW/t
800 kW
70 km/h
300 km
500 km
60%
30%
500 mm
2,5 m

A fejlesztésnél figyelembe veszik azt az egyáltalán nem
mellékes követelményt is, hogy a Mardernél meglévő szi
mulációs rendszereket a lehető legkisebb költséggel járó
átalakítás és fejlesztés után használni lehessen a Pumák
nál is. Nem csak a kompatibilitást biztosítják ezáltal, ha
nem a szimulációs rendszerek újrahasznosíthatóságát is,
ami mögött szintén a gazdaságosság elve húzódik.

Páncélzat
A légi szállításra alkalmas páncélozott eszközök könnyű
jellegük miatt általában csak alacsony intenzitású katonai
műveletekre ideálisak és páncélvédettségük nem megfe
lelő a nagyobb intenzitású harccselekmények során. A
tömeg problematikáját és a személyi állomány védelmé
nek kérdését úgynevezett modulrendszerű védelemmel
próbálják összhangba hozni egymással. Ez annyit tesz,
hogy noha már az alapverziót is a saját súlykategóriájá
ban a világ legjobb védelmet nyújtó lövészpáncélosának
tervezik, de kiegészítő elemekkel felszerelve a védettség
még fokozható lesz. A kiegészítő modulelemeket egysze
rű eljárással, nagyon gyorsan, akár az alkalmazási terü
leten is fel lehet majd szerelni a harcjárművekre. Ezt a
gyakorlatban úgy kívánják végrehajtani, hogy légi szállí
tás esetén hat A400M teherszállító repülőgéppel lehetsé
ges lesz öt alapváltozatú Puma és a hozzájuk szükséges
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kiegészítő védelmi modulok szállítása. (Egy repülőgép
csak az öt lövészpáncélos kiegészítő moduljait szállíta
ná.) Ehhez a koncepcióhoz el kell fogadni, hogy egy
harcjárműnek nem feltétlenül kell teljes „vértezetben” ki
gördülnie a szállító repülőgépből. A harckészség elérésé
hez az alkalmazási területen általában rendelkezésre áll
egy meghatározott szervezési idő. Ez lehetővé teszi a
fegyverzet egyes részeinek és az állománynak egymás
tól elkülönített szállítását is. A Puma esetében ez azt je
lentené, hogy a parancsnok, az irányzó és a harcjár
művezető a járművel együtt kerülne szállításra, csakúgy,
mint egy javadalmazás lőszer és az üzemanyag. A ki
lencfős személyzet többi tagját külön szállítanák, csak
úgy, mint a védelem fokozásához szükséges modulokat,
amelyek felhelyezéséhez még darura sem lesz szükség.
A jármű páncéltestét vékony páncéllemezből alakítják
ki hajlítás és hegesztés útján. Ez mintegy „vázként” szol
gál a tényleges védelmet biztosító védelmi panelek fel
szereléséhez. A páncélvédelmet a panelszerű védelmi
elemek révén alakítják ki. Ez a technológia a hagyomá
nyos, vastag páncélzattal szemben sokkal gazdaságo
sabb. Lehetővé teszi a sérült elemek gyors cseréjét és
szükség esetén a nagyobb védelmet nyújtó elemek alkal
mazását. A jármű védettsége ezáltal hozzáigazítható a
fennálló veszélyeztetettséghez, ami mind a fogyasztás,
mind az egyes alkatrészek élettartama szempontjából
gazdaságosabb üzemeltetést eredményez. A nagyobb
védelmet nyújtó panelek alkalmazása jelentős tömegnö
vekedéssel jár. Ezeket az elemeket úgynevezett védelmi
csomagokba rendszerezik, amelyeket a veszélyeztetett
ség mértékének megfelelően az első elképzelések sze
rint három fokozatba soroltak be.
Az első védelmi fokozat a könnyű és közepes intenzi
tású katonai műveleteknek felel meg (pl.: SFOR, KFOR),
és ilyen esetekben a lövészpáncélos tömege nem halad
ja meg a 32 tonnát. A Puma csak ebben a fokozatban al
kalmas a légi úton történő szállításra. A második védelmi
fokozat a közepes és magas intenzitású katonai művele
tek követelményeinek megfelelően került kialakításra,
amely során a jármű tömege elérhette volna a 35 tonnát.
Ebben a konfigurációban a járművek kiegészítő páncél
zatát légi szállítás esetén külön repülőgéppel kell szállíta
ni, és az alkalmazási területen lehet csak felszerelni. A
harmadik védelmi fokozat a magas intenzitású katonai
műveletekhez igazodik. Ilyenkor a jármű harci tömege
40,7 tonnát fog nyomni, ami még mindig alatta marad a
légi szállításnál engedélyezett 43 tonnának. A fokozott
védelmet nyújtó elemeket ez esetben is külön repülőgép
szállítja. Vasúti szállításnál semmilyen probléma nem
léphet fel, mert a Puma méretei követik a nemzetközi ra
kodási szabványokat.
Költségtakarékosság miatt kompromisszumként úgy
döntöttek, hogy a fejlesztés során csak az első és a har
madik védelmi fokozatot fogják megvalósítani, amelyeket
átneveztek „A” és „C” védelmi fokozatnak (1. táblázat).
Az ütemtervek szerint a Pumát 2005-ben csak az „A" fo
kozatnak megfelelő formában gyártják. A „C” fokozatnak
megfelelő védelmi csomagot lépcsőzve, a sorozatgyártás
beindulásával párhuzamosan fogják legyártani.
Az „A” védelmi fokozatnak megfelelő alaptípus páncél
védelme a következő adatokkal jellemezhető:
- aknavédelem 10 kg robbanótöltetű, hagyományos
harckocsiaknákkal szemben,
- aknavédelem páncélosok elleni lövedékképző aknák
ellen,
- homlokpáncélon védelem 30 fokos becsapódási
szög esetén 30 mm-es kinetikus lövedékekkel, valamint

SPz PUMA

PSM GmbH

Schutzstufe A
S c h u tz s tu fc A

2. ábra: A Puma védelmi képességei „A” és „C” védelmi fo
kozatban
hagyományos fejjel szerelt kézi páncéltörő gránátvetők
kel szemben (pl.: RPG-7),
- az oldalpáncélnak 30 fokos becsapódási szög esetén
védelmet kell nyújtania a 14,5 mm-es lövedékekkel
szemben,
- a tetőpáncélnak képesnek kell lennie tüzérségi repeszekkel szemben megvédenie a személyzetet.
A „C” védelmi fokozatnál a Puma védettsége minden
eddigi lövészpáncélos hasonló képességét felülmúlná,
beleértve a felülről támadó, „intelligens” kazettás jellegű
bomblet-lőszerekkel szembeni védelmet is. A harcjármű
a passzív védelmen kívül a következő fejlesztési potenci
állal rendelkezik:
- távolság hatású védelmi rendszer irányított páncéltö
rő rakétákkal szemben (hosszú távon kinetikus lövedé
kekkel szemben is),
- digitális vezetési, felderítési és információs rendszer,
- barát-ellenség (IFF) célfelismerő rendszer.
Ajárművet felszerelik légkondicionáló és ABV-védelmi be
rendezéssel, valamint automata tűzoltó berendezéssel is.

Motor és futómű
Úgy tervezik, hogy a Puma a friedrichshafeni MTU által
gyártott, rendkívül kompakt építésű, 800 kW-os MTU 890
típusú HPD-motort (High Power Density) kapja erőforrás
ként. A 10 hengeres dízelmotor megfelelő erőtartalékok
kal rendelkezik, hogy a maximális tömeg (43 t) esetén is
biztosítsa a harcászati mozgékonyságot, míg az „A” foko
zat (3 2 1) esetén hihetetlen mobilitást kölcsönöz a Pumá
nak. A motor fejlesztésénél fontos szempont volt a
tömegmegtakarítás mellett a tér gazdaságos kihasználá
sa is (Powerpack).
Az úgynevezett „lekapcsolt” (független felfüggesztés)
lánctalpas futómű (oldalanként öt főfutó és három tá
masztó görgő) révén kisebb lesz a személyzet és az esz
közök akusztikus és lengésterhelése, mint a hagyomá
nyos lánctalpas futóműveknél.

Fegyverzet
A Puma távirányítású (remote control) toronnyal fog ren
delkezni, aminek következtében sem az irányzónak, sem

a parancsnoknak nem kell a toronykosárban ülnie, ha
nem jóval védettebben, a torony előtti küzdőtérben, a
páncéltesten belül helyezkednek majd el. Az elülső küz
dőtér tetőpáncélzatán alakítják ki a harcjárművezető, a
harcjármű-parancsnok és az irányzó búvónyílásait. A to
ronykosár elmaradása révén a küzdőtér kihasználása jó
val gazdaságosabbá válik, mint a hagyományos tornyok
esetén. A személyzet nélküli torony kisebb lehet az átla
gosnál, hiszen csak a fegyverzetnek, az optikának és né
mi elektronikának kell, hogy helyet adjon. A tornyot
aszimmetrikusan, a jármű hossztengelyétől balra helye
zik el a tetőpáncélon.
A benne elhelyezett fegyverzetet úgynevezett optronikai eszközök segítségével lehet majd működtetni. Ezek
közé tartoznak a harmadik generációs hőképes kamerá
val és a nagy felbontású nappali kamerával szerelt figye
lő- és célzóberendezések, amelyek az irányzó és a pa
rancsnok előtti képernyőkön jelenítik meg a terepet. A
legmodernebb elektronikának és a digitalizálásnak kö
szönhetően az így nyert kép sokkal értékesebb informá
ciókat ad a kezelők számára, mint a legjobb optikai mű
szer. Természetesen az optronikai berendezések redundánsaként a Puma rendelkezni fog „hagyományos” opti
kai berendezésekkel is, amelyek a torony tetején 360Dban, a toronytól függetlenül forgatható fejtükörházban
kapnak majd helyet. Ezek az optikai berendezések az ún.
fényvezetőkön (light pipes) keresztül juttatják el a képet a
parancsnokhoz és az irányzóhoz.
A harcjármű primer fegyverzetét a torony hossztenge
lyétől jobbra helyezték el, ezáltal a torony aszimmetrikus
elhelyezkedése ellenére a primer fegyverzet hossztenge
lye egybeesik a jármű hossztengelyével. A primer fegyver
zeten belül a fő fegyvert egy korszerű tűzvezető rendszer
rel összeköttetésben lévő, teljesen stabilizált 30 mm-es
gépágyú jelenti, amelyet majd a Rheinmetall-DeTecTochter Mauser Werke (Oberdorf) gyárt. Ennek a gép
ágyúnak a korábbi változatai kerültek az osztrák Ulanba
és a spanyol Pizarróba is. Noha sokan a 30 mm-t túl kicsi
űrméretnek tartják a korszerű harcban, a súlymegkötések
miatt a 35 mm-es fegyverzet most még nem jöhet szóba.
A gépágyúhoz keménymagvas páncéltörő vagy ABMtechnológiájú (Air Burst Munition) lőszert rendszeresíte
nek. Ez utóbbi lényege, hogy a lövedék gyújtója kilövés
kor úgy programozható, hogy a robbanás a lézertávmérő
vel mért célponton túl következzen be, ami a fedezékben
lévő élőerő leküzdését hatékonyabbá teszi akár 2000 mes távolságon túl is. A gépágyú mellett a primer fegyver
zethez fog tartozni egy párhuzamosított 7,62 mm-es gép
puska is. Szekunder fegyverzetként az ellenséges gyalog
ság elleni közelharc eszközeként a fő fegyverzettől füg
getlenül működtethető és irányozható 76 mm-es gránát
vetőket építenek be a harcjármű hátsó részébe, amelyek
hez repeszgránátokat fognak rendszeresíteni. A torony
hátsó koszorújára pedig 2x4 ködgránátvető csövet szerel
nek. A Puma alapváltozata nem fog rendelkezni irányított
páncéltörő rakétával, de lehetővé kívánják tenni az ilyen
fegyverrendszerek csatlakoztatását is, ha idővel szükség
lenne rájuk.

Hátsó küzdőtér
A hatfős deszant katonái a hátsó küzdőtérben foglalnak he
lyet oldalanként hárman, egymásnak háttal, arccal a lö
vészpáncélos oldalfalainak. Hagyományos optikai és
optronikai figyelőprizmákon keresztül figyelhetik a harcme
zőt, és lehetőségük nyílik a harcjármű közelharcfegyvereit
működtetni. Ennek köszönhetően a deszant katonáinak így
2004/4 HADITECHNIKA 21

I

sokkal jobb és védettebb lehetőségük van a harcmező
megfigyelésére és a harcjármű közelében elhelyezkedő cé
lok leküzdésében való részvételre, mint a Marder deszantja esetében. Egységes páncélos harcrendben továbbra is
lehetőség lesz a harcjármű tetőpáncélján kiképzett három
búvónyílásban állva személyi fegyverekkel tüzelni a felbuk
kanó ellenséges célokra. A búvónyílások számának megfe
lelően a deszantból erre egyszerre három főnek nyílik majd
lehetősége. Ez a tevékenység sokkal inkább a kríziskezelő
műveletekre jellemző, mint a klasszikus összfegyvernemi
harcra. Az újszerűén tervezett hátsó ajtó félig felhúzott álla
potban szintén alkalmas lesz arra, hogy a deszant két kato
nája menet közben tüzelőállásként használja.

A fejlesztési koncepció alapelvei
A modulrendszer további gazdaságos és flexibilis fejlesz
tési lehetőségeket rejt magában. Ezáltal elérhető lesz,
hogy az új lövészpáncélosokat a jövőben esetleg lénye
gesen változó biztonságpolitikai kihívásoknak megfelelő
katonai válaszlépések követelményeihez lehessen gyor
san és olcsón „igazítani”. Ebben a koncepcióban felfe
dezhető az a törekvés, hogy nemcsak a jelen elvárásai
nak akarnak megfelelni, hanem a jövő - előre még nem
látható - követelményeinek is. Ezáltal a jelennek megfe
lelő fejlesztések magukban hordozzák a teljesen más jel
legű követelményeknek való megfelelés lehetőségét is.
Az új lövészpáncélos így jóval gazdaságosabb, mint a
hagyományos - úgynevezett „egyfunkciós” - lövészpán
célosok, mert több alkalmazási lehetőséget hordoz ma
gában, mint azok.
Noha ezt a fejlesztési elvet a németek a szűk anyagi
erőforrásokkal magyarázzák, befektetés nélkül ez a rend
szer sem működik. Hosszú távon valóban ez a megoldás
tűnik a legolcsóbbnak, és sokkal célravezetőbb, mint a
megváltozott katonai kihívásoknak megfelelően mindig új
típusokkal átfegyverezni a szárazföldi csapatokat. A né
met felfogás szerint csakis egy olyan hadsereg képes a
jövő pontosan nem prognosztizálható elvárásainak meg
felelni, amely a legmodernebb, többfunkciós fegyverzet
tel és felszereléssel rendelkezik. Ez biztosítja számára a
szükséges flexibilitást minden feladat esetén. Az egysíkúan alkalmazható fegyverzet és felszerelés nem csak
gazdaságtalan, de stratégiai szinten könnyen súlyos kö
vetkezményekhez is vezethet. Az új fegyverrendszereket
komplett feladatrendszerre kell tervezni és nem konkrét
feladatra.
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Noha a Pumával párhuzamosan folyik a GTK „Boxer”
kerekes páncélozott szállító harcjármű fejlesztése is, ed
dig fel sem merült, hogy a két program bármelyikét is le
kellene állítani a másik javára. Ez alapvetően azzal ma
gyarázható, hogy míg a Pumát a páncélgránátos fegyver
nem alaptípusának szánják, addig a GTK egy olyan bá
zisjárműnek készül, amelynek fő rendeltetése más fegy
vernemek és szakcsapatok védett szállítási feladatokra
vonatkozó igényeinek magas szintű kielégítése. A GTK
fejlesztése során szintén a modulrendszerű kialakítás el
vét követték, amely révén nemcsak a légi szállíthatóság,
de a többfunkciós alkalmazhatóság is megvalósítható.
A jövőbeni katonai műveleteket a különféle szállító- és
harcjárművek vegyes alkalmazása fogja jellemezni. No
ha a nagy páncéloscsaták lehetősége a közeljövőben
nem valószínű, ennek ellenére a könnyű erők mellett a
közepes és nehéz erőknek is jelen kell lenniük az alkalmi
műveleti kötelékekben, mert csak így lehet teljes bizton
sággal a válságterületeken megfelelni. Ezt a hipotézist a
legutóbbi afganisztáni és iraki tapasztalatok is igazolják,
ahol a nehéz technika nem csupán „erőfitogtatási” szere
pet játszott. A Pumát a közepesen nehéz (MLC 30-40)
erők bázisjárművének akarják használni.
Amennyiben az új német harcjárműre alapozva különbö
ző harci támogató és harci kiszolgáló-támogató változatokat
is kifejlesztenek, jó esély van rá, hogy a Puma a jövő egyik
legsikeresebb fegyverrendszerévé (Future Combat System
- FCS) növi ki magát nemzetközi viszonylatban is.
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Lippai Péter
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cikkhez nyújtott segítségükért.

Korszerű nyugati felderítő harcjárművek
A könnyű (20 tonna alatti) harcjárműveknél napjainkra el
tűnőben vannak a lánctalpasok. Egyre inkább a gumike
rekes járművek kerülnek előtérbe, ami (úgy hiszem) fő
ként gazdaságossági szempontok miatt alakul így. Ilyen
kialakításúak lesznek (részben már azok) a jövő felderí
tő, csapatszállító páncélozott harcjárművei. Most néhány
újabb típusú felderítő járművet szeretnék ismertetni.
A pontos információk, mint nagyon sokszor halljuk, há
borút nyerhetnek. A hadvezérek a legrégebbi idők óta
használnak felderítőket. Először csak gyalogosan, ké
sőbb lóval, míg az 1800-as években már léggömbökkel is
végeztek felderítést (ez utóbbit főleg tűzhelyesbítésre
használták). Majd a XX. század elejétől már repülőgépe
ket és gépkocsikat is alkalmaztak, a legutóbbi időben pe
dig műholdakat és pilóta nélküli repülőeszközöket. A gép
járműveknek vitathatatlan előnye a repülőeszközökkel
szemben, hogy - bár lassabbak és kisebb területet tud
nak ellenőrizni, valamint ki vannak téve az ellenséges
tűznek - sokkal tovább tartózkodhatnak a célkörzetben.

Könnyű harcjárművek
Ezen járművek közös jellemzője a vékony páncélzat (már
ha egyáltalán van), a viszonylag gyenge fegyverzet és
mindezek mellett a nagy mozgékonyság, jó terepjáró ké
pesség.
Történetük a II. világháború előtt kezdődött, de már a
háborúban is elavultak voltak. Kezdetben, jobb híján,
kénytelenek voltak ezeket alkalmazni az első vonalban, a
klasszikus harckocsifeladatokra. Ilyenek voltak a Pz. I. és
II., a T-70, a H-39 és a Vickers. Később, a nehezebb tí
pusok (Pz. Ill—V., T-34, KV—I—II., М3, Churcill) elterjedé
sével a nekik inkább megfelelő felderítő, rendfenntartó
(megszálló, ill. partizánvadász) és kiképzési szerepkört
kapták. A háború tapasztalatai bebizonyították, hogy a
könnyű harckocsik mint csapásmérő erő reménytelenül
elavultak.
Az 50-es, 60-as években terjedt el az a nézet, hogy a
légideszant-csapatokat el kell látni könnyűpáncélosokkal,
hogy növeljék az ilyen egységek tűzerejét. Ezen nézet
szellemében születtek meg az M551 Sheridan, a BMD,
az AszU-57, az M56 (utóbbi kettő önjáró löveg) típusok.
Ezek azonban zsákutcának bizonyultak, nem lettek sike
resek a harci alkalmazás során. Néhány próbálkozás
még a közelmúltban is született és hadrendbe állt, de
ezek sem kaptak a felderítésen kívül más feladatot.
A jelenlegi rendszerek szinte kizárólagos feladata az
információszerzés és -szolgáltatás, valamint a csapat
szállítás (szinte mindegyiket csapatszállítókból alakítot
ták ki). A járművek fegyverzete becsületére válna egy vi
lágháborús nehéz harckocsinak is. Ennél azonban jelen
tősebb az a tény, hogy a korszerű felderítő és kommuni
kációs berendezésekkel pontos, azonnali, gyakorlatilag
valós idejű információkkal látják el a parancsnokokat.
Emellett használhatók lézeres célmegjelölésre, valamint
tüzérségi tűz helyesbítésére is.
A jelenleg alkalmazott kerekes felderítő harcjárművek,
a teljesség igénye nélkül, a következők: a francia Panhard VBL és Sagaie 2, a németeknél a Sppz 2 Luchs, az

USA-ban az M151 és a HMMWV (Hummvee) különböző
változatai. Az angol Scorpion járműcsalád tagjai lánctal
pas kialakításúak.
Következzenek tehát a jövő felderítői.
Eagle II és III
Az Eagle-t a svájci MOWAG gyártja, a svájci és a dán
hadsereg részére. A három bemutatásra kerülő típus kö
zül csak ez áll már szolgálatban. Az Eagle I és II változa
tok felderítők, a különbség igazából a két típus között az
Eagle II jobb teljesítmény/tömeg aránya. Az Eagle III pe
dig előretolt tüzérségi megfigyelőjármű (Artillery Forward
Observation Vehicle).
A járműveket már használták a dánok a békefenntartó
missziókban, Boszniában és Albániában. A svájci példá
nyokat, melyeknek javarésze ll-es változatú, a páncélos
erőkhöz osztották be.
Az Eagle járműcsalád az AM General HMMWV (az
örök mindenes Hummvee) terepjárón alapszik. A ll-es
változat páncélozott kasznit és a MOWAG által kifejlesz-

1. ábra: A MOWAG Eagle felderítő változata

| 2. ábra: A Shadow RST-V karos megfigyelőrendszerrel
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tett, MBK2 megfigyelőtornyot kapott. A személyzet négy
fős: vezető, parancsnok, rádiós és megfigyelő.
Az embereket alumíniumpáncél védi, amit kompozitanyagokkal is megerősítettek. A különleges aknák elleni
védelem is növeli a biztonságot. A páncélzat 10 cm-rel
megnövelte a HMMWV amúgy sem csekély szélességét,
de védelmet nyújt akár a 7,62 mm-es acélmagvas lősze
rek ellen is. Az ablakok körbe golyóállók, és a személy
zet teljes körű ABV védelmet élvez.
Az MBK2 megfigyelőtornyot a tető közepén helyezték
el. 360°-os kilátást biztosít, éjjel és nappal is. A 7,62 mmes géppuskához 400 darab lőszert szállíthatnak, a sze
mélyzet a célzást és a tüzelést a toronyból végzi. Hat da
rab ködgránátvetőt helyeztek a torony hátuljára, melynek
mozgatása mechanikus.
Az Eagle III előretolt tüzérségi megfigyelő járművet,
mint a neve is mutatja, tüzérségi megfigyelésre és tűzhelyesbítésre is használják a felderítés mellett. A két protopéldányt 1998-ban adták át tesztelésre a svájci hadse
regnek. Az új típus sikeresen teljesítette a próbafeladato
kat. A személyzet itt is négy főből áll.
A padlót megemelték, légkondicionálót is beszereltek.
A védelme azonos a ll-es változatéval. Az elektrooptikai
célfelderítő rendszerhez földi navigációs berendezéseket
is kapcsoltak, ami lehetővé teszi a célok helyzetének
pontos meghatározását. Az STN ATLAS Elektronik által
kifejlesztett rendszerbe 7 km-es hatótávú infrakamera,
valamint videokamera és szemre nem veszélyes lézer
távmérő (mindkettő 10 km-ig használható) tartozik. A
Honeywell gyártja a navigációs berendezést, ami inerciális és GPS rendszert is használ.
Maximum 7 km távolságra lévő célok koordinátáit képes
megadni a rendszer, X és Y tengelyben 50 méteres, míg Z
tengelyben 15 méteres pontossággal. Miután megvannak a
cél koordinátái, a kommunikációs tiszt közli azokat az integ
rált tüzérségi irányító és megfigyelőrendszerrel és az üte
gekkel. Ezután a megfelelő helyesbítést is közli a rádión.
Shadow RST-V
A Shadow RST-V (Reconnaissance, Surveilance, Target
ing Vehicle, azaz felderítő, megfigyelő, célmegjelölő jármű),
az USA tengerészgyalogsága és a különleges erők számá
ra készült, hogy ellássa a mélységi felderítő és könnyű csa
pásmérő jármű szerepet. Egyelőre, az M151 és a HMMWV
különböző változatait használják erre a célra. A jármű válto
zatai: RST-V, parancsnoki, könnyű, csapásmérő, egész
ségügyi, légvédelmi, szállító, páncéltörő és aknavető-hor
dozó. A parancsnoki változatnál a tető kinyitható.
Az első rendeléseket a 4 prototípusra és további 36
nullszéria példányra már leadták. A tengerészgyalogság
az első járműveket 2001-ben kapta meg, és alapos tesz
telésnek vette alá 2003-ig. Megoldották a légi szállítható

ságot. A járm űvet fedélzetére veheti a C H-53-as,
С Н-46-os, V-22-es és C-130-as is. A C-5-ös egyszerre
21 darabot, míg a C-17-es 12 darabot szállíthat.
A fővállalkozók a General Dynamics Land Systems és a
Lockheed Martin Missiles and Fire Control, míg a jelentő
sebb beszállítók a német Magnet Motors, a kanadai Com
puting Devices Canada (CDC) és a Signeture Reserach.
A személyzet négy főből áll. Őket golyóálló ablakok és
az alumíniumtestre felszerelhető páncélzat védi a kézi
fegyverektől és az aknáktól. A járművön oldalanként ket
tő, míg hátul egy ajtó található. Felszerelhető még lézer, illetve radarbesugárzás-jelzővel is.
Fegyverzete 7,62 mm-es és 12,7 mm-es géppuskából,
40 mm-es gránátvetőből, valamint TOW és Javelin pán
céltörő rakétából állhat.
A megfigyelőrendszert egy 3 méterre felemelhető karon he
lyezték el. Ide tartozik a CDC által kifejlesztett kettős, éjjel-nap
pali megfigyelőrendszer és a Nothrop Grumman Leightweight
Laser Designator and Ranger (LLDR, könnyű, lézeres célmeg
jelölő és távolságmérő) berendezése. A szenzorokat csatla
koztatták az inerciális és GPS navigációs rendszerhez is.
A kommunikációs berendezésekhez tartozik egy ITT
SINCGARS ASIIIP VHF-rádió és műholdas távközlési
eszközök.

Méretek

Sppz 3 Fennek

Eagle II és III

Shadow RST-V

Hossz (m)
Magasság (m)

5,3
1,7 (alap)
3,2 (felemelt BAA-val)
2,5
9,3

4,9
1,75
1,397 (légi szállításnál)
2,28
5,5

5,45
1,674 (alap)

115 (műút)
23 (hátramenet)
6,3
1,0
900 (úton)
450 (terepen)

19 (műút)
33 (hátramenet)
7,3
0,76
450 (terepen)

112 (műút)

Szélesség (m)
Harci tömeg (t)

2,057
3,629

Teljesítményadatok
Sebesség (km/h)
Fordulósugár (m)
Gázlóképesség (m)
Hatótáv (km)
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0,92
758 (dízelmotor)
32 (elektromotor)

A meghajtást egy hibrid, dízel-elektromos rendszer biz
tosítja. A dízel rész egy Detroit Diesel DI-4V, 2,5 literes,
közvetlen befecskendezésű motor, 114 kW teljesítmény
nyel. Ez hajt meg egy 110 kW-os generátort, amely négy
darab, 50 kW-os elektromotornak szolgáltat energiát. Az
energiaellátó rendszert még rákötötték egy dupla SAFT
Li-on akkumulátorra, amelyek 20 kW leadására képesek.
A jármű felfüggesztése pneumatikus, ami lehetővé te
szi, hogy az alvázat leengedjék, 10 cm-re a talaj fölé, így
befér a V-22-esbe is, és ezáltal kisebb célpontot mutat.
A Shadow képes „lopakodó” üzemmódra is. Ehhez kel
lenek az elektromotorok. Ezek használata nagyban csök
kenti a zaj- és hőkibocsátást, ezáltal csökken a felfede
zés veszélye. A vezető a gyors haladáshoz, a nehéz te
repre, illetve a telepek töltésére használja a dízelmotort.
A jármű maximálisan 112 km/h-s sebességre képes a dí
zelmotorral. 50 km/h sebesség mellett a 95 liternyi üzem
anyag 758 kilométer megtételére elég, míg elektromos
meghajtással csak 32 km a hatótáv.

5. ábra: Az Eagle III változat

Spähpanzer 3 Fennek
A Fennek ARV-t (Armed Reconnaissance Vehicle) a né
met és a holland hadsereg megrendelésére fejlesztették
ki. Nevét egy rókafajról kapta. A Spähpanzer 3 Luchs és
az M113-as leváltását tervezik vele. Gyártása a német
Krauss-Maffei Wegmann-nál és a holland SP Aerospace
and Vehicle System B. V.-nél folyik. A prototípus próbái
2000 áprilisában fejeződtek be.
A könnyűpáncélzatú, 4x4-es járművet három fő kezeli,
a vezető, a parancsnok és a lövész-megfigyelő. A jármű
több célra is felhasználható, úgymint felderítés, határok,
illetve part menti területek ellenőrzése, nagy pontosságú
objektumok őrzése, páncélelhárítás, rövid hatótávolságú
légvédelmi hordozó- és indítójármű, műszaki-mentő, pa
rancsnoki és általános célú. A felderítők párokba eloszt
va tevékenykednek, akár öt napig is, utánpótlás nélkül.
2001 decemberében írtak alá egy kb. 500 millió eurós
szerződést 612 db jármű legyártásáról. Ebből a hollandok
202 felderítő, 130 MRAT (Medium Range Anti-Tank, azaz
közepes hatótávolságú páncélelhárító), 78 általános célú
járművet kapnak, míg a németeknek 178 felderítő, 24
műszaki-mentő feladatú járművet szállítanak. A dán had
sereg is tervezi a rendszerbe állítását.
A TCCS (Tactical Command und Control System, azaz
taktikai irányító és ellenőrző rendszer) képessé teszi a
járművet arra, hogy bekapcsolódjanak a felderítési adat
közlő rendszerbe. Ekkor egy digitalizált térképen megje
lenik a jármű helyzete, a célponttal és az aktuális harcté
ri helyzettel. Ezeket az adatokat aztán HF és VHF rádiócsatornákon keresztül közük a parancsnoksággal.
A jármű fegyverzetét különféle eszközök alkotják. A hol
land felderítőket 12,7 mm-es géppuskákkal, a németekét
40 mm-es automata gránátvetővel szerelik fel. Az MRAT
változatokat valószínűleg izraeli Rafael Gill páncéltörő ra
kétával szerelik fel. Ezekből már meg is rendeltek egy szál
lítmányt. Ezeken kívül kipróbálták a 7,62 mm-es géppuskát
is. A fegyverállás elektronikus működtetésű, a jármű belső
teréből távirányított. Kitekintéshez és célzáshoz egy perisz
kóp áll rendelkezésre, amit a már szolgálatban álló PERI S
17 rendszerből alakítottak ki. A megrendelő kérésére ez fel
szerelhető különböző infravörös és nappali megfigyelőkkel,
amelyek beszereléséhez nincs szükség belső módosításra,
szoftveres, csak be kell illeszteni a megfelelő helyre.
A felderítő járművek megfigyelőrendszere az STN
Atlas Elektronik által kifejlesztett és gyártott BAA
(Beobachtungs- und Aufklärungsausstattung, azaz külső

| 6. ábra: A Shadow RST-V alapváltozata
elhelyezésű megfigyelő és felderítő állomás) nevű komp
lexum, ami magában foglal egy hőképes kamerát, egy
CCD nappali kamerát és lézertávmérőt. Ezek egy egy
ségben, egy karon kaptak helyet. Az egész szerkezet
minden irányban mozgatható, és 3,2 méternyire felemel
hető. Másik alkalmazási módja, hogy a járműtől maxi
mum 40 méterre, egy háromlábú állványra helyezik a
szerkezetet, és azt a járműből, távirányítással kezelik.
A pontos helyzetmeghatározást inerciális és GPS navi
gációs rendszer segíti. A célpont koordinátáinak megha
tározását is ez a rendszer végzi a BAA-ban elhelyezett
lézertávmérő segítségével.
A vezetőnek az ablakon keresztül rendkívül jó (több
mint 180°) kilátása van. Ehhez jön még a jármű hátsó ré
szén elhelyezett kamera, aminek segítségével gyorsan
és pontosan manőverezhet. A beépített csörlő lehetővé
teszi a saját és más jármű mentését. A kerekekben vál
toztatható a légnyomás, a terepviszonyoktól függően.
A meghajtásról egy Deutz turbódízel-motor gondosko
dik, amely kb. 177 kW teljesítmény leadására képes.
A jármű minden oldalról védve van a 7,62 mm-es fegyve
rek páncéltörő lőszerei ellen. Az ellátandó feladat függvényé
ben kiegészítő páncélzatot is felszerelhetnek. A küzdőteret
fokozott aknák elleni védelemmel látták el. Az ABV védelmet
túlnyomásos rendszer, légkondicionáló és légszűrő berende
zés biztosítja. Speciális kipufogórendszer segítségével lecsökkentik a jármű infraképét. Automatikus tűzjelző és oltó
berendezéssel is ellátták, amit a személyzet is működtethet.
Tehát annak ellenére, hogy a könnyű harcjárművek,
harckocsik napja már régen leáldozott, kései utódaiknak
fontos szerep jut a modern hadviselésben. Fegyverzetük,
mozgékonyságuk vetekszik a nehezebb járművekkel, míg
az általuk szolgáltatott információ, illetve a különleges erők
szállítására nélkülözhetetlenek. Kérdés tehát, végső soron
mondhatjuk-e, hogy lejárt a könnyű harcjárművek ideje?
Hovanyecz Tamás
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Egy éve történt
Az An—225 szállító-repülőgép Linzben

2003. március 23-án a világ egyetlen An-225 Mrija
(Álom) teherszállítója egy ausztriai kisváros, Linz
repterére érkezett abból a célból, hogy egy hatalmas
ipari transzformátort szállítson a tengerentúlra. Ezzel
a világ jelenleg legnagyobb repülőgépe szép csend
ben új kereskedelmi világrekordot állított fel.
Mivel a típus itt - mint mindenhol a világon - különleges
ségnek számít, ezért a linzi reptér, a Kühne & Nagel szál
lítmányozási cég (ők szállították a transzformátort köz
úton), valamint a gyártó, a WATECH EBG 2003. március
24-én a sajtó számára nyílt napot rendezett.
Megérkezésünkkor azonnal feltűnt az irigylésre méltó,
valóban európai színvonalú szervezés. Osztrák vendéglá
tóink a beígért időpontban kezdték meg a sajtótájékozta
tót. Megtudtuk, hogy (a vevővel közösen) azért döntöttek
a légi szállítás mellett, mert az eddigi szárazföldi-vízi szál
lítás során a többszöri átrakodás nem ment mindig prob
lémamentesen, előfordult, hogy a nagy értékű transzfor
mátor megsérült. A légi szállítás mellett szólt az az érv is,
hogy időtartama a hosszadalmas ki-be rakodással, illetve
a többszöri leszállásokkal együtt sem éri el a két napot,
szemben a felszíni szállítás két hónapjával. Ennek azon
ban ára van, méghozzá igen magas. A szállítás költsége
ugyanannyi, mint magának a tehernek az ára. Azt viszont
sajnos nem sikerült megtudnunk, hogy mennyibe kerül
egy ilyen transzformátor - ára nem publikus.
Egy 7,5 m hosszú és 4,2 m magas „trafó” tömege 120
tonna, a két kiegészítő felszerelésével, illetve egy külön
leges szállítókerettel együtt pedig 174 tonna. A tájékozta
tón ugyan nem mondták ki, de ez nem más, mint a keres
kedelmi légi szállítás történetének új világrekordja. Mivel
a linzi Kék Duna reptér mindössze 2500 m hosszú pályá
val rendelkezik, ezért az An-225-ös ekkora teherrel csak
korlátozott tüzelőanyag-mennyiséggel szállhat fel, ahon
nan Párizsig repül. Ott teljesen feltöltik, és a Charles de
Gaulle 3700 m-es betonjáról már biztonsággal felszáll
hat, majd az óceán túlpartján, New Yorkban egy ismételt
feltöltést követően indulhat tovább végcélja, az arizonai
Phoenix felé. (Érdemes megjegyezni, hogy a régi rekor
dot a „kistestvér”, a Ruszlan tartotta 140 tonnával, melyet
még 1994-ben repült, ugyancsak egy transzformátort
szállítva. A katonai An-124-es 1985 decemberében már
szállított 152 tonnát is a csapatpróbák ideje alatt. Akkor
két hatalmas Euclid típusú dömpert vitt Vlagyivosztokból
Polijarniba.)
A sajtótájékoztató után busszal vittek bennünket az ál
lóhelyre, ahol megtekinthettük a „szörnyeteget”. A gép
méretei még a földön állva is elrettentőek, a hatalmas
szárnyak szinte „eltakarják a napot” , a vízszintes vezérsí
kok nagyobbak, mint egy Fokker-70-es teljes szárnyfelü
lete. Kevéssé közismert, hogy az An-225-ös létrejöttét
nem a hagyományos sztálinista gigantomániának, ha
nem egész egyszerűen a kényszerűségnek köszönheti.
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A szovjet űrrepülőgép, a Burán Bajkonurba szállításához
nem létezett alkalmas típus, ezért a Ruszlan fődarabjai
nak és részegységeinek 67%-os felhasználásával alkot
ták meg az An-225-öst. Elkerülhetetlen volt az osztott, H
kialakítású függőleges vezérsíkok alkalmazása, ugyanis
a hatalmas külső teher aerodinamikailag teljesen leár
nyékolna egy középen, hagyományos módon elhelyezett
vezérsíkot. Szerkezeti egyszerűsítés végett (valamint
pénzügyi okokból) elhagyták a hátsó tehernyílást - a Mriját csak a felhajtott orr-részen keresztül lehet ki-be rakod
ni. Ottjártunkkor az orr-rész fel-le nyitására is sor került,
mégpedig azért, hogy néhány méterrel előrébb tudják
húzni a gépet. Erre pedig a 100%-os vízszinthelyzet el
érése miatt van szükség, ugyanis fontos előírás, hogy
ilyen tömegű teher berakodása csak a teljes vízszinthely
zet beállítása után történhet meg. Ezt precízen be is le
het mérni a raktér oldalfalain elhelyezett számtalan vízszintmérő segítségével. (Rossz minőségű, hepehupás
talajról ekkora terhet csak igen nagy nehézség árán le
hetne berakodni.) Az orr fel-le nyitásához mindenképpen
be kell indítani az egyik VszU-t (segédgázturbina),
ugyanis az orrfutók „letérdelését” lehetővé tevő hatalmas
hidraulikanyomást előállító szivattyúk meghajtását már
nem lehet akkumulátorokról végezni. A hatalmas vontató
villát mindenhová magukkal kell vinniük, ugyanis az (a
Ruszlant kivéve) semmilyen más típuséval nem egyezik,
így az árun kívül ezt is el kell helyezni a személyzetnek.
Ha a padlón nincs hely, a futódarun lógva szállítják.
Némileg meglepetésként ért bennünket, hogy a gép raktere milyen jó állapotban van, exszovjet repülőgépnél az
ilyesmi ritkaság. (Az An-225-ös közel tíz évet állt, 2000
őszén pedig húszmillió dollárt költöttek a gép korszerűsíté
sére. Ekkor a legújabb szériájú D-18T hajóművekkel, va
lamint amerikai Honeywell avionikával szerelték fel.)
Ugyancsak érdekes volt látni azt is, hogy a hajtóművek el
ső (kisnyomású) kompresszorfokozata (a szemből látható
lapátsor) a nyugati típusoktól eltérően nem „csörög-zörög”,
ahogyan az enyhe légmozgás forgatja. Mindez arra utal,
hogy a kompresszorlapátok tengelyhez való illesztése
igencsak szoros. Közben a reptéren zajlott a megszokott,
hétköznapi élet, a polgári légi forgalom mellett jöttek-mentek az osztrák légierő Saab-105-ös és Pilatus PC-9-es is
kolagépei (Linz katonai reptér is egyben). Érkezett egy
svéd Hercules, valamint egy számunkra kedves ismerős, a
nemrégiben Szentkirályszabadján bemutatót repült ezüst
színű, második világháborús B-25 Mitchell bombázó.
Nem mindennapi figyelmesség volt a reptér illetékese
itől, hogy az utazóközönségnek is megmutatták közelről
az An-225-öst. A forgalmi épületből őket kiszállító busz
ból hosszú percekig filmezhették, fotózhatták a gépet, az
arcokból ítélve szemmel láthatóan lenyűgözte őket a vi
lág legnagyobb, legnehezebb gépének látványa. Ezzel
így volt a szakmai közönség is, a mellette elguruló utas
gépek is meg-megálltak, hogy pilótáik (és az utasok) rö-

1. ábra: A rakodótér belseje még üresen

5. ábra: Az orr-rész felhajtott szegmense belülről

6. ábra: A rakodás végén a felhajtó rámpa behúzása

vid pillantást vethessenek az óriásra. Azon már nem is
csodálkoztunk, hogy az Austrian Airlines pilótái és légi
utas-kísérői csapatostul jöttek a Mrijához, sőt, bosszan
kodva vettük tudomásul, hogy közülük pár bennfentest
felvittek a pilótafülkébe is, bennünket viszont az idő rövid
sége miatt nem. A reptérről kijövet szemet szúrt az is,
hogy a kerítésnél békésen bámészkodó több száz fős
odazarándokolt tömeget a reptér fegyveres őrségének
esze ágában sem volt elzavarni.
Az An-225-ös 2003. március 25-én délután, meglepő
en csendes felszállással távozott Linzből.
Külön köszönet Martényi Tamásnak és Kai-jens Meyernek a szervezés során nyújtott segítségükért.
Kiss Attila
Fotó: Kai-jens Meyer
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Az U-2-es felderítő repülőgép története I. rész
„Bízunk Istenben,
mindenki mást megfigyelünk”
Az U -2 alapgondolata Clarence
„Kelly” Johnsonban fogalmazódott
meg, aki mint a Lockheed Aircraft Cor
poration főkonstruktőre számos más
ismert típus atyja is volt.
Kelly Johnson a michigani egyetem
elvégzése után, 1933-ban lépett be a
céghez, ahol rögtön bekapcsolódott
egy új típus modelljének szélcsatorna
kísérleteibe. Véleménye szerint ez a
modell instabil volt, és e vélekedését
megosztotta tapasztaltabb kollégáival
is. A frissen diplomázott alkalmazott
rögtön kapott feladatot: „Készíts job
bat, ha tudsz!” - és ő megtervezte az
Electra modellt. Tagja lett a hatfős ter
vezőcsoportnak, majd 1938-tól a
Lockheed főmérnöke volt. A Lockheed
megbízást kapott a USAAF-tól, hogy
készítsenek egy kétmotoros vadászre
pülőgépet, mely legalább 590 km/h se
bességre képes. A tervezők Kelly ve
zetésével elkészítették a P-38 Light
ning terveit, mely egy gyors, jól manő
verező vadászrepülőgépnek bizonyult,
nagyobb hatótávolsággal, mint a többi
korabeli amerikai vadászrepülőgép.
Már a második világháború elején
megfogalmazódott a követelmény,
hogy az USA légierejének szüksége
van egy nagy sebességű repülésre ké
pes felderítő repülőgépre, mely képes
mélyen az ellenséges vonalak mögötti
felderítés végrehajtására. Szükség
volt légifelderítési információra az el
lenség ipari, katonai és vezetési köz
pontjairól az egymotoros harcászati
felderítő repülőgépek hatótávolságán
kívül eső objektumokról is. Johnson
K-17-es kamerát szerelt a P-38-as or
rába, mely a próbarepülések során si
keresen mutatkozott be. A hadsereg
légiereje meg is rendelte a módosított
P-38-ast F-4-es jelöléssel. Az USA
éveken keresztül használta ezt és az
F-5-öst (a későbbi P-38-as változat)
az európai és a csendes-óceáni had
színtér felderítésére, mindaddig, míg
át nem tértek a bombázók (RB-24,
RB-29) alkalmazására. A második vi
lágháború végén megjelentek a néme
tek M e-262-es vadászrepülőgépei,
melyek több mint 240 km/h-val múlták
felül a szövetséges légcsavaros repü
lőgépek legnagyobb repülési sebessé
gét. Ez nagy technikai kihívást jelen
tett a szövetségesek számára.
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Az első sugárhajtású repülőgépet a
Bell Aircraft Corporation készítette az
USA számára. Az XP-59-es tulajdon
képpen csalódást keltett, mert csak kis
mértékben múlta felül az akkor rend
szerben lévő légcsavaros repülőgépek
teljesítményét. Johnson is tervezett
egy sugárhajtású repülőgépet egy brit
gyártmányú 13,44 kN-os hajtóművet
felhasználva. Biztonsági okokból ter
vezőcsoportjával különvonult, és a ré
gi hajtómű „kereteinek” felhasználásá
val 143 nap alatt, 33 nappal korábban
a tervezettnél elkészítette az XP-80, a
Shooting Star prototípusát. Ez volt az
első, a „Skunk Works”, amely tulajdon
képpen egy a Lockheed által létreho
zott titkos kutatást végző elkülönített
tervezőcsoport fedőneve volt. (A
„Skunk Works” elnevezés egy tréfás
képregényhőstől ered, aki bármiből
képes volt kifőzni kedvenc italát.) Az
XP-80 1944 január 8-án hajtotta vég
re első repülését, és ez a gép volt az
első amerikai repülőgép, mely elérte a
805 km/h-s sebességet.
Levéltári adatok szerint a hadsereg
légierejének új követelménye egy su
gárhajtású felderítő repülőgép lett. Er
re a Lockheed válasza egy F-4-es ka
merarendszerének az YP-80A gép
ágyúterébe történő beépítése volt, ami
sikerrel végződött. A USAAF F-14A je
löléssel megrendelte a gépet. (Ezt ké
sőbb RP-80A és RF-80A-ra módosí
tották). A nagy magasságban repülő,
az elfogó vadászoktól így védett felde
rítő repülőgépek szükségessége a ko
reai háború során merült fel. Az 5.
hadsereg légierejének RF-80-asai
több alkalommal repültek felderíteni
ellenséges bázisokat Ázsia belsejé
ben. A M iG -15-ösök megjelenése
megszüntette az addigi technikai fö
lényt, az amerikai gépek sebezhetővé
váltak. Johnson 1952-ben személye
sen látogatott Koreába, hogy olyan pi
lótákkal találkozzon, akik harcoltak

MiG-15-ösök ellen, és itt szerzett ta
pasztalatokat arról, hogy gyorsabb és
nagyobb repülési magasságra képes
vadászrepülőgépekre van szükség. Az
F-104 Starfighter kis hatótávolsága
miatt alkalmatlan volt felderítő felada
tok végrehajtására.
A Szovjetunióban az 1950-es évek
ben zajló események (atombomba és
ICBM-kísérletek) fogalmazták meg vé
gül egy rendkívül nagy magasságú re
pülésre képes felderítő repülőgép ter
vezésének szükségességét. A DSR
53WC—16507 számú követelménye
1953. március 27-ére készült el. Esze
rint szükség volt egy együléses, szubszonikus felderítő repülőgépre, mely
képes több mint 21 300 méter repülési
magasságon 4830 kilométernél na
gyobb távolságra, 318 kg hasznos ter
heléssel repülni. A gépet fegyverzet és
katapultülés nélkül kellett tervezni, fel
adata a sztratoszférából fotók készíté
se volt. A pályázatra három cég jelent
kezett. A Martin Aircraft Company egy
módosított B-57 Canberrával állt elő,
míg a Bell Aircraft és a Fairchild Air
craft közösen terjesztettek elő egy új
tervet. A Martin ajánlatát fogadták el,
de ez csak ideiglenes megoldásnak
számított.
A Lockheed nem értett egyet a köve
telményekkel. 1954 májusában John
son saját terveivel kereste meg a
USAF-ot. Ez a modell, a CL-282-es tu
lajdonképpen egy XF-104-es törzsre
illesztett különösen nagy fesztávú
szárnnyal rendelkező gép volt. A légi
erő elutasította az ajánlatot, mert ab
ban egy kipróbálás alatt álló General
Electric J—73 hajtómű szerepelt. Elkép
zeléseikbe jobban illett volna, ha egy
már bizonyított Pratt and Whitney haj
tóművel szerelt verziót tartalmaznak a
tervek. Johnson nehezen adta fel el
képzeléseit, és 1954 novemberében
felkereste ajánlatával a CIA-t. Az ezt
követő találkozón a CIA akkori igazga-
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Az U-2-esek jellemző paraméterei
2. táblázat
típus

U-2A

U-2B

U-2C

U-2R/TR-1

U-2S

fesztáv

24,38 m

24,38 m

24,38 m

31,39 m

31,39 m

hossz

15,11 m

15,11 m

15,11 m

19,20 m

19,2 m

magasság

3,96 m

3,96 m

3,96 m

4,88 m

4,88 m

max. felszállósúly/póttartállyal

7833 kg

9003 kg

9003 kg

13154/18144 kg

-/18 144 kg

csúcsmagasság

21 350 m

25 900 m

25 900 m

27 430 m

27 430 m

utazósebesség (alkalmazási magasságon)

795 km/h

850 km/h

850 km/h

692 km/h

750 km/h

hatótávolsága /póttartállyal

3540/4185

-/6435 km

-/6435 km

4830/10 058 km

-/12 230 km

12 h

12 h

>10 h

tolóerő

49,8 kN

70,1 kN

75,6 kN

75,6 kN

82 kN

hajtómű

J57-P-31A

J75-P-13A

J75-P-13B

J75-P-13B

F118-GE-101

repülési idő

A Jane’s adatai alapján

tója, Allen Dulles és a kutatás-fejlesz a szállítást. A törzset egy nagy ládába,
tési főnöke elérte, hogy Johnson átter majd egy C-124-es Globemasterbe
vezze a CL-282-est Pratt and Whitney rakták. A másik C-124-es vitte a szár
J-57-es hajtóművűre. Johnson átter nyakat és a hajtóművet. A Groom Dry
vezte a törzset, hozzáigazítva ezzel a Lake-i (későbbi neve Watertown Strip)
nagyobb átmérőjű J-57-es hajtómű bázison összeszerelték és elrejtették a
höz. A munka során azt vették figye hangárba. A prototípus tulajdonkép
lembe, hogy minden esetben a súlyt pen egy sugárhajtású vitorlázó repülő
csökkentsék, ezzel növelve a repülő gép volt karcsú törzzsel, hosszú, kúp
gép teljesítményét. Elhagyták a kabin alakú szárnyakkal és nagy felületű víz
tető hidraulikus rendszerét, és kézi mű szintes és függőleges vezérsíkokkal.
ködtetésű oldalra nyíló kabintetőt alkal A gép hossza 15,13 m, fesztávolsága
maztak. Azzal az indokkal maradt el az 24,43 m, magassága 4,62 m. A proto
F-104-es katapultülése, hogy a sztra típus tömege 5443,2 kg üresen, fel
toszférában történő vészelhagyást a szállósúlya 9979,2 kg. Az Article 341pilóta úgysem élheti túl. Megmaradt esnek egy 47 kN-os Pratt and Whitney
azonban a törzskeresztmetszet, a le- J57-PW -37-es hajtómű volt az erőfor
vegő-beömlőnyílás és a farokrész ter rása, a tüzelőanyaga pedig JP-7-es
vezésének F-104-es alapja.
kerozin. A kamerarekeszt (Q-Вау) a
A Lockheed vállalta, hogy nyolc hó törzsben, közvetlenül a pilótafülke mö
nappal a szerződés aláírása után szál gött helyezték el, melyet úgy tervez
lítja az új repülőgép prototípusát. Az tek, hogy mind a gerinc felől, mind a
1954. december 9-én aláírt szerződés has irányából egy-egy ajtón keresztül
ben a terv az Aquatone kódnevet kap elérhető legyen. A nem hagyományos
ta. A szigorúan titkos tervet két forrás futómű hasonlóan a B-47-eshez, tan
ból finanszírozták. A repülőgép sárká dem elrendezésű, kétkerekes. A hátsó
nyát a CIA, míg a hajtóművet a USAF kerekek sokkal kisebbek, mint az elöl
fizette. Az utóbbi nyilvánosan a B-52- található főfutó. A szárnyak közel víz
es tartalék hajtóműveként szerepelt.
Biztonsági okokból a szerződés szerin
ti első fizetési részlet (1,2 millió dollár)
Johnson lakáscímére érkezett, és a
prototípus nem kaphatott Lockheedszámot sem. Neve egyszerűen a CIA
Article 341 lett. Fedőtörténet is szüle
tett, mely szerint a repülőgép a NACA
(National Advisory Committee for
Aeronautics) számára készül nagy ma
gasságot kutató eszköznek. Amíg a
„Skunk Works” elkezdődött, Johnson
helyet keresett a szigorúan titkos repü
lőgép próbarepülései számára. A Lock
heednél „Angel”-nek becézett repülő
gép első útjához alkalmas helyet az
Atom Energiai Hivatal kísérleti telepén
találtak az északnyugati körzetben.
1955
júliusára készen állt a „The
Ranch” névre keresztelt bázis a proto
típus fogadására. 1955. július 24-ére a
prototípus szétszerelt állapotban várta

szintes helyzetben történő tartását az
azok közepénél lévő kisméretű ledob
ható kerekek biztosítják, melyeket a
felszállás után a reptéri személyzet
keres meg a földön, és gép leszállása
után helyez csak vissza. A prototípus
szárnyvégeinek védelme érdekében
mindkét végén kisméretű szárnyvégcsúszókat alkalmaztak. Nagy magas
ságban a pilótát a káros napsugárzás
tól egy a kabin belsejében elhelyezett
vászonborítás védte.
1955.
július 29-én megkezdődtek a
kísérleti repülések, melyeket a Lock
heed berepülőpilótája, Tony LeVier
hajtott végre. A harmadik leszállás
közben LeVier hirtelen 10 m magas
ságba emelkedett, elveszítette sebes
ségét, és keményen a földre csapta a
gépet. Ennek következtében a főfutó
gumiabroncsai kidurrantak, és a futó
mű is megsérült. A javításokat gyorsan
elvégezték, és augusztus elsejére
minden készen állt az Article 341-es
első hivatalos repülésére. Ez terv sze
rint el is kezdődött. Résztvevők csak a
„Skunk Works” alkalmazottai, a légierő
néhány tisztje és a Washingtonból ér-
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2. ábra: ER-2-es és DC-8-as az Arena Artica hangárban Kirunában (Svédország). A
NASA az ózonréteg állapotát vizsgálta (Jim Ross)

kező CIA-hivatalnokok lehettek. LeVier csinált egy hibátlan felszállást, felemelkedett 3810 m magasságba, és
repült negyvenöt percet. Minden si
mán ment a leszállásig, ahol az első
két kísérletnél a gép bólogatni kezdett.
(Az esetek többségében ez a pilóta hi
bája. Nem találja el a megfelelő besiklási szöget, ezért a botkormánnyal
pumpálva hol lenyomja, hol felemeli a
gép orrát. Ha nem csinál átstartolást,
előbb-utóbb megint odaveri a gépet,
mint a harmadik leszállásánál.) Har
madszorra a nézők hibátlan leszállást
láthattak, mely után az Article-341-es
magabiztosan gurult a megállóhelyre.
A próbarepülések elején a légierő
U-2 (Utility) jelöléssel látta el a gépet.
Már ekkor kiderült, hogy az U-2-es ko
moly követelményeket támaszt pilótájá
val szemben. (A bevetéskor alkalmazott
magassági tartományban a csúcsse
besség és az átesési sebesség között
rendkívül kicsi a különbség. Kis sebes
ségtartományban tartani a repülőgépet
több órán keresztül egy nagyon szűk
térben,
közben
navigálni,
felderítőberendezést kezelni, miközben
„vadásznak” rá, komoly fizikai és mentá
lis alkalmasságot igényel.) Ennek a se
bességtartománynak a betartása vált a
gép kézben tartásának egyik sarokpont
jává. Bebizonyosodott, hogy a bevetési
magasságban történt átesés után na
gyon nehéz visszanyerni az uralmat a
gép felett, de nem lehetetlen. Bevetések
alkalmával, csökkentve ezzel a tüzelő
anyag-fogyasztást és az infra érzékelhetőségét, a hajtóművet leállították. Egy
ideig a repülőgép vitorlázva folytatta út
ját, míg repülési magassága folyamato
san csökkent. Amennyiben ez a magas
ság már veszélyeztette volna a bizton
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ságát, a hajtómű újraindítása után ismét
magassággyűjtésbe kezdett. Ebben a
magassági tartományban a pilóta nem
hagyhatja el a kabint, mert a rendkívül
alacsony légnyomáson vérében az oxi
gén gáz halmazállapotúvá válik, eléri a
forráspontját, és ez gyors halálhoz ve
zet. Az U-2-essel történő leszállás kivé
teles képességet és állandó figyelem
összpontosítást igényel. Leszállás előtt
a szárnyakban található üzemanyagtankokat ki kell üríteni, illetve a gép tör
zsébe átszivattyúzni, különben a gurulás során a nehezebb szárnyvég lecsa
pódik, és ez a repülőgép „berádlizásához” (a szárnyvég a földhöz ütődéskor közel megáll, és e pont körül a
géptörzs közepe és farokrésze különbö
ző sugarú körön fordul, ilyenkor a fellé
pő erő eltörheti a géptörzset) és géptö
réshez vezethet. Az U-2-es leszállása
kor a kicsi siklószög miatt a pilóta nem
látja, milyen magasságban van a leszál
lópálya fölött, ezért egy másik U-2-es
pilóta egy mozgó pontból irányítja a gé
pet vezető társát. A repülőgép megállá
sa után a földi személyzet visszahelyezi
a ledobható kerekeket, és az U-2-es
már „taxizhat” is a hangárba.
Az U-2-es korai próbarepülései bi
zonyították, hogy képes nagy magas
ságból földi felvételeket készíteni, és
ezeket nagy távolságból haza is hozni.
Erre ebben az időben sem nyugaton,
sem keleten nem volt képes más repü
lőeszköz.

Az U -2A sorozatgyártása
Az U-2-es prototípusának kísérleti re
pülése 1955 végéig folytatódott. A CIA
az első szerződésben 20 darab gépet

rendelt meg a légierő U-2A jelölésével.
Az U-2Atöbb ponton jelentősen eltért a
prototípustól. A korábbi 47 kN-os Pratt
and Whitney J57-P-37 hajtóművet 50
kN-os J57-P-31A-ra cserélték, melyet
speciálisan nagy magasságú repülésre
terveztek. A kabin belsejében található
vászonrolót is kicserélték egy a kabin
tetején lévő, fehérre festett plexilemez
re. A közvetlenül az oldalkormány alatt
található áramvonalas kúpot megna
gyobbították, helyet biztosítva ezzel
egy fékezőernyő vagy más utólagosan
felszerelhető szenzor számára. A kez
deti modellekben nem volt katapultülés,
de a későbbi tapasztalatoknak köszön
hetően ezt is felszerelték. A Groom
Lake-ben a CIA-nek átadott Ü r 
eseket nem festették le, kivéve a fontos
szervizeléshez használt jelöléseket. Az
összes korai U-2-es variáns az U-2A
sárkányára épült. Az U-2A variációit
többször átépítették, és ezeket új jelö
léssel (U-2B-től N-ig), továbbá bizton
sági okokból hol CIA, hol NACA, hol
NASA felirattal látták el. A szériaszá
mok is állandóan cserélődtek. Volt úgy,
hogy két különböző gép futott ugyanaz
zal a számmal - így fordulhatott elő,
hogy az elkészült 16 gépet 53 széria
számmal jelölték a USAF-nál.

Kémrepülések a CIA vezetésével
Amíg építették az U -2 első prototípu
sát, a CIA megkezdte a személyzet vá
logatását és kiképzését. A válogatás
során a jelölteknek bizonyítaniuk kellett
kiemelkedő állóképességüket, hogy
nincs klausztrofóbiájuk, és komoly biz
tonsági, megbízhatósági ellenőrzésen
mentek át. Az U-2-esek pilótái katonai
vagy volt katonai pilóták közül kerültek
ki. A tényleges CIA-alkalmazás mellett
fedő beosztást kellett kitalálni számuk
ra, ami a legtöbb esetben a Lockheed
nél kísérleti repülési tanácsadóként
történő alkalmazást jelentett. Mielőtt el
kezdődött volna a repülési kiképzésük,
a jelöltekl külön oktatást és eligazítást
kaptak a CIA-műveletekből és -szabá
lyzatból. 1956 áprilisára az első cso
port befejezte a CIA-és a repülési ki
képzést, és készen állt az első hadmű
veleti feladatok végrehajtására. A sze
mélyzet az első két elkészült U-2-t be
rakta egy C—124 Globemaster fedélze
tére, és leszállították a RAF lakenheath-i légibázisra, Nagy-Britanniába.
Biztonsági okokból természetesen fe
dőszervezetet hoztak létre, első időjárás-felderítő század névvel (Weather
Reconnaissance Squadron/Provisional-1), és megkezdték a nagy magas
ságú „időjárás-felderítést” .
Alig egy évvel korábban Eisenhower
elnök az egész világ számára indítvá-

nyozta a „nyitott égbolt” politikáját, bele tiszták voltak. Jegyzéket készítettek a
értve a Szovjetuniót is. Ekkor már köz további átrepülési tervekről, és ezeket
tudott volt, hogy a Szovjetunió komoly Eisenhower elnök azonnal jóváhagyta.
nukleáris kapacitásokkal rendelkezik, A második CIA-egység, a WRS(P)-2
és nagy léptekben fejleszti interkonti 1956 augusztusban kezdte meg műkö
nentális csapásmérő képességét. A dését az adanai (későbbi nevén Incirlik)
légibázison Törökországban. 1957 feb
kölcsönösségen alapuló lehetőség
nem nyerte el a szovjet vezetés tetszé ruárjában a WRS(P)-1 áttelepült a
sét, és ez a visszautasítás indította el giebelstadti légibázisra, Würtzburg mel
végül is a titkos légi felderítéseket a lé. A két század közötti együttműködés
Szovjetunió felett. Amíg a CIA-pilóták 1957 közepén vált szorosabbá, amikor
és az U-2-esek berendezkedtek a RAF a WRS(P)-1 is áttelepült Incirlikbe,
lakenheath-i légibázisán, megérkezett mert a KGB felfedezte települési helyét.
Eisenhower elnök engedélye a nagy
A berepülések zavartalanul folytatód
magasságú légi felderítések végrehaj tak 1960-ig, mélyen a szovjet légtérben,
tásárat. Magas rangú brit hivatalok, ér de közben létrejött a harmadik egység is
tesülve az „időjárás-felderítés” tényle a Japánban található atsugi légibázison,
ges feladatáról és annak lehetséges ázsiai célokat felderítendő.
következményeiről, tiltakozást nyújtot
A szovjet légvédelem számtalan kísér
tak be, aminek következményeként a letet tett ezen berepülések megakadá
WRS(P)-1 áttelepült Wiesbadenbe, lyozására, de elfogási kísérleteik kudar
NSZK-ba, és így ez a hely lett a tényle cot vallottak. A MiG-15-ös, -17-es és
ges felderítőrepülések első bázisa.
-19-es elfogó vadászrepülőgépek nem
1956.
július 5-én a NACA 187-es jelvoltak képesek elérni az U-2-esek beve
zéssel és 2014-es bevetési számmal tési magasságát. Ez csak a MiG-21elhagyta a wiesbadeni légibázist, és vé eseknek sikerülhetett, de azok ilyen ma
gigrepülte a Moszkva-Leningrád útvo gasságban már nem voltak képesek
nalat, a világ két legkeményebb légvé manőverek végrehajtására. így amikor a
delmi körzetét. A bevetés teljes sikerrel 21 -es elérte a megfelelő magasságot a
zárult. A szovjetek a légterükbe történt támadáshoz, az U-2-es pilótának egy
behatolást egy Szmolenszkben telepí szerűen csak ki kellett térnie, és elkerül
tett В 200-as lokátorral észlelték, de nie az elfogót. A MiG-21-esek által
nem értesítették a világsajtót. Az U-2- használt AA-2 Atoll levegő-levegő légies által készített felvételek hihetetlenül harc-rakéták is alkalmatlanok voltak eb

ben a magasságban a manőverezésre,
így ezek esetében is csak egy kis irányváltoztatásra volt szükség ahhoz, hogy
ne tudják követni az U-2-es pályáját.
A hagyományos légelhárító tüzérség
is teljesen hatástalannak bizonyult az
U-2-es ellen, így a szovjet vezetés a
föld-levegő légvédelmi rakéták felé for
dult, melyeknek a legtöbb esélyük volt
a behatolók elhárítására. Teljes erővel
kezdtek bele az SZ-75 Dvina (SA-2
Guideline) rakéták fejlesztésébe, me
lyek a vietnami háborúban is nagyon
„népszerűek” voltak. A későbbiek fo
lyamán az összes elvesztett U -2 a
Guideline2 számlájára írható, beleért
ve Francis Gary Powers gépét is.
Powers hadnagy a USAF F-84G
Thunderjet gépének pilótája volt, amíg
nem jelentkezett U-2-kiképzésre. Ő a
második csoporttal végzett a Ranchon
1956 májusában. Az incirliki bázison
került „első” beosztásába, és már
szeptember hónapban végrehajtotta
első éles bevetését, melynek feladata
a határvidék elektronikai felderítése
volt. 1960. május elsején repült 28. be
vetésére, ez egyben az utolsó is volt.
Korábbi bevetései során Powers ho
zott felderítési adatokat Szíriából, Irak
ból, Szaúd-Arábiából, Libanonból és
Jemenből, valamint a brit és francia
hadihajók tartózkodási helyéről a szu
ezi válság idején. Feladata ez alka
lommal a Pleszetszk és Szverdlovszk
térségében található R-7-es (SS-6
Sapwood) interkontinentális balliszti
kus rakétaindító állások fényképezése
volt, de képeket kellett volna hoznia
Kirov, Arhangelszk és Murmanszk kör
zetéből is, mely során először repülte
volna teljesen keresztül a Szovjetuni
ót. A terveknek megfelelően egy átrepülés után a peshavari repülőtérről
(Pakisztán), indult az 56-6693 széria
számú repülőgéppel, és Dushambe
térségében lépte át a szovjet határt.

Jegyzet
1. A jelöltek közé bekerültek kelet-eu
rópai emigránsok is. Rendelkeztek
helyismerettel, és nem akartak fogság
ba esni. Ebben a keretben repült Kún
Miklós is, emigráns repülőkapitány, aki
a MALERT, majd a MASZOVLET piló
tája volt.
2.
A NATO-név nem takarja a későb
bi modernizálásokat. Minden hasonló
rakétát így neveztek.
(Folytatjuk)
Hajdú Ferenc
Színes fotókat lásd a 38-39. oldalon.
Szerk.
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Kínai gyártmányú harckocsik III. rész

Type 98
A legújabb kínai gyártmányú közepes harckocsit a 90-es
években fejlesztették ki, és az 1999-es pekingi katonai
parádén mutatták be először a nyilvánosság előtt. A fej
lesztési munkák visszanyúlnak a Type 90 programhoz,
amikor is elhatározták, hogy az orosz T-72-eshez hason
ló típussal váltják fel elavuló harckocsijaikat.
A Type 98 a Type 90 páncélzattal, a tűzvezető és meg
figyelő rendszerek továbbfejlesztésével jött létre. A harc
kocsi elrendezése hagyományos, személyzete háromfős,
a vezető fülkéjét a jármű elején alakították ki, a parancs
nok és a lövegkezelő a jármű közepén lévő toronyban
dolgozik.
A motor a harckocsi hátuljában nyert elhelyezést, tábo
ri körülmények között 30-40 perc alatt cserélhető ki. A
hagyományos, torziós felfüggesztést alkalmazták a gu
mis futógörgőknél, a hátsó görgő hajtja meg a lánctalpat.
A torony a nagyobb lőszer-javadalmazás és a beépített
berendezések miatt jóval nagyobb lett, mint a Type 90
harckocsinál. Ezért a torony és a harckocsiteknő között
rés található, amely nem a túlélőképességet szolgálja.
Egy közvetlen találat esetén ugyanis az egész torony le
robbanhat. A Type 98-nál ezenkívül számos olyan újítást
sem alkalmaztak, amely a modern nyugati típusoknál a
lehető legkisebbre csökkenti a károkat a kumulatív löve
dékek becsapódása esetén. Például nincs páncélozott
válaszfal a személyzet munkahelye és az üzemanyagtar
tály, valamint a lőszerek tárolására kialakított részek kö
zött. Szintén nincs nyoma a felfelé nyíló paneleknek,
amelyek egy belső robbanás energiáját elvezetnék.
A fő fegyverzet egy sima csövű, kétsíkú stabilizátorral
ellátott 125 mm-es ágyú. Az automata töltőgéppel ellátott
löveg valószínűleg az orosz 2A46 típus licencváltozata.
Az alkalmazott lőszertípusok között megtalálható az űr
méret alatti, szárnystabilizált nyíllövedék, a kumulatív
páncéltörő gránát, valamint a hagyományos repeszhatású lőszer. A modern nyugati tapasztalatok alapján a kína
iak is kifejlesztettek zömített uránból készült páncéltörő
lövedéket. Az oroszokhoz hasonlóan a kínaiak is alkal
mazzák az ágyú csövéből indítható, irányított páncéltörő
rakétákat. Ez valószínűleg az orosz 9K119 Reflex típus
vagy annak kínai változata. Atűzvezetés pontosságát se
gíti elő a lézeres távolságmérő, a szélsebességmérő, a
ballisztikai számítógép, valamint az ágyú csövét borító,
hőelnyelő bevonat. A kétsíkú stabilizátor segíti a menet
közben leadott lövések pontosságát.
A parancsnok kilátását összesen hat fix periszkóp se
gíti, de ezenkívül beépítettek egy stabilizált panoráma
célzókészüléket is. A lövegkezelő-irányzónak is külön
rendelkezésére áll egy stabilizált célzókészülék, amely
rossz látási körülmények között is alkalmazható a hőké
palkotó rendszere segítségével. A parancsnok műszerfa
lán található képernyő a lövegkezelő-irányzó hőké
palkotó rendszeréről kapja a képet. Ezáltal a parancsnok
is képes a harckocsiágyú kezelésére.
A Type 98 rendelkezik fedélzeti számítógéppel, amely
feldolgozza a GPS és az inerciális navigációs berendezé
sekből a navigációs, valamint a megfigyelőrendszerekből
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és különböző érzékelőkből bejövő adatokat. Ezáltal folya
matosan elősegíti az azonnali időben történő helyzetérté
kelést és a látótávolságon túli célkeresést és célmegsem
misítést.
Kiegészítő fegyverként beépítettek egy, a löveggel párhuzamosított 7,62 mm-es géppuskát és egy 12,7 mm-es
légvédelmi géppuskát, melyet a parancsnoki toronynál
szereltek fel. A torony páncélzata hegesztett eljárással
készült. A nyugati harckocsikra jellemző szögletes kiala
kítás jelenti a leglátványosabb eltérést az orosz tervezé
si irányvonaltól. A kínaiak kompozit páncélkiegészítést is
alkalmaztak a homlokrészen. A páncélszerkezet modulrendszerű, vagyis a sérült részeket gyorsan ki lehet cse
rélni, de az élettartam alatti korszerűsítések is könnyen
elvégezhetőek az ilyen felépítésnél. Reaktív pótpáncél
zat felszerelése is lehetséges.
A személyzet túlélését segítheti az automata tűzoltó
berendezés. A harckocsi rendelkezik aktív védelemmel
is, ez magában foglalja az integrált lézeres távolságmérő-figyelmeztető és önvédelmi eszközöket. Ez a rendszer
másképpen üzemel, mint az orosz Drozd, Drozd-2 és
Arena, amelyek lövedéket lőnek ki a harckocsit fenyege
tő rakéta vagy lövedék elhárítására.
A jelentések szerint egészen egyedi módját választották
az aktív védelemnek. A kínai lézeres eszközök közvetlen
támadást intéznek az ellenfél fegyverének optikai eszkö-

31. ábra: Type 98 terepen

32. ábra: Type 98 bemutatón

34. ábra: Type 98 vasúti szállításra előkészítve
38. ábra: A szögletes torony oldalára ködvetőket szereltek fel

35. ábra: Type 98 katonai díszszemlén

40. ábra: Hátulról megfigyelhető a vízsugárhajtómüvek kiöm
lőnyílása

zei és annak kezelője ellen. A rendszer magában foglalja
a kupola alakú lézeres besugárzásjelzőt, mely eszköz a
torony tetején kapott helyet, a parancsnoki búvónyílásnál.
Ez figyelmezteti a személyzetet az ellenséges lézeres táv
mérők vagy célravezető rendszerek alkalmazásáról. Ek
kor a tornyot a besugárzás irányába fordítják, és megkez
dik a lézeres önvédelmi berendezés alkalmazását. Ez a
doboz alakú eszköz a lövegkezelő-irányzó búvónyílásnál

található. Először csökkentett erősségű sugárral megke
resik az ellenséges lézer forrását, majd nagyobb teljesít
ményre kapcsolva működésképtelenné teszik, ezenkívül
súlyos sérülést okozhatnak a kezelő-irányzó látószervé
ben is. A nyilvánosságra került fényképek alapján a léze
res berendezés működési szögtartománya lehetővé teszi,
hogy a lövegcsőnél is magasabbra emelkedjen, vagyis lé
gi célok ellen is bevethető legyen. Alkalmas lehet a saját
2004/4 HADITECHNIKA 33

harcjárművek közötti kommunikációra is. Ezáltal rádiófor
galmazás nélküli kapcsolatot létesíthetnek, vagyis védel
met élvezhetnek az ellenséges rádiófelderítéssel és rádi
ózavaró tevékenységgel szemben is.
A Type 98 meghajtását egy 1200 lóerős, folyadékhűtéses, turbófeltöltős dízelmotor látja el. Ezt valószínűleg a
német WD396 motor technológiája alapján fejlesztették
ki. A motor teljesítménye miatt az 52 tonnás harci tömeg
mellett a fajlagos teljesítmény 23 lóerő/tonna.

Type 99

Ez az úszó harckocsi jól jellemzi Kína katonai doktríná
ját, amelyben igen fontos szerepet szánnak egy lehetsé
ges inváziónak Tajvan szigete ellen. A tengeri deszanthadműveletekre eddig is nagy számban álltak rendelke
zésre a Type 63 úszó harckocsik, de azok elavultnak
számítanak mind a védettség, mind a tűzerő szempont
jából.
Az
első
nyilvános
bemutatkozás
egy
összhaderőnemi gyakorlaton történt meg 2000-ben. Ed
dig kb. 80 darab épült meg, és még 600 darabot akarnak
rendszeresíteni.

A Type 99 azonban nem vadonatúj konstrukció, a Type
63 sok ismérvét viseli magán. A hegesztett torony és tek
nő azonban sokkal nagyobb harcértékűvé teszi az amfíbia
harckocsit. A 105 mm-es harckocsiágyú páncéltörő képes
sége a könnyű harckocsik ellen kiváló. Ez meg is felelne a
szigeten zajló hadműveletekben. Az alkalmazott lőszerek
között űrméret alatti leváló köpenyes és kumulatív lövedé
kek szolgálnak a páncélozott célok leküzdésére. A repeszlőszerek pedig a puha célpontok ellen alkalmazhatóak. A
megnyújtott teknő sokkal jobb úszóképességet tesz lehe
tővé, mint az elődje. A kiegészítő fegyver a szokásos párhuzamosított és a tetőre szerelt légvédelmi géppuska.
A számítógépes tűzvezető rendszer magában foglalja a
lézeres távolságmérőt, a tetőre szerelt stabilizált
célzóberendezést, amely minden napszakban alkalmaz
ható. A hegesztett páncélzatú teknő és torony nagyobb
védelmet nyújt, ezenkívül rendelkezésre áll a könnyen fel
erősíthető kompozit páncélzat, valamint reaktív pótpán
cél. A négycsövű ködvetőt a torony oldalára szerelték fel.
A Type 99 meghajtását 1000 lóerős dízelmotor látja el,
amelynek pontos típusa nem ismert.
Zsig Zoltán

AFöld adatai, a légi navigációs távolságmérés alapjai
Bevezetés

Annak ellenére, hogy a huszonegyedik század első évtized
ében élünk, sajnos nem minden esetben van tiszta képünk
bolygónk főbb geometriai adatairól. Azonban a rendelkezé
sekre álló (elsősorban a légi navigáció tárgykörében meg
született) szakirodalmi források olykor nem egységesek né
hány alapfogalom, valamint ezek definícióinak értelmezésé
ben. Szükséges tehát - nemcsak a történeti hűséget figye
lembe vevő - új ismeretek összeállítása, valamint ezen is
meretek rendszerezése is.
Munkámban szükséges volt kitérnem arra a tényre is,
hogy a polgári légi navigációs térképek és a katonai légi
tájékozódásra használt térképek ellipszoidjai, valamint
azok alapadatai különbözőek.
Fentiek mélyebb fokú megismeréséhez nyújt segít
séget az olvasónak a következőkben ismertetésre kerülő
tudományos publikáció.

A Föld alakja és méretei

A Föld méreteire vonatkozó első méréseket Eratosthenes
végezte az i. e. III. században. Azt észlelte, hogy a nyári
napforduló (szoliszticium) idején délben egy bizonyos ku
tat Syenében (Asszuán) a Ráktérítő alatt egész mélysé
gig megvilágított a napfény, amikor a Nap a meridiánon
áthaladt, azonban kb. 500 mérfölddel északra, Alexandri
ában ugyanebben az időben délben is árnyékot vetett.
Ebből Eratosthenes arra következtetett, hogy a jelenség
a Föld görbületének következménye, és feltételezte,
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hogy a Föld gömb alakú. Alexandriában egy ismert ma
gasságú tárgy (a világítótorony) árnyékának segítségével
Eratosthenes a zenittávolságot 7,5°-nak, vagyis a Föld
kerülete 1/48-ad részének határozta meg, ebből a teljes
kerületnek 48x500, vagyis 24 000 mérföldnek kell lennie.
(A tényleges adat kb. 24 900 (szárazföldi) mérföld.
Az első kételyek, miszerint a Föld nem tökéletesen
gömb alakú, akkor merültek fel, amikor Newton (1670)

gravitációs törvényét megalkotta. A szabadon lengő ingá
val végzett mérések azt mutatták, hogy a nehézségi
gyorsulás értékei a gömb alakúnak feltételezett Föld fel
színén sem mindenütt egyenlők, hanem az egyenlítőtől a
pólusok felé haladva értékük nő.
A földfelszínen egy adott m tömegű testre ható vonzó
erő a Föld középpontja felé mutató nehézségi erőből és
a forgástengelyre merőleges centrifugális erőből tevődik
össze. Ha azonban a tömegvonzás értéke a pólusok irá
nyában növekszik, akkor Newton gravitációs törvénye ér
telmében (a vonzóerő a távolság négyzetével arányosan
csökken) a poláris Föld-átmérőnek rövidebbnek kell len
nie, mint az egyenlítőinek. Vagyis az Egyenlítőnél távo
labb vagyunk a tömegközépponttól, tehát a Föld a sar
koknál lapult, tehát nem gömb alakú, hanem a sarkok irá
nyában kisebb tengelyű forgástest. P. Laplace és A.
Humboldt a XIX. században tovább finomították az elmé
leti megfontolásokat, így jutottak a geoidnak nevezett, a
Föld fizikai alakját legjobb megközelítő formához.

A Föld alakja

3. ábra: A földgömb nevezetes vonalai, pontjai

A navigációs számítások során a Földet tengelye körül
forgó gömbnek tekintjük. A gömbalak, a forgási ellipszoid
és a szferoid különbségét az 1. ábra mutatja. A földgömb
ön a tájékozódást a földrajzi fokhálózat segíti.

/
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A Föld méretei

A Föld méreteit legjobban a forgási ellipszoiddal lehet
meghatározni. A Francia Tudományos Akadémia
1735-41 között két expedícióval meghatároztatta az
Egyenlítőnél és az északi pólushoz közeli Lappföldön az
ellipszoidi fokív görbületi sugarát.
Először F. W. Bessel (1784-1846) határozta meg tudo
mányos pontossággal a Földnek mint forgási ellipszoid
nak a méreteit 1840-ben. Bessel adatai a (fél)földtengelyek vonatkozásában 6 377 397 és 6 356 079 m.
Az újabb mérések figyelembevételével J. F. Hayford
(1868-1925) 1910-ben levezetett ellipszoidját 1924-ben
„nemzetközi ellipszoidénak nyilvánították, aminek fél
nagytengely és fél kistengely értékei rendre 6 378 388 és
6 356 912 m.

2. ábra: A forgási ellipszoid

4. ábra: Hosszúsági körök

1944-ben F. Ny. Kraszovszkij ismételten feldolgozta az
addigi mérési eredményeket, ami elvezetett a 6 378 245
és 6 356 863 m értékekhez. Számításait csak a műhol
dak méréseivel nyert nagytömegű adat feldolgozása mó
dosította. A forgási ellipszoidot, melyet a műholdas méré
sek számítógépes feldolgozásával nyertek, a Nemzetkö
zi Geodéziai és Geofizikai Unió (International Union of
Geodesy and Geophysics - lUGG) 1967-ben általános
alapfelületként javasolta a földmérést.
A forgási ellipszoidot (2. ábra) a két féltengely hosszá
val (a és b) és a lapultság (c) nagyságával (a-b/2) lehet
meghatározni.
Fent nevezett vetületi forma fél nagytengely- és
kistengelyértékei 6 378 160 és 6 356 775 m.
Az MÉF2 háromszögből az e2 = a2-b2 összefüggés
alapján a lineáris excentricitás (e) értéke, azaz a közép
pont és a fókuszpont távolsága határozható meg. A nu
merikus excentricitás (E) értéke a lináris excentricitás (e)
és a nagy (egyenlítői) féltengely (a) aránya: E = e/a. A nu
merikus excentricitást az ellipszis, illetve az ellipszoid
alakszámának is nevezik, mert ha ez az érték kicsiny, ak
kor ez azt jelenti, hogy a kis „e” érték áll a számlálóban,
azaz kör vagy gömb alakhoz közelít a forma.
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A polgári légi navigációs térképek és a katonai légi
tájékozódásra használt térképek ellipszoidjai, valamint
azok alapadatai különbözőek.
Ez év július 1-jétől az MH a WGS-84 földmodell ellip
szoidját használja, mely tengelyeinek hossza 6 378
137,0, illetve 6 356 752,3 méter, ami azt jelenti, hogy a
Föld középpontja és az egyenlítő közötti távolság ebben
a rendszerben mindössze 21 kilométerrel rövidebb, mint
a Föld középpontja és a sarkok (akár az Északi-sark,
akár a Déli-sark) közötti távolság. A hazai EOV alapú
koordinátarendszer és a WGS-84 koordináta-rendszer
közötti átszámítás utófeldolgozással lehetséges. Az
átszámítás akkor adhatja a legpontosabb eredményt, ha
a WGS-84 koordinátarendszer EUREF (European Ref
erence Frame) rendszer és az EOV közötti átszámítást
végezzük el. A transzformáció alapja az ún. Bursa-Wolfmodell alapján számított paraméterek (összesen 7
paraméter) meghatározása és ezek átszámítása. A mo
dell mind 2D, mind 3D koordináták átszámítására
egyaránt alkalmas.
Földrajzi helymeghatározás
A Földgömb nevezetes vonalai, pontjai
Földtengely: az az átmérő, amelyhez viszonyítva a Föld
forgó mozgást végez.
Földrajzi sarkok (pólusok): A Föld felületének azon
pontjai, ahol a forgástengely a gömbfelszínt döfi.
Északi-sark: ahonnan nézve a Föld forgása az óramu
tató járásával ellentétes irányú.
Déli-sark (az előbbivel átellenben): ahonnan nézve a
forgás az óramutató járásával megegyező.
Nagykör: a Föld középpontját magukban foglaló, síkokkal
kimetszett körök a földgömb felületén. Számtalan ilyen lehet.
Egyenlítő (equator): az a legnagyobb átmérőjű kör,
melynek metszősíkja a Föld tengelyére merőleges.
Hosszúsági kör (délkör v. meridián): azok a nagykörök,
melyeknek metszősíkja a Föld tengelyét magában foglal
ja (4. ábra).
Kiskör: minden olyan kör a gömbfelületen, melynek
metszősíkja nem foglalja magában a Föld középpontját.
Számtalan ilyen lehet (5. ábra).
Szélességi kör (párhuzamosok): az Egyenlítő síkjával
párhuzamos síkok által kimetszett kiskörök a földgömb
felületén (6. ábra).
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A forgási ellipszoid felületén egy tetszőleges (P) pont
helyzete földrajzi szélességével (j) és földrajzi hosszúsá
gával (i) határozható meg.
A tájékozódás céljait szolgáló földrajzi helymeghatáro
zásnál a szintfelületre, a forgási ellipszoidra vagy gömb
re vonatkozó értékek elhanyagolhatóan kicsiny különbsé
gei miatt mindig a gömbi földrajzi szélesség és a földraj
zi hosszúság értékeit használjuk. Ha a földgömbön vala
mely pont helyét meg akarjuk jelölni, akkor a földrajzi fok
hálózatot, mint egy koordinátarendszert (gömbi poláris
koordinátarendszert) használjuk.
A földrajzi szélesség (j): az Egyenlítő és az észlelési
helyen áthaladó szélességi párhuzamos közötti délkör ív
fokban mért hossza. Tulajdonképpen az a szögérték, me
lyet az adott pontban a gömböt érintő síkra merőleges vo
nal (a pont normálisa) az Egyenlítő síkjával bezár.
A földrajzi szélességet az Egyenlítőtől északra és dél
re mérjük 90°-ig. (A 90. szélességi kör már egy pont, ma
ga a pólus.)
A földrajzi hosszúság (I): az Egyenlítő ívének fokokban
mért hossza, a kezdő meridián és az észlelési helyen átha
ladó délkör között. Másképpen megfogalmazva az a gömbi
szög, melyet az adott ponton áthaladó hosszúsági kör sík
ja egy kiválasztott kezdő hosszúsági kör síkjával bezár.
A múlt század századfordulója óta nemzetközi megálla
podás szerint kezdő hosszúsági körként a London mellet
ti greenwichi csillagvizsgáló állomáson áthaladó meridiánt
jelölték meg. Korábban más kezdő hosszúsági köröket is
alkalmaztak. A legtöbb országban, a Kanári-szigetek leg
nyugatibb tagján, a Ferro-szigeten átmenő, 1634-ben
meghatározott kezdő meridiánt alkalmazták a térképen.
Orosz térképeken a Szentpétervár melletti pulkovói csil
lagvizsgáló délkörét használták ekként. (Középkori ma
gyartérképeken például bécsi, pozsonyi, budai kezdő dél
körökkel is találkozhatunk.) A földrajzi hosszúságot tehát
Greenwichtől keletre és nyugatra 180°-ig mérjük.
Ferro Greenwichtől nyugatra van, hosszúsága: 017° 39’
46” W. Pulkovó Greenwichtől keletre található, hosszúsága:
030° 19’ 39” E. A Ferihegyi repülőtér vonatkozási pontjának
földrajzi koordinátái: 47° 26’ 18” N és 019° 15’ 48” E.
Két adott földrajzi pont relatív szélességkülönbségét
úgy kapjuk meg, hogy amennyiben a két pont azonos fél
gömbön van, vagyis mindkettő északi vagy déli széles
ség, a nagyobb értékből kivonjuk a kisebbet. Ha egyik az
Egyenlítőtől északra, míg a másik pont az Egyenlítőtől
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2004. június 17-én Kecskemétre érkezett a cseh Aero L-159 ALCA típusú többfeladatú repülőgép 5832-es oldalszámú
együléses példánya. Ezen az MH légiereje 150 repülőórát bérelt gyakorló célra. - Szerk.
Fotók: Baranyai László
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A vonatkozó cikket lásd a 28. oldalon.
Szerk.

1. ábra: Korai U-2R felszállás közben
2. ábra: Egy U-2-es pilóta segíti társa
leszállását
3. ábra: Az U-2-es korai változata,
már USAF-jelöléssel és -számmal
4. ábra: U -2S (U.S. Air Force photo by
Master Sgt. Rose Reynolds)
5. ábra: U -2 R típus elölről nézve
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6. ábra: Az U -2R szárnyai alatt jó l
láthatók a felszállás során „visszama
radó” támasztó futók, az úgynevezett
„Pogo"-k
7. ábra: Walter Flint alezredes felszál
lása, áttelepülésekor szaúd-arábiai
bázisára 2003. április 11-én (U.S. Air
Force photo by Staff Sgt. Matthew
Hannen)
8. ábra: U-2-es kiképző repülésen
(U.S. A ir Force photo by Master Sgt.
Rose Reynolds)
9. ábra: Az U -2 S felszállás előtti
felkészítésén részt vesz a pilóta is
(U.S. A ir Force photo by Master Sgt.
Rose Reynolds)
10. ábra: Az U -2 S pilótakabinja,
amely megegyező az U -2 R/TR-1 A
típussal (Lockhead)
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2004. május 18-án Kecskemétre érkezett a cseh Aero L-159B kiképzőgép 6073-as oldalszámú, bemutató színekre fes
tett példánya 375-ös pozíciószámmal. Az MH légiereje hat fő pilóta részére korlátozott repülőórát bérelt a gépen, hogy az
átképzést az L-159 ALCA típusra biztosítsák. - Szerk.
Fotó: Baranyai László
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____
-Vá
2004. április 28-án Kecskeméten elkészült a 09-es oldalszámú MiG-29 В vadászgép, új kettős szürke színű, NATO-jellegű festéssé. Összehasonlításképpen a 26-os kétüléses B, és a 02-es oldalszámú együléses még a régi színben látható.
- Szerk.
Fotó: B a ra n y a i Lá szló
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Fotók: Tóth Ferenc
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Az 11-2/3 m csatagép emelésére 2000 májusban, a Ju 88G-1 emelésére 1996. júliusában került sor. - Szerk.
Fotók: Tóth Ferenc
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Fotók: Kai-jens Meyer
A vonatkozó cikket lásd a 26-27. oldalon. Szerk.
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délre van, akkor a két értéket összeadva kapjuk meg a
szélességváltozást, vagyis a relatív szélességkülönbsé
get két pont között (7. ábra).
Két földrajzi hely relatív hosszúságkülönbségét úgy tudjuk
meghatározni, hogy amennyiben a két hely azonos féltekén
található, vagyis mindkettő keleti vagy nyugati hosszúság, a
nagyobb értékből kivonjuk a kisebbet. Ha az egyik pont
Greenwichtől keletre, míg a másik pont Greenwichtől nyu
gatra van, akkor a két értéket összeadva kapjuk meg a
hosszúságváltozást, vagyis a relatív hosszúságkülönbséget
két pont között. A hosszúságváltozás mindig a rövidebb ív
az Egyenlítőn, vagyis soha nem lehet több 180°-nál!

meghatározására nem alkalmas. A szélességváltozások
azonban, mivel nagykörök mentén történnek, és a hozzájuk
tartozó szögek csúcsai a Föld középpontjával egybeesnek,
az előbbiek alapján felhasználhatók távolságbecslésre.
Egy szélességi (fok) perc változáshoz tartozó ív hoszsza a Föld felületén egységnyi: egy tengeri mérföld. Mint
hogy a Föld felülete és így alakja is szabálytalan, ez az
érték az Egyenlítő közelében 6046 láb, a sarkok közelé
ben 6108 láb. A középérték a 48° szélességi körön 6080
láb. (Az angol törvényes mérföld - statute mile - 5280
láb.) Egy tengeri mérföld metrikus megfelelője 1852 m.

Felhasznált irodalom
A távolságm érés alapjai

Minthogy navigációs számítások szempontjából a Földet
gömbnek tekintettük, állandó sugárral (6371 km), azok
nak a szögeknek íve, melyek csúcsa a Föld középpontjá
val azonos, távolságmérésre alkalmas. Ezek a távolsá
gok a nagykör-ív, darabjai a hozzájuk tartozó távolságok:
szögtávolságok (8. ábra).
A délkörívek közötti távolságok az Egyenlítőnél a legna
gyobbak, a sarkok felé egyre kisebbednek, majd a sarko
kon az értékük nulla. Ez a meridiánkonvergencia következ
ménye. Ezért a relatív hosszúságkülönbség távolságok

Györkösy Lajos: Latin-magyar szótár. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1982. ISBN 963
Klighammer István-Papp Váry Árpád: Földünk tükre a
térkép
Larousse-enciklopédia, II. kötet. Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1993. ISBN 963 05 6421
Marjai Imre: Nagy hajóskönyv. Móra Kiadó, Budapest,
1981. ISBN 963 11 2486 X
Cambridge-enciklopédia. Macenas Kiadó, Budapest,
1999. ISBN 963 7425 659
Urbán István

Chaz Bowyer

LÉGI HÁBORÚ EURÓPÁBAN 1939-1945
XX. századi hadtörténet-sorozat
Az ismert brit repüléstörténész légi háborúit összefoglaló könyve először 1981ben jelent meg. Ebben csak az európai légi hadműveletekre koncentrál, és eze
ket brit szemszögből magyarázza. A Luftwaffe és a RAF küzdelmét helyezi a há
ború élvonalába, holott sehol nem a légierő döntötte el a harcokat. Az amerikai
légierő Európába való telepítését és a kombinált bombázó hadműveleteket, mint
a háború sorsát eldöntő műveletet tárgyalja. Összesen 14 fejezetre tagolva is
merteti a légi háború főbb szakaszait, elhárítva a felelősséget a hadijog elleni cse
lekedetekről és a népirtásról. A hadászati eredménytelenséget nem részletezi,
mivel sem a német haditermelés, sem a lakosság morálja nem omlott össze. A
kötetben egy ív képmelléklet található.
Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen 2004, 224 oldal, 2499 Ft
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Űrtechnika
A szovjet rakétakutatás kulisszatitkaiból

Korai szovjet rakéták II. rész
A következő hónapok előkészületei után, 1946. október
22-én éjjel a német rakétaszakembereket különös módon
ébresztették fel. A Vörös Hadsereg katonái dörömböltek
ajtóikon, és 5 éves önkéntes munkaszerződést ajánlottak
nekik. A 234 német - családtagjaikkal együtt - nemsokára
egy Szovjetunióba tartó vonaton találta magát. Amikor
megérkeztek, kijelölt munkahelyeiken - Himki, Monino és
Podlipki - zárt közösséget alkottak a szovjetekkel. De las
sanként Gorodomlja-szigetre költöztették őket, ahol állatkí
sérleteket végeztek, és valószínűleg biológiai fegyverekkel
kísérleteztek az 1930-as években. 1948. május 22-én már
a teljes csapat Gorodomlján volt, miközben a Krím-félszigeten megkezdték az első V-2-es kísérleti telep felépíté
sét, melyhez a szükséges felszereléseket Peenemündéből
szállították. A német csoport egy 600 km-es hatótávolságú
rakéta tervezéséhez fogott hozzá, G-1 (R—10) néven. Bár
a tulajdonképpeni munka Németországban kezdődött, az
igazi kihívást az jelentette, hogy a szükséges műszaki do
kumentáció még valahol útban volt a Zentralwerkéből
Szovjetunió felé. A nehézségeket még fokozta, hogy a ren
delkezésre álló szovjet technológia azon a szinten állt,
amelyet ők már az 1930-as években túlhaladtak. A csoport
végül teljesítette a feladatot, és a kész tervet 1948. decem
ber 28-án sikeresen meg is védte.
Közben a legnagyobb titokban a szovjetek megtették elő
készületeiket a nullszériás V-2-es rakéták indításához az új
indítóhelyen, Kapusztyin Járón. Az első indítást a Nagy Ok
tóberi Szocialista Forradalom 30. évfordulójára tervezték. A
rakéta elektromos gyújtószerkezetéhez szükséges villamos
kábelben fellépő hibával azonban nem tudtak megbirkózni.
Kétségbeesésükben felpakoltak 13 német szakembert egy
vonatra, akik kétheti utazás után szeptember 28-án meg is
érkeztek Kapusztyin Jarba. A hibát azonban ők is csak ok
tóber 15-ére tudták kijavítani. Hiába dübörgöttfel sikeresen
a magasba az első V-2-es rakéta október 18-án, egy rossz
parancs miatt visszafordult, és a földbe csapódott. A néme
teket rögtön szabotázzsal vádolták, bár november 13-áig
mind a tíz rakétát sikeresen elindították.
A 13 német december 9-én ért vissza Gorodomljára, de
a csoport továbbra sem tudhatott meg semmit a V-2-es
szovjet másolatáról, az R-1-es rakétáról, melynek repü
lési próbái 1948 szeptemberében kezdődtek el.
1948 végére a párhuzamosan dolgozó német csoportok
közül a himki befejezte tíz darab, méretarányosan kisebb,
KSz-59 Liliput elnevezésű hajtómű építését, mely gyöke
resen új, síklemezes, befecskendezéses égőkamrájú, 60
atmoszférás nyomású hajtóműkamrát tartalmazott.
A hajtóműveket a G-4/R-14-es rakétára szánták, és 1949
nyarától 1950 áprilisáig 100 égési próbát végeztek el, melyek
folyamán a hajtóanyagok széles skáláját használták fel, be
leértve a fluor összetételű és berilliumtartalmú hidridanyagokat is. A Liliput azonban sikeresen állta mindegyiket.
A vizsgálatok alatt a szovjetek fokozatosan átvették a
munkát, és 1948 után már németek nélkül folytatták a
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10-11. ábra: Az R -5M volt az első olyan szovjet rakéta,
amelyet éles atomrobbanófejjel indítottak. A műszaki tulaj
donságai ugyanolyanok voltak, mint az R-5-ösnek, kivéve a
hajtóanyag-betöltést. 1956 és 1968 között 48 darab állt ké
szenlétben 80 és 300 kilotonnás, illetve 1 megatonnás atom
robbanófejekkel

Win

'

12-13. ábra: Az R-11-esnél alkalmazlak először raktározha
tó hajtóanyagot. Mérete, felépítése a német Wasserfall raké
ta másolata. Előbb Koroljov majd Makejev tervezőirodája
foglalkozott az R-11-essel. 690 kg-os teherrel hatótávolsága
270 km, pontossága hosszban 1,5 km, szélességben 0,75
km. A röppálya legnagyobb magassága 78 km, repülési ide
je öt és fél perc. Legnagyobb égés végi sebessége 1430 m/s.
Az R-11 FM változat tengeralattjáróról indítható, de az 1959es sikeres próba ellenére sohasem állították hadrendbe

próbákat. 1951-re Glusko elkészült a 7 tonna tolóerejű
ED-140-es hajtóművel, amely a következő 15 esztendő
Glusko-hajtóműveinek alapját képezte.
Koroljovnak Glusko indítványozta, hogy az R-3-as raké
tájába ezekből a 7 tonna tolóerejű kamrákból 19 darabot

építsen be, és ezek mintegy „előégetőként” táplálják majd a
keverési funkciójú főkamrát. így lehetséges lesz a 100 ton
nás tolóerő túlszárnyalása is. A fejlesztési munkák alatt
azonban világossá vált, hogy a főkamrában a keverési folya
mat alatt fellépő stabilitási problémákat nem tudják leküzde
ni, ezért ezt a megoldást elvetették, ügy döntöttek, hogy az
ED-140 méretarányát megnövelik, és ez volt az első lépés
az R-7-es rakéta 65 tonnás tolóerejű RD-105/RD-106 haj
tóműveihez. Azonban ez a cél is elérthetetlennek bizonyult,
ezért Glusko megmaradt a 4 db, 25 tonna tolóerejű kamrá
nál az RD-107/RD-108-as hajtóművekben. Bár az alakzat
új volt és a kivitelezés látványos, az előkamra tolóereje
ugyanakkora marad, mint a V-2-es rakétáé.
Koroljov - bár elfogadta a döntést, hogy Gröttrup
G—4/R-14 alakzata kerüljön bele az R-3-as rakétába lassú feledésre ítélte az R-3-ast, miközben alkalmazta a
német eredményeket következő rakétájába, az R-7esbe. Mi indította el Koroljovot, hogy a G-4-es „csokor”
felépítését átvéve, egy hosszabb központi törzset kigon
dolva képzelje el az R-7-est? Talán a rejtélyes
G -5/R-15? Nem tudhatjuk, de a csokor elrendezéssel
vált lehetővé a hajtóművek egyszerre történő beindítása
lenn a földön, kiküszöbölve a légi indítást, amely a kez
deti, kétfokozatú rakétára vonatkozott, mint az amerikai
Atlas, illetve a Gröttrup R-12A. Kiküszöbölte továbbá 3 -4
olyan gyorsítórakéta felszerelését is, amelyeket könnyíté
sül menet közben leválasztottak volna, mint az amerikai
Atlas vagy a Gröttrup R-12K rakétáról.
Amikor az 1950-es évek végén elérkezett az idő az N1 -es
óriásrakéta megtervezéséhez, Koroljov ismét a német mun
kák felé fordult. Az N1 aerodinamikai alakjánál a G-2 és a
G -4 tervei voltak a mérvadóak: a 85 fokos lejtésű kúpos
alaptest, rajta a hengeres felsőtest és az élesen hegyes orr
rész, a kónuszos alakú védőburkolat, amely az indítandó űr
eszközt rejti. A szovjet gyártástechnológia csak annyit tett
hozzá, hogy gömbölyű tartályokat erőltetett Koroljovra, a vá
laszfalas, integrált Gröttrup-tartályok helyett.
A német csoport továbbra sem tudott semmiről, és mi
vel a szovjetek úgy ítélték meg, hogy már nem veszik sok
hasznukat, ezért 1951. április 3-ától megkezdték hazate
lepítésüket. 1953. november 22-én a csoport utolsó tag-

0 -6 R-15
ГЛ аШ с* Q *T
3000 kg (lm on warhead

R-7 In M I D***gn
RO-106/106 Engmvt
3000 kg Hasion warhead

R-7 Final Dwugn
RD-107/105 Engine*
5600 kg thermonuclear warhead

R-7 / Sputnik 1
RO-107/105 Engrwa

14. ábra: Az R-7-es rakéta fejlődését bemutató rajz. Néhány
forrás szerint a Gröttrup által tervezett rakétát ICBM-ként je 
lölték. Ha ez így volt, akkor bizony ez volt a közvetlen őse a
koroljovi R-7-esnek. A G -5 és R -1 5 a titkos és nyílt jelölést
jelenti
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16. ábra: Felállítják az R-9-es rakétát. Fejlesztését a kezde
tek óta elért eredményeknek köszönhette, és annak, hogy
tömege 100 tonna alatt maradhatott. A 81 tonnás induló tö
megű rakéta két változatát ismerjük a hajtóanyag összetétel
ének függvényében. Az R-9A kriogén (kerozin és folyékony
oxigén), az R -9B hypergolic (kerozin és salétromsav) üzem
anyagot használt. Hatótávolsága 1,7 tonnás hasznos teher
rel 12-13 ezer kilométer volt

esetleges szovjet megtorlást. A teljes történetet csak a
múlt század végén ismerhettük meg.

Jelentősebb szovjet rakétaszakemberek

15. ábra: A G -2-es rakéta - az első IRBM - 1000 kg hasz
nos terhet tudott 2500 km-re szállítani. A három darab V-2es hajtómű 100 tonna tolóerőt produkált. Érdekes, hogy en
nél a rakétánál alkalmazták - többek között - azt az ameri
kai Atlasnál később használt megoldást, mely szerint könynyítésül ledobták a két külső hajtóművet. A G-2-es kapta a
titkos R-6-os jelölést, a szovjetek nyíltan R-12-esnek ne
vezték (jobbra)
1949 októberében tervezte a német aerodinamikai szakem
ber, Albring a G-3-ast. Első fokozatként Gröttrup G-1-sét
használta, a második fokozat aerodinamikai elrendezése a
Sánger-féle bombázóéra emlékeztet. A 13 km-es magassá
got elérő, szuperszonikus sebességgel száguldó G -3-as 3
tonnás robbanófejet szállíthat 2900 km-es távolságra. Ez a
típus alternatívája volt Usztyinov 3 tonnás, 3000 km-re szó
ló 1949 áprilisi követelményének. A titkosság jegyében a
G-3-as az R-8-as jelölést kapta, míg nyíltan az R -13-as je l
zést viselhette (balra)

ja is visszatért Nyugat-Németországba. Gröttrupot a CIA
1957-ben meghallgatta, de információi sok valótlanságot
tartalmaztak, és a német részvételt is jelentéktelennek
tüntette fel, valószínűleg azzal a céllal, hogy elkerülje az
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Barmin, Vlagyimir Pavlovics (1909-1993): A Szovjetunió
úttörő szakembere, az indítóhelyek berendezéseinek fej
lesztésével foglalkozott.
Csertok, Borisz Jefszejevics (1912-): A szovjet rakéta
fejlesztési program úttörője. Az OKB-1-es tervezőirodá
ban Koroljov helyettese volt, és a repülés-ellenőrző rend
szerek fejlesztése tartozott hozzá.
Glusko, Valentyin Petrovics (1908-1989): A szovjet ra
kétakutatás úttörője volt. 1946-tól 1974-ig az OKB-456os tervezőiroda vezetőjeként rakétahajtóművek fejleszté
sével foglalkozott. 1974-től haláláig az Enyergijaegyesülés vezetőjeként tevékenykedett.
Iszajev, Alekszej Mihailovics (1908-1971): A szovjet rakétahajtómű-fejlesztés úttörője volt.
Koroljov, Szergej Pavlovics (1907-1966): A szovjet űr
program nagy energiájú, intelligens, széles látókörű ve
zetője volt, már ifjú korától tanulmányozta a rakétát. Meg
járta Sztálin börtöneit, majd részt vett a német rakéta
technológia felkutatásában a megszállt Németország
ban. Haláláig csak főkonstruktőrként ismerhette a világ,
személyét addig teljes titokban tartották. A szovjet űrku
tatás számos világelsőséget köszönhet neki.
Kuznyecov, Viktor Ivanovics (1913-1991): A repülés
ellenőrző rendszerek fejlesztésében vett részt.
Misin, Vaszilij Pavlovics (1917-2001): A szovjet rakéta
fejlesztési program egyik úttörője volt. Koroljov halála
után az OKB-1-es tervezőiroda vezetője lett. Nagy sze
repe volt az R-7-es és R-9-es interkontinentális, ballisz
tikus rakéta és az N1-es holdrakéta fejlesztésében.
Piljugin, Nyikolaj Alekszejevics (1908-1982): A repü
lés-ellenőrző és navigációs rendszerek fő fejlesztője volt.
Rjazanszkij, Mihail Szergejevics (1909-1987): A szov
jet rakéták és űreszközök rádió-ellenőrző rendszereinek
fejlesztője volt.
Schuminszky Nándor

Hazai tükör
Kamov Ka-26 típusú könnyű szállítóhelikopterek
a Magyar Néphadsereg hadrendjében
1988-tól a hadrendből való kivonásig IX. rész
Repülnek a Kamovok
Az ezredparancsnok a 02/1988. számú parancsában in
tézkedett a repülőharc-kiképzés követelményeiről: „ A 3.
Könnyű Helikopterszázad állományából Ka-26 típuson
az I. osztályú kiképzési szintet tartsa meg: Tóth Mihály
őrnagy, Horváth László, Vida Csaba századosok, Köteles
Ferenc, Nagy Ferenc, Веке Károly és Balázs Péter fő
hadnagyok. A III. osztályú kiképzési szintet érje el: Bánki
Zsolt, Póta Dániel, Szabó Péter, Vásárhelyi István, Nyuli
István és Pénzes Sándor hadnagyok.”
Az 1988. február 25-én bevonult újoncállományt be
osztották a 3. századhoz. Sárkány-hajtómű szerelő lett:
Tóth Sándor, Lénárt János, Hézer Tibor és Tóth Jenő
honvédek. Műszer, elektromos beosztásba helyezték
Tóth Csaba honvédet, a rádiótechnikai-üzembentartó
csoportba került Patka Barnabás és Kocsis László hon
véd. Április 1. és május 20. között végrehajtották a nyári
üzemeltetésre való átállást. A szemlén a helikopterek
műszaki állapotát, karbantartottságát jóra értékelték.
Június 13. és július 1. között Asbóth Oszkár Pályára Irányí
tó Tábort szerveztek Balatonkilitin, a taszári honi vadászrepülő-ezred tartalék repülőterén, ahol egy Ka-26-os szerepelt.

Jfe-J

1. ábra: Martinecz Mátyás őrgy.
1985. V. 20-1986. IX. 1. között a
Ka-26 század parancsnoka volt

A Kamov helikopterszázad az értékelt kiképzési évben
1900 óra repülési időt kapott, melyet 100%-ban végre is
hajtott. A helikoptervezetők személyenként 117 órát re
pültek a típussal. Az üzemeltetés során egy földi meghi
básodásra 4 óra 20 perc repült idő jutott, egy légi meghi
básodásra pedig 198 óra.
1989-ben év elején az egységparancsnok napipa
rancsban értékelte az előző évi harckiképzést s megálla
pította: az ezred hajózóállományából a Ka-26 típuson az
I. osztályú kiképzési szintet megtartotta: Miklós Dezső őr
nagy, Károly Sándor százados, Konkoly Manricó és Szutor Gyula főhadnagy. Az I. osztályú kiképzési szintet elér
te: Ács János főhadnagy.
A 3. könnyű helikopterszázad állományából a Ka-26on az I. osztályú szintet megtartotta: Tóth Mihály őrnagy,
Horváth László, Vida Csaba századosok, Köteles Fe
renc, Nagy Ferenc, Balázs Péter, Веке Károly főhad
nagyok és Gecse István hadnagy. A III. osztályú szintet
elérte: Bánki Zsolt hadnagy.

Név szerint: Szabó Péter, Vásárhelyi István, Póta Dániel,
Pénzes Sándor, Nyuli István hadnagyok.
A Ka-26-os típus az év során egyre kevesebb feladatot
kapott, talán azért is, mert akadozott az alkatrész-utánpót
lás. A megfelelő időszakokban természetesen előírás sze
rint - a vonatkozó technológiai pontok alapján - végrehaj
tották a helikoptertechnikán és a kiszolgálóeszközökön az
átállást a következő üzemeltetési idényre. Az állomány so
sem gondolta volna, hogy a következő évben már nem lesz
szükség erre a helikoptertípusra. Pedig sajnos ez történt.
A Ka-26 könnyű szállítóhelikopterrel hivatalosan az utol
só szolgálati repülés 1989. november 28-án volt Börgöndön.
Ennek ellenére Vida Csaba százados még december 12-én
is repült a Kamowal. Sőt, Tóth Mihály őrnagy 19-én útvonal
repülést hajtott végre vele. Ezt követően leállították a repü
lését. Az elhíresült „Gerecse” feladattal összhangban de
cember 15-én az EPK elkészítette az ideiglenes állomány
táblát, ennek megfelelően a 3. helikopterszázad állományá
ból négy hajózó repülőkiképzését felfüggesztette: Póta Dá
niel hadnagy, ő a következő év május elsejével tartalékállo
mányba került. Vásárhelyi István, Bánki Zsolt hadnagyok és
Nagy Ferenc főhadnagy ideiglenesen más beosztásba ke
rültek. Ebben az ideiglenes állománytáblában a Kamovoknak már nem jutott hely. 1990. július 26-án Ács János főhad
nagy egy Kamowal átrepült Kiskunfélegyházára. Augusztus
2-án Tóth Mihály őrnagy berepült egy Ka-26-ost, neki ez
volt az utolsó találkozása a típussal.

Az 1989-es év a Kamovoknál

Az 1989-es kiképzési év rövid értékelése

A kiképzési év egyik főfeladata lett, hogy a fiatal helikop
tervezetői állomány а II. osztályú kiképzési szintet érje el.

A 3. (Ka-26) század 1700 óra repülési időt kapott az év
re, melyből 1688 órát teljesített, s így 99%-ban végrehaj-

Az 1988-as kiképzési év értékelése
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5. ábra: Az 508. oldalszámú Kamov Börgöndön

2. ábra: A KA-26 állományát 1986ban, majd 1990-ben átképezték -2 es helikoptertípusra. Az M i-2-es tí
pust üzemeltető 2. század karjelvé
nye 1990-91-ben

3. ábra: Börgönd, javítóhangár, 1990. szeptember. A képen
látható többek között: Altorjai György, Dávid Zoltán, Beneti
György, Tajti Gellért, Dombi István, l/ass Róbert, Csernák
András. A Ka-26 kabinjában Susa Imre törm. ül

7. ábra: Keserű Sándor szds. előadást tart a Kamovról egy
veteráncsoportnak

4. ábra: Börgönd, javítóhangár, 1990. szeptember. A Ka-26
kabinjában: Mócza György őrmester. Balról jobbra: Tajti Gel
lért, Dombi István, Bencsik Lajos, Vass Róbert őrmesterek

torta a kapott feladatot. Mivel a század az év során már
kevés hajózóval rendelkezett, a pilóták több repülési fel
adatot kaptak. Személyenként 139 órát repültek a heli50 HADITECHNIKA 2004/4

koptervezetők. Az üzemeltetés során egy földi meghibá
sodásra négy és fél óra repült idő esett, egy légi meghi
básodásra pedig 76 óra jutott.
Az EPK az 1990-es kiképzési év elején napiparancs
ban értékelte az 1989-es repülőkiképzést, melyben
megállapította: A K a-26 típuson az I. osztályú szinten
repülők éjjel, bonyolult időjárási viszonyok között
egyes géppel; a III. osztályú szinten repülők nappal,
egyszerű időjárási viszonyok között századkötelék
ben, éjjel, egyszerű időjárási viszonyok között egyes
géppel képesek az alaprendeltetésből adódó feladatok
végrehajtására.
Az I. osztályú kiképzési szintet megtartotta: Tóth Mi
hály őrnagy, Vida Csaba százados, Horváth László őr
nagy, Köteles Ferenc, Nagy Ferenc, Balázs Péter, Веке
Károly főhadnagyok és Gecse István hadnagy. А II. osz
tályú szintet elérte: Bánki Zsolt, Vásárhelyi István és

Néhány parancsnoki beosztású pilóta Ka-26 repülési adatai
Név
Gonda Sándor
Dobosi Ottó
Hamar Károly
Pávics János
Magyar János
Miklós Dezső
Buczkó Mihály
Martinecz Mátyás
Tóth Mihály
Pölczmann Pál
Vida Csaba

Rendfokozat
alezredes
alezredes
alezredes
őrnagy
alezredes
őrnagy
alezredes
őrnagy
őrnagy
százados
százados

Beosztás
OPK.
EPK.
OPKH.
SZDPK.
SZDPK.
SZDPK.
SZDPK.
SZDPK.
SZDPK.
SZDPK. POLH.
SZD. megfi.

Felszáll, sz.
849
1363
2774
593
4905
5102
1327
5698
4257
2768
5736

Rep. ideje
311 ó. 31 p.
662 ó. 20 p.
830 ó. 38 p.
191 ó. 25 p.
2916 ó. 8 p.
2330 ó. 29 p.
551 Ó. 19 p.
2467 ó. 38 p.
2189 ó. 10 p.
1240 ó. 41 p.
2627 ó. 26 p.

A Ka-26 műszaki, üzemben tartó
század szervezete felszámoláskor, 1990 elején
Századparancsnok: Keserű Sándor őrnagy,
Századparancsnok-helyettes: Benefi György százados.
Sárkány-hajtómű csoport:
Csoportparancsnok: Rajkó Mihály százados,
Technikus: Csaszny Sándor, Konl József századosok.
Elektromos, műszer-, oxigéncsoport:
Csoportparancsnok: Szabó István százados,
Mechanikus: Halász József törzszászlós, Kerschlaumayer László főtörzsőrmester, Horváth János őrmester.

J#fS4r

Rádiós csoport:
Csoportparancsnok: Bodó László százados,
Mechanikus: Ruff Ferenc főtörzsőrmester, Vigh János
törzszászlós, Ipi Lajos zászlós, Nehéz Gábor, Tóth
László őrmesterek.
Karbantartó csoport:
Csoportparancsnok: Szalai Géza törzszászlós.
A helikopterek mechanikusai a gépek hadrendből való ki
vonásakor:
403 Góczán László őrm., 405 Bodor Ferenc törm., 408
Waller László törm., 501 Balázs Gyula törm., 502 Haj
nal Pál ftörm., 508 Vigh János törm., 510 Takács Lász
ló törm., 601 Deák Zoltán ftörm., 602 Széles Ferenc
őrm., 702 Bakóczi István őrm.

9. ábra: Az 505. oldalszámú Kamov Börgöndön

Nyuli István hadnagyok. A Ili. osztályú kiképzési szintet
megtartotta: Pénzes Sándor, Póta Dániel és Szabó Péter
hadnagyok.

Az 1990-es év eseményei:
a típust kivonták az arzenálból
A vonatkozó parancsok és az újonnan hatályba lépő állo
mánytábla alapján 1990. január 1-jével a Kamov Ka-26
típusú könnyű szállítóhelikoptereket kivonták a Magyar
Néphadsereg hadrendjéből. Ezért a volt Kamovhelikoptervezetőket átképezték a M i-2 típusra. Követel
ményként határozták meg számukra, hogy a Mi-2-es tí
puson az osztályos szintjüknek megfelelő szintet érjék el:
Tóth Mihály őrnagy és Gecse István hadnagy 1991-re,
Horváth László őrnagy, Balázs Péter főhadnagy, Веке
Károly főhadnagy, Köteles Ferenc főhadnagyok, Vida
Csaba százados 1992-re, Martinecz Mátyás őrnagy,
Nyuli István hadnagy 1993-ra.

Január 1-jével kinevezték Tóth Mihály őrnagyot az 1.
(Mi-2) helikopterszázad, Márta András őrnagyot a 2.
(Mi-2) század parancsnokává. Ők előzőleg a Kamovokat repülték. Június 1-jével idő előtt szolgálati nyugál
lományba helyezték Miklós Dezső őrnagyot, aki egykor
a Ka-26 századnak volt a parancsnoka. Az ezred had
rendjében már csak M i-2 típusú futárhelikopterek telje
sítettek szolgálatot. Az alakulat április 27-én ünnepélyes
állománygyűlés keretében felvette az „Asbóth Oszkár”
Futárhelikopter Ezred nevet. A hadrendi száma nem vál
tozott, ezt a nevet viselte egészen a megszűnéséig. Az
év végére az utolsó Kamov is eltűnt Börgöndről. Az ese
ményről még a Magyar Honvéd korabeli száma is meg
emlékezett: ....a hadsereg eladta a Kamov-26-os heli
koptereit ... az üzletből befolyt összeget a Szirom fedél
zeti adatrögzítők (MiG-21 bisz, MiG-23, M i-24 D) be
építésére fordították...”
(Folytatjuk)
Kenyeres Dénes
nyá. alezredes
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Az MS-25 típusú aknamentesítő hajó II. rész
A Haditecnnika 2004/2. számban közöltük az MS-25 típusú aknamentesítő hajó című
cikket. Terjedelmi okokból a hozzá tartozó rajzos ábrákat csak most tudjuk közreadni.
Szerk.
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1: kormánylapát; 2: hajócsavar; 3: hajócsavartengely; 4: csavarhüvely védőburkolat; 5: hajófenék; 6: tartálytér; 7:
hajótest; 8: orrlobogórúd; 9: horgonycsörlő; 10: fedélzetkorlát; 11: PAV 20/4 légvédelmi gépágyú; 12: lőszertároló
rekesz; 13: fedett parancsnoki híd; 14: nyitott parancsnoki híd; 15: árboc a rádiólokátorral és a világítószerelvénnyel;
16: lobogórúd; 17: felépítmény; 18: PAV 20/1 légvédelmi gépágyú; 19: hajódaru; 20: kábeldob (2 db); 21: von
tatókötéldob; 22: akusztikus bombavető; 23: aknarakó síncsúszda; 24: fartükör; 25: oldalhéjazat; 26; 27: bejárati
ajtók a kormánytérbe és a felépítményfolyosóra
2. ábra: Az AM típusú aknamentesítő hajó oldalnézete jelmagyarázattal

é
A RADAR b e r e n d e z é s

m űködésének e l v i

v á z la t a

3. ábra: A radar működési vázlata
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Haditechnika történet
AHunor úszó páncélautó terve

A háborús évek alatt tervezett fegyverzetek sorában a ke
rekes járművek között az utolsó a Hunor páncélautó volt.
1940-ben kezdtek vele foglalkozni mint a Csaba utódjá
val, 1943-ban a tervek már készen álltak. A tervezést a
W. M. részéről Kovácsházy Ernő gépészmérnök vezette,
a motorikus részt Jurek Aurél, az alvázat Terplán Sándor
gépészmérnök alakította ki. Ekkor a HM és a hadvezető
ség megvitatta a gyártást, és nem járult hozzá, mert a ki
vitelezésre nem volt elegendő kapacitás és anyag. A W.
М.-et leterhelte a harckocsiprogram, ezért Harmos Zoltán
vezérőrnagy nem engedett új típust gyártásba venni, a
Csaba páncélautó harmadik sorozatát rendelték meg, 70
db-ról 50-re csökkentve a szériát.
A terv az 1940-es évek legmodernebb úszóképes pán
célautója volt. A test a német Fu.Kfz. 67a típusú páncél
autóját használta fel mintának. Ezt a kúpos páncélautó-

г.

ábra: A német Fu. Kfz. 67 a páncélautó a háború elején

3-5. ábra: A Hunor Páncélautó modellje, angol jelzése 1945
után: Straussler-Alvis 12 ton. Amphibions Armoured Car
AАС 1 0 -1 2 /D D /volt
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testet 1935 körül tervezték, főleg rádiós járműként volt is
mert. Háború alatti jelzése Kfz. 232 volt. Hasonló méretű
volt a Benz és Büssing-NAG Fu.Kfz. 67 típus is. Jelenleg
nincs adatunk arra, hogy a német jármű mintaként Ma
gyarországra került-e, de ez valószínű.
Az alváz szimmetrikus 3 tengelyes, 6 kerekű típus volt,
11.00x20 méretű lőbiztos Lypsoid abronccsal. Ez a
nyersgumi belsővel ellátott gumi Straussler egyik szaba

dalma volt, de a háború alatt a kaucsuk beszerzése már
reménytelennek bizonyult.
A meghajtásra valószínűleg 2 db V-8-as Ford benzin
motor szolgált. A kétirányú vezetőfülkés felépítményben
3 -4 fő fért el. A torony középre helyezett, német mintájú
volt, és egy 20 mm-es gépágyút és egy 8 mm-es géppus
kát hordozott. Üzem közben mocsárjáró képessége mel
lett egy átkapcsolással, két hajócsavar meghajtással is
tudott vízen úszni. Az úszást a test két oldalán végighú
zódó gumírozott vászonból készült hurka biztosította,
amelyeket kompresszorral bármikor fel lehetett fújni. En
nek rajzai 1946-ban Straussler révén kikerültek a W. M.ből, és az Alvis gyár keretein belül hasznosultak. Ez a
terv ott mint Straussler-Alvis 12 ton. Amphibious
Armoured Car or AAC 10-12 (DD tip.) szerepel. Ennek
alapján dolgozták ki 1949 után a Saladin, Saladin Mk1,
Saracen I. és II. páncélautókat.
A magyar katonai vezetés 1948 után újból javasolta a
Hunor-terv elővételét és a Csepel gyár bázisán történő
megvalósítását. Ezt ismeretlen okból elutasították, de a
HTI 1950-ben mégis parancsot kapott új páncélautó ter
vezésére a Csepeli gyár fődarabjaiból. Ez a Csaba
utángyártása lett volna, de csak a fa modellje készült el,
mikor a szovjet fegyverzet miatt törölték a programot.
Haris Lajos-Haris Ottó
Piros-sárga dobozos (régi) KP maketteket keresek
megvételre. Levélcím: Kadarkúti Péter, 2858 Császár,
Kisfaluéi u. 28.; e-mail: kape82@freemail.hu
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A ZENTA cirkáló legénysége 1914. augusztus 16-án II. rész
A ZENTA legénységének
névsora 1914. augusztus 16-án
(Név, születési hely és év, rendfokozat;
a hősi halált halt tengerészek adatai kurzív betűvel)
Aline, Josef; Licorrélic (Csehország), 1889.; II. osztályú
fedélzeti matróz
Andrian, Gino; Fiumicello (Partvidék), 1892.; III. osztályú
fedélzeti matróz
Babic, Alois, Krainburg (Krajna), 1897., gépész árbocos
Babic, Josef, Decani (Partvidék), 1889., főfűtő
Bacalja, Mate; Zara (Dalmácia), 1889.; főfűtő
Bacic-Posinak, Ivan vagy Peter; Blatta (Dalmácia), 1892.;
III. osztályú fedélzeti matróz
Balikas, Leonardo; Sebenico (Dalmácia), 1890.; I. osztá
lyú fűtő
Ban, Franz; Malerija (Partvidék), 1895.; IV. osztályú fe
délzeti matróz
Bartos, Johann; Dobrzan (Csehország), 1895.; címzetes
fedélzeti árbocos
Bauer, Ernst; Pustritz (Karintia), 1896.; címzetes fedélze
ti árbocos
Belich Antal; Fiume (Magyarország), 1889.; II. osztályú
hajógyári munkás
Berger, Ferdinand; Kremsbrücke (Karintia), 1893.; IV.
osztályú fedélzeti matróz
Berger, Kari; Elsarn (Alsó-Ausztria), 1895.; IV. osztályú fe
délzeti matróz
Bernic, Ivan Antun; Selve (Dalmácia), 1896.; IV. osztályú
fedélzeti matróz
Besenböck, Alois; Traiskirchen (Alsó-Ausztria), 1897.; IV.
osztályú fedélzeti matróz
Bestulic, Johann; Parenzo (Partvidék), 1891.; II. osztályú
fedélzeti matróz
Biró Imre; Balatonkeresztúr (Magyarország, Somogy
vm.), 1885.; II. osztályú fedélzeti matróz
Blagaic, Buric vagy Nicola; Solta (Dalmácia), 1892.; IV.
osztályú fedélzeti matróz
Bogdán Atanáz; Resicabánya
(Magyarország, Krassó-Szörény vm.), 1895.; IV.
osztályú fedélzeti matróz
Bohac, Josef; Jung-Bunzlau (Csehország), 1895.; IV.
osztályú fedélzeti matróz
Bonifaccio, Nikolaus; Pirano (Partvidék), 1891.; III. osztá
lyú fedélzeti matróz
Boros Ferenc; Nagydoba (Magyarország, Szilágy vm.),
1891. ; II. osztályú fedélzeti matróz
Borski, Johann Hugo; Windrim (Szilézia), 1892.; I. osztá
lyú gépész munkás
Brandenburg Frigyes; Resicabánya (Magyarország,
Krassó-Szörény vm.), 1891.; IV. osztályú fedélzeti matróz
Brandstetter, Franz; Bad Kreuzen (Felső-Ausztria),
1892. ; fedélzeti árbocos
Bratic, Joso vagy Mate; Scardana (Dalmácia), 1891.; III.
osztályú fedélzeti matróz
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Brejcha, Ladislaus; Praha (Csehország), 1896.; IV. osztá
lyú fedélzeti matróz
Bregar, Josef; Höfisch (Krajna), 1894.; II. osztályú fűtő
Brkovic, Ivan vagy Andrija; Perasto (Dalmácia), 1892.; II.
osztályú fedélzeti matróz
Buca, Wenzelslav; Zaravecchia (Dalmácia), 1892.; III.
osztályú fedélzeti matróz
Budicin, Franz; Rovigno (Partvidék), 1888.; fedélzeti ár
bocos
Búmba, Vize vagy Krste Sebenico (Dalmácia), 1890.
I. osztályú fedélzeti matróz
Caleta, Joso; Sebenico (Dalmácia), 1892.; III. osztályú
fedélzeti matróz
Calligaris, Friedrich Vincenz; S. Canciani (Partvidék),
1888.; I. osztályú aknász matróz
Calligaris, Quirino; Ronchi (Partvidék), 1889.; III. osztályú
fedélzeti matróz
Car IV., Micho; Cirkvenica (Horvátország), 1889.; I. osz
tályú búvár munkás
Carboncich, August; Isola (Partvidék), 1891.; III. osztályú
fedélzeti matróz
Caric, Stipan vagy Jakov; Lesina (Dalmácia), 1891.; II.
osztályú fedélzeti matróz
Catela, Anton; Barbona (Partvidék), 1892.; III. osztályú
fedélzeti matróz
Ceccez, Dusán; Dlnjeselo (Hercegovina), 1891.; II. osz
tályú fedélzeti matróz
Cech, Rudolf; Trautenau (Csehország), 1887.; gépgon
dozó
Chersanáz, Matheus Anton; Lovrana (Partvidék), 1889.;
főfűtő
Ciz, Kari; Teschen (Szilézia), 1894.; fedélzeti árbocos;
Cocianich, Andreas; Trieszt (Partvidék), 1887.; III. osztá
lyú fedélzeti matróz
Corkola, Krste vagy Sime; Stretto (Dalmácia), 1890.; II.
osztályú fedélzeti matróz
Coric, Mate Ante vagy Ivan; Vodice (Dalmácia), 1888.; III.
osztályú fedélzeti matróz
Corradin, Anton; Capodistria (Partvidék), 1892.; III. osz
tályú fedélzeti matróz
Őrtalic, Rudolf; Raun (Stájerország), 1895.; gépész
matróz
Csillag Ferenc; Eger (Magyarország, Heves vm.), 1892.;
II. osztályú fedélzeti matróz
Curbic, Marko vagy Joso; Stretto (Dalmácia), 1888.; II.
osztályú fedélzeti matróz
Curin, Vinko; Bogomolje (Dalmácia), 1892.; I. osztályú
gépész munkás
Czéda István; Vonyarcvashegy (Magyarország, Zala
vm.), 1891.; II. osztályú fűtő
Dabis István András; Zenta (Magyarország, Bács-Bodrog
vm.), 1891.; III. osztályú fedélzeti matróz
Dänemark, Wenzel; Zizkow (Csehország), 1889.; címze
tes élelmezési negyedmester
Danyi István; Temerin (Magyarország, Bács-Bodrog vm.),
1887.; fedélzeti árbocos

Darasz Ferenc; Pered (Magyarország, Pozsony vm.),
1894.; IV. osztályú fedélzeti matróz
Deák Sándor; Csanytelek (Magyarország, Csongrád
vm.), 1888.; I. osztályú fedélzeti matróz
Degenhart, Johann; Wien (Alsó-Ausztria), 1890.; konyhai
árbocos
Demeter Márton; Vice (Magyarország, Szolnok-Doboka
vm.), 1892.; IV. osztályú fedélzeti matróz
Depauli, Girolamo; Dignano (Partvidék), 1889.; IV. osztá
lyú fedélzeti matróz
Deutsch Rudolf; Rumpód (Magyar ország, Vas vm.),
1891. ; II. osztályú fedélzeti matróz
Domin, Vrekoslav; Samobor (Horvátország), 1893.; III.
osztályú fedélzeti matróz
Dostal, Friedrich; Ober-Suchau (Szilézia), 1893.; IV. osz
tályú fedélzeti matróz
Droppa Péter Pál; Budapest (Magyarország), 1890.; II.
osztályú fedélzeti matróz
Druzit, Jerko vagy Peter; Krajina (Dalmácia), 1892.; IV.
osztályú fedélzeti matróz
Dudine, Josef; Umago (Partvidék), 1891.; I. osztályú vi
torlakészítő munkás
Dumic, loan vagy Krste; Arbe (Dalmácia), 1887.; II. osz
tályú fedélzeti matróz
Dunatov, Jakob vagyJosip; Vodice (Dalmácia), 1891.; III.
osztályú fedélzeti matróz
Dunda, Franz; Imotsky (Dalmácia), 1889.; fedélzeti
hajómestersegéd
Durin, Johann vagy Josef; Pola (Partvidék), 1888.; I. osz
tályú fűtő
Egger, Leopold; Strazesce (Krajna), 1894.; gépész
negyedmester
Eiben Gyula Miklós; Gyertyánliget (Magyarország, Máramaros vm.), 1889.; I. osztályú torpedó munkás
Enyedi József; Dés (Magyarország, Szolnok-Doboka
vm.), 1892.; II. osztályú fedélzeti matróz
Erlich Mihály; Rados (Magyarország, Nagy-Küküllő vm.),
1892. ; II. osztályú fedélzeti matróz
Erneckl, Willibald; Ullyn (Csehország), 1895.; IV. osztályú
fedélzeti matróz
Ess, Johann; Klein Pöchlarn (Alsó-Ausztria), 1896.; IV.
osztályú fedélzeti matróz
Favro, Franjo vagy Marko; Blatta (Dalmácia), 1891.; III.
osztályú fedélzeti matróz
Fazekas I. Ferenc; Szeged (Magyarország, Csongrád
vm.), 1890.; II. osztályú fűtő
Fednik, Franz; Wien (Alsó-Ausztria), 1896.; IV. osztályú
fedélzeti matróz
Fekete Dezső
Sárvár (Magyarország, Vas vm.),
1892. IV. osztályú fedélzeti matróz
Fekete Gyula; Élesd (Magyarország, Bihar vm.), 1891.;
II. osztályú fedélzeti matróz
Ferluga, Albert vagy Jakob; Trieszt (Partvidék), 1890.; IV.
osztályú fedélzeti matróz
Filipovicz, Johann; Lemberg (Galícia), 1896.; IV. osztályú
fedélzeti matróz
Fontanini János; Fiume (Magyarország), 1888.; I. osztá
lyú fedélzeti matróz
Foric, Johann vagy Peter; Arbe (Dalmácia), 1886.; I. osz
tályú fedélzeti matróz
Frank, Roman; Trieszt (Partvidék), 1888.; I. osztályú fe
délzeti matróz
Fűzi Lajos; Magyarkeszi (Magyarország, Tolna vm.), 1885.;
III. osztályú fedélzeti matróz

Galli, Anton; Capodistria (Partvidék), 1888.; I. osztályú fe
délzeti matróz
Gallistl, Wenzel; Krumau (Csehország), 1896.; IV. osztá
lyú fedélzeti matróz
Gallo, Viktor; Trieszt (Partvidék), 1891.; IV. osztályú fe
délzeti matróz
Gogola János; Mohács (Magyarország, Baranya vm.),
1889.; torpedóoktató negyedmester
Grimm, Othmar; Wien (Alsó-Ausztria), 1891.; IV. osztályú
fedélzeti matróz
Grisan, Marcello; Cherso-Lussin (Partvidék), 1887.; gép
gondozó
Grozdanic, Ivan vagy Filip; Scardona (Dalmácia), 1892.;
III. osztályú fedélzeti matróz
Gruber, Franz; Ungenach (Felső-Ausztria), 1896.; gé
pész árbocos
Grubisic, Ivan; Kraljevice (Horvátország), 1892.; III. osz
tályú fedélzeti matróz
Grünberg, Natan Kari; Stanislau (Galícia), 1895.; IV. osz
tályú fedélzeti matróz
Gubicza Lajos; Bezdán (Magyarország, Bács-Bodrog
vm.), 1888.; IV. osztályú fedélzeti matróz
Gulin, Nikolo vagy Joso; Sebenico (Dalmácia), 1892.; III.
osztályú fedélzeti matróz
Guttmann, Kari; Radkersburg (Stájerország), 1897.; cím
zetes gépész árbocos
Harrasser, Sebastian; Innsbruck (Tirol), 1890.; III. osztá
lyú tüzér munkás
Heller, Roman; Schälchen (Felső-Ausztria), 1890.; kor
mányos negyedmester
Hnilicka, Julius; Wölkersdorf (Alsó-Ausztria), 1892.; gé
pész árbocos
Honeber, Franz; Sörg (Karintia), 1895.; gépész árbocos;
Hora, Josef; Raudnitz (Csehország), 1892.; IV. osztályú
fedélzeti matróz
Horacek, Franz; Krumpisch (Morvaország), 1883.; kor
mányos hajómester
Horváth József; Kám (Magyarország, Vas vm.), 1892.; IV.
osztályú fedélzeti matróz
Houser, Anton; Kamenitz (Csehország), 1896.; IV. osztá
lyú fedélzeti matróz
Hradrovsky, Anton; Nucic (Csehország), 1891.; fedélzeti
árbocos
Hrovatin, Mathia; Trieszt (Partvidék), 1888.; fedélzeti ár
bocos
Hit, Anton Torna; Udbina (Horvátország), 1888.; III. osz
tályú fedélzeti matróz
Ilic, Stefan; Rajevoselo (Szlavónia), 1885.; I. osztályú fe
délzeti matróz
llukic, Gijordijo vagy Híja; Guber (Bosznia), 1889.; IV. osz
tályú fedélzeti matróz
Jovanovic, Josip vagy Mate; Stretto (Dalmácia), 1892.; II.
osztályú fedélzeti matróz
Juraga, Marko vagy Mate; Stretto (Dalmácia), 1892.; III.
osztályú fedélzeti matróz
J u rtit, Anton; Kastua (Partvidék), 1888.; II. osztályú fe
délzeti matróz
Kaiser, Josef; Pinzwang (Tirol), 1885.; tüzér hajómester
Kaiser, Richard Josef; Marburg (Stájerország), 1897.; gé
pész matróz
Kamenko, Marko; Skare (Horvátország), 1886.; fegyver
hajómestersegéd
Kandutsch, Johann; Trieszt (Partvidék), 1892.; III. osztá
lyú gépész munkás
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Kantor, Ferdinand; Ostrau (Morvaország), 1891.; gépész
negyedmester
Karakas István; Szeghalom (Magyarország, Békés vm.),
1890.; I. osztályú fűtő
Karas, Raimund; Selesowic (Morvaország), 1893.; Ili.
osztályú fedélzeti matróz
Kinkela, Vjekoslav; Kastua (Partvidék), 1889.; főfűtő
Kiric, Mijo; Krapje (Szlavónia), 1886.; IV. osztályú fedél
zeti matróz
Kiss Gyula; Berettyóújfalu (Magyarország, Bihar vm.),
1888.; fedélzeti árbocos
Klarich, Giazinto; Fiume (Magyarország), 1889.; I. osztá
lyú fedélzeti matróz
Klier, Adolf; Koséi (Csehország), 1895.; elektro árbocos
Kniewald, Milutin; Sisek (Horvátország), 1889.; I. osztá
lyú fűtő
Knipiö, Franz; Podgaritz (Krajna), 1893.; gépész
negyedmester
Kober, Karl; Reichenberg (Csehország), 1892.; III. osztá
lyú fedélzeti matróz
Kohn Sándor; Salgótarján (Magyarország, Nógrád vm.),
1895.; IV. osztályú fedélzeti matróz
Kokmis, Vazo; Jasenovac (Szlavónia), 1886.; III. osztályú
fedélzeti matróz
Koncár, Antom, Trebelen (Krajna), 1882:, II. osztályú fe
délzeti matróz
Koppányi Lajos-, Mezőtelegd (Magyarország, Bihar vm.),
1890.; IV. osztályú fedélzeti matróz
Kotzbek, Wando; Radkersburg (Stájerország), 1893:, III.
osztályú fedélzeti matróz
Koubek, Karl Leopold; Herrendorf (Csehország), 1888.;
fedélzeti árbocos
Kovacic, Method; St. Lucia (Partvidék), 1891.; I. osztályú
fedélzeti matróz
Kovács Ferenc Károly, Cinkota (Magyarország, Pest
vm.), 1891.; gépész árbocos
Kovács Ignác, Magyarkeszi (Magyarország, Tolna vm.),
1887.; III. osztályú fedélzeti matróz
Kovács István; Jászberény (Magyarország, Szolnok
vm.), 1892.; III. osztályú fedélzeti matróz
Kovalik, Paole; Cerevic (Szlavónia), 1897.; II. osztályú fe
délzeti matróz
Kölbl, Jakob; Neudorf (Alsó-Ausztria), 1896. ; gépész árbocos
Kramer, Johann; Doberna (Stájerország), 1889.; fedélze
ti negyedmester
Krismanic, Josef; Pisino (Partvidék), 1881.; fedélzeti ha
jómester
Kristen, Egon; Höflein (Morvaország), 1895.; elektro ár
bocos
Krsul, Anton; Kastua (Partvidék), 1890.; II. osztályú fűtő
Krupljanin, Peter; Sisuja (Horvátország), 1883.; III. osztá
lyú fedélzeti matróz
Kucel, Anton; Kastua (Partvidék), 1888.; I. osztályú fedél
zeti matróz
Kukez, Marcello; Trieszt (Partvidék), 1889.; III. osztályú
fedélzeti matróz
Kurtin, Mate vagy Lovre; Zara (Dalmácia), 1888.; IV. osz
tályú fedélzeti matróz
Kühn, Wilhelm; Wien (Alsó-Ausztria), 1890.; gépész
negyedmester
Kuvik István; Magyarkeszi (Magyarország, Tolna vm.),
1885.; II. osztályú fedélzeti matróz
Lázárucz Gyula; Mezőbánd (Magyarország, Maros-Torda
vm.), 1889.; I. osztályú fedélzeti matróz
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Lazic, Bozo vagy Mate; Trau (Dalmácia), 1892.; III. osz
tályú fedélzeti matróz
Leitner, Franz; M illstatt (Karintia), 1891.; elektro
negyedmester
Lerch, Rudolf, Gastorf (Csehország), 1890.; I. osztályú fűtő
Leschinger, Wilhelm; Göding (Morvaország), 1897.; II.
osztályú fedélzeti matróz
Lesevic, Niko vagy Silov, Giupana (Dalmácia), 1890.; I.
osztályú fűtő
Ljubicic-Scrobe, Johann; Fianona (Partvidék), 1888.; III.
osztályú fedélzeti matróz
Lljunjanovics András; Baja (Magyarország, Bács-Kiskun
vm.), 1892.; IV. osztályú fedélzeti matróz
Lorenzin, Nikolaus; Pola (Partvidék), 1888.; II. osztályú
fedélzeti matróz
Lovric, Pasko vagy Ante; Trau (Dalmácia), 1889.; III. osz
tályú fedélzeti matróz
Luc/с, Nikolaus; Kastua (Partvidék), 1891. ; II. osztályú fűtő
Lukanic, Josef, Krasica (Horvátország), 1887.; II. osztá
lyú fedélzeti matróz
Lulic, Victor; Susak (Horvátország), 1889.; gépészsegéd
Marasovic, Jure vagy Ivan; Polija (Dalmácia), 1890.; I.
osztályú fűtő
Maratovic, Voi; Brlog (Horvátország), 1895.; címzetes fe
délzeti árbocos
Marendic, Nikolai vagy Bozo; Muc (Dalmácia), 1891.; II.
osztályú fedélzeti matróz
Marinic, Josef vagy Marian; Spalato (Dalmácia), 1892.;
IV. osztályú fedélzeti matróz
Marinovic, Juraj; Vallegrande (Dalmácia), 1889.; II. osztá
lyú fedélzeti matróz
Markoz, Josip vagy Simon; Sebenico (Dalmácia), 1892.;
III. osztályú fedélzeti matróz
Marohnic, Stefan; Kraljevica (Horvátország), 1888.; I.
osztályú fedélzeti matróz
Maskarin, Josef, Pola (Partvidék), 1889.; gépészsegéd
Massarotto, Marcello; Rovigno (Partvidék), 1891.; III.
osztályú fedélzeti matróz
Mauro, Anton; Muggia (Partvidék), 1890.; III. osztályú fe
délzeti matróz
Mayer Aladár; Kőröshegy (Magyarország, Somogy vm.),
1895.; II. osztályú fedélzeti matróz
Menyhárd Dénes; Újszékely (Magyarország, Udvarhely
vm.), 1888.; fedélzeti árbocos
Mihály József, Szilágykövesd (Magyarország, Szilágy
vm.), 1892.; II. osztályú fedélzeti matróz
Miletic-Mimic, Nikola vagy Martin; Vallegrande (Dalmá
cia), 1889.; I. osztályú fűtő
Mirkovic, Kasimir vagy Peter; Sale (Dalmácia), 1890.; II.
osztályú fedélzeti matróz
Mirosevic-Dubaj, Vizko; Vallegrande (Dalmácia), 1889.;
II. osztályú búvár munkás
Misetic, Andrija vagy Ivan; Polijca (Dalmácia), 1892.; IV.
osztályú fedélzeti matróz
Mizsery Jószef, Pozsony (Magyarország, Pozsony vm.),
1890. ; gépész negyedmester
Moser, Franz-, Wallsee (Alsó-Ausztria), 1891.; IV. osztályú
fedélzeti matróz
Motl, Wenzel; Inonic (Csehország), 1894.; II. osztályú fe
délzeti matróz
Müller, Boroslav; Essegg (Szlavónia), 1894.; II. osztályú
fedélzeti matróz
Naceta, Ivan Franz; Arbe (Dalmácia), 1888.; II. osztályú
fedélzeti matróz

Nagy Imre; Devecser (Magyarország, Veszprém vm.),
1888:, fedélzeti árbocos
Neckel Alfréd Károly; Beszterce (Magyarország, Beszterce-Naszód vm.), 1893.; I. osztályú fedélzeti matróz
Nikaljevic, Kosta vagy Gjuro; Grbaly (Dalmácia), 1892.;
III. osztályú fedélzeti matróz
Novak, Franz, Znaim (Morvaország), 1888:, törzselektrogondozó
Ort, Ladislaus Franz; Kladno (Csehország), 1896.; IV.
osztályú fedélzeti matróz
Ortner József, Stájerlakanina (Magyarország, KrassóSzörény vm.), 1892:, II. osztályú fedélzeti matróz
Pandurics János; Vízvár (Magyarország, Somogy vm.),
1888:, I. osztályú fedélzeti matróz
Parthen, Emit Altstadt (Csehország), 1890:, főfűtő
Past, Rudolf Wien (Alsó-Ausztria), 1892:, gépészsegéd
Pauer András, Beodra (Magyarország, Torontál vm.),
1888.; főfűtő
Pavichieaz, Anton; Pola (Partvidék), 1888.; I. osztályú fűtő
Perghofer, Johann von; Egg (Karintia), 1897.; gépész
matróz
Peric, Ivó vagy Ante; Arbe (Dalmácia), 1888.; I. osztályú
fedélzeti matróz
Perisity Pál; Nagykikinda (Magyarország, Torontál vm.),
1890.; II. osztályú fedélzeti matróz
Petr, Jaroslav; Zvikov (Csehország), 1895.; IV. osztályú
fedélzeti matróz
Pikon, Franz; Gäriach (Krajna), 1897.; IV. osztályú fedél
zeti matróz
Pillepich Alajos; Fiume (Magyarország), 1889.; kormá
nyos árbocos
Pohárkovics Mihály, Hódmezővásárhely (Magyarország,
Csongrád vm.), 1891.; II. osztályú fűtő
Polacsek Antal; Kecse (Magyarország, Pozsony vm.),
1897.; II. osztályú fedélzeti matróz
Poldrugó, Jakob; Albona (Partvidék), 1889:, I. osztályú fűtő
PoHt, Jure vagy Bozo; Lecevica (Dalmácia), 1890.; II.
osztályú fűtő
Posselt, Franz, Reichenberg (Csehország), 1891.; elektro árbocos
Pothorn, Wilhelm; Wien (Alsó-Ausztria), 1897.; gépész
matróz
Pozru, Anton; Pang nano (Partvidék), 1891.; IV. osztályú
fedélzeti matróz
Pravdica, Ivan; Kraljevice (Horvátország), 1892.; III. osz
tályú fedélzeti matróz
Prem, Franz, Korneuburg (Alsó-Ausztria), 1896.; elektroárbocos
Pribil, Josef; Wolschan (Csehország), 1894.; kormányos
matróz
Procházka, Jaromir; Praha (Csehország), 1891.; I. osztá
lyú fedélzeti matróz
Prockl, Johann; Neudorf (Csehország), 1891.; gépész
negyedmester
Rak, Karl; Pilsen (Csehország), 1891.; fegyver negyed
mester
Radovtic, Peter vagy Sime; Zlarin (Dalmácia), 1889:, fő
fűtő
Rajczi Sándor, Újdombóvár (Magyarország, Tolna vm.),
1885.; III. osztályú fedélzeti matróz
Rak, Franz; Pola (Partvidék), 1897.; címzetes gépész
árbocos
Ravnit, Johann; Burbana (Partvidék), 1889.; IV. osztályú
fedélzeti matróz

Reistenhofer, Franz Josef; Graz (Stájerország), 1897.;
címzetes gépész árbocos
Riha, Anton; Kvetov (Csehország), 1899.; II. osztályú fe
délzeti matróz
Robic, Paul; Kronau (Krajna), 1897.; I. osztályú fedélzeti
matróz
Rocco, Stanko Franjo; Buccau (Horvátország), 1890.;
címzetes kormányos matróz
Rovis, Jakob; Gimino (Partvidék), 1891.; IV. osztályú fe
délzeti matróz
Rukavina, Anton; Sv. Juraj (Horvátország), 1888.; főfűtő
Ruzit, Franz; Kastua (Partvidék), 1891.; II. osztályú fűtő
Sanader, Ante vagy Jure; Lecevica (Dalmácia), 1892.; IV.
osztályú fedélzeti matróz
Sándor Bálint; Alag (Magyarország, Pest vm.), 1894.; IV.
osztályú fedélzeti matróz
Sansone, Silvio; Capodistria (Partvidék), 1889.; I. osztá
lyú fedélzeti matróz
Sardelit, Bernardo Marko; Blatta (Dalmácia), 1890.; I.
osztályú fedélzeti matróz
Saricz Ferenc; Nagykanizsa (Magyarország, Zala vm.),
1888.; I. osztályú fedélzeti matróz
Scheidl Kálmán; Meszlen (Magyarország, Vas vm.),
1892.; II. osztályú fedélzeti matróz
Schnell, Alfred Franz; Wien (Alsó-Ausztria), 1886.; gé
pészsegéd
Schusz Béla; Piskitelep (Magyarország, Hunyad vm.),
1890.; gépészsegéd
Sedlak, Josef; Grosslippen (Csehország), 1891.; gépészsegéd
Sedlmayer, Friedrich; Brummenfeld (Alsó-Ausztria),
1899.; IV. osztályú fedélzeti matróz
Separovic-Burcina, Johann; Blatta (Dalmácia), 1887.; I.
osztályú fedélzeti matróz
Sibenik, Johann; Adelsberg (Krajna), 1895.; élelmezési
matróz
Simuniae, Josef; Brlog (Horvátország), 1890.; torpedó
hajómestersegéd
Sinkovic, Ante vagy Luka; Poljica (Dalmácia), 1891.; II.
osztályú fűtő
Sipos József; Ivánc (Magyarország, Vas vm.), 1889.; I.
osztályú fedélzeti matróz
Sirotek, Franz; Jablona (Csehország), 1892; II. osztályú
fedélzeti matróz
Sivic, Michael; II. osztályú fedélzeti matróz
Skala, Johann; Planitz (Csehország), 1892.; II. osztályú
fedélzeti matróz
Skarke, Rudolf; Wien (Alsó-Ausztria), 1895.; IV. osztályú
fedélzeti matróz
Skroce, Ivan vagy Marko; Zara (Dalmácia), 1890.; III.
osztályú fedélzeti matróz
Smoljic, Ante vagy Marko; Trau (Dalmácia), 1890.; II.
osztályú fűtő
Sobotka, Anton; Jersein (Morvaország), 1898.; II. osztá
lyú fedélzeti matróz
Sosin, Roman Felix; Vielicka (Galícia), 1895.; IV. osztályú
fedélzeti matróz
Soucek, Josef; Pecka (Csehország), 1892.; II. osztályú
fedélzeti matróz
Spalt, Anton Siegfried; Koblach (Vorarlberg), 1894.; gé
pészsegéd
Spaniol-Simonelic, Josef vagy Simon; Arbe (Dalmácia),
1887.; II. osztályú fedélzeti matróz
Srsen, Georg-, Waltersdorf (Csehország), 1892.; III. osz
tályú fedélzeti matróz
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Stein József; Kolozsvár (Magyarország, Kolozs vm.),
1891. ; II. osztályú elektromunkás
Stojmic, Nikola; Martiuci (Szlavónia), 1886.; I. osztályú
fedélzeti matróz
Stuchlik, Rudolf; Gerasdorf (Alsó-Ausztria),1892.; I. osz
tályú fedélzeti matróz
Stübel, Angelo; Trieszt (Partvidék), 1888.; I. osztályú fe
délzeti matróz
Sustar, Jakob; Kastua (Partvidék), 1888:, I. osztályú fe
délzeti matróz
Svoboda, Rudolf, Zbraslau (Morvaország), 1892:, II. osz
tályú fedélzeti matróz
Szabó Zsigmonct, Érsemjén (Magyarország, Bihar vm.),
1892:, II. osztályú fedélzeti matróz
Szendrei Mihály; Sárospatak (Magyarország, Zemplén
vm.), 1891.; II. osztályú fedélzeti matróz
Szűcs Mihály; Csóka (Magyarország, Torontál vm.),
1888.; I. osztályú fedélzeti matróz
Tabi József; Lovasberény (Magyarország, Fejér vm.),
1894.; II. osztályú fedélzeti matróz
Tar György ; Mosdós (Magyarország, Somogy vm.),
1892. ; IV. osztályú fedélzeti matróz
Tarbuk, Gjuro; Bovic (Horvátország), 1882:, főfűtő
Thurik, Josef; Radowetz (Csehország), 1892.; kormá
nyos matróz
Tick István; Esztergom (Magyarország, Esztergom vm.),
1894.; IV. osztályú fedélzeti matróz
Tinhof, Johann-, Wiener-Neustadt (Alsó-Ausztria), 1888:
gépész negyedmester
Tipit, Ivan vagy Ante-, Komiza (Dalmácia), 1888: I- osz
tályú fűtő
Todor András-, Dicsőszentmárton (Magyarország, KisKüküllő vm.), 1892:, II. osztályú fedélzeti matróz
Toljevic, Gjuro; Belovar-Gudovac (Horvátország), 1894.;
II. osztályú fedélzeti matróz
Tompalski, Franz, Borszczow (Galícia), 1891:, címzetes
kormányos árbocos
Topf, Franz Othmar, Pfaffstetten (Alsó-Ausztria), 1888:,
gépész negyedmester
Travaglia, Alois-, Canfanaro (Partvidék), 1888:, II. osztá
lyú fedélzeti matróz
Varacek, Johann; Cekanic (Csehország), 1892.; III. osz
tályú fedélzeti matróz
Vedlik, Josef; Vranau (Csehország), 1888.; II. osztályú fe
délzeti matróz
Veljak, Josef Trieszt (Partvidék), 1890:, IV. osztályú fe
délzeti matróz
Verbanaz, Marko; Albona (Partvidék), 1892:, III. osztályú
fedélzeti matróz
Vesnaver, Anton; Bűje (Partvidék), 1895.; III. osztályú fe
délzeti matróz
Veverka, Jaroslav; Beraun (Csehország), 1892.; II. osztá
lyú fedélzeti matróz
Vidas, Toma Josef Радо (Dalmácia), 1888:, I. osztályú
fedélzeti matróz
Vilem István-, Gajar (Magyarország, Pozsony vm.), 1892:,
II. osztályú fedélzeti matróz
Vojacek, Josef; Bremuparitoch (Csehország), 1891.; II.
osztályú fedélzeti matróz
Vojnovic, Pavef Scardona (Dalmácia), 1889:, ütő
Vorei, Josef, Kratenau (Csehország), 1892:, II. osztályú
fedélzeti matróz
Vostelt, Josef Nixdorf (Csehország), 1891:, II. osztályú
fűtő
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Vukusic, Duje; Jablanac (Horvátország), 1894.; II. osztá
lyú fedélzeti matróz
Vysin, Simon, Obecnici (Csehország), 1894.; IV. osztályú
fedélzeti matróz
Wagner, Anton; Hansdorf (Morvaország), 1892.; I. osztá
lyú fedélzeti matróz
Wagner, Anton (II.) ; Blaschko (Morvaország), 1897.;
címzetes fedélzeti árbocos
Wawrik Árpád Ferenc; Resicabánya (Magyarország,
Krassó-Szörény vm.), 1892.; gépész negyedmester
Weidinger, Kari; Allhaming (Felső-Ausztria), 1897.; gé
pész matróz
Weiss, Julius; Klagenfurt (Karintia), 1897.; IV. osztályú fe
délzeti matróz
Wenigwieser, Franz; Wien (Alsó-Ausztria), 1897.; címze
tes fedélzeti árbocos
Wisauer, Raimund; Ebensee (Felső-Ausztria), 1896.; fe
délzeti árbocos
Wonner Mihály, Szászapátfalva (Magyarország, NagyKüküllő vm.), 1891.; I. osztályú fedélzeti matróz
Worm, Emil Anton; Grottau (Csehország), 1888.; távirász
hajómestersegéd
Wuggenig, Franz; Treffen (Karintia), 1893.; kormányos matróz
Wurzinger, Maximilian; Zirnetschlag (Csehország),
1891.; gépészsegéd
Zerjal, Ernst; Trieszt (Partvidék), 1880.; főtörzsgép gondozó
Zgur, Mariján; Rozmanici (Horvátország), 1892.; III. osz
tályú fedélzeti matróz
Zic, Johann; Ponte (Partvidék), 1889.; tüzéroktató
negyedmester
Ziegler, Wenzel; Damnau (Csehország), 1891.; gépész
negyedmester
Zivkovic-Sinjorica, Gáspár vagy Stipe; Sebenico (Dalmá
cia), 1891.; III■osztályú fedélzeti matróz
Zmuk, Nikola; Semovec (Horvátország), 1886.; fedélzeti
árbocos
Zumpf János; Határfő (Magyarország, Vas vm.), 1892.;
III. osztályú fedélzeti matróz

3. ábra: Egy tengerész a ZENTA cirkálóról, Stein József
elektrotechnikus

Bak József - Csonkaréti Károly - Lévay Gábor Sárhidai Gyula: Hadihajók. Típuskönyv. Bp., 1984.
Balogh Tamás - Csepregi Oszkár: A SZENT IST
VÁN csatahajó és a csatahajók rövid története. Bp.,
2002.

4. ábra: A ZENTA legénységének hősi küzdelme (korabeli
képeslap)
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A KRÁTER MŰHELY EGYESÜLET FELHÍVÁSA

IGAZSÁGOT WASS ALBERTNEK
Felhívással fordulunk minden jogszerető emberhez annak érdekében, hogy végre fény derüljön írófejedelmünk, Wass
Albert igazságára. A romániai népbíróság 1946. február végén 63 magyar földbirtokos, gazda, iparos ellen - ezek kö
zött Wass Albert és édesapja ellen - emelt vádat, és két hét(!) múlva ítéletet hirdetett felettük. Ezeknek a koncepciós
pereknek a legfrissebb hadtörténeti kutatásaink szerint az erdélyi magyar földbirtokok elkobzása volt a célja.
Keressük a debreceni magyar királyi „Bocskai István” 11. hajdúezred I. zászlóalj 3. puskás századában, esetleg
a III. zászlóalj valamely századának állományában Csordás Endre hadnagy (1940. szeptember 1-jétől főhadnagy)
vezetésével az 1940 augusztusi bécsi döntést követően Erdély visszacsatolásában részt vevő magyar katonákat
vagy leszármazottaikat, akik 1940. szeptember 11-én Észak-Erdélyben a mezőségi Omboztelkére bevonultak,
vagy 1940. szeptember 23-án a környékbeli Vasasszentgothárdon állomásoztak.
Keressük továbbá Pakucs Pál hadnagy és Polgártörzsőrmester 34. határvadász-zászlóaljában szolgáló katoná
kat vagy leszármazottaikat, akik 1940 szeptemberében a mezőségi Cege községben teljesítettek szolgálatot.
A Kráter Műhely Egyesület elnöksége nevében:
Szutor Ágnes
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Légitámadás a szászrégeni repülőtér ellen
- egy eseménydús háborús nap kronológiája II. rész
Az amerikai 52. Vadászrepülő-osztály pilótái hét ellensé
ges vadászgépet igazoltan, és egyet valószínűleg lelőttként, míg két másikat megrongáltként jelentettek. Va
dászgépeken kívül még egy-egy Do 217-es bombázógé
pet jelentettek lelőttként, ill. megrongáltként a visszafele
tartó úton, 2130 m-en, ill. 3350 m-en, 10.50-kor, ill. 10.55kor (lásd az USAAF légi győzelmeinek táblázatát). Ro
mán megfigyelők jelentették, hogy 5 amerikai vadászgép
lelőtt egy Do 117-es német felderítőgépet 10.50-kor
Nagyszeben közelében.25 Német veszteséglisták is alátá
masztják az első amerikai jelentést. Aznapra az Aufk
lärungsstaffel 1.(F)/Nacht távolfelderítő-század egyik Do
217M-1-ese eltűnt Románia térségében.26 Egy további
megrongált repülőgép azonban nem szerepel a Luftwaffe-veszteséglistákon. Ugyanakkor egy román sze
mélyzetű Junkers Ju 52-es szállítógép is három ellensé
ges vadászgép áldozatául esett a dél-romániai Dámbovita megyei Podeni falu térségében reggel 10 óra körül. A
személyzetből egy repülő meghalt, míg három megsebe
sült a kényszerleszállás során. A román megfigyelőőrs a
támadókat magyar (sic!) vadászgépként azonosította,27
viszont magyar repülőgépek nem tevékenykedtek a Kár
pátoktól délre, így a támadók minden valószínűséggel a
románokkal szövetséges amerikaiak voltak. Ezt alátá
masztja, hogy egy másik román forrás a támadókat már
két amerikai vadászgépként jelenti.28 Egy másik román Ju

15. ábra: Egy Luftwaffe katona két szászrégeni szász lán
nyal /Bernád D J

16. ábra: A Luftwaffe személyzet egy része Szászrégen
egyik utcáján /Bernád D ./

MACH #8628
HEAD3UAHTERS 52ND FIGHTI® GfDUP
O ff ic e o f th e Group I n t e llig e n c e O ff ic e r
APÓ 52 0, US АИ И
2 Sept anher 1944
E x t r a c t f r e u n a r r a tiv e lfla s ic n Верa r t Humber 86 f o r 3 1 August 1944.

13. ábra: A 31. FG és 52. FG P-51 D vadászgépei a Balkán
felett/U SAF/ 1
*
4

L.

i f f SSI CN AND TARGET t

To s tr a f e Be gb in i / O , Rumania.

2 n d , 4 t h , and 5 th Squadrons p e r t i c ip e t in g .
2.
15.

AIRPLANES AND CHRQJOLOGI*

48 P-51s to o k o f f fro m Madna a t 0740 ho urs

VICTORIES AND LOSSES*
b.

Losses*

L t . D a vis was seen t o be a tta c k e d b y a Me 109 and h is p la n e go s t r a i g h t i n and
explode two m ile s SW o f th e ta r g e t a t 4645N 24Э9Е. T h is was a t 1020 h o u rs . I t i s
b e lie v e d L t . D avis was k i l l e d . A i r c r a f t N o. QP-V.
L t . C a r ls a i was l a s t seen a b o u t 15 e d le s SSI o f th e f i e l d a t 4640N 243QE a t 1035
h o u rs . I t i s b e lie v e d t h a t L t . C a rls o n was i n th e p la n e seen b y C a p ta in Ohr t o be
a tta c k e d b y e /a o v e r th e A/D and c ra s h on th e f i e l d . C ap t. Ohr i d e n t i f i e d t h i s p la n e
as a P -51 . I t i s n o t b e lie v e d t h a t t h i s a/ о was th e one f l a m by C a p t. D a v is who
crashed f i f t e e n m in ute a e a r li e r . A i r c r a f t N o. QP-X.
A t 1015 ho urs w h ile f l y i n g a t 3,0 0 0 f e e t , tw o He 109s d iv e d an L t . Sohween and
L t . T c n lin s o n a t 4701N 2435E. Cue ME 109 g o t s t r i k e s cn L t . T c m lin s o n 'a a / c and b la c k
anoke was see n. L t . Sohween tu rn e d and a tta c k e d th e ME 109 and l o e t s ig h t o f L t .
T o m linso n. T h e re a fte r he was heard t o say o v e r th e R fr " I have been h i t and may have
t o b a i l o u t " . One p i l o t th o u g h t he a ls o s a id a t th e same tim e " I am g o in g t o t r y and
make i t t o R u s s ia ". A i r c r a f t N o. QP-M.
A t 1020 h o u rs L t . iT y e , 4 t h Squadron, saw L t . F r a z ie r unde r a t ta c k b y tw o Me 109s.
A t t h i s t i n s L t . F T a z ie r was headed w e st 2,0 0 0 f e e t i n th e v i c i n i t y o f 4648N 2442E.
L t . БГуе observed L t . F r a z ie r 's p la n e stream g ly o o l whereupon h i s , L t . F r a z ie r 's p la n e
nosed up t o 3,00 0 f e e t . L t . F r a z ie r b a ile d o u t b u t ow ing t o an a t ta c k b y a ME 109 I t .
F rye was un ab le t o observe w h e th e r o r n o t th e c h u te opened.
BERT W. MORRIS,
C a p ta in , A/C
A s s t. Group S-2

14. ábra: Egy Luftwaffe-katona két helybeli szász lánnyal
/Bernád D./
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17. ábra: A légitámadásról közölt amerikai jelentés /Bernád D J
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18. ábra: A Luftwaffe katona fotóalbumának fedlapja
/Bernád D./

Szenerie

s c e n e ry _____
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ArreXmmnrktitbJMl Itvolimfl ,m II/hV l i t игI!■». nQrqwppcHtrilb
I f f nihol-cmnmti in Ihr/imtpp. A'
тф. IrpuulfurAlt'
A$jrhnmfi лтя hi helénri шмуIг/ll/V, Im

19. ábra: Német Bf 109G vadászgépek a szászrégeni repü
lőtéten /Kirsch/
52-est is megrongáltak ellenséges vadászgépek, de ez
úttal senki sem sérült meg a fedélzeten utazók közül a
kényszerleszállás során. Úgy tűnik azonban, hogy a né
met gyártású román repülőgépek nem az 52nd Fighter
Group Mustangjainak estek áldozatul, hanem egy másik
USAAF-vadászszázad arrafelé tévedt Mustangja lőtte le
azokat. Aznap a 31 st Fighter Group 623. bevetésének ki
tűzött feladata a Bukarestbe repülő 38 amerikai B-17-es
légi oltalmazása volt. Ezek a négymotoros „repülő erő
dök” azonban ezúttal kivételesen nem bombázni indultak,
hanem a „Reunion” fedőnevű akció keretén belül a Ro
mániában tartózkodó (volt) angolszász foglyokat hivatot
tak kimenekíteni a közelgő szovjet csapatok elől.29A seb
tében szállítógépekké átalakított bombázógépeket kísérő
Mustang-kötelékből vált ki John James Voll főhadnagy és
három szárnytársa, az előbbi a gép technikai hibájára hi
vatkozva. Társai visszaemlékezései szerint Voll főhad
nagynak szokása volt különféle műszaki hibára hivatkoz
va „elcsatangolni” az alakzattól, és könnyű prédára lesni
ellenséges terület felett azért, hogy egyéni légi győzelmi
listáját gyarapítsa. Ezúttal is ez lehetett a helyzet. Útban
hazafelé, jócskán letérve a kiírt útvonaltól, kísérőinek vé
delme alatt Voll főhadnagy rácsapott a két gyanútlanul re
pülő, ellenségnek tekintett Junkers Ju 52 szállítógépre. A
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Azonosított repülőgép-veszteségek 1944. augusztus 31-én
Típus

Gyártási Pilóta neve
szám

Szá
zad

Légierő
Osztály
(alakulat)

Hívójele Egyéni
jelzés

Megjegyzés

Had
Lezuhanás
színtér helye

Légi harc a P-51esekkel.
Ismeretlen fokú
rongálódás.
Hasra szállás a
P-51-esekkel
vívott légi harc
után. 100%-os
rongálódás
Lelőve. Nem
megerősített
veszteség.
Ismeretlen fokú
rongálódás.

Magyar- 9 km-re délre
ország Szászrégentől

Bf 109G-6 165013

Uffz. Zaubitzer,
Fritz +

5.

JG 52

Lw

10 gelbe

Bf 109G-6 441931

Lt. Fönnekold,
Otto t

5.

JG 52

Lw

+AB

Bf 109G-6

Gefr. Stender,
Günter t

6.

JG 52

Lw

Bf 109G-6 706225

Uffz. Krah. Heinz
(sebesült)

6.

JG 52

Lw

I.

SG 2

Lw

Fw 190F-8 931904

Lt. Hoffmeister,
2.
Friedhelm (sebesült)

SG 2

Lw

Ju 52/3m

Uffz. Stückrath,
Anton lövész +

Feldluftpark
Baneasa
KG 4

Lw

SG 9

Lw

12xFw
190F-8

5127

He 111H-20 700922

Uffz. Christoph,
1.
Ottomar, megfigyelő
(megsebesült)

H s 129B-2

13.
(Pz.)

Do 217M-1

A személyzet három
tagja ejtőernyővel
kiugrott, egyikük
ejtőernyője nem
nyílt ki. Hivatalosan
bevetésben eltűnt
ként szerepelnek.
44-13295 2"d Lt. Frazier,
4 FS
Paul D. (hadifogoly)

P-51D

P-51C -N A 42-103395 1s* Lt. Tomlinson,
Frank Edward
(hadifogoly)

Magyarország

Légi harc P-51 - Magyar- Szászrégen,
esekkel. A pilóta ország
PQ 47288
a sebesülésbe
belehal 1944. 09.
08-án. Ismeretlen
fokú rongálódás.
Alacsonytáma Magyardásban 100%-os ország
rongálódás.
Légi harc leszállás Magyar- Görgény
közben. Ismeret ország
len fokú
rongálódás.
Magyar- Szászrégen
Légi harc
Ismeretlen fokú ország mellett
rongálódás.
Kényszerleszállás. Magyar- Marosvásár
Ismeretlen fokú ország hely
rongálódás.

2 gelbe

F schw.

Lw

Alacsonytámadás. MagyarIsmeretlen fokú ország
rongálódás.
Felderítőgép,
Románia Keresztény10.53-kor öt
falvától 1 km-re
északra
Mustang lelőtte.
(Szeben
A román fél
megye).
Do 117-ként
jelentette.

Aufklärungs Lw
staffel 1.(F)/
Nacht

52 FG

USAAF

WD-N

„Sandra Hadifogoly,
Lee’’
MACR 8627

Magyar- Szászrégen/
ország Lövér térsége,
nyugatra a of
46.48N,
24.42E ponttól

2 FS

52 FG

USAAF

QP-N

„Carmichel”

Magyar- Szászrégen
ország térsége, nyugat
ra a 47.01 N,
24.35E ponttól
Magyar- Szászrégen
ország térsége, 46.45N,
24.39E
(2 mérföldre
délnyugatra a
repülőtértől)
Magyar- Szászrégen
ország területe, 46.40N,
24.30E (15 mér
földre dél
nyugatra a
repülőtértől)

Hadifogoly,
MACR 8628.
A gép hívójele
QP-M is.

P-51

2nd Lt. Davis,
Robert L. t

2 FS

52 FG

USAAF

QP-V

Halott

P-51

Lt. Carlson, +

2 FS

52 FG

USAAF

QP-X

Halott
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Magyar- Budák
ország

Azonosított repülőgép-veszteségek 1944. augusztus 31-én
(Folytatás a 64. oldalról)
Típus

Gyártási Pilóta neve
szám

Szá
zad

P-51
Ju 52/3m

7475

Ju 52/3m

4871

Adj. séf av. pilot
N/A
Chiriac, Gheorghe
(sebesült); Smstr.
RTFF Vládoianu,
Valentin t ;
Serg. mec. Damaschin, Nicolae t ;
Serg. mitr. Tescula,
Vasile +
Nem jelentettek
N/A
sérüléseket

Osztály
(alakulat)

Légierő

52 FG

USAAF

Grupul
Aero
-transport

ARR

No. 4

Grupul
Aerotransport

ARR

No. 18

Hívójele

Egyéni
jelzés

Megjegyzés

Had
színtér
Leszállás közben Olasz
összetört.
ország
10.00 óra körül Románia
légi harcban a két
Mustang lelőtte.
A személyzet két
tagja meghalt,
2 megsebesült,
egyikük utólag
belehalt a
sérülésekbe).
Románia
A légi harcban
két vadászgép
lelőtte, kényszerleszállást hajtott
végre.

Lezuhanás
helye
Madna
NeghilesiScurtu, Vlasca
megye. Lt.
John J. Voll
lőtte le a 151
308"’ F.S.-ból
10.45-kor, a
44-03N, 2335E pontnál
Vlasca megye.
Shot down by
John J. Voll
lőtte le a
Г the 308*’
F.S.-ból,
10.45-kor
44-03N, 2335E pontnál

Összeállította Bernád Dénes

A USAAF és a Luftwaffe légi győzelmei 1944. augusztus 31-én
A pilóta neve és rangja

Alakulat

Uffz. Krah, Heinz

6./JG 52

Légierő A lelőtt
Lezuhanás helye
repülő
gép
típusa
Lw
P-51
Szászrégentől délre fekvő térség

Obit. Lipfert, Helmut
Obit. Lipfert, Helmut
Obit. Lipfert, Helmut
Lt. Fönnekold, Otto t

JG 52
JG 52

Lw
Lw

JG 52
5./JG 52

Lw
Lw

Lt. Fönnekold, Otto +
Lt. Fönnekold, Otto t
Lt. Col. Boedecker,
Charles W.
2na Lt. Hargrave, Lloyd G.

5./JG 52
5./JG 52
5th F.S.

Lw
Lw
USAAF

Szászrégentől délre fekvő térség
P-51
Szászrégentől délre fekvő térség
Fw 190 46-47N, 24-42E

5th F.S.

USAAF

Fw 190 46-47N, 24-42E

1*' Lt. Pretzer, Willard C.
1st Lt. Gassman, Ralph Q.
Lt. Zachmann, Hans M.

2nd F.S.
4th F.S.
2nd F.S.

USAAF
USAAF
USAAF

Bf 109
Bf 109
Bf 109

47-01N, 24-35E
46-48N, 23-42E
1 mérföldre délre Szászrégentől

T" Lt. Schween, Robert D.
2na Lt.Gardner,
Herman W. [megosztva]
2na Lt. Poulin,
Howard F. [megosztva]
2na Lt. Dorsman, William В.
1“ Lt. Klerk, Jacob W.

2nd F.S.

USAAF
USAAF

Bf 109

47-01N, 24-35E

P-51

10.25

5th F.S.

Bf 109

1 mérföldre délre Szászrégentől

P-51

5th F.S.

USAAF

Bf 109

1 mérföldre délre Szászrégentől

P-51

2nd F.S.
4th F.S.
2nd F.S.
308th F.S
308th F.S

USAAF
USAAF

Bf 109 47-01N, 24-35E
Do 217 46-1 ON, 23-44E
Bf 109 46-48N, 23-42E

P-51
P-51

10.25 Megosztott
légi győzelem
10.25 Megosztott
légi győzelem
10.30 Megrongálva
10.30

P-51

10.40

Ju 52

P-51
P-51
P-51
P-51

10.45
10.45
10.50
10.55

2"° Lt. Nash, George J.
1“ Lt.
1“ Lt.
1“ Lt.
1st Lt.

Voll, John J.
Voll, John J.
McGraw, Albert R.
Clarke, John S.

2nd F.S.
2nd F.S.

USAAF
USAAF
USAAF
USAAF
USAAF

Repült
típus

Idő
pont

Megjegyzés

P-51
P-51
P-51

Szászrégentől délre fekvő térség
Szászrégentől délre fekvő térség
Szászrégentől délre fekvő térség

Bf 109G-6 10.17 Megsebesült
a légi harcban
Bf 109G-6 10.20
Bf 109G-6
Nem igazolták
Bf 109G-6
Nem igazolták

P-51

Szászrégentől délre fekvő térség

Bf 109G-6

P-51

44-03N,
44-03N,
Ju 52
Bf 109 47-04N,
Do 217 46-1 ON,

23-35E
23-35E
24-25E
23-44E

Meghalt a harcban

Bf 109G-6
Nem igazolták
Bf 109G-6
P-51
10.10 Hans-Ulrich Rudel
repülőgépe?
P-51
10.10 Elpusztítottként
jelentve. Igazolták
mint valószínű
győzelmet
P-51
10.15
P-51
10.15
P-51
10.20 Német származású
pilóta

Román Ju 52
Román Ju 52
Megrongálva
Megrongálva

Összeállította Bernád Dénes
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mindössze 60 m-es magasságon repülő lomha három
motorosoknak nem volt esélyük a gyors vadászgéppel
szemben. Az amerikai pilóta mindkét áldozatát perceken
belül lelőtte a 44-03N, 23-35E térségben, ami megegye
zik a román jelentésekben szereplő helyszínnel. A várat
lan légitámadástól az egyik román Junkers földnek csa
pódott és összetört, míg a másik kényszerleszállást haj
tott végre. Ez volt James J. Voll 11. és 12. igazolt légi
győzelme és egyben a 308th Fighter Squadron egyetlen
győzelmi jelentése 1944. augusztus 31-éré. Mivel mind
két lelőtt repülőgép az USA-val akkor már szövetséges
Román Királyság légierejéhez tartozott, az érvényben le
vő amerikai szabályok szerint a légi győzelmeket törölni
kellett volna. Mivel a Mustang fotógéppuskájának film
kockáin a Junkersek felségjelzése valószínűleg nem volt
látható, az áldozatok hovatartozására sohasem derült
fény (a tény itt lett közölve először), így a győzelmeket
igazolták. (A háború befejezéséig Voll százados 21 iga
zolt és 4 valószínű légi győzelmet gyűjtött, kiegészítve 3
légi harcban megrongált ellenséges repülőgéppel.)30
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Ezenkívül aznap egy gernyeszegi szemtanú szerint egy
többmotoros gép közeledett a régeni repülőtérhez, de az
amerikai gépek nem támadták meg, mert tüzelt a
toronygéppuskáiból.31 Valószínűleg az 1./KG 4 egyik
Heinkel He 111H-20-as bombázógépe lehetett, amely az
nap a marosvásárhelyi repülőtéren kényszerült leszállni.32
A Szászrégen melletti radnótfájai csendőrőrs jelentése
szerint a támadás reggel 7.10-kor kezdődött. 53 német
repülőgép égett el, és a német vadászgépek 4 ellensé
ges repülőgépet lőttek le.33
A csendőrségi jelentés szerint Lövéren a 11 állomáso
zó repülőgépből egy elégett, kettő kisebb sérüléseket
szenvedett, és egy magyar repülőkatona megsebesült.34
H.-U. Rudel visszaemlékezése szerint légvédelem nem
volt a mocsári repülőtéren, ő is négy ellenséges gép lelövéséről ír. Körülbelül 50 saját repülőgép megsemmisülé
sét említi, de ezek közül kevés volt a csatarepülőgép,
mert azok az erdőben, földből és farönkökből épített bok
szokban álltak, így inkább szállító- és futárrepülőgépek
semmisültek meg.

юкспами. аиак шммшив
И г к п а а ы S igum iM j i óraiam шанса

S e r v ic íu l S tu c iii

Inspscloiatul General al Jandainerlil
aSIre

MISTUNEA AMERICANA DIN ROMANIA
Bucuregtl-
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upmeazás
l.-in toamna anului 1944,nu se cunoagte data
recisű,a eäzut un avion american in püdurea conunei
etriloaa pe raza postului de jandarmi Gornegti din
Legiunea jand.Mure§.
In avion a fost un singur pilot саге a §i mu
rit cu ocazia caderii avíonului.
Acesta se numegte ROBERT DAVID s i a f o s t id e rtt i f i c a t p r in c a rn e tu l de id e n t it a t e P.82Í 461 T 43- 44'
, care s 'a depus l a n o .ta ria tu l comunei P e trilo e a ,u n d e
n tim p u l r S z b o iu lu i s ’ a p ie r d u t.

24. ábra: A szászrégeni mocsári repülőtér állapota 2003-ban
/László Ш

?

M oartea a v i& to ru lu i ROBERT DAVID s ’ a consemnat
§ i i n r e g is t r u l s t d r i i c i v i l e a l comunei P e tr ilo v a
sub Np . 20/ 1944. Avlatorul a fost ínmormántat la 10 metri distantä de locul unde a cäiut avionul in pädurea comunei
petriloea, jud.Mure.5.

23. ábra: Román csendőrségi jelentés egy lezuhant pilóta
ügyében /Bernád D J

A német 4. légiflotta vezérkari főnöke aznap 11.25 óra
kor 60 saját repülőgép elvesztését jelentette a régeni lé
gitámadás következményeként.35
Korabeli jelentések szerint aznap Dédán a magyar
vagy német légvédelem lelőtt egy amerikai „felderítő” re
pülőgépet, a pilótát elfogták.36 Nem kizárható viszont,
hogy ez az elfogott ellenséges repülő valójában a két fog
ságba esett Mustang-pilóta egyike vojt, ugyanis Déda
légvonalban körülbelül 20 km-re É-ÉK-re fekszik
Szászrégentől. Ez az amerikai pilóta valószínűleg Frank
Tomlinson főhadnagy lehetett, akinek légi harcban meg
rongált vadászgépe füstcsíkot húzva maga után a Szov
jetunió felé vette az irányt. Társai még hallották, hogy be
mondja a rádióba: „Eltaláltak, lehet, hogy ki kell ugranom”. Majd rögtön utána a következő üzenetet küldte:
„Megpróbálom elérni Oroszországot.”37 A főhadnagy ké
sőbb fogságból tért vissza hazájába.
További csendőrségi jelentések szerint aznap a
Beszterce-Naszód megyei Sajófelsősebes határában sé
rülés miatt egy német vadászgép kényszerleszállást haj
tott végre. Sajnos a pilóta kilétére nem derült fény.
Mezőharasztos mellett is lezuhant (az amerikai gépek
kel vívott légi harcban) egy német vadászgép.38 A pilóta
összeégett holttestét helybeli pásztorok emelték ki a ron
csok közül.
A visszaérő Mustangok 13.55-kor rendben landoltak a
kiindulóbázison egy kivételével, amely a leszállás alatt
összetört, könnyebben megsebesítve a pilótát. Az
Olaszország felé tartó úton egy P-51-es üzemanyaghi
ány miatt leszállni kényszerült a szövetségesek felügye
lete alatt levő Vis jugoszláv szigetre. Tankolás után a le
maradt gép szerencsésen visszaért a madnai bázisra
14.35-kor.
Az USAAF 52. F. G.-ja a bevetési parancsnak megfele
lően elvégezte feladatát. A bevetés során az amerikai va
dászpilóták saját jelentéseik szerint mintegy 60 ellensé
ges repülőgépet semmisítettek meg a földön, további he
tet igazoltan lelőttek légiharcban,39 többet megrongáltak.
A sikerért két pilóta halálával, további kettő fogságával, ill.
öt elveszített repülőgép árával fizettek.
A szászrégeni bevetéssel egy időben a 15th USAAF
egy másik P-51-es alakulata alacsonytámadást intézett

Nagyvárad repülőtere ellen.40 A magyar jelentésben sze
replő 16 alacsonyan támadó Mustang a földön felgyújtott
kb. 15 német (és magyar?) repülőgépet 10.05 és 10.20
között. Egy, a repülőtér melletti kis ház is leégett. Ketten
vesztették életüket, és heten sebesültek meg.41 Az ame
rikaiak nem szenvedtek veszteséget.
Másnap a bevetések tovább folytatódtak mindkét tá
borban.
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Világháborús roncsok a Duna
Paks és Baja közötti szakaszán III. rész
A hajózni szándékozók részére már tájékoztatót adtak ki:
„A dombori-bajai szakaszon áthajózni kívánó hajók lefe
le menetben Fajsznál fordítsanak meg és a szabadkai ki
tűző kormányosnál (Szabadkai János) érdeklődjenek a
szakasz hajózási viszonyai iránt. Míg a felfelé menők Ba
ján álljanak meg, és az MFTR ügynökségen szerezzenek
felvilágosítást a fentiekre vonatkozólag.”
A 9160/1945 ME számú rendelet alapján megalakult
tárcaközi bizottság mindenre kiterjedő bejárást tervezett,
de erre a magas vízállás miatt csak majdnem egy év múl
va kerülhetett sor. Ugyanakkor a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság hozzájárult ahhoz, hogy a tulajdonosok kiemel
jék hajóikat, úszó munkagépeiket.
Ősszel már pontosabb adatok álltak rendelkezésre.
A RÁKOS gőzös kiemelését a rohamosan emelkedő
vízállás miatt abbahagyták. A Magyar Földművelésügyi
Minisztérium is iparkodott a háború előtti szolgálati és
szervezeti úton keresztül tájékozódni a hajóutakról, to
vábbá utasította a folyammérnöki hivatalokat, hogy a
roncsok tulajdonosait szólítsák fel a tulajdonuk vízből
való eltávolítására, azzal a feltétellel, hogy „ a hajó
roncs eltávolítására megfelelő gyakorlati követelmé
nyekkel összhangzásban levő határidőt állapítson
meg".
A Folyammérnöki Hivatal hajói ekkor még mindig a Si
ón jártak. A hajóútkitűzést és az egyéb feladatokat nem
tudták ellátni, ezért tovább folytatták a kisebb-nagyobb
elsüllyedt hajók kiemelését. Egy nagyobb hajó megszer
zése érdekében a bajai Folyammérnöki Hivatal a minisz
terhez fordult segítségért. Ekkor megváltoztatták az év
közepén tett állásfoglalásukat a NÓRA roncs korábban
jelentett, akadályt képező elhelyezkedéséről.
„A hivatal által felügyelt Duna-szakasz 1488,4 fkm-nél
a sükösdi és Csanádi átkelések között bal oldalon a kö
zépvízi mederben fekszik a Continental Comos holland
hajózási vállalat 1944 tavaszán vízi akna által felrobbant
és süllyedt NORA nevű motoros uszálya.
A jelenleg roncs állapotú hajó mintegy 60 tonna teherképességű volt, hossza 60 méter, magassága 2,5 mé
ter, szélessége 8 méter. A hajótest az orrtól számítva
kb. 2/3 hossznál el van törve - a farrész roncsolódott a hajómű összes felszerelésével együtt hiányzik. Orosz
műszaki katonaság már próbálkozott a kiszedésével, de
nem sikerült. „Ez a roncs folyamhajózási szempontból
káros hatású, állandó és egyre növekvő jégtorlódás
okozója, eltávolítása feltétlenül kívánatos.” Az eredeti
írás innen csak részben olvasható: „Mielőtt a roncski
emelési munkálatokra a miniszter úrtól engedélyt kér
nénk, rendelkeznünk, kellene a Sz. E. B. jóváhagyásá
val... a kívánatos jóváhagyást a közlekedési miniszter
úr... A hajózás érdeke is e roncs kiemelése... Tisztelet
tel javaslom tehát miniszter úrnak, hogy ... szíveskedjék
megkeresni a közlekedési miniszter urat... Megjegyezni
kívánom, hogy a hivatal a roncs nyersanyagával... Kí
vánja megkapni. Erre éppen... az Sz. E. B. által szorgal
mazott folyami hajóút kitűző szolgálat ellátásához lak
ás szerhajó építésénél szükséges. - A felterjesztésre ki
térő válasz érkezett: „A volt Continental hajók felett Sza
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bó Rezső szállítmányozási és bizományi irodája rendel
kezik ( Budapest, Fáik Miksa u. 4.). A Duna Gőzhajózá
si Társaság hajói pedig a SZEB felügyelete alá tartoz
nak.”
A Magyar Folyamrendészeti Hivatal (Budapest) kikül
döttje által végzett elsüllyedt hajókra vonatkozó adatgyűj
tés eredményét feltüntető rajzokat 1946 január közepén
egyeztetés végett megküldték a bajai Folyammérnöki Hi
vatalnak. Az adatgyűjtést a továbbiakban mint alapadato
kat a roncsemeléseknél használták fel.
A honvédség a rossz időjárás ellenére folytatta a mun
káját. A Sióból kiemelték az AM 1 jelű aknász motorost,
és végezték tovább a folyó aknamentesítését, egyidejű
leg a parton végig aknafigyelő szolgálatot állított fel. A
szovjet műszaki alakulatok augusztus 10-ig vettek részt
az aknamentesítésben. Ezután az újjáalakult magyar
honvédségre bízták a további munkákat. Az erről készült
jegyzőkönyv rögzíti a szovjet műszaki alakulatok által au
gusztus 10-ig elért eredményeket. A honvédelmi minisz
ter a SZEB katonai osztályának vezetőjéhez, Kondratov
vőrgy.-hoz írt levélben köszönte meg a szovjet csapatok
segítségét: „ ...abból az alkalomból, midőn a szovjet had
sereg Magyarország elaknásított szárazföldi és vízi terü
letének további aknamentesítés végett teljesen a magyar
hadseregre bízza”.
Még egy hónap sem telt el, a kormány kiadta 10
880/ME 1946 sz. rendeletét az aknamentesítésről és
az aknák bejelentési kötelezettségéről. A kormányren
delet hatására a november 15-i állapot szerint két ak
nát jelentettek be, egyet Úszód és egyet Bátya köz
ségnél.
A polgári roncsemeléseket az 1946. évben nemcsak a
kedvezőtlen vízállás, hanem az érdekütközések is aka
dályozták. Az előző évben megmentett hajókkal biztosí
tották az átkeléseket, a hadihíd ekkor már nem volt meg,
továbbá a kikötők helyreállítását végezték el. A bizonyta
lanságot még fokozta, hogy a kiemelt úszóműveket a
szovjet hadsereg bármikor kártalanítás nélkül lefoglal
hatta.
A bajai Hajózási Kereskedelmi Szövetkezet a Dunából
kiemelt katonai pontonból motoros kompot készíttetett és
ezzel szállította a polgári lakosságot a túlsó partra. A bu
dapesti Erzsébet híd mellől elbontott pontonhidat tavaszszal Gerjen-Kalocsára irányították, ott felépült, de ennek
további üzemeltetéséről nem találtunk adatot.
Az írásos dokumentumok ugyan hiányoznak, de a la
kosság figyelte a Dunán végzett hajózásokat. Észrevet
ték, és évekkel később jelentették is, hogy a szovjet had
gyakorlat folyamán 1946 nyarán egy orosz ágyúnaszád
az 1482 fkm-nél elsüllyedt.
A szovjet műszaki alakulatok kivonásával egy időben a
hajózóutak biztosítása is a magyar szervezetekre hárult,
de ekkor, a háború után egy évvel már felmerült az illeté
kesség jogossága, a háború előtti jogrendszer alkalmaz
hatóságának megkérdőjelezése is.
A MESZHART diktatórikus fellépésével ez a bizonyta
lanság is megszűnt. A magyar hajózást ért veszteség ek
kor volt igazán felmérhető.

melyből 184 úszó egység 1946 végéig visszakerült. A
többi hajózási érdekeltség 184 egysége közül elsüllyedt
56, sérült 21 db.
1946 végéig 50 hajót emeltek ki 8921 tonna hordképességgel. A szovjet kiemelések mellett a környező Magyarországnál kedvezőbb tárgyalási pozícióban levő
- országok a SZ. E. B. engedélyével megkezdték a saját,
vagy annak ítélt hajóik kiemelését, elszállítását az ország
területéről.
Ez időben adtak engedélyt a Dusán Dzsekics parancs
noksága alá tartozó 41 szerb állampolgárnak, hogy a
TIGAR, BIVOLI nevű hajóikkal, a 24 703 számú és a 19
701 számú bárkákkal az ország területére behajózzanak,
és roncskiemeléseket végezzenek. Az egy hónapra szó
ló engedélyt Hrulev II. oszt. kapitány írta alá, aki ekkor a
magyarországi SZ. E. B. folyamőri osztályvezető-helyet
tese volt. Az említett csoport Baja környékén emelte ki az
1479 fkm-nél elsüllyedt 2 db fabárkát, majd az 1509,1
fkm-nél elsüllyedt STUDENT motorost, mely ekkor már új
nevet kapott. Ez lett a CIRICH (a B.L. adatai szerint
ALAVA) nevű hajó.

Érsekcsanád i922-ben epiih a Chr R uthof hajógyárban (Regensburg) a B.L. részére Ruthof
newel 1944-ben Ersekcsanádnál aknarobbanas következtében elsüllyedt 1947-ben az
oroszoknak átadva, de nem emelték k i 1957-ben a M A H A R T kiemelte 195S-ban
Ersekcsanad newel üzemel 1975-ben selejtezve majd atadva a regensburgi hajómuzeumnak

Dömös
Épült a Ganz Danubius hajógyárban az M FTR részere m int József Fóherczeg
1919-ben Vaiju. majd Dózsa György. 1920ban ismét József Föheczeg 1944 45- ben
Ausztriában volt 1946-ban Józseif newel hajózott 1947-ben a M E S Z H A R T -nil új neve
Domos 1951-ben aknán felrobbant, kiemeles után áUóhajová átépítve Dunalbldvaron 1 sz
állóhajó. majd 314 állóhajó jelzést viselte

Rákos 1921-ben épült a Ganz-Danubius hajógvárbaa Tolna névvel. Eredeti jele St.9.. majd a
Foldmüvelödésugyi Minisztérium átvette és átkeresztelte Rákos névre
1944 október 8-án aknarobbanás folyamán elsüllyedt 1949-ben kiemelték 1956-ban
vontatóhajó a M AH AR T-nál. új neve ismét Tolna

.MFTR L H
és
M F T R L V I 1921-ben épültek a Ganz-Danubius hajógyárban
október hónapban Bajánál elsüllyesztették 1951-ben kiemelték, majd szétbontották

1944

Bácska
1919-ben aknarakás folyamán felrobbant 1948-ban részlegesen, majd a paksi
atomerőmű építésekor teljesen kiemelték, és szétbontották

Paks és Baja közötti Duna szakasz területén világháborús események folyamán
elsüllyedt magyar hajók.

23. ábra: A Paks és Baja közötti Duna-szakasz területén a
világháborús események folyamán elsüllyedt magyar hajók
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1944 nyarán az MFTR 489 úszó egységgel rendelke
zett. Ebből süllyesztve sérült 40 egység, és elsüllyedt 143
egység, 75 a Duna és a Tisza magyarországi szakaszán.
Mintegy 760 úszó egység a szövetségesek kezére került,
főként az amerikai hadsereg által megszállt övezetben,

A magyar Folyammérnöki Hivatal budapesti kiküldöttje
1946 végén 3 db hajózási rajzon pontosította a bajai Fo
lyammérnöki Hivatal igazgatási területén elsüllyedt hajók
helyszínét.
Az elkészült rajzokat több példányban lemásolták, és
január 14-én szétküldték az illetékes folyamszakasz ke
zelőihez és a rendészeti feladatot ellátó szervezetek
hez. Addig, míg a vízügyi szervezetek ügyintézése több
hetet, ill. hónapot is meghaladt, a MESZHART bejelen
tése sokkal gyorsabban jutott a döntés fázisába: „Tisz
telettel értesítem a Folyammérnöki Hivatalt Bp. arról,
hogy Paks alatt 1529,5 fkm-nél a jobb parttól 15-20 mé
terre a Dunán, 1944. X. 25-én elsüllyedt APATIN 37 je
lű vasuszály található 30 vagon német élelemmel meg
rakva” - jelentette január 18-án a MESZHART igazgató
ja. „Az uszály kígyófeje 1946. XII. 27-én Paks 86 vízál
lásnál ca. 20 cm-re kilátszik.” - ezért intézkedést és
megjelölést kért. Az illetékes bajai Folyammérnöki Hiva
talhoz ezt már 30-án postázták, és további intézkedés
végett február 6-án 84/1947 iktatószámon tudomásulvé
tel végett minden vezető beosztású dolgozó megkapta
a jelentést.
Májusra elkészült egy még pontosabb összesítés a víz
alatt maradt vízi járművekről. Ekkor az 1534-1475 fkmig tartó szakaszon 37 db roncsot tartottak nyilván. Az el
készült táblázat nem tartalmazza a vízben levő egyéb
roncsokat, mint pl. a bajai hidakat az 1480 fkm-nél, a
T-34-es tankot és az aknarobbantó repülőgépet az 1504
fkm-nél.
A víz alatti roncsok továbbra is veszélyt jelentettek a
hajózásra. Egy uszály süllyedése is ezért következett be
1947. május 23-án. Az ETELE motoros második sor vontájába tartozó 712 számú, 65 vagon bauxittal megrakott
uszálya egy világháborús roncson felütközve léket ka
pott. A mentés napokig eltartott. A kivizsgálásról a többi
esethez képest több jegyzőkönyv készült, mert ez már a
második baleset volt a Dunán, ahol a vontatmány tulajdo
nosa a MESZHART volt. Nagy Ferenc parancsnok a kitű
zés hiányos voltára hivatkozott, a Folyammérnöki Hivatal
alkalmazottja, Fekete János a hibásan végrehajtott fordu
lóval indokolta meg a baleset okát. Az ügy kivizsgálását
a BM határforgalom és légi rendészet vezetője, Elefánty
László rendőr alezredes május 31 -én lezárta, és utasítást
adott ki, hogy az egymástól 30 méterre levő két víz alatti
roncsot az eltávolítás kezdetéig egy helyett két bójával je
löljék meg.
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24. ábra: Az ideiglenes hidak Bajánál 1945. január végén

Nyáron a májusban készített összeírás szerinti roncso
kat rohamtempóban kezdték kiemelni. A munkát nagyban
segítette a nyugatról hazatért hajók folyamatos üzembe
állítása. így az ideiglenesen igénybe vett úszóművek fel
szabadultak, és azokat a továbbiakban roncsemelésekre
használták fel.
Az alacsony vízállás minden roncsemelő csoportot tel
jes mértékben lekötött. A leszerelt és úszóképessé tett
NORA motorost Bajára vontatták a Kamarás-Duna-ág
torkolatához. Később mint áruszállító hajót használták
SDP 730 jelzéssel.
Az ősz beálltáig Dunaszekcső község és Mohács vá
ros megbízásából kiemeltek egy-egy vaskompot az
1480,2 és a 1478,6 fkm-nél, továbbá 2 db ismeretlen
uszályt az 1478,6 és az 1479,8 fkm környékén. A Schaffer-örökösök az 1478,6 fkm bal partjánál elsüllyedt vödör
láncos kotróhajót emeltették ki a Hungária Hajóépítő Vál
lalat roncsemelő csoportjával. Ez esetben a tulajdonos
meghatározása sem volt egyszerű, hiszen az örökösök
nagyobbrészt magyar, kisebb részben jugoszláv állam
polgárok voltak. Az MFTR ez időszak alatt kikötői ponton
ját emeltette ki a víz alól.
Az 1529,2 fkm-nél előkerült DDSG 6740 számú
uszálynak az egyharmad része a háború alatt egy rob
banásnál eltört, szénrakományát a dunaföldvári révkapi
tányság engedélyével Zerze Ferenc paksi lakos kiszed
te. Az 1. önálló utászzászlóalj (Baja) az 1485 fkm-nél és
az 1475 fkm-nél 20 db utászpontont emelt ki a víz alól.
így az 1946-ban kiemelt utászpontonokkal együtt szá
muk elérte a 37-et. Június 21-én a Bácska Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet a Folyammérnöki Hivatal meg
bízását kérte a Kamarás-Dunában, a gázgyár alatt elsül
lyedt fahajó kiemelésére: „Amennyiben a hajó tulajdono
sa ismeretlen egyén vagy valamely külföldi állampolgár
ságú volna, úgy az illetékesekkel a hajókiemelési ös
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szeg megtérítésére vonatkozó tárgyalások feltételét ma
gunk fogjuk megkísérelni. A Folyammérnöki Hivatallal
szemben a hajó kiemeléséért költséget nem számítunk,
munkadíjunkat a jelentkező tulajdonosra hárítjuk.” A Fo
lyammérnöki Hivatal engedélyt nem adhatott, ezért csak
egyetértését adta a roncs kiemeléséhez: „A jogos tulaj
donos az eltávolításra felszólítható nem lévén, a hivatal
nem emel kifogást a hajónak Cím által végrehajtandó ki
emelése ellen, és a kiemelés hajózási érdekből sürgő
sen szükséges voltát igazolja. Cím feladata azonban a
kiemelés megkezdése előtt az illetékes közigazgatási,
rendészeti esetleges egyéb hatóságok értesítése, továb
bá a felkutatandó tulajdonossal vagy azt helyettesítő ter
mészetes vagy jogi személlyel az ügy magánjogi részé
nek a rendezése.”
A szövetkezet engedély hiányában a Bajai Révkapitány
sághoz és az elhagyott javak kormánybiztosához fordult
támogatásért. A Bács-Bodrog vm. és a Baja th. j. város el
hagyott javak kormánybiztosa, hivatkozva a szövetkezet
levelére a Folyammérnöki Hivataltól adatokat kért be:
„1. Ki a tulajdonosa vagy jogszerű birtokosa a fentebb
említett hajónak ?
2. Amennyiben a Folyammérnöki Hivatalnak tudomása
van, úgy szíveskedjék közölni, hogy és mi módon került
ezen hajó a jelenlegi helyére?
3. Amennyiben a tulajdonos ismert, úgy kérem közölni,
hogy milyen állampolgárságúnak tekintendő?”
A Folyammérnöki Hivatal ekkor még, tekintettel az első
ilyen jellegű kérésre, türelmesen válaszolt:
„1. A tárgybeli hajó tulajdonosára vonatkozólag hivata
lom semmiféle adattal nem rendelkezik.
2. A fahajó értesülésünk szerint az orosz csapatok által
létesített közúti pontonhídba volt beépítve, csak elbontá
sa után vontatták be ismeretlen céllal a kikötőbe.
3. A tulajdonos ismeretlen lévén állampolgárságára

vonatkozóan sem külföldi, sem belföldi érdeklődés nem
mutatkozott. A magyar belügyminisztériumi engedéllyel
a Baján tartózkodott jugoszláv bizottság, mely több ha
jót elszállított, a tárgybeli fahajó iránt nem érdeklődött,
valószínűleg nem jugoszláv eredetű, s minthogy más
külföldi Duna menti államok fahajói Magyarországon
nem közlekedtek, jelek szerint magyar eredetűnek te
kintendő.”
Két hónappal a kérés beérkezése után a 38x7x1,6 mé
ter méretű fauszályt a kormánybiztos elhagyott vagyon
tárgynak minősítette: „ így kellett határoznom, mert a Ba
jai Révkapitányság és a Bajai Folyammérnöki Hivatal je
lentése szerint a dereglye tulajdonosa ismeretlen.”
A következő esetben a híd alatt levő uszály kiemelésé
nek engedélyére már rövidebben válaszoltak:
„ ad 1. A kérdéses uszály tulajdonosa vagy jogos birto
kosa ismeretlen,
ad 2. A fenti alapján tárgytalan,
ad 3. Az uszály jelenlegi helyére a háborús események
következtében jutott.” stb.
A Hajózási Tárcaközi Bizottság a Budapest déli határa
és Paks közötti hajóút felmérése után, október 5-én indult
Paksról, hogy az elsüllyedt úszóművekről tájékozódjon.
Az általuk felvett jegyzőkönyv tételesen felsorolja a ron
csok helyét, állapotát és a roncsokkal kapcsolatos ese
ményeket. Többek között feljegyezték:
„A bal parton a part rézsűjében egy orosz T -34 harcko
csi fekszik félig a vízben, hajózási akadályt nem képez.
A bal parton, a part rézsűjében egy repülőgép roncsa
fekszik, hajózási akadályt nem képez.
A meder közepén hajózási útban fekszik a RUTHOF
nevű vontatógőzös teljesen szétroncsolt teste. A roncs
csak ócskavas értéket képvisel. Kiemelése szükséges.
Részben a bal parton egy német ágyúnaszád található.”
„Több uszályból a szenet és bombákat szedik ki. A
MFTR gőzösöket pedig a hordalék takarta be.” Sít.
A bizottság KÖRÖS nevű motoros hajója este
Dunaszekcsőre érkezett, és másnap folytatta a bejárást
a további folyószakaszon. Ugyanezen a napon az AlDunán, Orehovónál (676 fkm) a TAS nevű gőzös akná
ra futott. A szomorú hír következményeként minden fo
lyammérnöki hivatalt köteleztek aknasérülési jelentés
készítésére. A kiküldött űrlapon előre meghatározott
kérdésekre kellett válaszolni. A visszajuttatott űrlapok
eddig nem kerültek elő. Október hónap folyamán meg
kezdték a bajai -D una híd roncsainak a kiemelését. A
munkaeszközök, főleg a vízi járművek hiánya miatt elő
ször a pilléreken fennakadt hídroncsok eltávolítását vé
gezték el.
Január közepén a Folyammérnöki Hivatal elkészítette
a jelentését az előző év december hónapjában végzett
befejezett roncsemelésekről, és egyben tájékoztatta a
Közlekedésügyi Minisztériumot, hogy „más folyamatban
levő volt kiemelések abbamaradtak a magas vízállás
miatt”.
A roncsemelések szüneteltetése idején a hivatal az
őszi bejárás adataira támaszkodva felszólította az ismert
té vált tulajdonosokat, hatóságokat, hogy a hajózási aka
dályokat távolítsák el a folyóból: „Hivatalom általános kö
telessége a ma is érvényben levő 6588/1880 Közmunka
és Közlekedési, a 26201/1919 számú Földművelésügyi
rendelet szerint az elsüllyedt úszóművek eltávolításáról
való gondoskodás.”
Január végén 21 hajókiemelésben érdekelt hajótulaj
donost szólítottak fel tájékoztatásra, majd egy hét múlva
a nagyobb hajózási, illetve vagyonkezelő társaságokat is.
Egyes tulajdonosok felé egyértelmű kérdéseket intéztek,

míg a feltételezhető tulajdonosoktól csak felvilágosítást
kértek a roncsok állapotáról.
„MFTR Igazgatóság Bp.
A rendelkezésre álló adatok szerint a hivatal
1539-1439 folyamkilométer közötti Duna-szakaszán az
alábbi t. Cím tulajdonát képező elsüllyedt úszóművek
vannak: RÁKOS vontató csavargőzös 1527,3 fkm, 1204
sz. uszály 1481,9 fkm, Lll. és LVI. sz. átkelő csavargőzö
sök 1480 fkm, 409 sz. uszály 1478,2 fkm sít.”
„Az elsüllyedt úszóművek részben hajózási (folyami,
horgonyzási, rakodási), részben folyamhajózási (épített
zátonyképződés, aláüregelés, vízterelés) akadályt ké
peznek.”
A felsorolt úszóművek kiemeléséről az MFTR-től ki
emelési ütemtervet kértek, az adatok feltüntetésével, be
jelentési kötelezettséget írtak elő, és utolsó pontkén je
lentős figyelmeztetés hangzott el: „Annak tudomásul vé
tele, hogy a túlságosan költséges, a nagy mélység vagy
gazdasági meggondolás alapján a mederben hagyni
szándékozott úszómű közérdek fennforgása esetén a tu
lajdonos terhére, a költségeknek a kiemelt úszómű, illető
leg alkatrészek és rakomány elárvereztetésével való biz
tosítása mellett, általunk eltávolítandó.”
Némely hajókiemeléssel foglalkozó személynek további
kérdéseket is feltettek: „Szíveskedjék hivatalommal sürgő
sen közölni, hogy kitől, milyen és hol fekvő úszómű kieme
lésére mikor, milyen szám alatt kapott engedélyt vagy
megbízást, eddig milyen kiemeléseket végzett, a jövőben
kiemelést mikor szándékozik megkezdeni és befejezni?”
A válaszok január végén megérkeztek: „A vonatkozó
írásbeli engedély birtokunkban nincs, mert kiemelési en
gedély a MFTR igazgatóságának szóbeli utasítására, il
letve engedélyével történt” - írta a Kiss testvérek hajózá
si vállalata, Paksról.
„1528.8 fkm B.L. 1058 uszályhajót a MESZHART kivet
te és elvontatta.
1527 fkm a RÁKOS gőzöst a MESZHART kivette és el
vontatta” - a Dunaföldvári révkapitányság jelentette a
változásokat.
„LILIKÉ nevű fadereglyénket 1948. évi augusztus hó
végéig szándékozunk kiemelni” - írták a Kiss testvérek.
„A Drzavna Recno Brodársta (Jugoszláv Állami Fo
lyamhajózás) Budapesti ügynöksége 598/1947 számú
engedélyével a hányatott sorsú MACEDÓNIA gőzös ki
emelésére adott megbízást december 17-én Malagurszki
Lajos részére. A gőzöst 1948. január 6-án Belgrádba
szállították” - jelentette a kiemelést végző lakatosmester.
Felújítás után az 57 méter hosszú 500 lóerős gőzös JRB
SANDZAK névvel hajózott tovább.
A beérkezett válaszok nem tették lehetővé a roncsok
helyzetének és tulajdonviszonyainak rendezését. Ezért a
Folyammérnöki Hivatal újabb pótíven jelentési kötelezett
séget kötött ki. Az elsőként küldött levelet a nyomatékos
ság végett kiegészítette: „azon kívül a 117440/1947. VI.
2. sz. földművelésügyi és az 51048/1948 II. sz. közleke
désügyi miniszteri rendeletekkel külön rendelkezést és
felhatalmazást kapott a hivatal a kiemelésekkel kapcsola
tos intézkedésekre.” „A rendelkezésre álló, a dolog ter
mészeténél fogva nem teljesen megbízható adatok sze
rint a hivatal Duna-szakaszán az alábbi ismeretlen tulaj
donú, tehát a t. Cím hatáskörébe tartozó elsüllyedt vízi
jármű van” - írták a jelentést az elhagyott javak kormány
biztosságához.
(Folytatjuk)
Tóth Ferenc
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Katonai emlékek a dél-karolinai Charlestonban
Charlestonnál három folyó is ömlik az Atlanti-óceánba, és
a kialakult tölcsértorkolat kiválóan alkalmas kikötők kiépí
tésére. A várossal szemben lévő partszakaszon található
a világ egyik legnagyobb haditengerészeti múzeuma. A
múzeumegyüttes zászlóshajója a YORKTOWN (CV-10)
repülőgép-hordozó, de itt található a LAFFEY romboló,
az INGFIAM, a Parti Őrség őrnaszádja és a CLAMAGORE (SS-343) tengeralattjáró is, valamint kiépítettek
egy olyan haditengerészeti támaszpontot, amelyhez ha
sonlókat Vietnamban telepítettek annak idején. Ezenkívül
található itt egy kitüntetésmúzeum is.
A YORKTOWN repülőgép-hordozót 1943. április 15-én
lajstromozták, miután hasonló nevű elődjét a japánok a
Midway-szigeteknél elsüllyesztették. A hajó részt vett a
második világháború számos nagy csatájában. Repülőgé
pei súlyos veszteségeket okoztak a japánoknak Truknál
és a Marianna-szigeteknél, támogatták a szárazföldi csa
patokat a Fülöp-szigeteknél, Iwo Jima és Okinawa elfog
lalásánál. A háború után, a hidegháború éveiben a Csen
des-óceánon hajózott, és részt vett a vietnami harcokban
is. 1968 decemberében a YORKTOWN vette fel az Apol
ló 8 legénységét, akik elsőként kerülték meg a Floldat.
A YORKTOWN felszállófedélzete, hangárfedélzete és
számos egyéb része a hajókórháztól a parancsnoki hídig

4. ábra: A YORKTOWN /CV- Ю /hordozó a part mellé kötve

nyitva áll az érdeklődők előtt. Megtalálható rajta több re
pülőgéptípus is, amelyek egykor a haditengerészet állo
mányában voltak.
A LAFFEY rombolót 1944. február 8-án lajstromozták,
és alig négy hónap múlva már részese volt a partraszál
lásnak Normandiában. A hajót később a Csendes-óceán
térségébe vezényelték, ahol 1945. április 6-án Okinawa
környékén egy óra leforgása alatt öt japán kamikaze re
pülőgép csapódott a fedélzetére, és három bombatalála
tot is kapott. A hősiesen küzdő személyzet nemcsak
megtartotta a hajó úszóképes állapotát, de 11 japán repü
lőgépet le is lőtt. A második világháború után a koreai há
borúban vett részt, majd az Atlanti flotta állományából
vonták ki a rendszerből 1975-ben. Az érdeklődők megte
kinthetik a parancsnoki hidat, a különböző harcálláspon
tokat, a lakótereket és a hajó történetéről szóló kiállítást.
Az INGFIAM parti őrhajó egyike volt azon úszóegysé
geknek, amelyek a legtöbb kitüntetést kapták, ami 18 al
kalmat jelentett a több mint ötven év rendszerben állás
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5. ábra: A HUNLEY tengeralattjáró restaurálva

7. ábra: A YORKTOWN a bejáróhíd felől nézve

6. ábra: A HUNLEY kiemelése után az emelőtartón

alatt. A hajót 1936-ban lajstromozták. A második világhá
ború alatt 31 alkalommal kísért hajókonvojokat az atlanti
vizeken, és részt vett az 1942-43-as „Véres Tél” tengeri
hadműveleteiben. Később hat csendes-óceáni őrjáraton
és három vietnami küldetésben vett részt. Az INGHAM
1942-ben elsüllyesztette a német U-626 jelzésű tenger
alattjárót. Az utolsó éveiben az illegális bevándorlók és a
drogcsempészek ellen védte az Egyesült Államok tenge
ri határait. 1988-ban törölték a lajstromból, és azóta fe
délzete nyitva áll a látogatók fogadására.
A CLAMAGORE (SS-343) tengeralattjárót 1945. június
28-án lajstromozták. Teljes pályafutása során az atlantiés a földközi-tengeri térségekben hajózott, illetve 1962ben Kuba partjai körül őrjáratozott. A hajót két ízben kor
szerűsítették, de egy időben egyedüli dízel tengeralattjá
rója volt a haditengerészetnek. 1975-ben vonták ki a
rendszerből. A látogatók megtekinthetik a parancsnoki
termet, a legénységi hálót, az étkezőt, a géptermet és az
irányító termet.
Vietnamban az amerikai tengerészgyalogság és a ha
ditengerészet nemcsak repülőgép-hordozókról felszállt
harci gépekkel tevékenykedett, de létrehozott egy kis fo
lyami flottillát is „Barna Vízi Haditengerészet” elnevezés
sel, amely támogatta a szárazföldi hadműveleteket DélVietnam kiterjedt belső folyóhálózatán. A felépített hadi
tengerészeti ellátótámaszpont eredeti méreteket tükröz.
Az objektum bemutatja a Vietnamban szolgáló amerikai
haditengerészek és tengerészgyalogosok életkörülmé
nyeit, fegyvereit és harcászati eljárásait. Látható egy 31
láb (9,424 m) hosszú folyami őrhajó, egy földbe ásott lő
szerraktár, egy 24 láb (7,296 m) csőhosszúságú löveg,
őrtorony, Huey UH-1H mentőhelikopterek, valamint a
szemben álló felek számos fegyvere és harcjárművé.
A Medal of Honor az Amerikai Egyesült Államok legna
gyobb katonai kitüntetése. A múzeum azoknak a hős ka
tonáknak állít emléket, akik ezt a kimagasló elismerést el
nyerték. Az egyes hadjáratok szerint csoportosított tabló
kon látható a kitüntetés tulajdonosának arcképe és az
adományozás körülményeinek leírása.
Egyedülálló érdekességnek számít a HUNLEY tenger
alattjáró restaurálásának megtekintése. A HUNLEY kézzel
hajtott tengeralattjáró volt a polgárháborúban a déliek olda-

Ián. Az Atlanti-óceánon 1864. február 17-én süllyesztette
el az északiak ÜSS HOUSATONIC hajóját, s ezzel tulaj
donképpen az első olyan korszerű értelemben vett tenger
alattjárónak számított, amely egy ellenséges hadihajót el
süllyesztett. Történetéhez tartozik még, hogy feladata vé
geztével jelt adott a partra, és visszaindult, de a sötétben
inkább eltávolodott a parttól, és végül 8 főnyi legénységé
vel odaveszett. A hajót 2000. augusztus 8-án emelték ki,
136 évvel az események után. A kiemelt roncsot a
charlestoni Warren Lash Conservation Center telephelyé
re vontatták be restaurálásra. A vezetett látogatáson meg
lehet tekinteni a helyreállítási munkálatokat, a HUNLEY-ről
készült filmben alkalmazott eredeti méretű modellt, vala
mint a hajó restaurálásának animált szimulációját.
Szintén a polgárháborút idézi a csak hajón megközelít
hető Sumter-erőd, ahol az első harci cselekmények kez
dődtek 1861. április 12-én. Az erődöt az északiak a déli
ek 34 órán át tartó tüzérségi tüze után feladták, majd a
déliek bevonultak. Az északiak mindenáron vissza akar
ták szerezni, mert az egész öbölt képes volt ellenőrzés
alatt tartani . Az okosan és makacsul védekező erődít
mény a déli ellenállás jelképévé vált, s kitartott a közel
négyévi szinte szakadatlan tüzérségi tűz ellenére. Amikor
végül is 1865. február 17-én feladták, szinte az egész ro
mokban hevert. Az ostrom idején az erődbe becsapódott
mintegy 46 ezer lövedék tömege több mint hárommillió
kg-ot tett ki, a veszteség viszont csak 52 halott és 267 se
besült volt ezen időszak alatt.
A polgárháborút követő tíz év folyamán újjáépítették,
majd 100 fontos lövegeket telepítettek a felújított lövegállásokba. Az erőd 1896 és 1897 között főleg világítótorony
ként működött. Ez idő alatt a lövegállások és a lövegek si
ralmas állapotba jutottak. A spanyol-amerikai háború során
2 darab 12 fontos messze hordó ágyút telepítettek. A löve
gek érdekessége az volt, hogy lövés után a hátrasiklás ha
tására a mellvéd alá süllyedtek az újratöltéshez. Az ágyúk
lőtávolsága 15,6 km-t tett ki. A háború hamar véget ért, így
ezeket nem alkalmazták harci körülmények között.
Az első világháború idején csak egy ütegnyi létszámú
helyőrsége volt. A két világháború között már inkább csak
turistanevezetességként tartották számon. A második vi
lágháború során a partvédelmi tüzérség 90 mm-es légvé
delmi lövegeket telepített az erődbe. 1948 óta nemzeti
emlékhelyként nyitva áll a turisták számára.
Charleston katonai érdekességei közé tartozik még a
Citadella, ahol az 1842-ben alapított katonai főiskola ta
lálható. A katonai múzeumban nagyon érdekes az ameri
kai egyenruhák bemutatása. Több száz egyenruha látha
tó a függetlenségi háborúból és a polgárháborúból, a mo
dern idők két világháborúján át a közelmúlt helyi háború
inak egyenruhájáig.
A fotók a szerző felvételei
Amaczi Viktor
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A Túrán harckocsicsalád prototípusai
A 43M. Túrán nehéz harckocsi
1943 januárjában, amikor a 75 mm űrméretű, rövid csö
vű Turánok sorozatgyártása megindult, a hadi tapaszta
latok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a harcjárművek 1944 nyarára sem védettség, sem támadófegyverzet
tekintetében nem felelnek meg a követelményeknek.
Ezért 1943 áprilisában a magyar hadvezetés elhatározta,
hogy egy korszerű, nagy teljesítményű löveggel felfegy
verzett páncélost szerkesztet. Ez lett a Turán-75 hosszú
csövű néven ismert változat.

2. ábra: A hosszú csövű Túrán ugyanazon példánya 1944.
őszén a tüzér szertár udvarán

A DIMÁVAG megkapta a német 40M. mintájú 75 mmes páncéltörő ágyú licenciáját, mivel Németország nem
tudott kellő mennyiséget szállítani. Ezt adaptálták gyártá
si okokból minimális változtatással L/43-as 43M. 75 mmes harckocsilövegnek. Tulajdonképpen 2 változat gyártá
sára készültek fel 1944-re, egyik a harckocsiágyú, másik
a vontatott gyalogsági páncéltörő ágyú volt.
Hogy minél előbb célhoz érjenek, a meglévő közepes
és rövid csövű nehéz Turánok módosítását tervezték.
1944 közepétől - elsősorban a közepes harckocsikon -
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A 43M. Túrán nehéz harckocsi főbb harcászati adatai
1.
kísérleti típus

Harci tömeg:
Kezelők száma:
Teljes hossz:
Teljes szélesség:
Magasság:
Hasmagasság:
Nyomtáv:
Láncszélesség:
Fajlagos talajnyomás:
Motor:
Hengerűrtartalom:
Teljesítmény:
Fajlagos teljesítmény:
Legnagyobb
sebesség/úton:
Lejtőmászó képesség:
Lépcsőmászó képesség:
Gázlóképesség:
Árokáthidaló képesség:
Hatótávolság/úton:
Üzemanyag-kiszabat:
Sebességek száma:
Páncélzat:
Fegyverzet/lőszerjavadalmazás

II.
kísérleti típus

23 300 kg
22 000 kg
5 fő
4 fő
6860 mm
6860 mm
2440 mm
2440 mm
2650 mm
2250 mm
380 mm
380 mm
2020 mm
2020 mm
420 mm
420 mm
0,80 kp/cm2
0,76 kp/cm2
Weiss Manfréd V-8H
4 ütemű, 8 hengeres, benzin
14 866 cm3
260 LE
1,2 LE/t
11,8 LE/t
47 km/h
47 km/h
45°
45°
0,80 m
0,80 m
0,90 m
0,90 m
2,20 m
2,20 m
130 km
130 km
265 I
265 I
6 előre, 6 hátra
13-90 mm
13-95 mm
1 db 43M. 75
1 db 43M. 75 mm
mm űrméretű
űrméretű
harckocsiharckocsiágyú/32 db
ágyú/52 db
2 db 34/40A
2 db 34/40A
M 8 mm űrméretű M8 mm űrméretű
géppuska/
géppuska/
1800 db
3000 db

A 43M. Túrán rádiós harckocsi főbb harcászati adatai
Harci tömeg:
Kezelők száma:
Teljes hossz:
Teljes szélesség:
Magasság:
Hasmagasság:
Nyomtáv:
Láncszélesség:
Fajlagos talajnyomás:
Motor:

Hengerűrtartalom:
Teljesítmény:
Fajlagos teljesítmény:
Legnagyobb sebesség/úton:
Lejtőmászó képesség:
Lépcsőmászó képesség:
Gázlóképesség:
Árokáthidaló képesség:
Hatótávolság/úton:
Üzemanyag-kiszabat:
Sebességek száma:
Páncélzat:
Fegyverzet/lőszerjavadalmazás:
Rádió:

kb. 19 000 kg
4 -5 fő
5550 mm
2440 mm
2600 mm
380 mm
2020 mm
420 mm
0,63 kp/cm2
Weiss Manfréd
V-8H 4 ütemű,
8 hengeres, benzin
14 866 cm3
26 LE
13,5 LE/t
45 km/h
45°
0,80 m
0,90 m
2,20 m
150 km
265 I
6 előre, 6 hátra
13-50 mm
1 db 34/40A M 8 mm
űrméretű géppuska
1 db R-4T; 1 db R-5/a;
1 db FuG XVI.

egy új, a 43M. hosszú csövű löveggel felfegyverzett,
megnagyobbított torony beépítését, valamint a homlok
páncélzat 50-ről 80 mm-re történő vastag ítását vették
tervbe. A kísérleti toronyból két változat készült. Egy na
gyobb, amelyben megfelelő hely volt az új löveg és a há
rom kezelő számára, illetve egy, a már meglévő Turántoronyból a lehető legkisebb változtatással kialakított ki
sebb, amelyben csak két személynek maradt szűkös hely
a beépítendő nagyobb ágyú mellett.
A torony kialakítása Bertholomeidesz Sándor hmtk ez
redes újítása volt. ő azt favorizálta, hogy a kocsiparancs
nok álljon, és úgy irányítson, a torony megemelt
sisakrészfedelei éppen fedjék el a fejét.
A HM az 1H-830-as rendszámú (T-40) régi 40-es
Túrán járművet utalta ki a W. M. gyárnak, hogy az átépí
tést ezen végezzék el. Elsőnek egy fa makett-torony ké
szült 1943 nyarán, majd a forgatási próbák után további
kétféle torony, valószínűleg vaslemezből.
Az 1943/44 telén elkészült prototípust mindkét torony
nyal kipróbálták. Az új harckocsiágyú belövésekor hü
velylángolást, utánrobbanást, valamint erős füst- és gáz
képződést tapasztaltak. A fenti hibák megszüntetéséig a
43M. harckocsiágyú sorozatgyártása nem indulhatott
meg. A próbák után a nagyobb T -75 toronyba való be
szerelés volt az egyszerűbb, de sorozatgyártás nem in
dulhatott meg, mert nem volt ágyú. A DIMÁVAG 2 db 75
mm-es löveget tudott adni 1944 elején, ezek a T u r á n i be és a Zrínyi l-be kerültek beépítésre.
Külön járműrendelésnek nincs nyoma, valószínű, hogy
az 1944-es hadi helyzet miatt csak a megrendelt 222 db
jármű utolsó 40 darabját kívánták az új ágyúval felszerelni,
illetve ismeretlen számú meglévő T-75-öt átfegyverezni.
1944. július 27-én a W. M.-t súlyos bombatámadás ér
te, és ez leállította ott a harckocsigyártást. A prototípus
nem volt a gyárban, későbbi sorsa ismeretlen. A csarnok
ban 4-5 db Túrán harckocsi állt javításra várva. Egyes
visszaemlékezések szerint néhány újfajta toronyba 1944
őszén a Ganz-gyárban beépítették a 43M. harckocsiá
gyút, és a meglévő alvázakra szerelték őket. Ezek lehet
tek volna a W. M.-ből átvitt sérült példányok vagy az ott
lévő befejezetlen kocsik. Diósgyőr lövegtermelése igen
rosszul állt, és augusztus végéig biztosan nem szállított
semmit. Mivel októberben a DIMÁVAG működése meg
szűnt, valószínűtlen további példányok elkészülte.

A 43M. Túrán rádiós harckocsi
1942-ben Magyarországon is határozat született arról,
hogy a nagy térségekben harcoló harckocsi-magasabbegységek parancsnokait nagy teljesítményű rádióval fel
szerelt páncélozott járművekkel kell ellátni. Erre a fel
adatra a 41M. Túrán harckocsit találták a legalkalma
sabbnak, mivel annak tornyában a löveg helyén elfért a
FuG típusú rádiókészülék. Csupán a toronyajtókat kellett
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5. ábra: A rádiós Túrán a W.M. gyár mögötti próbaterepen

megnövelni, mert az eredeti nyílásokon a FuG nem fért
be. A parancsnoki rádión kívül, a repülőkkel való kapcso
lattartás céljából még egy német ultrarövid-hullámú adó
vevő beépítését is tervezték. Túrán felhasználása e célra
a nagyobb hatótávolság mellett azzal az előnnyel is járt,
hogy a rádiós harckocsi a harckocsicsapatokat mindenütt

követni tudja. Az új jármű megszerkesztésénél egyik
alapvető követelmény az volt, hogy a parancsnoki rádiós
harckocsi külsőleg a lehető legkisebb mértékben térjen el
a csatárharckocsiktól. A fegyvertelen toronyra az ellen
ség megtévesztésére fából készült lövegimitációt helyez
tek. A harckocsi egyetlen valódi fegyvere a vezető mellett
ülő rádiós-lövész géppuskája maradt. Ugyancsak álcázá
si okokból lemondtak a parancsnoki Csaba páncélgépko
csikon alkalmazott - és a rádiós Túrán prototípusára is
felszerelt - jól bevált, rácsszerkezetű antennáról, ugyan
is az messziről felhívta a figyelmet a parancsnoki harcko
csikra. Helyette kisebb teljesítményű, de kevésbé feltűnő
botantennákat alkalmaztak. 1942 őszén a Honvédelmi
Minisztérium 15 db rádiós Turánt rendelt a Weiss Manfréd-gyártól. A prototípus 1943 májusában készült el. Eh
hez az 1H-802 rendszámú második számú prototípust
használta fel a gyár. Erről fennmaradt felvételek vannak,
1944-ben valószínűleg alkalmazták, későbbi sorsa nem
ismert. A 15 db megrendelt példány szállításáról nincs
adat, plusz alvázak gyártása nem történt. Csak sérült, ja
vításra hátraszállított kocsik átépítéséről lehetne szó, de
erről dokumentum nincs.
Sárhidai Gyula

Az RSO lánctalpas vontató
A Magyar Királyi Honvédség több, 1944-45-ben a keleti
fronton harcolt katonája emlékezetében megmaradt egy
jellegzetesen szögletes mozgású, lassú, de minden tere
pen keresztülgázoló lánctalpas vontató képe. A szóba jö
hető járművek fényképei között azonnal felismerték az
osztrák Steyr cég vontatóját.
Ma már a második világháborús járművekkel foglalko
zó szakirodalomban is található utalás arra, hogy az erő
sen alulmotorizált Magyar Királyi Honvédség a tengelyhatalmak számára egyre nehezebbé váló 1944. év során
több RSO típusjelzésű lánctalpas vontatót kapott a német
hadseregtől. Ezeknek, a Wehrmacht szolgálatában job
bára tüzérségi vontatóként alkalmazott járműveknek a
honvédség részére történt átadásáról pontos adatok még
nem kerültek elő. így nem ismert sem a honvédségi tulaj
donba került RSO-k darabszáma, sem az, hogy azokat
milyen magyar alakultatok használták.
Az 1942-1945-ig, összességében mintegy 29 000 pél
dányban gyártott lánctalpas vontató - magyar vonatkozá
sán túl - széles körű alkalmazása és valóban sokoldalú
használhatósága miatt is megérdemli, hogy szerkezetét,
felépítését alaposan megvizsgáljuk.
A Szovjetuniót 1941 nyarán megtámadó német csapa
tok nem kis meglepetéssel tapasztalták, hogy a Vörös
Hadsereg nagy számban és igen sok változatban alkal
mazott lánctalpas, viszonylag lassú járású vontatókat.
A Sztálin, a Sztalinyec, a Komszomolec, a Komintern
vagy az SzT-3-as vontatók szerepe egészen az őszi
esőzések beköszöntéig némileg logikátlannak tűnt a kor
szerű és gyors vontatókkal felszerelt német alakulatok
számára. Ahogy azután a csapadékos idő beálltával az
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addig többé-kevésbé használható utak áthatolhatatlan
sártengerré váltak, azonnal felértékelődtek az addig lené
zett, zsákmányolt szovjet vontatók. 1941 őszétől kezdve
nyilvánvalóvá vált, hogy a német hadsereg nemcsak téli
felszerelésével, de járműparkjával sem volt kellően felké
szülve az ősz-tél hozta változásokra.
A kerekes járműveken a tengelyszámtól függetlenül az
összkerékmeghajtás sem segített, csak a lánctalpas, illetve
nagyszámú féllánctalpas járművek nem váltak mozgáskép
telenné. Ez utóbbiak azonban bonyolult szerkezetük és az
addig elképzelhetetlen terepviszonyok miatt gyakran meghibásodtak, lefagytak. Szükség volt tehát egy, az addig alkal
mazottaknál egyszerűbb, a szovjet körülményekhez jobban
illeszkedő vontatóra. Több más gyár pályázata mellett a bé
csi Steyr-művek is felajánlotta erre a feladatkörre időközben
saját döntése nyomán kifejlesztett Raupenschleppet-Ost
(Kelet-lánctalpas vontató) megnevezésű járművét.
A jármű több fődarabját a gyár az addig nagy számban
gyártott és bevált, Steyr Typ 1500 A gépkocsijából vette
át. A megfelelőnek ítélt jármű kiválasztásában Hitler ál
lásfoglalása érthetően döntő volt. Az ő véleménye szerint
a feladatra egy, az átlagosnál magasabb hasmagasságú,
kerekes, léghűtéses motorral szerelt vontató lett volna al
kalmas. Az elképzelése szerint legyártott kerekes jármű ugyancsak RSO (Radschlepper-Ost = Kelet kerekes
vontató) - életképtelennek bizonyult. Az eredetileg meg
rendelt mennyiség többszöri csökkentése után végül
mintegy 100 darab kiszállítása gyártását megszüntették.
1942
augusztusában már nyilvánvalóvá vált, hogy a pá
lyázó járművek közül a legmegfelelőbb a Steyr-művek
lánctalpas vontatója lesz. A választás nem kis részben

azért esett az RSO-ra, mert a gyár 1942 decemberétől ha
vonta ezer példány kiszállítását vállalta. Ezt a mennyiséget
a megelőlegezett, sokoldalú felhasználást figyelembe vé
ve 1943 januárjától havi 2000 darabra kívánták növelni.
Az első változatot több tekintetben módosították, egyik
lényeges változtatás a hasmagasság növelése volt 550
mm-re. A végleges változattal végrehajtott sikeres próbák
után 1942 májusában meginduló sorozatgyártás lehető
vé tette, hogy már 1942 novemberében a csapatokhoz
kerüljön az RSO első 76 példánya. Ez a darabszám ter
mészetesen még nem volt jelentős, de a következő hó
napban már 1378 darab készült el.
1942 decemberétől az RSO mellett egy másik különösen
jó terepjáró képességű járműtípus, a szokványos tehergép
kocsikból átalakított Maultierek sorozatgyártása is beindult.
Amíg az RSO lassúsága (max. sebessége 18 km/h) miatt
gyalogsági alakulatok páncéltörő lövegeinek, nehéz eszkö
zeinek vontatását kellett ellátnia, a Maultier-változatok a
gyors szállítójárművek feladatkörét vették át.
Mindkét említett jármű előnyei közé sorolták, hogy a
korábbi féllánctalpas járművekkel ellentétben futóművük
gyártásához nem vagy alig volt szükség gumira. Az egy
darab öntött acélból készült, kenés nélküli lánctagok
gyártása egyszerű, s így olcsó is volt, még ha kopásuk az
addig alkalmazott lánctagokét kb. háromszorosan meg is
haladta. (A német tűgörgős csapágyazású, kent lánc min
den tagja 18-20 elemből állt!)
A tervezett gyártási darabszám eléréséhez a Steyrművek kapacitása nem volt elégséges. így a gyártásba be
kapcsolódtak az Aut-Union, a Gráf & Stift, a Klöckner-Humboldt-Deutz és a Magirus gyárak is. A tervezett havi darab
szám azonban e gyárak együttműködése ellenére sem
mindig teljesült. Ennek több oka is volt, mindenekelőtt az ál
landónak nevezhető nyersanyag- és munkaerőhiány, vala
mint a gyártóhelyeket ért légitámadások. Minthogy a szük
séges részegységek egy hányadát beszállítók biztosították,
az azoknál beálló akadály is lassította a kiszállítást.
A vontató megtervezésénél fontos szempont volt a lehe
tőleg egyszerű, kevés karbantartást igénylő szerkezet ki
alakítása. Igyekeztek korábban már gyártott és bevált főda

2. ábra: A lánctalpas vontató elölnézete

3. ábra: A vontató téli láncalpakkal

4. ábra: A motorblokk és szerelvényei

rabokat alkalmazni. így változtatás nélkül átvették a Steyr
1500 A/02 típusú gépkocsi motorját, kuplungját, sebességváltóját és differenciálművét. A Steyr gépkocsi, amelyhez
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eredetileg ezek a fődarabok készültek, a Magyar Királyi
Honvédség járműparkjában több változatban is szerepelt.

Az RSO fő szerkezeti egységei
A motor 8 hengeres, „V” elrendezésű, léghűtéses, benzin
üzemű. A kenőolajat a motor alatti, 14 liter befogadóképes
ségű olajteknőből szivattyú nyomja a kenési pontokhoz,
egy olajhűtő közbeiktatásával. A motor hűtését két egyten
gelyű, a motor felső részére szerelt ventilátor biztosítja,
melyeket ékszíj hajt meg. A hűtőlevegő áramában kapott
helyet az olajhűtő. A motor levegőszűrője száraz, centrifu
gális elvű. A kicsapódott és a szűrőház alján lerakodott
szennyeződést az ott lévő gyorszárral kellett esetenként
eltávolítani. A motor Solex gázosítója gyorsítóval szerelt,
kétúszós „terepkarburátor” . A jármű alvázába szerelt
üzemanyagtartály térfogata 180 liter. A motor megengedett
max. fordulatszáma (2500 ford./perc) túllépése esetén, a
műszerfalon egy figyelmeztető lámpa gyulladt ki.
„Különösen nagy hidegben” indítás esetére az olajtek
nő benzinlámpával fűtött csőrendszerrel volt előmelegít
hető, és ez a berendezés egyidejűleg valamelyest a ve
zetőfülkét és az akkumulátort is felfűtötte.
Az elektromos hálózat 12 V-os és teljesen zavarszűrt. Ér
dekes módon a kezelési utasításban szerepel egy ma már
furcsának tűnő adat, miszerint az akkumulátort a dinamó a
4. sebességi fokozatban csak 6 km/h-tól kezdődően tölti.
A sebességváltó meghajtását a hagyományos felépíté
sű, lendkerékre szerelt, egytárcsás, száraz kuplung közve
títésével kapja. Nem szinkronizált, négy előremeneti és
egy hátrameneti fokozattal rendelkezik. A sebességváltót
az acélöntvény hátsó hídba szerelt differenciálművel a kar
dántengely köti össze. A zárható differenciálmű által meg
hajtott féltengelyek visszafelé forognak, ugyanis a hátsó
agyakban még egy előtétáttétel is helyet kapott. A félten
gelyek külső végére szerelt homlokfogaskerék az agy bel
ső fogazású koszorúját hajtja meg. Ez az áttétel csökkenti
le az eredetileg gépkocsihoz tervezett hajtáslánc fordulat
számát úgy, hogy a jármű csak a jelzett max. 18 km/h se
bességre volt képes. A vezetőülés mellett jobbra van a se
bességváltó és a differenciálzár kapcsolókarja
A futómű egészen sajátos kialakítású. A nem rugózott
rész fő elemei a két hosszanti, cső keresztmetszetű tartó
(lásd az ábrát!). Ezeket középen egy-egy azokhoz derék
szögben rögzített ugyancsak csőszelvény egészíti ki. A
két, félszélességű összekötő csövet egy erős falú, belül
kent hüvely kapcsolja össze, melyben a két fél csőten
gely egymáshoz képest el tud fordulni. A kétoldali, hoszszanti csőtartók első és hátsó végén rögzített negyed el
liptikus laprugókötegek (hátul csapszeggel, elöl csúszó
talppal) a tulajdonképpeni alvázhoz csatlakoznak.
A hosszanti csőtartókon csapágyazva szerelt az oldalan
ként két futókeréktartó, melyeken azután párosával kaptak

5. ábra: A futómű görgői
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6. ábra: A járm ű röntgenrajza

helyet a préselt acéllemez kerekek. A lánc meghajtók
erekei az eredeti gépkocsiszerkezetnek megfelelően hátul
vannak. A lánc feszítése az első kerekekkel történik.
Bár a jármű specifikus nyomása igen alacsony olt (0,37
kp/cm2), szükség esetén a lánctagokra külön „hótalpa
kat” (600 mm széles) is lehetett erősíteni, amivel a talaj
nyomás az eredeti felére csökkent.
Az üzemi fékberendezés hidraulikus működtetésű, a
két meghajtó és a két feszítő lánckerékben lévő tárcsafé
keket működteti. Ezek a fékek több német harckocsi tár
csafékjéhez hasonló módon, a kerékagyba szerelt me
chanikus rásegítővel növelték a fékhatást. A jármű irányí
tását is biztosító két kormánykar egyben a kézifék is.
Mindkettő a gépkocsik kézifékjénél ma is alkalmazott mó
don rögzíthető és kioldható.
A kormányzás a jobb vagy bal oldali lánc fékezésével
az ún. „sarkonfordulásos” módon történik. Kormányzás
kor a megfelelő oldali kar hátrahúzásával az egyik lánc
mozgása lelassul vagy megáll. Azonos motorfordulat
szám esetén a két meghajtó féltengely forgáskülönbsé
gét a differenciálmű kiegyenlíti.
A felépítmény két részből áll, a fémlemez vezetőfülkéből
és a nyitott vagy fedett rakodótérből. Az első időszakban
csak zárt fülkével készültek a járművek, később zárt, de
egyszerűsített, végül nyitott, ponyvatetejű vezetőkabinnal
gyártották. Sajátossága, hogy először vezették be gyártá
sakor azt a német járműveknél később általános elvárást,
miszerint a vezető- és az utasülés alvóhellyé alakítható le
gyen. A fém csőváz bélelt borítása oldható volt, és szük
ség esetén eredeti helyén mint függőágy szolgált.
A hűtőrácsot mindenkori hőmérsékletének megfelelően
az utasülésből kézzel lehetett állítani, ezzel lehetett sza
bályozni a motorhoz jutó hűtőlevegő mennyiségét, így a
hűtés intenzitását.
Ma már nehezen érthető, hogy a 40-es évek végéig na
gyon sok gépkocsiban egyáltalán nem volt fűtés. Az
RSO-t ebben a tekintetben is gondosabban tervezték. A
motor vezetőfülkében történő elhelyezése már önmagá
ban is biztosított egy kevés fűtést. A léghűtéses motorról
távozó meleg levegő egy kisebb részét forgó szabályzó
tárcsákkal a fülke két üléséhez lehetett irányítani. A na
gyobb mennyiség a vezetőfülke hátfalán egy rácson ke
resztül lépett ki, és onnan egy, a ponyvára varrt összekö
tő vászontömbön át, valamint alul, oldalanként egy-egy
fém gégecsővel a rakodóteret is fűtötte.
A műszaki leírás alapján a szemlélőben egy, az elképzelt
feladatkörének megfelelő, sokoldalúan használható jármű
képe alakul ki. A valós kép azonban ennél árnyaltabb.
A korábban gyakorlatban is bevált léghűtéses motor
sok pozitív tulajdonsága mellett a zárt fülkébe beépítve
elfogadhatatlanul hangos volt. Ez, különösen a háború-

8. ábra: Kísérleti páncéltörő ágyú hordozó

nak abban a szakaszában, amikor a szövetségesek
gyakran abszolút légifölénnyel rendelkeztek, nagyon ve
szélyesnek bizonyult. Több RSO jármű és személyzeté
nek megsemmisülését az okozta, hogy nem hallották
meg a közeledő ellenséges repülőgépeket. A később job
bára anyagtakarékosságból is gyártott nyitott vezetőfülke
ezen a problémán részben segített.
A RSO kormányzása már a saját korában is a lánctal
pas járműveknél alkalmazottak között a leggazdaságo
sabbnak és legelőnytelenebbnek számított. A hosszú irá
nyítókarok látványa is arra utal, hogy működtetésükhöz
nagy erőre volt szükség. Az egyenes irány tartása is ko
moly fizikai megterhelést jelentett. A folyamatos és lökés
szerű irányváltások rendkívüli módon terhelték a vonta
tott lövegeket. Azokat gyakran már 20-25 km megtétele
után „jusztírozni” kellett.
A Magirusnál gyártott utolsó 650 darab RSO/03 válto
zatba már egy 65 LE-s (5320 cm3-es, ugyancsak léghű
téses), nagyobb forgatónyomatékú Deutz-dízelmotort
építettek be. A kétségtelenül olcsóbb, de nehezen kezel
hető differenciálmű kormányzás helyett pedig a Sd.Kfz.
11,3 t-s féllánctalpas vontatóban alkalmazott Cletrac kor
mányművet szerelték. Ezeket a járműveket külsőre a
másfajta hűtőrács különböztette meg a többi RSO-tól.
Érdekes, de kis darabszámban készült változatok vol
tak még az úszóképes, de csökkentett méretű „hegyi
RSO” és a különböző ágyúkkal szerelt „önjáró löveg” pél
dányok. gyártottak még sebesültszállító, rádiós és mű
helykocsi felépítményeket is.
Sok más, katonai célra készült járműhöz hasonlóan az
RSO pályafutása sem fejeződött be 1945 májusában. A
francia hadsereg a nagy számban zsákmányolt járműve
ket - több egykori Wehrmacht-járműhöz hasonlóan rendszerbe állította, és még hosszú évekig használta
„Tracteur chenillé” megjelöléssel.
A Magirus-gyár a háborút követően 1946-47-ben - fél
lánctalpassá alakítva - polgári célra még mintegy 1500
példányt gyártott a járműből, Waldschlepper (erdei vonta

tó) RS 1500 típusjelzéssel. Az eredeti változattól eltérően
erre egy csörlőt is szereltek.
Műszaki adatok
A jármű méretei (h.xsz.xm.) 4425x1990x2530 mm
Hasmagasság: 550 mm
Gázlóképesség: 850 mm
Lejtőmászó képesség: 30 0
Lépcsőmászó képesség: 550 mm
Árokáthidaló képesség: 1700 mm
Sebességek (tartós): 1,7-18 km/h
A lánctalp szélessége: 340 (600) mm
Motor: Steyr V8, 3 ,5 1,70 LE-s, léghűtéses, benzinüzemű
Az üzemképes jármű önsúlya: 3500 kg
Megengedett össztömeg: 5200 kg
Megengedett max. terhelés: 1700 kg
Vonóképesség 1. sebességfokozatban: 3000 kg
Üzemanyag-fogyasztás közúton-terepen: 10-20 l/h

Felhasznált irodalom
Spielberger: Die Rad- und Volketten Zugmaschienen.
Motorbuch Verlag, 1978.
Koch: Kettenschlepper der Wehrmacht. Podzun-Pallas
Verlag, 1997.
Raupenschlepper Ost, Gerätebeschreibung und Bedi
enungsanweisung. Steyr Daimler Puch AG, Typ RSO/01,
1942.
Schmidt László
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A P-18 rádiólokátor multistatikus
rendszerben történő alkalmazásának lehetőségei I. rész
Prokob Tibor mk. alezredes; Horváth László nyá. alezredes

Bevezetés
A napjainkban tapasztalható műszaki-technikai fejlődés
szinte robbanásszerű változásokat eredményez az élet
minden területén. Ennek a fejlődésnek egyik nagyon fon
tos forrása a számítástechnikai teljesítményparaméterek
rohamos javulása, miközben ezek az eszközök, illetve az
ezek építéséhez szükséges alkatrészek, berendezésele
mek egyre olcsóbban hozzáférhetők. Ennek hatása ter
mészetesen megjelenik a radartechnológiában is, ami
azt eredményezi, hogy a szakirodalmakban már évtize
dekkel korábban kidolgozott elméleti megoldások napja
inkban immár a gyakorlatban is gazdaságosan megvaló
síthatók. Ennek egyik megnyilvánulási formája a bista
tikus, illetve multistatikus radarrendszerek kialakítása,
ami új lehetőségeket és képességeket kínál a radaralkal
mazás számos területén, így a mi érdeklődésünk hom
lokterében álló légtérellenőrzés számára is. Jelenleg in
tenzív munka folyik az egész világon a radarok ily módon
történő alkalmazása érdekében, így aztán számos könyv,
illetve publikáció látott napvilágot ebben a témakörben,
sőt a NATO fejlesztési célkitűzései között is szerepel a
multistatikus rendszerek tanulmányozása, illetve kifej
lesztése.
Mindezek alapján a HM Technológiai Hivatalban meg
vizsgáltuk, hogy az erősen korlátozott mozgásterünkben
milyen lehetőségeink vannak a multistatikus rádiólokáci
óban rejlő lehetőségek feltárására, illetve kedvező ered
mények esetén a gyakorlatban történő alkalmazásra,
mégpedig elsősorban a földi telepítésű radarokra épülő
légtérellenőrzésben. Mivel új légtérellenőrző radar kifej
lesztése nem szerepel a rövid távú tervekben, ezért csak
a meglévő, vagyis a szovjet technológiára épülő radarja
inkat tudjuk igénybe venni a kísérletek elvégzésére. Ezek
közül is csak azok jöhetnek számításba, melyeket olyan
antennaforgató berendezéssel láttak el, mely potenciáli
san alkalmassá teszi azokat számítógép által generált
speciális azimut-idő függvény szerinti antennaforgatásra,
hiszen a multistatikus működési mód speciális, össze
hangolt nyalábmozgatást igényel. Ilyen konstrukciós
adottságokkal a magasságmérő radarok (PRV-k), az
OBORONA (P-14) és a P-18-as radarok rendelkeznek.
Antennaforgatás tekintetében a magasságmérők kiváló
an alkalmasak a multistatikus működésre, hiszen nagyon
precíz és masszív antennaforgató berendezéssel látták
el azokat, mivel azonban az antennanyaláb helyszög
szerinti szélessége nagyon kicsiny (1 fok körüli érték),
ezért az elérhető légtér-letapogatási sebesség oly cse
kély, hogy kereső, illetve előrejelző/riasztó célra csak na
gyon keskeny szektorban használhatók. Az OBORONA
hátránya a nagyméretű és nagy tömegű antenna, mely
behatárolja az elérhető szöggyorsulást, ami ugyancsak
lassú térletapogatást eredményez. A P-18-as radar a vi
szonylag kis antennatömege, a 8 fok körüli nyalábszéles
sége miatt alkalmasnak tűnik multistatikus rendszerben
történő alkalmazásra, amit erősít az is, hogy ezek a rada
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rok nagy számban állnak rendelkezésre (réskitöltő rada
rok). Ezen szempontok, valamint további - később kifej
tendő - okok miatt olyan elgondolás született, hogy két
különböző radarhelyszínen lévő P-18-as radar bevoná
sával kialakítunk egy kísérleti bistatikus konfigurációt egy
bizonyos térrész lefedése céljából. Ezt követően járatgé
pek és tesztelési célra igénybe vett repülőgépek detektá
lási eredményeinek bemutatásával tájékoztatjuk mind
azokat a hazai és külföldi katonai szervezeteket, akik
érintettek egy ilyen rendszer megvalósításában. Az ered
mények, illetve az alkalmazói igények függvényében
döntünk a katonai felhasználásra alkalmas rendszer kifej
lesztése vagy a kísérlet lezárása mellett.
Ebben a rövid áttekintő írásban három jól elkülöníthető
területre koncentrálunk. Először röviden áttekintjük a
multistatikus rádiólokáció általános sajátosságait, aztán
összefoglaljuk a multistatikus rendszereknél jelentkező
műszaki problémákat, végezetül pedig megvizsgáljuk a
P-18-ra épülő konfiguráció megvalósítása során megol
dandó feladatokat, illetve megpróbáljuk felvázolni az így
felépülő bistatikus rendszer várható sajátosságait.

A multistatikus rádiólokáció sajátosságai
Mint ismeretes a rádiólokáció a legtágabb értelmezésben
bizonyos térbeli objektumok helyének rádióhullámok felhasználásán alapuló meghatározását jelenti. Ezt a definí
ciót tükrözi a RADAR betűszó képzésének alapjául szol
gáló angol szavak jelentése (RAdio Detection And Rang
ing). A detektálandó térbeli objektumokat a radar szakiro
dalomban gyakran céltárgyaknak nevezzük. A légtérel
lenőrzésben alkalmazott kereső (régebbi magyar termi
nológiával felderítő) radarok általában impulzusüzeműek,
amelyek rövid ideig tartó rádióhullámot sugároznak ki a
légtér egy viszonylag keskeny szektorába, és a vevőbe
rendezésük átviteli függvényének megfelelően veszik,
felerősítik és feldolgozzák a környezet által visszavert,
valamint a környezet által generált jeleket. A jelfeldolgo
zás célja a céltárgyak koordinátáinak meghatározása,
ami rendszerint igényli a nemkívánatos jelek minél hatá
sosabb elnyomását, kiszűrését. Az ilyen elven működő
radarok eredendően relatív koordinátákat szolgáltatnak,
nevezetesen oldalszög-, ferdetávolság- és helyszögadatot, melyek átszámításával más származtatott koordiná
ták (pl. magasság, sebesség stb.) meghatározhatók.
Napjainkban a légtérellenőrzésben alkalmazott radaro
kat általában az jellemzi, hogy ugyanaz az antenna vég
zi az adójel kisugárzását, mint amely veszi a visszavert
(és egyéb nemkívánatos) jeleket. Ez egy nagyon prakti
kus megoldás, hiszen egyszerű és viszonylag olcsó a
kétantennás konstrukcióhoz képest. Erre az ad lehetősé
get, hogy az adás és a vétel időben elkülönül egymástól,
továbbá az úgynevezett adás-vétel kapcsoló alkalmazá
sával megoldható, hogy az antenna az adás idején az
adóhoz, egyébként pedig a vevőhöz kapcsolódjon. Az

ilyen elven felépülő radarokat, vagyis amelyeknél az adóés a vevőberendezés antennája azonos, monostatikus
radaroknak nevezzük. Ezeknél a megvalósításoknál az
adó és vevő antennanyaláb tengelye triviálisan egybe
esik. (Az 1-3. ábrákon az adójel útját folyamatos, a véte
li nyalábba eső visszavert jel útját szaggatott vonal jelzi.)
Természetesen lehetséges olyan radart is építeni,
melynél az adó- és vevőantenna ugyan fizikailag elkülö
nül egymástól (például önrávezető rakéták megtéveszté
se céljából), de a köztük lévő távolság oly kicsi, hogy az
ebből adódó helymeghatározási hiba, illetve az előbbi
esethez viszonyított működésbeli eltérés elhanyagolható.
Ezeket szintén monostatikus radarnak, vagy egyes szakirodalmak szerint kvázi monostatikus radarnak nevezzük.
(Ez nem tévesztendő össze a korábban alkalmazott
K-66 típusú radarnál alkalmazott megoldással, mely
ugyan két egymáshoz közel telepített antennakabint tar
talmazott, de azok mindegyike egy-egy valódi monosta
tikus radar, melyek együttesen biztosítják a szükséges
légtérfedést.)
Ezzel szemben lehetséges olyan elrendezés is, amely
nél az adó- és a vevőantenna olyan fizikai távolságra van
egymástól, hogy az adó és vevő antennanyaláb tenge
lyének eltérése nem hanyagolható el, ezért a légtér-leta
pogatási és távolság-meghatározási eljárás lényegesen
különbözik az előbbiekhez képest. Az ilyen módon fel
épülő radarkonfigurációt bistatikus radarnak nevezzük.
Ennek a gondolatmenetnek a továbbvitele elvezet egy
olyan elrendezéshez, melyben kettőnél több radar talál
ható, s ezek valamelyike gondoskodik a céltárgyak „meg
világításáról”, a többi pedig veszi az így keletkező vissza
vert jeleket, és ezek alapján végzi a céltárgydetektálást,
illetve a helymeghatározást. Ezt a megvalósítási formát
multistatikus radarrendszernek nevezzük.
Egy ilyen elrendezésben lehetséges olyan egyszerű tehát költségkímélő - megvilágító eszközök alkalmazá
sa, melyek csak adóberendezéseket tartalmaznak, de le
het olyan megoldást is választani, melyben minden esz
köz egy komplett radar, és az aktuális helyzet határozza
meg, hogy melyik radar adóberendezése végzi a légtér
megvilágítást. Ekkor természetesen semmi akadálya an
nak, hogy a megvilágító radar vevője is működjön.
Az előbbiekben megfogalmazott definíciók alapján te
hát kimondható, hogy a bistatikus radar lényegében a
multistatikus elrendezésnek egy olyan határesete, mely
ben az eszközök elemszáma minimális (kettő), a mono
statikus radar pedig a bistatikus elrendezés olyan határ
esete, melyben az adó- és vevőantenna közti távolság
nulla, vagy a gyakorlati működés szempontjából nullának
tekinthető (kvázi monostatikus radar).
Az előbbiek alapján azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy
egy multistatikus radarrendszer működése, megvalósítá
sa és alkalmazása lényegesen bonyolultabb, mint a nagy
múltra visszatekintő hagyományos monostatikus radarok
esetében, és persze ennek a költségkihatásaival is szá
molni kell. A működéssel kapcsolatban három megoldás
ra váró, nem elhanyagolható jelentőségű problémakör je
lentkezik, nevezetesen az indításszinkronizálás, a légtér
letapogatás összehangolásának kérdése, valamint a
megfelelő kommunikációs rendszer igénye, hiszen egy
mástól 50-100 km-re lévő berendezések összehangolt
működését kell biztosítani. Mint ismeretes, a jelenlegi
monostatikus radarokra épülő légtérellenőrző rendsze
rekben is egyre magasabb fokú integráltság mutatkozik,
de ez elsősorban a céltárgyadatok központi feldolgozá
sában, a távvezérlésben, valamint az állapotinformációk
központi kezelésében nyilvánul meg. A multistatikus
rendszerek integráltsági foka minőségileg különbözik az

előbbiekhez képest, hiszen magában foglalja mindazt,
ami a monostatikus rendszerekre jellemző, de mindez ki
egészül a radarok belső szerkezeti elemeinek szerves
együttműködésével, a működés sajátosságából adódó
speciális problémák megoldásának igényével.
Ezek után óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy mik le
hetnek azok a megfontolások, illetve előnyök, amelyek
miatt érdemes felvállalni mindazokat a nehézségeket,
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amelyek egy multistatikus rendszer megvalósítása és al
kalmazása során jelentkeznek.
Mint ismeretes, a radarok az élet számos területén
megtalálhatók, és típusaikat illetően a legkülönbözőbb
szempontok szerint csoportosíthatók. Ezen szempontok
közül számunkra egy nagyon fontos csoportosítási forma
az, hogy léteznek katonai és nem katonai rendeltetésű
radarok. A katonai rendeltetésű radaroknál azzal kell szá
molni, hogy - az utóbbiaktól eltérően - a környezet egy
része (a potenciális vagy a tényleges ellenség) nem
csak, hogy nem mutat együttműködési készséget, ha
nem kifejezetten arra törekszik, hogy megakadályozza a
céltárgydetektálást. Ennek egy „kevésbé drasztikus” for
mája a zavaró rádióhullámok generálása, de ennél sok
kal kellemetlenebb az „irreverzibilis” hatást kiváltó önrá
vezető rakéták vagy más megsemmisítő módszerek al
kalmazása. Feltétlenül ki kell hangsúlyozni, hogy vannak
olyan katonai légtérellenőrző radarjaink, melyekkel egé
szen kiváló eredményeket lehet felmutatni békeidőszak
ban, ugyanakkor drámaian érzékenyek lehetnek ellensé
ges környezetben. Mindez abból fakad, hogy a működé
si elvnek megfelelően a nagy intenzitású megvilágító rá
dióhullámok kisugárzásával elárulják tartózkodási helyü
ket, ugyanakkor a visszavert jelek kis intenzitása miatt
rendkívül érzékeny vevőberendezésekkel rendelkeznek,
vagyis kis intenzitású zavarjelekkel is megvakíthatók.
Ezen problémák kezelésére vagy enyhítésére számos
módszert alkalmazhatunk, melyek egyike a multistatikus
működési mód.
A multistatikus rendszer alkalmazása lehetővé teszi,
hogy a megvilágító adót az ellenség várható támadási
irányát figyelembe véve hátravontan telepítsék annak ér
dekében, hogy az ellenséges területről indított tűzeszközökkel szemben védettebb legyen, ugyanakkor a megfe
lelően álcázott vevő radarok maximálisan előre vannak
tolva a detektálási távolság növelése érdekében. A bistatikus működést szemléltető 2. ábra alapján közvetlenül
belátható, hogy azonos paraméterekkel rendelkező két
radart alapul véve az előretolt bistatikus vevő a frontvonal
irányából nagyobb távolságon detektál egy bizonyos cél
tárgyat, mintha a bistatikus adó monostatikus módban
működne, hiszen a visszavert jel rövidebb utat tesz meg
a bistatikus vevőnél a bistatikus adóhoz viszonyítva. Egy
másik megközelítés szerint ezt a helyzetet oly módon is
lehet hasznosítani, hogy lényegesen csökkentjük az adó
teljesítményt annak elfogadásával, hogy megelégszünk
az eredeti - adóra vonatkozó - monostatikus hatótávol
sággal. Ekkor nehezebbé válik az adóberendezés felde
rítése, illetve lényegesen csökken a környezet elektro
mágneses terhelése.
Ez a megoldás ugyanakkor nagyon hatásos az adóra
irányított célzott zavarójelekkel szemben is, hiszen egy
megfelelően álcázott - más helyszínen telepített - vevő
lényegesen kisebb zavarszint mellett tudja venni a viszszavert jeleket. Ezek az előnyök még jobban érvényesül
nek egy olyan multistatikus rendszerben, ahol több meg
világító radar adaptív módon koordináltan váltakozva su
gároz, és több vevő radar detektálja a visszavert jeleket.
Több vevő alkalmazása azért is előnyös, mert kiszélesíti
azt a szektort, amelyben az említett előnyök érvényesül
nek. Meg kell jegyezni, hogy a kis magasságú detektálás
vonatkozásában az adó települési helyének van megha
tározó szerepe, ugyanis csak a megfelelő intenzitással
megvilágított céltárgyakról várható elegendő nagyságú
visszavert jel, vagy másképpen fogalmazva, hiába „látja”
az előretolt vevő az adó által „nem látható” céltárgyat, azt
nem képes detektálni. Persze végső esetben a vevő is
bekapcsolhatja az adóját, de ekkor megadja annak a le
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hetőségét, hogy az ellenség beméri, és bizonyos idő el
teltével működésképtelenné teszi, vagyis a továbbiakban
esetleg elveszik mindaz az előny, ami a multistatikus mű
ködést jellemzi.
Van a multistatikus működésnek egy olyan sajátossá
ga, mely az utóbbi időben jelentősen felértékelődött, ez
pedig a monostatikus radarkeresztmetszet és a bistatikus
radarkeresztmetszet eltéréséből adódik. Mint ismeretes,
amikor egy radaradó megvilágít egy céltárgyat, akkor a
megvilágítóteljesítmény egy része elnyelődik, a többi pe
dig reflektálódik a tér minden irányában. A tér egy bizo
nyos irányában reflektált jel intenzitása számos tényező
függvénye, mint pl. a megvilágító jel intenzitása, a meg
világító jel hullámhossza, a céltárgy alakja (geometria
méretei), a céltárgy pillanatnyi távolsága, megvilágítás
iránya és a céltárgy tengelye által bezárt szög, a megvi
lágítás iránya és a sebességvektor által bezárt szög, va
lamint a céltárgy sebessége. Láthatóan a térbeli intenzi
tást leíró függvényben a független változók sokaságával
állunk szemben, ráadásul az egyes változók értéktarto
mánya tág határok között változik, ezért bizonyosan van
nak olyan pillanatok, amikor nem a megvilágító radar irá
nyában tapasztalható a legnagyobb reflektált jelintenzi
tás, vagyis a bistatikus vevő időnként bizonyosan na
gyobb jelet kap, mint a megvilágító adó. Különös jelentő
séget kap ez a lopakodó technológiával készült repülő
gépeknél, ahol többek között a felület geometriai kialakí
tásával igyekeznek csökkenteni a radarkeresztmetszetet.
Nyilvánvalóan nem lehet megvalósítani olyan kialakítást,
mely funkcionálisan megfelelő, ugyanakkor a tér minden
irányában minimalizálja a reflektált jel térerősségét, ezért
a tervezők elsősorban a monostatikus radarkeresztmet
szet minimalizálására törekszenek. Mindebből követke
zik, hogy a lopakodó technológiával készült, illetve más
kis hatásos keresztmetszettel rendelkező repülőgépek
detektálásának esélyét javítani lehet multistatikus rend
szerben alkalmazott radarokkal. Ez a javulás természete
sen vonatkozik a többi repülőeszközre is, így aztán egy
multistatikus rendszerben reális esély van a manőverező
(vagyis katonai rendeltetésű) céltárgyakról képzett pá
lyák folytonosságának javulására is.
Az eddigiekben felsorolt előnyök lehetnek a legfonto
sabb érvek, melyek ellensúlyozhatják azokat a nehézsé
geket és problémákat, melyekkel szembe kell nézni egy
multistatikus radarrendszer létrehozásakor és fenntartá
sakor. Lényegében tehát azt kell látni, hogy a multista
tikus radarrendszer előnyei elsősorban katonai, illetve
ellenséges környezetben jelentkeznek. 2001. szeptem
ber 11. óta előtérbe került a nemzetközi terrorizmus elle
ni harc is. Számolni kell az ultrakönnyű és pilóta nélküli
repülőeszközök alkalmazásával is, amelyek felderítésé
ben ugyancsak jelentős szerepet kaphat a multistatikus
radarrendszerek alkalmazása.
A multistatikus rendszereknek vannak további sajátos
ságai is, melyek esetenként előnyként jelentkezhetnek,
vagy éppen műszaki technikai szempontból érdemelnek
figyelmet. Például előfordulhat, hogy indokolt volna egy
bizonyos helyen radart telepíteni, de az adóberendezés
megengedhetetlen mértékben zavarna kényes elektroni
kai berendezéseket. Ekkor megfelelő megoldás lehet az
adó és vevő szétválasztása oly módon, hogy a vevőt er
re az érzékeny helyre telepítik, az adót pedig olyan távol
ságra, amelyről annak káros hatása nem jelentkezik. To
vábbi sajátosság, hogy a speciális működési mód lehető
vé teszi magasabb ismétlési frekvencia alkalmazását,
ami növeli a megvilágítások gyakoriságát, így a detektá
lási megbízhatóságot. Egy ilyen rendszerben vevő rada
rok mobilitása javítható, azok energiaigénye lényegesen

csökkenthető, a konstrukció pedig jelentősen egyszerű
síthető.
Természetesen vannak lényeges hátrányok is a multi
statikus rendszereknél. Ezek közül az egyik legfonto
sabb, hogy a lokáció hatékonysága a tér különböző ré
szein eltérő. Például a két radar közti vonal mentén, illet
ve annak környezetében a bistatikus vevő gyakorlatilag
képtelen céltárgyat detektálni, hiszen minden reflektáló
objektumról érkező jel a távolságtól függetlenül azonos
időpillanatban érkezik a vevőbe. Ez persze nem okoz
gondot, ha az adó radar, mint monostatikus berendezés,
vagy egy másik radar lefedi ezt a területet. Nyilvánvalóan
a bistatikus hatótávolság javulása csak a vevő radar irá
nyában jelentkezik, ellenkező irányban inkább romlással
kell számolni. Ez szintén kezelhető oly módon, hogy az
ilyen területeket más radarokkal kell lefedni. További sa
játosság, hogy egy multistatikus rendszerben a térletapo
gatás hatékonysága jelentősen függ attól, hogy elektroni
kus vagy mechanikus antenna-, illetve nyalábmozgatás
történik. Elektronikus nyalábmozgatással megoldható
akár a 360 fokos körkörös letapogatás is, viszont mecha
nikus nyalábmozgatás esetén (mint amilyenek a mi ha
gyományos kereső radarjaink) a körkörös letapogatás el
fogadhatatlan mértékben megnövelné az adatfrissítési
időt. Ezért az utóbbi esetben egy 2 -D radart alapul véve
csak egy 60-120 fokos szektor letapogatása esetén kap
hatunk megfelelő adatfrissítési gyakoriságot. A nehézsé
geket növeli, hogy a multistatikus radarrendszerekben
meg kell oldani eltérő helyen lévő radarok indításszink
ronját és összehangolt nyalábmozgatását. Ez megfelelő
szinkronizáló berendezéseket, kommunikációs csatorná
kat és számítástechnikai támogatást igényel. A céltárgy
koordináták meghatározása ugyancsak bonyolultabb fel
adat, és feltétlenül számítástechnikai módszereket igé
nyel, hiszen egy adott céltárgy polárkoordinátáinak meg
határozásakor a visszavert jel vételéig eltelt időn kívül fi
gyelembe kell venni mindkét radar földrajzi helyzetét, így
aztán egy bistatikus extraktor (célhelyzet-meghatározó
berendezés) mindenképpen bonyolultabb, mint egy ha
gyományos monostatikus extraktor. Bár a multistatikus
rendszerek működése lényegesen összetettebb, de szá
mítógépes vezérlés alkalmazásával jelentős mértékben
tehermentesíteni lehet a kezelőket, így aztán napjaink
ban reális célkitűzéssé vált a multistatikus radarokra épü
lő légtérellenőrző rendszerek megvalósítása.
Ebből a vázlatos áttekintésből tehát megállapítható,
hogy egy multistatikus radarrendszer olyan ellenálló- és
detektálási képességekkel rendelkezik, melyek egy ha
sonló felépítésű monostatikus konfigurációval nem érhe
tők el. Ugyanakkor vannak bizonyos hátrányaik is, tech
nikailag lényegesen bonyolultabbak, illetve magasabb
integráltsági szintet igényelnek.
A radar szakirodalom a kezdetektől tárgyalja a bista
tikus működési módot, hiszen az adás/vétel kapcsoló kifejlesztése előtt a radarok így működtek. Gyakran emle
getett példa erre a II. világháború idején használt német
„Kleine Heidelberg" bistatikus rendszer, mely a szövetsé
ges bombázókat az angol radarok által kiváltott reflektált
jelek vételével detektálta. Napjainkban azért irányul a fi
gyelem a multistatikus rendszerekre, mert a kommuniká
ciós rendszerek és a számítástechnikai eszközök teljesít
ménye szinte elképzelhetetlen mértékben megnövekedett
a költségek elfogadható szintje mellett. Ezért az élet min
den területén rohamosan növekszik a mesterséges intelli
gencia jelenléte, az információáramlás tömege és sebes
sége, ami megsokszorozza az emberi gondolkodás és
munkavégzés hatékonyságát. Az Internet nagyon jól pél
dázza a rendszerbe kapcsolt világ képességeinek kitelje

sedését, melynek párhuzamos megfelelője magától érte
tődően a katonai rendszerekben, így a jövőbeni légtérel
lenőrző radarrendszerekben is meg fog jelenni (netted ra
dar). Ezt a szemléletet tükrözi az SSR/IFF rendszerek ter
vezett fejlődése is, melyben a radarok és a repülőgépek
ugyancsak egy kommunikációs hálózat részét képezik. A
tervezett Mode S pl. lehetővé teszi, hogy a megvilágítás
időtartamában egy rövid ideig tartó, de nagyon gyors
kommunikációs csatorna jöjjön létre a radar és a fedélzet
között, mely már nemcsak a standard adatok továbbítását
biztosítja, hanem tetszőleges láncolt üzenetek átvitelét is,
méghozzá mindkét irányban. így aztán a multistatikus mű
ködésre alkalmas radarok kifejlesztése részét képezi an
nak a világméretű folyamatnak, mely az elektronikus be
rendezések rendszerbe integrálásában nyilvánul meg.

A bistatikus radarok működésbeli sajátosságai
Az előbbiekben elsősorban a multistatikus rendszerekről
volt szó, azonban az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé
haladás elvét követve, a további elemzésekben a legegy
szerűbb multistatikus rendszer - a bistatikus radar - mű
ködésbeli sajátosságait tekintjük át, melynek megállapí
tásaiból egyenesen következnek a multistatikus rendszer
tulajdonságai.
A tárgyalás alapját a szokásos impulzusüzemű radar
képezi. A bistatikus sajátosságok szempontjából el lehet
tekinteni az adójel belső modulációjától. Mint ismeretes,
a monostatikus 2-D vagy 3-D radarnál egy adott oldal
szögnél a megvilágító és vételi nyaláb oldalszög szerinti
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tengelye triviális módon egybeesik. A céltárgy oldalszög
az antennairány alapján, a távolság pedig a visszavert jel
beérkezéséig eltelt időből meghatározható, a visszavert
jel PPI indikátoron történő megjelenítésével pedig a cél
tárgyak tartózkodási helye térképszerűen ábrázolható, a

napjainkban használatos plot extraktoros jelfeldolgozás
sal pedig szintetikus légihelyzet-kép generálható. Az is
métlési frekvenciát úgy kell megválasztani, hogy a soron
következő megvilágítás bevárja a hatótávolságon belül
keletkező visszavert jeleket. Koherens MTI alkalmazása
esetén az állandó távolságon lévő objektumok (pl. terep
tárgyak) jelei elnyomódnak, de sajnos ugyanez vonatko
zik az állandó távolságon, vagyis körpályán haladó cél
tárgyakra is. MTI szempontból a céltárgysebesség radiá
lis komponensének nagysága, illetve az ennek megfelelő
Doppler-frekvencia a meghatározó. Ha a céltárgy
sebesség olyan, hogy annak távolsága megvilágításon
ként félhullámhossznyira vagy annak többszörösére vál
tozik, akkor a koherens MTI csatorna elnyomja a vissza
vert jelet. Ezeket a kritikus radiális sebességértékeket
vaksebességnek nevezzük. Az ilyen okok miatt bekövet
kező céltárgyvesztés ellen bizonyos módszerekkel véde
kezni lehet (pl. az ismétlési frekvencia váltogatásával).
A bistatikus sajátosságok érzékeltetése céljából ve
gyünk alapul egy olyan elrendezést, melyben az adó- és
vevőantenna jelentős (több 10 km) távolságra van egy
mástól.
(Folytatjuk)

A jövő lövészkatonája1
Német fejlesztések a NATO- és a nemzetközi elképzelések tükrében
Deáki Endre ezredes

A NATO-ban a harcoló katona feladata ellátásához szük
séges képességet, a műveleti effektivitás fejlesztési lehe
tőségeit 1990 óta az úgynevezett „Katona Modernizálási
Program” keretében tanulmányozták.
Egy eszközéről leszállított lövészkatonát vizsgáltak a
legbonyolultabb és legtöbb nehézséget támasztó esetek
ben és környezetben. A tanulmányt a NATO 3. Szárazföl
di Csoport (Land Group 3) és NATO Ipari Tanácsadó
Csoport (NATO Industrial Advisory Group) készítette. Az
első lépés a fenyegetettség (veszélyeztetettség) elemzé
sének elvégzése, továbbá a gyalogosan történő bevetés
esetére a képesség és eredményesség követelményei
nek meghatározása volt.
Számottevő előrelépés a lövészkatona eredményessé
ge területén csak az új technológiák széleskörű alkalma
zásával és a katona mint „platform” vagy „önálló rend
szer” megközelítéssel érhető el. Ennek elősegítésére egy
funkcióorientált, modulárisan strukturált rendszert dol
goztak ki, amely közös bázist jelentett a téma nemzeti
alapon történő további tanulmányozásához és továbbfej
lesztéséhez. Egy sor partnernemzet, köztük először az
Egyesült Államoknak a Szárazföldi Harcos (Land Warrior
nevű), későbbiekben Franciaország (FELIN) és az Egye
sült Királyság (FIST) nemzeti programjai származtatha
tók a NATO-tanulmányból.
Minden programban a fő erőkifejtés irányát elsősorban
a katona „digitalizációja”, mint a jövő digitalizált harcszín
terének szerves része képezte, továbbá a katona túlélő
képességének és állóképességének (kitartásának) foko
zása (ami messze nem az egyén fizikai képességeinek
fejlesztését jelenti) is hangsúlyos szerepet kapott. A mi
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nőségi, passzív védőeszközökön túl (álcázás, lövészlő
szerekkel, repeszekkel szembeni védelem, ABV véde
lem) a túlélőképesség fokozásához szükség van a na
gyobb mobilitás, az információs fölény és ezáltal a gyor
sabb reakció lehetőségének biztosítására már az egyén
szintjén is. Az állóképesség, a kitartás fokozásához a fi
zikai követelményeken szükséges a felszerelés súlyá
nak, a klimatikus stressznek a csökkentése is. Az előze
tesen megcélzott eredmény, a teljesen szabványos NATO-katona a különböző nemzeti követelmények miatt
nem vált valóra, bár az interoperábilitás magas fokának
elérése továbbra is kitűzött cél.
Németország számára 1995-től vált világossá, hogy a
„katona modernizációja” fontos és időszerű fejlesztési fel
adat a következő okokból: fenn kell tartani Németország
NATO-szintű együttműködési képességét, és meg kell
szüntetni a már korábban is felismert hiányosságokat. A
program „System Soldier 2001” néven 1996-ban indult. A
németek a helyzet feltérképezésére és a programfuttatás
lehetőségeinek vizsgálatára kerítettek először sort. A NATO-követelmények alapján megvalósíthatósági tanul
mányt is készült, és első lépésként a kísérleti programról
döntöttek, amely tisztázni hivatott az új technológiák alkal
mazásának lehetőségeit a katona alapvető feladatai vég
rehajtásának támogatása során. Egyidejűleg leszögezték
a harcászati követelményeket, a saját technikai lehetősé
geket és a potenciális kooperációs szükségleteket, illetve
lehetőségeket. Megfogalmazódott annak szándéka is,
hogy a programban a német ipart a lehető legkoraibb fá
zisban bevonják. A követelmények és lehetőségek tanul
mányozása után világossá vált, hogy a modern „System

Soldier” rendszerbe állítása legkorábban 2005 táján me
het végbe, ami nem zárja ki azt, hogy egyes elemek, al
rendszerek nem valósulhatnak meg korábban. Az erede
tileg minden területre kiterjedő program 1997-től kezdve
csak a lövészkatonára koncentrál, ezért átnevezték „Sys
tem Infantryman of the Future (loF)”-re.
A kísérleti program 1997-1999 között elméleti és
analitikai tanulmányokat jelentett, melyek során vizs
gálták a lövészcsoport alkalmazásának különböző for
gatókönyveit: felderítés, támadó és védő harc nyílt te
repen, erdőben; támadás és roham előre előkészített
(felépített) környezetben. Fő cél volt annak tisztázása,
hogy az új technológiák alkalmazása milyen módon ké
pes elősegíteni a feladatok eddigieknél eredménye
sebb végrehajtását. A fent említett forgatókönyveken
belül vizsgálat tárgyát képezte a felderítő járőr hely
meghatározása, földi navigációja, a lövészraj híradása;
koncepciók vizsgálata az egyéni felszerelés, úgymint
az egyéni védelem különböző eszközei, valamint a te
her megosztására és hordására rendeltetett málhaesz
közök alkalmassága, a menet, a fegyverhasználat kü
lönböző esetei, pl. áttörés stb.
A tapasztalatok a következők voltak:
• a tanulmányozott technológiák jelentős előrelépés lehe
tőségét tárták fel a lövészfeladatok széles spektrumára;
• a bevont állományt érdekelte az új technológia, kész
séges és képes volt azt alkalmazni;
• evolúciós, lépésről lépésre tervezett megközelítés in
dokolt az új eljárások és eszközök bevezetése során,
hogy az újat közel kockázatmentesen és rövid időn belül
elsajátítsák, hogy a kiképzést, a vezetést-irányítást, a lo
gisztikát stb. fokozatosan és ne drasztikus (hirtelen) vál
tozással lehessen alkalmazásba venni, és a jelentős költ
ségkihatást is kezelni lehessen.
A kísérleti programból - amelybe egy 10 főből összeállí
tott egységet (raj) vontak be - az is kiderült, hogy a jövő lö
vészkatonáját a fejlesztés során nem szabad önállóan, el
különülten megközelíteni, hanem legalább rajkötelékben.
Ugyanis az egyén, a raj, szakasz szintjén más információ
és kommunikáció szükséges, és az ezek biztosítására
szolgáló eszközök is különbözőek lesznek. Az adott szer
vezeti szinteknek egyenként is és magasabb kötelékbe
szervezve is integráltan, összekovácsoltan kell működni
ük. Ezen belül, az előzőekből adódóan az egyes katonák
nál eltérő lehet a felszereltség és a kiképzés terjedelme.
A fejlesztések helyzetének felmérésére, a rendszerkon
cepciók összevetésére 2000-ben Hollandiában nyílt lehető
ség a NATO által szervezett technikai bemutató keretében,
amelyen négy ország, az Egyesült Királyság, az Egyesült
Államok, Franciaország és Németország vett részt.
A program végrehajtásának lépései és helyzete:
• harcászati alapelvek kidolgozása 2000-ben, jóváha
gyás 2001-ben;
• a „végleges működési követelmények” meghatározá
sa 2001-ben;
• a program első fázisának végrehajtása 2003-ban.
Az első fázisban csak azokat a komponenseket és mo
dulokat tervezték alkalmazni, amelyek már korábban bi
zonyították alkalmasságukat.
A kiinduló vagy bázis (raj) rendszer komponensei, illet
ve moduljai:
• harci öltözet: ABV védelmi képesség, lángvédelem, lö
vedék- és repeszálló képesség, málházási lehetőség stb.;
• felszerelések a fejen: rohamsisak; védőszemüveg,
fülvédő, rádió, gyenge megvilágítási viszonyok között al-

1. ábra: A német raj és egyenruházata

kalmazható távcső, „2000” típusú gázálarc folyadékfo
gyasztási és kommunikációs lehetőséggel;
• fegyverzet: G 36 típusú modifikált puska szerelt 40
mm-es vetőcsővel, 4,6 mm-es rövid hatótávú védelmi
fegyver (MP 7), könnyű géppuska stb.;
• elektrooptikai eszközök: NSA 80 megfigyelőte
leszkóp; infrairányzék; lézeres célmegjelölő eszköz;
• a vezetés-irányítás eszközei: URH rajrádió a GPS
helymeghatározás lehetőségével, parancsnoki RH rádió,
számítógép digitális térképrendszerrel, digitális iránytű;
áramforrások;
• a felderítés, megfigyelés eszközei: lézer távolságmé
rő, célmeghatározó, az adatok közvetlen átsugárzásának
lehetősége a számítógépbe, BiV Feró éjjellátó készülék,
hőképes rendszer, digitális kamera;
• egyéb egyéni felszerelési tárgyak, tartozékok.
A rendszer második fázisának realizálása (mármint a
tervezett fejlesztések elérhetősége) jelenleg 2008 körül tű
nik megvalósíthatónak. Új és kiegészítő rendszerek bevo
nását tervezik, amely magában foglalja a fejen viselt fel
szerelések, eszközök teljes integrációját (sisakkoncepció),
a szem elé hajtható kijelzőn adatok megjeleníthetőségét,
berendezések hangvezérlésének lehetőségét, tűzvezető
és idegen-barát felismerő rendszerek integrációját, a nem
halálos fegyver bevezetését, az egészségi állapotot ellen
őrző rendszert, az ABV érzékelő és riasztó szenzorokat,
az áramforrások új megoldásait, lásd fűtő-(üzem)anyag
cella stb. A fő cél a lövészkatona túlélőképességének foko
zásával egyidejűleg a pszichikai (stressz) hatások csök
kentése.
A német haderő 1200 raj ellátásához szükséges rend
szer beszerzését tervezi, ami 12 000 lövészkatona fel
szerelését jelenti. Hogy ez nem is kis volumen, az abból
is látszik, hogy kezdetben (nem teljes konfigurációban)
2004-2007 között csak 160 rajrendszer beszerzése,
1600 katona ellátása kerül megvalósításra.

Felhasznált irodalom
Deáki Endre: A haditechnikai eszközök és eszközrend
szerek fejlődési tendenciái. ZMNE Hallgatói Közlemé
nyek 2000.

Jegyzet
1. A cikk alapvetően az European Security and Defence
2003. novemberi számában Michael Siebrand tollából
megjelent cikk alapján készült.
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A XXI. század első új lövészfegyvere I. rész
Egerszegi János oki. mérnök

A XX. század jelentős fejlődést hozott
a sorozatlövő kézifegyverek terén, sok
új fegyvert és lőszert fejlesztettek ki és
rendszeresítettek. A karabélyok és a
géppuskák mellett megjelentek a pisz
tolylőszert tüzelő géppisztolyok, a rö
vid lőszeres gépkarabélyok, majd a kis
űrméretű egyéni lőfegyverek, s rene
szánszukat élik a nagy torkolati ener
giájú 12,7 mm-es mesterlövészpus
kák. Az évszázad végére kifejlesztet
ték a keményfémmagvas páncéltörő
kézifegyver lőszerét is.
Az új évszázad elején milyen újdon
ság várható e területen? Erre próbá
lunk feleletet adni.
Az Egyesült Államokban az 1990-es
évek elejétől foglalkoznak a XXI. szá
zad személyi lőfegyverének tervezé
sével. Az OICW (Objective Individual
Combat Weapon), a Személyi Lőfegy
ver Projekt hivatott az új követelmé
nyeknek megfelelő fegyver megalkotá
sára. A feladat bonyolultságára jellem
ző, hogy egyetlen hagyományos kézi
fegyverlőszereket fejlesztő cég sem
mert egyedül nekivágni az önálló meg
oldásának. A fegyverrendszer fejlesz
tését az amerikai Alliant TechSystems
hadiipari vállalat mint fővállalkozó ve
zetésével a német Heckler & Koch, a
svéd Dynamit Nobel és az amerikai
Contraves Brashear Systems cégek
mint alvállalkozók - jelenleg is együttesen végzik.

Az előzmények
A ’90-es évek elején az Egyesült Álla
mok katonai tervezői egy olyan fegy
ver kifejlesztését határozták el, amely
a katonát mintegy „egyszemélyes ez
reddé” alakítja. (Az izraeliek 1973 óta
így reklámozták az akkor új, 5,56x45
mm-es Galil AMR gépkarabélyukat.)
A megfogalmazott követelmények
(hazai terminológiával a harcászati
műszaki követelmények, röviden a
HMK):
1. a kézifegyver egy és két lövés kivál
tására (is) alkalmas gépkarabély le
gyen, amely egyben gránát vetésé
re is alkalmas;
2. a fegyvernek jobb- és balkezes ka
tonák számára is egyaránt használ
hatónak kell lennie;
3. egy elsütőbillentyűvel kell rendel
keznie;
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4. a gránátvető rész legyen alkalmas
ún. „intelligens” (programozható)
gránát indítására;
5. legyen alkalmas pontcélok 500 m
távolságig történő leküzdésére;
6. legyen alkalmas nagy területen fekvő
célpontok 1000 m távolságig való le
küzdésére (területtűz kiváltására);
7. tömege a lőszer-javadalmazással
együtt ne haladja meg a 6,35 kg-ot;
8. a gépkarabélynál az M 16 tárát kell
használni;
9. a gépkarabélynak egyes és kettős
lövés kiváltására is alkalmasnak kell
lennie.
Természetesen ezek a követelmé
nyek nem tartalmazzák a fegyverrend
szerre való összes előírást, csak a lé
nyegeseket.
Vizsgáljuk meg, hogy a követelmé
nyek között melyek az újdonságok:
Az első nem tartalmaz újdonságot.
Több mint 30 éve rendszerben vannak
azok az 5,56, 5,45 és 7,62 mm-es gép
karabélyok, melyekre felszerelték a 40
vagy a 30 mm-es gránátvetőket. Az új
donság a harmadik követelmény, hogy
a fegyver egy elsütőbillentyűvel rendel
kezzen. (Anélkül, hogy erre kifogást
tennénk, megjegyezzük, hogy az
5,56x45 mm-es osztrák AUG gépkara
bély (Sturmgewehr 77) elsütőbillen
tyűjének különböző mélységig történő
behúzásával lehet egyes- vagy soro
zatlövést leadni. Konkrét harctevékeny
ség közben - a fegyver kezelőjének
stresszhelyzetéből adódóan - problé
mák adódhatnak a nem szándékos so
rozatlövés miatt.) Biztos, hogy célszerű
e követelmény megvalósítása?
A második követelmény célszerű, de
ugyancsak nem nevezhető újdonság
nak, mivel vannak példák ily módon ki
alakított fegyverekre is.
A harmadik követelményt már az el
ső pontnál megemlítettük.
A negyedik követelmény tényleges
újdonságot jelent. A HMK megalkotá
sának időszakában is ismert volt - az
irányított rakétákon kívül - a tüzérség
nél alkalmazott intelligens gránátok
használata a 155 mm alatti lövegeknél
és gépágyúknál. A legkisebb akkor lé
tező ilyen lőszer a 30 mm-es légvédel
mi gépágyú programozható lövedéke
volt. Az elmúlt évtizedben a mikro
elektronika alkalmazásával sok terüle
ten jelentős eredmények születtek. A
fegyver tervezésének időszakában, de
még napjainkban sem egyszerű fel

adat ilyen kisméretű intelligens gránát
kialakítása.
Az ötödik követelmény elvileg nem
tartalmaz megoldhatatlan feladatot,
mivel az 500 m-es célzott és hatásos
lőtávolság a pontcélok ellen megfelel a
7,62 mm-es gépkarabélyok maximális
hatásos lőtávolságának hagyományos
célok ellen. Ez viszont már nem igaz a
kis űrméretű 5,56 és 5,45 mm-es fegy
verekre. (Ez utóbbi két megjegyzés lé
nyeges, később hivatkozunk rájuk.)
Tehát a hagyományos kis űrméretű
fegyver-lőszer rendszer hatékonysá
gához, a max. 300 m-es célzott és ha
tásos lőtávolsághoz képest az 500 m
komoly követelmény.
A hatodik követelmény újabb, igen
nehéz feladatot ad a tervezőknek. Ve
gyük figyelembe, hogy a hagyományos
kézifegyvergránát (már régen nem pus
kagránát) kivetésére alkalmas fegyve
rek hatásos lőtávolsága kevesebb mint
320 m. A hazai tervezésű 7,62x39 mmes AMP-ről indított, gázgenerátor ráse
gítésű (PGR), repeszhatású kézifegy
vergránát (amely 30 éve csúcstartó)
max. célzott lőtávolsága 450 m. Ehhez
képest a 222%-os (a hagyományoshoz
képest pedig 312%-os) lőtávolság-növelés nem akármilyen követelmény.
(Ne felejtsük, hogy a 40 mm-es nagy
kezdősebességű gránátokat, amelyek
hatótávolsága 2000 m, kétfőnyi kezelőszemélyzet által kiszolgált, háromlábú
állványra vagy páncélozott szállító/gyalogsági harcjármű fedélzetére szerelt
automata gránátvetőkből lövik ki, és
nem kézifegyverekből.)
E pontnál felvetődhet az a kérdés,
hogy szükség van-e az 1000 m-es ha
tótávolságú gránátlövésre? A kérdésfeltevés indoka az, hogy közép-euró
pai térségben - az alj- és a kultúrnövényzet takarása miatt - az átlagos lá
tótávolság nem haladja meg a 700 mt. Ez igaz, de vegyük figyelembe, hogy
a mi hadseregünk is szinte évtizedek
óta ad békefenntartókat, Vietnamtól
Angolán és Cipruson keresztül a dél
szláv térségig. Ha a Magyar Honvéd
ség is ilyen tág térségben tevékenyke
dik, akkor teljesen jogosnak tűnik az a
- fegyvertervezőkre több évtizede kö
telező - előírás, miszerint az új terve
zésű fegyvereket tudni kell - a világ
bármely térségében - megbízhatóan
alkalmazni.
A megoldandó probléma az, hogy
korábban is a legnagyobb lőtávolságot

1. ábra: Az első elképzelések egyike
(Látható, hogy a felül elhelyezett 5,56 mm-es űrméretű fegyver tára nem felel meg a
HMK 8. pontjának, teljesen egyedi kialakítású. A tűzvezető berendezés is csak egy
tömböt formáz.)

2. ábra: Az AAI már kivitelezett prototípusa
(A fegyverek/csövek itt egymás mellett helyezkednek el. A fegyvert a hagyományos,
30 db 5,56 mm-es lőszert befogadó tárral látták el. A tervezett tűzvezető rendszernek
már vannak kezelőszervei a tokon.)

3. ábra: Az AAI már kivitelezett, III. sz. prototípusa
(A fegyverek elrendezése már a végleges megoldást mutatja, de a 20 mm-es gránát
vető csöve rövid. Itt is a 30 db 5,56 mm-es lőszert befogadó tárat használják. A tűzve
zető rendszer még csak szimbolikus.)

akarták elérni, de a katona terhelhető
ségének (a hátraható energia elviselé
sének) is van fizikai határa. Ezt túllép
ve a fegyver kezelője maradandó sé
rüléseket szenvedhet gránátlövés köz
ben. Ez sem a fegyvertervezőnek,
sem a kezelőnek nem lehet elfogadha
tó alternatíva. A fizikai terhelhetőség
az utóbbi időben nem növekedett, sőt
- az életszínvonal emelkedésével csökkent. Ebből következik, hogy az új
gránátnak vagy könnyebbnek kell len
nie a régi fegyvergránátoknál, vagy a
kezdősebességének kell kisebbnek
lennie. A kisebb kezdősebesség nem
eredményez megfelelő lőtávolságot,
tehát a gránát tömegét kellett csök
kenteni.
A hetedik követelmény kielégítése
szintén nem egyszerű feladat, ha fi
gyelembe vesszük a jelenleg rend
szerben levő, gránátvetésre is alkal
mas kézifegyverek tömegét. Könynyebbséget jelenthet az a tény, hogy
a javadalmazás mértékére nincs meg
kötés.
A nyolcadik követelményhez nincs
megjegyzés. Ez az előírás a rendszer
ben levő gépkarabélyok további hasz
nálhatóságát tűzi célul. (A meglepő az,
hogy a legkorszerűbben felfegyverzett
amerikai hadseregben a megoldandó
kiemelt feladatok között szerepel ilyen
gazdasági megfontolás is.)
A kilencedik követelmény teljesen új
harcászati megközelítést feltételez. Az
amerikai szárazföldi csapatoknál (a II.
világháború utáni helyi háborúk ta
pasztalatainak feldolgozása után) arra
a következtetésre jutottak, hogy a so
rozatlövés nem más, mint lőszerpazar
lás, hatékonyság nélkül. Egyet kell ér
tenünk ezzel a megközelítéssel, mivel
a mi tapasztalatunk is az, hogy a soro
zatlövést a kiképzési színvonal hiá
nyosságainak pótlására használják a
hadseregek. (Megfelelő gyakorlat nél
kül a katona a sorozat első és második
lövését tudja célközeiben tartani, a
többi a fegyver megtámasztási pontja
és a csőtengely közötti távolság okoz
ta nyomaték miatt felfelé, a hüvelyki
vetés okozta nyomaték jobb felé téríti
el a fegyver csőtorkolatát. Összessé
gében - a hátralökést is figyelembe
véve - egy hátra és jobbra-felfelé ható
erőhatás miatt a lövedékek a második
és harmadik lövéstől jelentősen célt
tévesztenek. Elméletileg és gyakorlati
lag is egyetértünk a nálunk nagyobb
harci tapasztalattal rendelkezők előírá
saival.)
Összességében a gránátvetésre is
alkalmas gépkarabély kialakításánál
a nehézséget az okozza, hogy az in
telligens gránát csak akkor lesz prog
ramozható, ha ismerjük a cél távolsá
gát, mozgásának irányát és sebessé
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gét. Ez természetesen a (lézer) táv
mérő, valamint a számítógép alkal
mazását feltételezi. Ha ehhez hozzá
számítjuk a harctéri célokról szárma
zó információk központba történő to
vábbításának, feldolgozásának és
visszajelzésének az igényét, újabb
nem hagyományos értelemben vett
tervezési problémával állunk szem
ben. (Nem szabad elfelejteni, hogy
nem egy hagyományos tűzvezető lo
kátorral, lőelemképzővel és kommu
nikációs berendezésekkel felszerelt
pl.: légvédelmi komplexumról van
szó, hanem egy kézifegyverről.) Ezen
felvetések már nem egészen a kor
szerű, hanem a futurisztikus (sci-fi)
kategóriába tartoznak. (Ezek után ért
hető, hogy egyetlen, hagyományos
fegyver-lőszer fejlesztéssel és gyár
tással foglalkozó hadiipari kutatóinté
zet és gyár sem vállalta önállóan a
fegyver kifejlesztését.)
Az előzőekben felvetett problémá
kat a HMK megalkotói is felismerték,
ezért a katonai és haditechnikai szak
értők 1994-ben egy elméleti tanul
mányt készítettek arról, hogy egyálta
lán elkészíthető-e ez az új kézifegyver
(1. ábra). Arra a következtetésre jutot
tak, hogy ezek a követelmények meg
haladják az ismert fegyverfejlesztők
és -gyártók lehetőségeit. Az első kí
sérleti fegyvereket a 2-4. ábrákon
mutatjuk be. Az 1998. februárban
megtartott eredményhirdetés után
alakult meg a már korábban ismerte
tett konzorcium. Elsődleges feladata az elért eredmények alapján - hét ké
zifegyver-változat előállítása volt, me
lyeket tesztelésre kellett bocsátani (5.
és 6. ábra).
Kialakultak a tesztelések végrehaj
tására, a követelményekre és a későb
bi rendszeresítésre vonatkozó tervek
is. A tényleges csapatpróbára 2005-től
számítanak. A fegyverek tesztelése és
megfelelő kiválasztása után (várható
an 2010 környékén) az amerikai szá
razföldi csapatoknál 20-40 ezer új tí
pusú gépkarabély rendszerbe állítását
tervezik. Felvetődik a kérdés, hogy a
világ legkorszerűbben felfegyverzett
hadseregében (ahol csak a szárazföl
di csapatok békebeli létszáma is jelen
tősen meghaladja a beszerzésre ter
vezett mennyiséget) miért csak ilyen
kis mennyiségben tervezik szolgálatba
állítását. A válasz a jelenlegi ismerete
ink szerint az, hogy alapvetően a fegy
ver magas beszerzési költségei miatt
nem valósítható meg a csapatok teljes
átfegyverzése. (A várható fejlesztési
és gyártási költségek relatíve igen je
lentősnek tűnnek. Ha figyelembe
vesszük, hogy egy 7,62 mm-es Kalasnyikov gépkarabély már 160 USD-ért,
egy 5,56 mm-es M16A2 600 USD-ért
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kapható a fegyverpiacon, az új fegyver
nettó bekerülési költsége pedig jelen
leg kb. 10 000 USD, érthető a vissza
fogott tervezés.) A másik felvetésre,
hogy a későbbiek során kell-e több
ilyen fegyver, a cikk végén próbáljuk a
választ megadni.

A kísérleti fegyver leírása
A fegyver felépítése:
- a gépkarabély űrmérete 5,56 mm
(az eredeti AAI kísérleti fegyvernél
az M16A2 M4 változatát alakítot
ták át, míg az AAI és a H&K közös
fejlesztésénél a G36 a kiindulási
típus);
- félautomata gránátvető 20 mm-es
űrmérettel;
- markolat és tok az irányzékkal;
- tűzvezető rendszer;
- lőszerek.

Az OICW fegyver
Fontosabb technikai adatai:
- hossza 860 mm;
- magassága 290 mm;
- szélessége 50 mm;
- a fegyver tömege 5,2 kg (a táv
mérő és a tűzvezető berendezés
nélkül);
- fegyver (jelenlegi) teljes tömege
8 kg;
- az elsütéshez szükséges erő
30-50 N;
- irányzó készülék az OPTRONIC
integrált tűzvezető rendszerrel.
A gránátvető
Fontosabb technikai adatai:
- űrmérete 20 mm;
- csőhossza 364 mm;
- huzagolás hossza 480 mm;

4. ábra: Egy újabb kivitelezett prototípus
(Még mindig rövid 20 mm-es csővel, de már fejlettebb elektronikával felszerelve.)

5. ábra: A konzorcium által készített prototípus
(A németek által készített hosszú gránátvető csővel és a tervezett tűzvezető rendszer
rel, valamint a 20 db 5,56 mm-es lőszert befogadó tárral.)

-

6. ábra: Az előző prototípus használat
közben

-

-

rábban utaltunk rá, hogy a megkö
vetelt lőtávolsághoz a gránát töme
gét jelentősen csökkenteni kell.);
a gránát hossza: 97 mm;
a lövedék tömege: 81 g;
a gránát kezdősebessége: 235
m/s (ez jelentős a hagyományos
fegyvergránátok 100 m/s sebes
ségéhez képest, és összhangban
van a tervezett lőtávolsággal);
a tüzelés egyes lövéssel történik;
a tár tömege üresen 215 g;
a tár tömege 6 db gránáttal 770 g
(jelentős csökkenés a korábbi
fegyvergránátok tömegéhez ké
pest, és a gránátok a tárban van
nak elhelyezve);
maximális lőtávolsága 2000 m;
maximális célzott lőtávolsága

1000 m;

7. ábra: A prototípus csőtorkolati kiala
kítása
(Felül a 20 mm-es cső torkolata, alul
pedig az 5,56 mm-es cső lángrejtője.)

8. ábra: A tok és az elsütőszerkezet, a
kezelőszervekkel

- maximális gáznyomás 1400 bar;
- a cső huzagolt, kemény krómbe
vonattal;
- ormózatok száma 12;
- a gránát tömege: 92 g (kicsi az is
mert fegyvergránátok több száz
grammos tömegéhez képest. Ko

- a cső emelkedési szöge 1000 mre való tüzeléskor 7,2°;
- a torkolati energia: 2280 J (ez kis
energia, hiszen a 7,62x54R lő
szert tüzelő fegyverek torkolati
energiája nagyobb).
A fegyver reteszelt zárú, hosszú hátrasiklással működik. A kettős rendeltetés
miatt a fegyvert 11 zárószemölccsel ren
delkező forgózárral készítik. Ha a kezelő
180°-kal elfordítja a zárgombot, akkor a
fegyver az üres gránáthüvelyt vagy csak
jobbra, vagy csak balra fogja kivetni.
A hüvelykivető nyílást egy porvédő
fedél borítja, amelyet fordított kivetés
esetén át kell helyezni a másik oldalra.
A hüvelykivető nyílások eltakarása a
fegyver működésének biztonságát se
gíti. Mind a két oldal nyílását le lehet
fedni, hogy szennyeződés ne juthas
son a fegyver zárszerkezetéhez.
A cső hossza 364 mm. A huzagolás
7,5°-ot zár be a cső tengelyével, elmé
leti hossza 480 mm. A huzagok (ormó
zatok) száma 12 (7. ábra, felső cső).
A hátralökési energia csökkentését
egy elasztikus anyagból készült amortizátor biztosítja. (Az energia fel
emésztése a gyakorlatban csak az
elasztikus gyűrű deformálódása során
a belső súrlódás hatására az anyag
felmelegedése mértékével jellemezhe
tő. Ez nem túl sok, de ennél sokkal lé
nyegesebb a hátralökés időtartamá
nak meghosszabbodása. A két egybe
épített fegyver teljes tömege 8 kg,
amely szintén kedvezően hat a gránát
lövés közbeni hátrahatásra, az akció
reakció elv alapján.)

Összességében a hagyományos fegy
vergránátok használatához képest ke
vésbé kényelmetlen az ilyen gránátokkal
való tüzelés. (Néhány számított adat: a
20 mm-es gránátnak a cső elhagyása pil
lanatában a fegyver hátralökési sebessé
ge V0 ~ 3,1725 m/s, a fegyver hátrasiklása X0 - 4,914 mm. Ezzel szemben az
AMP gépkarabély PGR lövésekor, a grá
nát kilépése pillanatában V0 ~ 5,75 m/s és
X0 ~ 15,124 mm adatokkal rendelkezik.)
A csövön, a töltényűr előtt helyezke
dik el a programozó tekercs. Ez adja át
a tűzvezető parancsimpulzusait - érin
tés nélkül - a csőben haladó gránátnak.
A válltámaszba építik be a 6 voltos
akkumulátort, amely a tűzvezető beren
dezést látja el energiával. Az ilyen típu
sú akkumulátort más berendezéseknél
is használják, ez 24 óra időtartamig ga
rantálja a megbízható működést.
A fegyver markolatán helyezkedik el
a tűzváltó kar, a fegyverfajtát kiválasz
tó kar, valamint három kapcsoló, ame
lyek a tűzvezető berendezés számító
gépével való kommunikációt szolgálják
(lásd a 8. ábrát). A kezelőszervek a
markolat két oldalán helyezkednek el.
Közvetlenül az elsütőbillentyű fölött
van a fegyverfajta-kiválasztó kar.
A fegyverfajta-kiválasztó karral a „KE”
jelölésnél a (gépkarabély) és a „HE’’-nél
pedig a gránátvető működtethető.
A tűzváltó karnak három állása van,
mégpedig a „biztosított”, a „félautoma
ta” és az „automata” üzemmódokat jel
ző állások. Ezeknek olyan a kialakítá
sa, hogy a kezelő a hüvelykujjának
egy mozdulatával tudja egyik állásból
a másikba átbillenteni.
Az elsütőbillentyű sátorvasába há
rom, a nedvességtől fóliával védett
nyomógombot építettek be az OPTRONIC tűzvezető berendezés mű
ködtetéséhez (8. ábra). A felső nyomó
gomb arra szolgál, hogy aktivizálni le
hessen vele a lézer távmérőt.
A nyomógombnak a „+”, illetve a
jelzésével lehet korrigálni a mért érté
keket. Erre akkor lehet szükség, ha pl.:
a takarásban levő cél megcélzásához
csak segédcélpontot tud bemérni a
fegyver kezelője. (Ennek kezelése is
olyan mértékű szaktudást feltételez,
hogy a fegyvert nyilvánvalóan nem so
rozott, hanem szerződéses vagy hiva
tásos katonák részére tervezik.)
(Folytatjuk)

Helyesbítés
A Haditechnika 2004/2. számában a 19. oldalon a
„Kínai gyártmányú harckocsik” c. cikk 9. ábrájának
aláírása helyesen: „Zsákmányolt iraki Type 59 az Öböl
háború után”.
A 2004/4. számában a 33. oldalon a 35. ábra aláírása

helyesen: „A Type 88C harckocsi katonai díszszemlén”.
A 2004/4. számban „Az MS-25 aknamentesítő hajó
II. rész” 2. ábráján a 18. és 19. pozíció elnevezései
felcserélődtek.
(Szerk.)
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„Őfelsége hadihajója”, a H. M. S. WARSPITE III. rész
Dr. Kaiser Ferenc

A WARSPITE 1926 és 1928 között a földközi-tengeri flot
ta zászlóshajójaként szolgált. 1928. július 12-én, az Égeitengeren ráfutott egy feltérképezetlen sziklaszirtre, ezért
nagyjavításra haza kellett térnie Nagy-Britanniába. 1929ben ismét visszatért a Földközi-tengerre, ahol 1933. már
cius 21-én, mondhatni menetrendszerűen, ismét egy sú
lyos baleset résztvevője volt, a Tejo torkolatánál a sűrű
ködben legázolta a román PELES gőzhajót.
1934 márciusa és 1937 márciusa között került sor a
csatahajó második korszerűsítésére, amikor is a
Portsmouth Navy Yard lényegében teljesen átépítette az
egységet. A WARSPITE felépítménye jelentősen meg
változott, a korábbi átépítésnél kialakított tekintélyes mé
retű kéményt egy jóval kisebb kémény váltotta fel. Pa
rancsnoki tornya a korábbiaknál egyszerűbb vonalú, robosztusabb megjelenésű lett, ám páncélzatát 76 mm-esre csökkentették, így csak a kisebb repeszektől védte a
hídon tartózkodókat. A jütlandi csata tapasztalatait figye
lembe véve, egytől négy hüvelykig (2,5 és 10,2 cm) ter
jedő vastagságú acéllemezekkel erősítették meg a hajó
fedélzeti páncélzatát, mert az nem nyújtott kellő védel
met a 15 kilométeres távolságnál messzebbről kilőtt, me
redek szögben becsapódó gránátok ellen. A csatahajó
főgépei is megújultak, a korábbi huszonnégy kazánt hat
új, hatékonyabb kazán váltotta fel, és korszerűsítették a
gőzturbinákat is, illetve eltávolították azt a két „cirkáló”
turbinát, amelyeket kis sebességnél hoztak működésbe,
gazdaságosabbá téve a hajó fogyasztását. A moderni
zált főgépek teljesítménye 80 000 LE-re nőtt, így a WAR
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SPITE újra képes volt a 24-25 csomós sebesség eléré
sére. Az átépítés során felszabaduló helyen üzemanyagraktárakat és legénységi szállásokat alakítottak ki.
A csatahajót ismét ellátták két repülőgéppel, illetve a ki
szolgálásukhoz szükséges hangárt és katapultot is elhe
lyezték a fedélzeten. A 14 darab, kazamatába beépített
hathüvelykes ágyúból 6-ot leszereltek a hajóról, míg a
többinél a maximális csőemelkedést 17 fokra növelték,
így a lövegek lőtávolsága 12 kilométerről 13 kilométerre
nőtt. A légvédelmi feladatok ellátására eredetileg két lövegtípussal szerelték fel a hajót, a közepes és nagy ma
gasságban repülő ellenséges gépekkel a négy lövegto
ronybán elhelyezett, 8 darab 10,2 cm-es ágyúnak, az
alacsonyan támadó gépekkel pedig a négy darab, nyolc
csövű 2 fontos gépágyúnak kellett megküzdenie. Míg a
10,2 cm-es ágyúk igen korszerű és megbízható fegyver
nek bizonyultak, addig a brit flottában - jellegzetes hang
ja miatt - Pom-Pom néven ismertté vált 2 fontosokkal
több probléma is adódott. Ez a fegyver egyike volt a vi
lágon elsőként megtervezett hajófedélzeti automata lég
védelmi eszközöknek. A harmincas évek elején a PomPom még tökéletesen megfelelt a korabeli repülőgépek
elleni harcra, a második világháború idejére viszont már
elavult. Rövid csőhossza miatt lövedékeinek meglehető
sen kicsi volt a kezdősebessége, így légi célok ellen ke
vesebb mint egy km volt a hatásos lőtávolsága. Ezért a
hajó légvédelmének megerősítésére a háború folyamán
egyre nagyobb mennyiségben szerelték fel a 20 mm-es
Oerlikon gépágyúkat (8. táblázat). Összevetve osztályá-

nak két másik, teljes körű modernizáción átesett egysé
gével, a WARSPITE harcértéke egy lényeges ponton
gyengébbnek bizonyult a többieknél. A QUEEN ELISA
BETH és a VALIANT ugyanis egyenként 20-20 darab
4,5 hüvelykes L/45 kaliberhosszúságú ágyúval rendelke
zett, amelyeket a hajók két oldalán öt-öt kétlöveges to
ronyban helyeztek el. Ezek a kettős feladatú fegyverek
lényegében ugyanolyan jól oltalmazták a csatahajókat a
torpedórombolók és torpedónaszádok támadásai ellen,
mint a WARSPITE 6 hüvelykes ágyúi, ám emellett kivá
ló légvédelmi lövegek is voltak, amelyek különösen kö
zepes és nagy magasságban voltak veszélyesek az el
lenséges repülőgépekre.
A harmincas évekre a világ többi haditengerészete - kü
lönösen az amerikai és a japán - jelentősen megnövelte
csatahajói főtüzérségének lőtávolságát, így - amennyiben
nem akart lemaradni - a brit haditengerészetnek is követ
nie kellett a példájukat. A Royal Navy mérnökei három kü
lönböző megoldást alkalmaztak a 15 hüvelykes löveg telje
sítményének fokozására. Első és legegyszerűbb megol
dásként a szabványos 15 hüvelykes lövegtorony átalakítá
sával 20°-ról 30°-ra növelték a maximális csőemelkedést.27
Ezzel a löveg lőtávolsága 21 670 méterről 26 520 méterre
nőtt. Az amerikai és a japán csatahajók főtüzérségének

maximális lőtávolságát azonban - az amerikai egységek lövegtornyai 30°-os, a japán hajóké pedig 43°-os csőemelke
dés kialakítását tették lehetővé - 30 kilométer fölé sikerült
növelni, ezért a brit tervezők egy újabb ötlettel álltak elő. A
15 hüvelykes lövedéket egy, a korábbinál sokkal áramvona
lasabb ballisztikai süveggel látták el, így az, 30°-os cső
emelkedés mellett, már 29 260 méterre repülhetett. Az új
lövedék hosszabb lett mint elődje, ezért alkalmazásához
módosítani kellett az ágyú töltőberendezését. A második vi
lágháború kezdetén tizenhárom 15 hüvelykes löveggel fel
szerelt brit csatahajó és csatacirkáló állt szolgálatban, ám a
fentebb ismertetett átalakításokat - a harmincas évek ala
posan megnyirbált brit katonai kiadásainak köszönhetően —
csak a QUEEN ELISABETH osztály 3 egységénél (WAR
SPITE, QUEEN ELISABETH, VALIANT),28 valamint a
RENOWN, illetve a HOOD csatacirkálóknál hajtották végre.
A többi egységet ekkor már nem lehetett olyan könnyedén
kivonni az aktív szolgálatból, hogy átépíthessék őket, ezért
számukra egy újabb módszert kellett kidolgozni. A löveg
szerkezetét és teherbírását megvizsgálva meghatározták a
maximálisan alkalmazható töltet nagyságát, amely még
nem károsította a löveget. Az SC 300 jelű töltet alkalmazá
sa, 20 fokos csőállás mellett, 26 240 méteres lőtávolságot
tett lehetővé, 20 fok felett azonban ezt a megoldást már

20. ábra: A WARSPITE 1941-ben
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A WARSPITE lövegeinek adatai
15 hüvelyk (381 mm) Mark I
Löveq
4x2
Mennyisége a hajón
(db)
L/42
Kaliberhossz
16.5
A löveq hossza (m)
1912
Tervezés éve
1915
Szolqálatba állítás éve
101.6
Csőtömeqe (tonna)
2 lövés/perc
Tűzqyorsasáq
866-871
Lövedék tömege (kg)
20-98
Robbanótöltet (kq)
194
Töltet (kq)
785
Kezdősebesség (m/s)
335
Élettartam (lövés)
100
Lőszerkiszabat / cs
(-5°) - (+20°)
Maqassáqi szöq
(-150°) -(+ 15 0°)
Oldalszöq
21.7
Lőtávolsáq (km)
279 (18 km-en)
Páncélátütés (mm)

6 hüvelyk (152 mm) BL Mark XII
14x1

3 hüvelyk (76 mm) Mark l-IV
2x1

L/45
7.1
1913
1914
7.0
5-7 lövés/perc
45
3.4-6
12.3
853-861
670
130
(-7 °)-(+ 1 4 °)

L/45
3.6
1910
1913
1.0
20 lövés/perc
5.7

-

-12
89 (7 km-en)

-

0.96
762
110-130
-

(+10 °)-(+9 0°)
(360°)
9.9/7.2
-

nem lehetett használni, mert a löveg fékezőrendszerei nem
tudták elviselni a túlzott igénybevételt. A brit flotta hadihajói
éles helyzetben soha nem használták az SC 300-as tölte
tet, mert csak a doveri partvédelemnél lévő 2 löveget látták

23. ábra: Javítják a csatahajónak az összecsapás során el
szenvedett sérüléseit

21. ábra: A csatahajó első két (A és В jelű) lövegtornya

22. ábra: A WARSPITE közvetlenül a jüttlandi csatát megelő
zően
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28. ábra: A brit földközi-tengeri flotta Gibraltár kikötőjében,
1939-ben (a képen jól kivehető hat csatahajó, illetve csata
cirkáló, két repülőgép-hordozó, néhány cirkáló és mintegy
tucatnyi romboló, sőt egy kórházhajó is)

25. ábra: A WARSPITE a máltai kikötőben; a csatahajó mel
lett eltörpülnek a mellé kikötött rombolók

el vele. (Ez utóbbi példányok 50°-os csőemelkedés mellett
40,3 km-es lőtávolságot értek el az új töltettel.)
A WARSPITE átépítései kapcsán érdemes megvizs
gálnunk az adatokat, amelyekből egyértelműen kiderül,
hogy a csatahajó szerkezeti arányai jelentősen megvál
toztak az egység élete során. A főgépek folyamatos kor
szerűsítésével sikerült jelentősen csökkenteni ezek tö
megét, amire égető szükség is volt, hiszen ezzel párhu
zamosan minden egyes korszerűsítésnél, illetve nagyja
vításnál folyamatosan nőtt a páncélzat és a fegyverzet tö
mege.
Átépítését követően a WARSPITE 1937 júniusában a
földközi-tengeri flotta zászlóshajója lett, és még ebben az
évben lőgyakorlat közben kis híján eltalált egy utasszállí
tó hajót. Ugyanebben az évben egy másik balszerencsés
eset is történt a hajóval, egyik nyolccsövű gépágyúja műszaki hiba miatt - tüzet nyitott Valletta (Málta) kikötő
jére. 1937 és 1939 között a WARSPITE az egyre forrób
bá váló földközi-tengeri helyzet miatt számtalan flottaláto
gatáson és tüntető felvonuláson vett részt. Ebben az idő
szakban többször megfordult az olasz és a spanyol par
toknál, sőt a javuló brit-török kapcsolatok jeleként Isz
tambulban is látogatást tett.

A WARSPITE a második világháborúban

26. ábra: A WARSPITE Máltán (a háttérben a NELSON vagy
a RODNEY látható)

A második világháború kezdetén a VALIANT (az egység
átépítése csak 1939 októberére fejeződött be) és a
WARSPITE volt a két legkorszerűbb szolgálatban álló
brit csatahajó. A QUEEN ELISABETH átépítése csak
1940-re fejeződött be, miként a KING GEORGE V. osz
tály korszerű, új csatahajói is csak 1940 és 1942 között
álltak szolgálatba. A teljes mértékben korszerűsített
RENOWN csatacirkálótól eltekintve a brit nehézegysé
gek korszerűsítése elmaradt, vagy csak részben valósult
meg, így fokozott teher hárult az „öreg hölgyre” és test
vérhajóira.

Jegyzetek

27. ábra: A WARSPITE 1939-ben, a második átépítését kö
vetően

27. Ezt a megoldást már a HOOD csatacirkáló építésé
nél is felhasználták.
28. Ezek közül 1939 szeptemberében csak a WAR
SPITE állt szolgálatban.
(Folytatjuk)
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Katonarádió, katonai műsoradók
a második világháborúban II. rész
Balás B. Dénes - | Csipkés Ernő

Az amerikaiak a megszállási zónák ki
jelölése után már nagyobb teljesítmé
nyű stabil adókat telepítettek. Mind a
mobil, mind a stabil berendezéseik az
AFN-nél rendszeresített amerikai típu
sok voltak.
1950-ben a koppenhágai frekven
ciaelosztási konferencia eredménye
ként megállapodás született a Német
országot megszálló négy ország kö
zött. A megszálló csapatok zónánként
3 -3 önálló hullámhosszt használhat
tak, egyenként 70 kW teljesítménnyel.
Magyarországon is jól vehető volt az
AFN (American Forces Network) há
rom adója, de legjobban a München
ben telepített állomás.

Katonarádiók
a német hadseregben
A német hadseregben „hadrendbe állí
tott” katonarádiók típusáról és műsza
ki adatairól eddig nem találtunk meg
bízható adatokat. Azt tudjuk, hogy a
megszállt Hollandiában, a Philipsnél
épültek ilyen berendezések 20 kW
modulált teljesítménnyel. A németor
szági gyárak, a hadsereg, a légierő és
a hadiflotta alakulatainak rádiófel
szerelését biztosították, kapacitásuk
lekötött volt.
A továbbiakban tisztán műszaki és
konstrukciós vonalon próbáljuk a kato
narádiók kapcsolási rajzát rekonstruál
ni. - A kiindulási pont, hogy a Philips
adócsőkínálatában szerepelt néhány
nagy teljesítményű léghűtéses adó
cső. A léghűtés előnyét nem kell külön
hangsúlyozni a hadműveleti területek
viszonyai és időjárási körülményei kö
zött. Ezeket a típusokat 1940 körül fej
lesztették ki vízhűtéses adócsövek át
alakításával. Az átalakítás abból állt,
hogy az anód külső oldalára hűtőbor
dákat szereltek, és előírták a csökken
tett igénybevétel melletti szükséges
légáramot. Ilyen volt a PÁL 12/15 jelű
háromrácsos elektroncső, az ún. pentóda. Léghűtéses üzemben - az ere
deti, vízhűtéses üzemmódhoz képest
- csökkentett terheléssel volt használ
ható, vagyis az anódveszteség 12 kW
helyett csak 8 kW lehetett. Két cső el
lenütemben 8 kW, négy cső paralel el
lenütemben 15 kW modulált teljesít
ményt adott. A pentóda második és
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harmadik rácsával végzett moduláció
hoz csekély hangfrekvenciás energia
szükséges, ami egy mozgó adónál na
gyon előnyös.
A katonarádió felépítéséről eddig el
mondottak szó szerint érvényesek a
Magyar Philips Műveknél tervezett és
épített berendezésre. Nem lehet vélet
len, hogy esetleg a hollandiai anyavál
lalat tanácsára választották Budapes
ten ezt az összeállítást, amit Hollandi
ában nagyobb teljesítménnyel már
több példányban megépítettek.
Annyit az egyik tervezőtől megtud
tunk, hogy a Hollandiában épített moz
góadók tervezésénél nem vették figye
lembe a vasúti szállítás követelménye
it. Az elkészült kocsik vasútra rakva
nem fértek bele az ún. űrszelvénybe.
Ez nagy hátrányt jelentett, mert a köz
úti helyváltoztatás lassú és üzem
anyag-igényes volt, ráadásul a beren
dezést és a személyzetet is erősen
igénybe vette.
A német katonarádiók között előkelő
helyet foglalt el a Prinz Eugenről elne
vezett, 20 kW teljesítményű, vasúti ko
csikba épített Soldatensender. (Prinz
Eugen von Savoya a német hadtörté
nelem fontos személyisége volt,
egyébként a rádióállomásnál nagyobb
jelentőségű nehézcirkáló is az ő nevét
kapta. A cirkáló szerencsésebb volt a
háborúban, mint a Soldatensender, a
fegyverletétel napján menetképes álla
potban Koppenhága kikötőjében vet
ték át a szövetségesek.)
A Prinz Eugen katonarádió Belgrád
közelében egy légitámadásnál olyan
súlyosan
megrongálódott,
hogy
használhatatlanná vált. 1945 február
jában Magyarországra, a Dunántúlra
került, és parancsnoksága itt próbált
- sikertelenül - magyar szakembere
ket szerezni a szükséges javítások
elvégzésére. Több mint fél évszázad
után nehéz megállapítani a kudarc
okát. Az egyik mérnök, akit erre a fel
adatra felkértek, 1986-ban így nyilat
kozott: „tudtam, hogy hamarosan vé
get ér a háború, nem volt értelme a
németeknek dolgozni.” Tény, hogy a
Magyaróváron és Pápán összegyűlt
magyar postai szakemberek (mérnö
kök) nem voltak hajlandók ebben se
gítséget nyújtani a németeknek, kü
lönböző kifogásokkal elhárították a
felkéréseket. Végül az adóállomást

sérült állapotban vitték tovább Né
metország felé.
A német katonarádiók történetéhez
szorosan hozzátartozik a magyar la
kosság körében is ismert belgrádi rá
dióállomás. Ez az adó a legsikeresebb
katonarádió volt, ha sikeresnek lehet
nevezni az ilyen szolgálatot teljesítő
rádióállomást.
A Jugoszlávia elleni hadművelet és
Belgrád bombázása miatt a stúdió
annyira megsérült, hogy az adás nem
indulhatott meg, ezzel szemben a ju
goszláv rádió belgrádi adója épségben
maradt. Ha hinni lehet az 1944-es táb
lázatnak, 40 kW-os adóról volt szó,
melynek teljesítményét nem sokkal az
előtt emelték fel 2,5 kW-ról.
Az adóállomást birtokba vevő német
csapatok a Jugoszlávia részére kijelölt
hullámhosszon, 437,3 méteren kezd
tek sugározni. Az ideiglenes stúdióban
eleinte nagyon kezdetleges körülmé
nyek között dolgoztak. Jelentkező szö
vegük németül így hangzott: „Hier ist
der Wehrmacht Sendergruppe Südost
Sender Belgrad” (később egyszerűen
csak „Soldatensender Belgrad”). Mű
sorukban elmondták, hogy a rádió
személyzetének megtetszett a hangle
mezszállítmányban talált egyik isme
retlen dal. Ez a Lili Marleen volt. A dal
néhány hónap alatt a civil rádiózásban
is Európa-szerte ismertté vált, sláger
lett. Rövidesen a londoni rádió is ját
szotta - angol szöveggel. A belgrádi
rádióban minden este műsorzárás ide
jén ez a lemez forgott, mert a kísérő
zenében a takarodó dallama szerepel.
Ez volt a rádió német oldala. Tulaj
donképpen másik oldal nem is volt. A
rádió naponta néhányszor szerb nyel
ven is mondott híreket és légi helyzetjelentést (berepülési veszély). 1941.
április 6-án indult meg a Jugoszlávia
elleni német támadás. 1941. április 17én Jugoszlávia kapitulált. A katonará
dió adása még április folyamán meg
kezdődött. A korabeli adótáblázat sze
rint Jugoszláviának nem volt másik
adóállomása. Hazai forrásokból nem
állapítható meg, hogy az újjáalakuló
Jugoszlávia mikor vette ismét birtokba
(és milyen állapotban) ezt az állomást.
(Ismerve a német hadvezetés „RLZ”
elveit, bizonyosra vehető, hogy távo
zásuk előtt a németek felrobbantották
a belgrádi rádióállomást. Ezt a tényt

támasztja alá, hogy a háború után, kb.
1946-ban Belgrád és Zágráb 20-20
kW-os adókkal jelentkezett. Elképzel
hető, hogy az amerikai hadsereg segí
tette Jugoszláviát a németektől zsák
mányolt 20 kW-os mozgóadókkal.)
Magyar szempontból az is a német
Soldatensenderek történetéhez tarto
zik, hogy Budapest ostroma alatt,
1945. januárban és februárban hallha
tó volt a „Die Besatzung von Buda
pest” (Budapest őrsége) adó. Késő
délután, illetve az esti órákban jelent
kezett német lemezekkel és német
nyelvű propagandaszövegekkel. Mivel
a telepes rádiók anódtelepe pótolha
tatlannak bizonyult, csak korlátozott
lehetőség volt alaposabb megfigyelés
re. Tény, hogy a pesti oldal elfoglalása
után még vehető volt, tehát a telep
helyének a budai oldalon kellett lennie.
Nem valószínű, hogy az igazi Sol
datensender szólalt meg.

Katonarádiók vétele

7.

abra: A mozgo ado elofokozatai az oscillatortol a meghajtó fokozatig

A katonarádió csak akkor érheti el a
célját, ha van hallgatósága, ha a kato
nák a műsort megfelelő rádiókészülék
kel hallgatni tudják. A gyorsan fejlődő
technika ellenére a II. világháború ide
jén nagyon kevés telepes készülék
volt forgalomban. Csak tanyán vagy
villamos áram nélküli területeken volt
szükség a telepes készülékekre. A te
lepek, különösen az anódtelep magas
ára miatt kevesen vásároltak rádiót,
tehát keveset gyártottak, és a kis szé
ria miatt a készülékek drágák voltak.
Az ún. táskarádiók kifejezetten ritka
ságnak számítottak. Előfordulhattak a
fronton amatőr, fejhallgatós készülé
kek, de a telepek pótlása ott még na
gyobb gond volt, mint a hátországban.
Természetesen a fronttól távolodva az
egyes parancsnokságok, javítóműhe
lyek stb. gondoskodtak saját áramellá
tásukról, vagy a helyi áramszolgálta
tás helyreállításával jutottak áramhoz.
Az iroda, a kantin, az őrszoba lehetett
alkalmas hely a rádióhallgatásra.
Egyéb területen a híradó felszerelés
hez tartozó vevőkészülékekkel kísérel
hették meg a katonarádió vételét.
A magyar hadseregnél a propagan
daügyeket irányító VKF 6. osztályához
tartoztak - mint már említettük - a ha
ditudósítók (újságírók, fényképészek,
filmoperatőrök), a tábori mozi és újság.
Ehhez csatlakozott volna a katonará
dió, ha korábban elkészül. Viszont
ténylegesen ide tartozott az ún. „bom
lasztó” csoport, nagy teljesítményű
hangerősítő berendezéseivel és ennek
megfelelő hangszóróival. A hangszó
rók alkalmas elhelyezésével és ki-be
kapcsolásával a szemben álló tüzérsé2004/5 HADITECHNIKA 17

get félrevezetve, propagandaszöveget
adott az ellenséges csapatok számára.
Ugyanez a berendezés távolabb a
fronttól, a saját katonák részére is ad
hatott zenét és híreket otthonról, némi
képpen pótolva a katona-rádiót.
A fronton szerzett tapasztalatok alap
ján biztosan állíthatjuk, hogy szovjet ol
dalon nem voltak telepgondok, mert a
katonák birtokában nem voltak rádiók.

Magyar katonarádió
Magyarország hadbalépése után a
honvédség egységei mind nagyobb
létszámban kerültek a frontra. Felme
rült annak szükségessége, hogy eze
ket a katonákat, hazájuktól távoli szol
gálati helyükön is el kell látni magyar
szóval, zenével, és közvetíteni kell a
hozzátartozók üzeneteit. A Honvédel
mi Minisztérium a csapatok felszerelé
sét helyezte előtérbe, ezért a
katonarádió(k) megrendelése halasz
tást szenvedett.
Kisegítő megoldás volt az ukrajnai
német katonarádiótól kapott műsoridő,
vagy valamilyen (esetleg régi katonai
típusú) rádióállomás ideiglenes telepí
tése katonarádió céljára (pl. Vinnica).
Kijevben egy filmgyár épületeiben ren
dezkedett be a német Propagan
dakompanie. Itt jutott hely a magyar
stúdió számára is.
Ebben az időben tehát hadműveleti
területen nem volt a magyar honvéd
séghez tartozó adóállomás. A hiány
pótlására azonban történtek intézke
dések. A Honvédelmi Minisztérium a
Magyar Philips Művektől megrendelt
egy 8 kW-os mozgó rádióállomást, ki
fejezetten „katonarádiós” célra alkal
mas felszereléssel. Azt tudjuk, hogy a
megrendelt mozgó adó első példányá
nak építésekor felhasználták egy - a
hadműveletek során zsákmányolt szovjet 10 kW-os, stabil adóberende
zés alkatrészeit. Tehát ez a berende
zés bizonyos mértékig egyedi felépíté
sű lett, nem lehetett része egy későbbi
sorozatnak.
Az nem kétséges, hogy ténylegesen
csak egy ilyen berendezés épült a Phi
lips Műveknél, de további két adóállo
más kocsijainak megépítéséhez elő
készületek folytak az Uhri Testvérek
Járműgyárában - 1944-ben, érvényes
megrendelés alapján.
A megépített és üzembe helyezett
katonarádiót a front közeledése miatt
nem irányították a harcok közelébe,
mert itthon nagyon fontos, de más jel
legű feladat várt rá: Budapest I. tarta
lék adója lett, arra az esetre, ha légitá
madás miatt a lakihegyi adóállomás
megsérül, vagy áramszolgáltatási za
var miatt üzemképtelenné válik.
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A mozgó adót (katonarádió) Buda
pesten a Normafa közelébe telepítet
ték. A berendezés üzemképességének
folyamatos biztosítása érdekében min
den délután néhány órás szórakoztató
zenei műsort sugárzott a 415,5 méteres
hullámhosszon. A műsorújságban Kí
sérleti adó néven szerepelt. A délutáni
műsor után ellenőrizték az áramfejlesz
tő gépegység üzemképességét, majd
az adót áthangolták Budapest I. hullám
hosszára, hogy készenlétben álljanak a
lakihegyi adók azonnali helyettesítésé
re. Az adás folyamatosságának biztosí
tása a lakosság megnyugtatása szem
pontjából is fontos volt, de a légoltalmi
riasztás rendszere megkívánta az adó
állomás bekapcsolását az aktuális ri
asztási körzet bemondásához. Leg
alább ennyire fontos volt a légiveszély
megszűnésének közlése.
A későbbiekben kitérünk a légoltal
mi-riasztási rendszer felépítésére.
A mozgó adó (Kísérleti Adó, Katona
Rádió) a honvédség tulajdona volt,
üzemben tartását behívott személyzet
biztosította. A mozgó adó, katonarádi
óként a VKF 6. Osztály alárendeltsé
gébe tartozott. Mint említettük, ez az
osztály irányította a haditudósítókat
(újságírók, fényképészek, filmopera
tőrök, tábori mozi és tábori újság), a
propaganda különféle formáit.
Az ország háborúba lépése előtt a
propaganda jellegű tevékenység a Fővezérség különleges csoportjának irá
nyítása alatt állt. Példaként említhet
jük, hogy az észak-erdélyi bevonulás
kor, az ünnepélyes alkalmakra szük
séges hangerősítő berendezések,
hangszórós autók e csoport irányítása
alatt álltak (behívott kocsi, hangerősítő
berendezés és kezelő).

Katonarádió a szovjet oldalon
Nincs forrás, amely a szovjet oldalon
működő, a katonák részére műsort
adó katonarádiót említene. Azt bizo
nyosan tudjuk, hogy a magyar csapa
toknál „bomlasztó” megjelöléssel had
rendbe állított berendezéssel azonos
célú felszerelés a szovjet oldalon is
működött. A visszavonulás időszaká
ban az ismert magyar dalt játszották:
„Hiába menekülsz, hiába futsz!” (Viszszaemlékezők említették, hogy a szov
jetek komprimált levegővel működő,
ún. „Orkán” hangszórókat alkalmaz
tak, olyan hangerővel, hogy a magya
rok úgy érezték, mintha közvetlenül
mellettük bömbölne a hangszóró.) Fel
tehető, hogy ugyanezt a berendezést
saját katonáik szórakoztatására és lel
kesítésére is felhasználták.
A szemben álló oldal, főleg a civil la
kosság elleni propaganda céljára a

szovjet műszakiak olyan módszert
dolgoztak ki, mely lehetővé tette, hogy
a Budapest I. műsorába beleszólja
nak. Az interferencia megelőzésére
saját adójuk vivőhullámát elnyomták,
és csak az oldalsávokat sugározták
ki. A budapesti adó modulációs szü
neteiben vagy két szünetjel között tet
szés szerinti szöveget tudtak rámon
dani a budapesti frekvenciára. Az ak
ció kezdetén a Magyar Rádiónál a la
kihegyi zenekábelben keresték az ille
téktelen szöveg forrását, de a Laki
hegyre érkező moduláló hang tiszta
volt, nem tartalmazta a zavaró szöve
get. A további vizsgálatoknál kiderült,
hogy Budapesttől keletre erősödik a
zavaró szöveg, és a lakihegyi adó ki
kapcsolásával érthetetlenné válik, ele
nyészik.
Néhány napig azt a módszert követ
ték, hogy a legkisebb adásszünetben
is kikapcsolták az adót, majd hamaro
san elkészült a lakihegyi adó oszcillá
torának kislöketű frekvenciamoduláci
ója, ami a rendes vételt nem zavarta,
de a szovjet adó nem tudta szinkroni
zálni. A műszaki ellenintézkedés hatá
sosnak bizonyult, a zavaró adó műkö
dése nem érte el a célját, a szovjet
adót leállították.
A magyar rádiózás
helyzete 1940-1945 között
Egy ország vagy terület rádiózását az
adóhálózat döntően meghatározza, hi
szen befolyásolja a vásárolt rádióké
szülékek fajtáját, árát, a rádióelőfize
tők számát, ezzel a műsorok összeté
telét és színvonalát.
Az 1933-ban kiépített magyar mű
sorszóró rádióhálózat a következő
egységekből állt: fő adóállomása Laki
hegyen volt egy 120 kW-os adóval és
a második műsort sugárzó 20 kW-os
adóval, ez egyben a 120 kW-os adó
tartaléka volt, ennek tartalékaként
pedig egy 0,75 kW-os kis adó szolgált,
ezt azonban alig használták. Vidéken
négy reléállomás működött, ebből há
rom darab 1,25 kW-os adó Pécsett,
Miskolcon és Mosonmagyaróváron, a
negyedik 6,25 kW-os adó Nyíregyhá
zán. Rövidhullámú műsorszórásra a
székesfehérvári rádiótávíró-állomás
két adóberendezését lehetett igénybe
venni 5,0 kW, illetve 6,25 kW teljesít
ménnyel. 1940-re ez az állomány úgy
alakult át, hogy a nyíregyházi adót
Kassára telepítették, és Kolozsváron
egy 0,75 kW-os kis adót helyeztek
üzembe.
A magyar rádiózás megteremtésé
nek műszaki apostola, Magyar) Endre
mérnök, a Posta Kísérleti Állomás
Rádió Osztályának vezetője, még a
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9. ábra: Antennacsatolás

háborúba lépésünk előtt, 1940-ben
foglalkozott a magyar rádióhálózat
helyzetével: „Kolozsvárra bevonulunk
egy 1926-ból származó öreg masiná
val, Kassán egy 1931-ben összetá
kolt berendezés van, Kárpátalján
semmi, rövidhullámú hírszóró adónk
nincs, mozgó adónk nincs... Műszerkészletünk hihetetlenül hiányos." Bi
zonyos, hogy az elismert szakember
véleménye is hozzájárult, hogy 1941től előrelépés történt a rádióhálózat
fejlesztésében. Kolozsvár kapott egy
1,25 kW-os adót, később Kassán
megépült a 30 kW-os végfokozat, elő
készületek történtek a diósdi rövidhul
lámú műsorszóró állomás felépítése
érdekében, és rövidesen elkészült a
mozgó adó.
Az adóberendezések építésével két
magyarországi vállalat foglalkozott: a
Standard Villamossági Rt. és a Ma
gyar Philips Művek. A megrendelések
nagy száma egyengette a két vállalat
megegyezését, mely szerint a na
gyobb teljesítmények terén a Stan
dard, a kisebb súlycsoportban a Phi
lips tett ajánlatot.
Nagy teljesítményű adó - a lakihe
gyi 120 kW-oshoz hasonló - abban az
időben nem készült. A Philips 30 kW-ig
épített berendezéseket.

A légoltalom hazai rendszere
A légoltalom feladata a passzív védelem,
a lakosság védelmének előkészítése és
fenntartása. Ide tartoznak az óvóhelyek
és azok felszerelése, a lakosság tájékoz
tatása (berepülési veszély, légiveszély,
elsötétítés, riasztás stb.). A riasztással
kapcsolatban az ország területét földrajzi
nevekkel megjelölt körzetekre osztották:
pl. Bácska-Baja, Budapest stb. Légoltal
mi használatra nem alkalmazták a négy
zethálós, betűkkel és/vagy számokkal
jelzett kódolható rendszert.
Ha a figyelőszolgálat jelentése alap
ján a légvédelmi parancsnokság ügye
letese berepülési veszélyt állapított
meg, akkor a rendelkezésre álló átkap
csoló segítségével a Budapest I. meg
szakította műsorát, és a légiveszély té
nyét, ezután az adót kikapcsolták. Ez
különösen az esti-éjszakai órákban
volt fontos, hogy az adóállomás sugár
zása ne vezesse célra a támadó gépek
rádió-iránymérőjét.
A riasztás három fokozatú volt: bere
pülési veszély; légiveszély; légoltalom,
vigyázz! (riadó). Az elsötétítés már
légiveszély esetén kötelező volt, vi
szont az óvóhelyekre levonulni csak ri
adó alatt kellett. A rádióban közölt Lég
oltalom, vigyázz! szöveggel egy időben

megszólaltak a magas épületeken, osz
lopokon elhelyezett motoros szirénák,
és változó magasságú hang jelezte a ri
adót. Ezt a hangjelet a köznyelv „jajga
tásnak” nevezte. A szirénákat a villa
mos hálózat táplálta, és telefonvonalon,
távvezérléssel működtek. Üzemképes
ségüket szombatonként, 13.00 órakor,
egy percig tartó, folyamatos magassá
gú hanggal ellenőrizték. Ez jelezte
egyébként a légiveszély elmúlását.
A riasztási rendszer felépítéséből kö
vetkezett, hogy a helyzet minden válto
zása esetén az adót újra be kellett kap
csolni, az újabban érintett területet figyel
meztetni, illetve riasztani. A légiveszély
elmúltát is közölni kellett a rádióban,
csak a közlés után már nem kapcsoltak
ki, hanem folytatták a műsort.
Lényegében a légvédelmi riasztás
rendszere teljes egészében a rádióháló
zatra és nagyobb településeken a sziré
nás riasztásra épült. A riasztási rendszer
hez szükséges központi kiértékelés és
döntés helyét, mélyen a Gellért-hegy
alatt, semmiféle veszély nem fenyegette,
folyamatos áramellátása biztosított volt.
A leggyengébb láncszemnek a lakihegyi
rádióállomás tűnt, mert az adóépület és
az antenna egyaránt sebezhető volt.
(Folytatjuk)
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Nemzetközi haditechnikai szemle
A szovjet-orosz rakéta- és favédelem Ili. rész

Űrvédelem
A mesterséges holdak megjelenésével
az 1950-60-as évek fordulóján új fe
nyegetettséget jelentett a világűr kato
nai célú hasznosítása, támadófegyve
rek telepítésének lehetősége a Föld
légkörén túl. A két szuperhatalom lá
zas sietséggel fogott hozzá az új fizikai
ismereteket igénylő, új elveken műkö
dő űrvédelmi rendszerek kifejlesztésé
hez. A megoldandó feladat három ele
me: a világűrben keringő objektumok
megfigyelése és követése, a lehetsé
ges célok azonosítása és meghatáro
zása, végül azok leküzdése.
Az ellenséges mesterséges holdak
elfogásának első koncepcióját Szergej
Koroljov kezdeményezésére Vlagyimir
N. Cselomej OKB-52 tervezőirodája
dolgozta ki. A Kozmoplan rendszer két
fő alkotóeleme Koroljov R -7 rakétája
és annak csúcsán, harmadik fokozatot
alkotva
az
Anasztáz
Mikojan
OKB-155 repülőgép-tervező intézeté
ben kifejlesztett egyszemélyes űrrepü
lőgép volt. Az űrrepülőgép modelljével
több kísérleti repülést hajtottak végre a kisméretű űrsikló az Indiai-óceánon
szállt le - , de a rendszer a kísérleti fá
zison nem jutott túl.
Az elfogórendszer megvalósátásának dicsősége reményében éles ver
seny folyt a különböző tervezőirodák
között. A Koroljov halála után Kozlov
irányította OKB-1 pilóta által vezetett
Szojuz-P, majd a Szojuz 7K-PPK pro
jekttel szállt versenybe. Felvetődött
egy világűri aknaszóró műhold terve
is, amely 12 önállóan célra vezetett
rombolóholdat tartalmazott volna.
A költségesnek mutatkozó és nem
igazán operatív űrrepülőgép-koncepci
óval szemben Cselomej 1959-ben egy
részben önirányítású, robbanóanyagot
tartalmazó manőverező „kamikaze”
vadászműhold létrehozását javasolta,
amelyet a röppálya földközeli és föld
távoli pontjainak megváltoztatása mel
lett a röppálya hajlásszögének igen
energiaigényes módosítására is képes
ismételt működtetésű hajtóművel kí
vánt ellátni. 1960. áprilisban a védelmi
ipar vezetőinek Hruscsov krími rezi
denciáján
tartott
konferenciáján
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Cselomej ismertette az ISZ (Isztrebityel-Szputnyik) vadászműholddal
kapcsolatos elképzelését. A viszony
lag olcsón és rövid időn belül megva
lósítható elgondolás megnyerte Hrus
csov tetszését, és szabad utat adott a
terv megvalósításának.
Az űrvédelmi rendszer (PKO) kidol
gozását elrendelő határozatot 1961.
márciusban hozta meg a miniszterta
nács. A rendszer koordinálásával az
Anatolij Szavin vezette kutatócsopor
tot - ma CNN Kometa Központi Tudo
mányos Kutatóintézet - bízták meg. A
hordozórakéta terveit Cselomej irányí
tásával az OKB-52-ben dolgozták ki,
az ISZ műholdat a Moszkva melletti
Filiben működő OKB-301 (NPO Lavocskin) tervezőiroda tervezte. A rend
szer részét képezte a Moszkva kör
nyékén létesített távolfelderítő radarál
lomás és a mellette épült számítástechnikai és vezetési pont, a Bajkonur
kísérleti űrrepülőtéren megépített kü
lönleges indítóállás és a manőverező
műholdat pályára juttató rakéta. Az új
raindítható manőverező hajtómű ter
vezését G. Komisszarov vezette. A
rendszer főkonstruktőrévé és koordi
nátorává Anatolij Szavint és Vjacseszlav Kovtunyenkot nevezték ki.
A vadászműholdat eredetileg a
Cselomej által tervezett U R -200
(8K81, NATO-kód: SSX-10) rakétával
kívánták pályára juttatni. A rakéta első
indítása 1963. november 5-én történt
a bajkonuri űrrepülőtér erre a célra lé
tesített 90. indítókörzetéből. A rakétát
végül nem állították rendszerbe, fej
lesztését 9 eredményes kísérletet kö
vetően 1964 végén leállították. Az
UR-200 rakéta késedelmes fejleszté
se, illetve a program törlése miatt az
ISZ műholdak prototípusául szolgáló
Poljot kísérleti műholdakat a mindenes
R -7 rakéta kétfokozatú változata
(8A92) vitte fel a világűrbe. A Koroljovféle „Szemjorka” rakéta a kozmikus
technológia máig legeredményesebb
hordozóeszköze, mintegy 1670 sike
res indítással. A rakéta 1950 kg hasz
nos terhet tudott a kijelölt röppályára
juttatni, és ez a teherbírás éppen meg
felelt a Poljot műholdak 1959 kg töme
gének.

Az első kísérleti indítást 1963. no
vember 1-jén hajtották végre a
bajkonuri Tyuratam kísérleti telepről. A
Poljot műhold hengeres műszerrész
ből és hajtásrészből állt. A hajtásrész
ben a manőverező hajtómű körül he
lyezték el a négy gömb alakú üzem
anyagtartályt. A manőverező hajtómű
ismételt újraindításokat tett lehetővé
300 s teljes üzemidővel a röppálya és
annak hajlásszöge megváltoztatására.
Az eredeti röppálya földközeli pontja
339 km, földtávoli pontja 592 km, haj
lásszöge 65° volt, a módosított röppályáé 343/1437 km és 58,92° lett. A
Paljot-2 indítására 1964. április 12-én
került sor, ennek kezdeti röppályaadatai 242/485 km és 59,86°, a módosított
röppályáé 310/500 km és 58,06°.
Az UR-200 rakétafejlesztés leállítá
sa következtében bekövetkezett űr
pótlására a minisztertanács 1965. au
gusztus 24-én határozatot fogadott el
a vadászműholdak harci alkalmazása
céljára alkalmas hordozórakéta-típus
kifejlesztéséről a Mihail Kuzmics Jangel
vezette
dnyepropetrovszki
OKB-586 tervezőirodában - később
Juzsnoje Kutatási és Termelési Egye
sülés - tervezett R-36 (8K67, NATOkód: SS-9 Scarp) interkontinentális
ballisztikus rakéta felhasználásával.
Az átmeneti típusnak tekintett Cik
lon—2A hordozórakéta (11K67, NATOkód: SL-11) tanulmányterve 1966.
márciusban készült el, az üzemi pró
bákat 1967. augusztusban kezdték
Bajkonurban. A manőverező hajtómű
vel ellátott vadászműhold az R-36 ra
kéta harmadik fokozatát képezte.
Az első „éles” indítás 1967. október
27-én zajlott, amikor a rakéta a ma
gasba emelte a Kozmosz-185 manő
verező műholdat. 1968-ban és 1970ben öt további indítás történt (Koz
mosz 217, 249, 252, 374 és 375),
amelyek közül az 1968. október 20-án
indított Kozmosz 249 vadászműhold
hajtotta végre az első elfogást. A va
dászműhold 6 méter hosszú, 1,5 mé
ter átmérőjű hengeres test volt, 2500
kg harci tömeggel. A műszeres rész
ben helyezték el a fragmentációs (re
peszromboló) töltetet a műszeres rész
mögé kinyúló rudak végén elhelyezett

Az 1970 és 1982 között végrehajtott kísérletek adatai
Vadászműhold
Kozmosz 374
Kozmosz 375
Kozmosz 397
Kozmosz 404
Kozmosz 462

Indítás
1970. 10.
1970. 10.
1971. 02.
1971. 04.
1971. 12.

23.
30.
25.
04.
03.

Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz

1976.
1976.
1976.
1977.
1977.
1977.
1977.
1978.
1980.

16.
13.
17.
23.
17.
28.
21.
19.
18.

804
814
886
910
918
961
970
1009
1174

02.
04.
12.
05.
06.
10.
12.
05.
04.

Céltárgy
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz
Kozmosz

373
373
394
400
459
521
803
803
880
909
909
959
967
967
1171

Kozmosz 1243

1981. 02. 02.

Kozmosz 1241

Kozmosz 1258

1981. 03. 14.

Kozmosz 1241

Kozmosz 1379

1982. 06. 18.

Kozmosz 1375

gyújtóberendezéssel. A 300 kg töme
gű robbanótöltet működésbe lépése
kor 12 csoportban srapneleket szórt
szét 1 km átmérőjű körzetben. A va
dászműholdat a célra vezetéshez egy
kompakt radarral és hőérzékelő be
rendezéssel látták el. Az Anatolij
Ivanovics Szavin által kifejlesztett ra
darberendezés feladata a céltárgy és
a vadászműhold kölcsönös helyzeté
nek meghatározása és az elfogáshoz
szükséges parancsutasítások kidolgo
zása volt.

,

,

1. tab!azat

Eredmény
„gyilkos sugáron” túli megközelítés
„gyilkos sugáron” belül robbant
„gyilkos sugáron” belül robbant
céltól 8 km-re haladt el
célt megközelítve robbant
vadászholdindítás nem történt
célt megközelítette, nem robbant
célt megközelítette, nem robbant
cél mellett elhaladt, később robbant
nem történt pályamódosítás
egy fordulaton belül visszatért
„gyilkos sugáron” belül haladt el
célt robbanás előtt nem fogta el
elfogás nem sikerült
első közelítés sikertelen (60 km)
második közelítés sikertelen (43 km)
harmadik közelítés 20 km, robbant
két és fél fordulat után elfogás,
„gyilkos sugáron” belül haladt el
két és fél fordulat után elfogás,
„gyilkos sugáron” belül haladt el
indítás után három órával elfogás,
„gyilkos sugáron” belül haladt el

A céltárgy az egy nappal korábban
indított Kozmosz 248 műhold volt. A
vadászműhold pályamódosítás utáni
földközeli pontja közel azonos lett a
célműhold földtávoli pontjával. A ráve
zetés eredményes volt, de az elfogás
nem volt teljesen sikeres, a vadász
hold mintegy 100 kisebb darabra ha
sadó töltete az 1 km elfogási sugáron
kívül robbant. Ennél eredményesebb
volt az 1968. november 1-jén indított
Kozmosz 252, amely a kezdeti
250/140 km röppályáról 2172/538 km

röppályára manőverezve kevesebb
mint 1 km-re közelítette meg a Koz
mosz 248 céltárgyat, és azt megsem
misítve mintegy 139 darab űrtörmelé
ket hagyott maga után.
1969. augusztus 6-án kezdték meg
az ISZ vadászműholdak végleges hor
dozórakétájának szánt, R -3 6 0 (8K69,
FOBS) rakétából továbbfejlesztett Cik
lon—2M rakéta (11K69, NATO-kód:
SL-14) repülési próbáit, és ugyanazon
év november 1-jén indították a hordo
zórakéta első, vadászműhold-makettot hordozó változatát. 1970-től a Ciklon-2M rakéta lett az ISZ rendszer
rendszeresített hordozóeszköze.
Az ISZ műholdelhárító rendszerszá
mára a dnyepropetrovszki OKB-586
tervezőintézet 1970-ben egy célholdat
fejlesztett ki. A D S Z -P 1-M Lira
(11F631) jelzésű 643 kg tömegű, ket
tős hatlapú, csonka gúla alakú páncé
lozott műhold felszerelése közé tarto
zott a vadászműhold repeszei becsa
pódásait észlelő és számláló SZFO
srapnelérzékelő rendszer, a röppálya
adatait észlelő és jelentő Fakel MSZD
és RD-3M rendszer, valamint a Tral
P2-82 telemetrikus rendszer. Acélm ű
holdat három elfogási kísérletre ter
vezték, 1,2/2,1 km/s vadászműhold/céltárgy relatív sebességkülönb
séggel. A D SZ-P1-M célműhold első
indítására egy 1970. december 23-án
végzett sikertelen indítást követően (a
hordozórakéta az indítás után 24 má
sodperccel felrobbant) 1974. február
9-én került sor Kozmosz 394 jelzéssel
a pleszecki űrrepülőtérről Kozmosz
3M (11K65, NATO-kód: SL-8) hordo
zórakétával.
Az ISZ vadászműhold rendszerben
összesen 23 kísérleti indítás történt,
ezen belül 7 sikeres elfogást hajtottak
végre (lásd 1. táblázat).
Az 1971-ben végzett kísérletsoroza
tot követően az állami bizottság a mű
holdelhárító rendszert kísérleti üze
meltetésre alkalmasnak, majd 1973ban - egy évvel a rakétaelhárító rend
szerek korlátozásáról szóló megálla
podás aláírása után - működőképes
nek minősítette. A további kísérleteket
az ABMT-megállapodás előírásainak
megfelelelően szüneteltették, és azo
kat csak 1976-ban - hivatalos állásfoglalás szerint az amerikai űrsikló-kifejlesztésre adott válaszként - javított
változatban újították fel. A korszerűsí
tés az elfogás magassági határának
megkétszerezését és az első keringés
során történő elfogást tűzte ki célul. Ez
utóbbi cél a fenti táblázat adatai sze
rint nem valósult meg.
A sikeres kísérletek eredményeként
a műholdelhárító rendszert 1978. no
vember 14-én hadrendbe állították, és
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1979. július 1-jén harckésznek nyilvá
nították. Az utolsó, 1982. júniusban
végrehajtott kísérletre egy nagyszabá
sú összfegyvernemi hadgyakorlat ke
retében került sor.
1991 áprilisában állították hadrend
be a műholdelhárító rendszer ISZ-MU
Narjad (14F10) vadászműholdakkal
továbbfejlesztett változatát. A korsze
rűsített ISZ rendszer minősített találati
valószínűsége 0,6, szemben a hason
ló amerikai rendszer 0,18 valószínűsé
gével.
A Valentyin M. Glusko vezetése alatt
álló, elsősorban rakétahajtóművek fej
lesztésével és gyártásával foglalkozó
Energia Kutatási és Termelési Egyesü
lés 1976-ban kapcsolódott be az űrvé
delmi programba, és két műholdelhárí
tó vadászműhold tervét készítette el. A
két műhold alapvető konstrukciója
megegyezett egymással, de fedélzeti
berendezéseik a feladatnak megfelelő
en eltérőek voltak. A közepes magas
ságú és geostacionárius pályán mozgó
műholdak ellen manőverező elhárító
rakétákat, az alacsony pályájú műhol
dak ellen lézerfegyvert kívántak alkal
mazni. Mivel az 1970-es évek végén az
egyesülés teljes kapacitását lekötötte
az Energia hordozórakéta és a Burán
űrsikló fejlesztése, a program folytatá
sát a Szaljut Tervezőiroda vette át D.
Poluhin főkonstruktőr vezetésével.
A Szaljut iroda fejlesztette ki a lézerfegyverrel felszerelt Szkif harci bázist.
A kb. 40 m hosszú, 95 tonna tömegű
világűri eszköz gyártására a nehéz
hordozórakéták és embert szállító űr
hajók, valamint űrállomások gyártásá
ért felelős moszkvai Hrunyicsev gép
gyárat jelölték ki. A fedélzeti lézerbe
rendezést az Asztrofizika Kutatási és
Termelési Egyesülés fejlesztette. A
harci bázist az Energia nehéz hordozó
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rakétával (11K77, NATO-kód: SL-17)
szándékoztak a röppályára juttatni.
A mintegy 60 tonna össztömegű lé
zerberendezést egy megfelelően át
alakított Iljusin II—76 repülőgépen pró
bálták ki. Az A -60 (IL-76MD) repülőla
boratóriumon elhelyezett berendezés
működéséhez szükséges energiát két
turbógenerátor szolgáltatta. Magát a
lézert, továbbá a sugár fókuszálásá
hoz és irányításához szükséges be
rendezéseket
egy,
a
szárnyak
kilépőéle és a vezérsík között, a gép
törzsén kívül felszerelt burkolat alatt
helyezték el. A repülési kísérletek
1983 és 1987 között folytak.
A fedélzeti energiaellátás biztosítá
sára a Tudományos Akadémia Magas
Hőmérsékletek Intézetében egy hor
dozható nukleáris áramfejlesztő beren
dezés terveit dolgozták ki. A 10 méter
hosszú, 2,65x2,5 m keresztmetszetű,
20 tonna tömegű Pamir nevű berende
zés 15 MW energiát szolgáltatott.
1983.
augusztus
16-án
Jurij
Andropov pártfőtitkár a csillagháborús
fejlesztések egyoldalú leállítását jelen
tette be. Azonban az amerikai SDIprogram megindítása arra ösztönözte
a párt főtitkári székében akkor ülő és
az államfői feladatokat ellátó Mihail
Gorbacsovot, hogy a Szkif-program
folytatást rendelje el.
Elkészítették a lézeres harci bázis
Szkif-DM kísérleti modelljét. A Poljusz
elnevezésű műhold hossza 37 m, át
mérője 4,1 m, tömege 80 tonna volt.
Négykamrás főhajtóművet, 20 orientá
ciós és 16 stabilizáló rakétahajtóművet
építettek bele, de fedélzetén lézerbe
rendezést nem helyeztek el. A model
lel 15 katonai és több geofizikai kísér
letet kívántak végezni, köztük céltár
gyak kibocsátását. Azonban az indí
tást megelőzően Gorbacsov bejelen

tette, hogy a Szovjetunió nem kívánja
kiterjeszteni a fegyverkezési versenyt
a világűrre, ezért a program katonai
részeit törölték.
A Poljusz indítására 1987. május 15én került sor a bajkonuri űrrepülőtérről.
A műhold az indítást követő 460. má
sodpercben levált az indítórakétáról,
és a vezérlési rendszer meghibásodá
sa miatt a Csendes-óceánba zuhant.
Ez a sikertelen kísérlet az Energia hor
dozórakéta és a Szkif-program végét
jelentette. A program számára kifej
lesztett Pamir áramfejlesztő berende
zés tervdokumentációját az Egyesült
Államok az 1990-es évek közepén
megvásárolta.
Az 1960-as évek végétől a Szovjet
unióban előkészítő munkák folytak föl
di telepítésű műholdelhárító lézerbe
rendezések kifejlesztésére is. A lézere
ket nukleáris robbanás energiájával kí
vánták táplálni, de a Teller-féle rönt
genlézertől eltérően ezek ismételten
felhasználható berendezések lettek
volna. J. Babajev és J. Ablekov vezeté
sével egy kísérleti berendezés készült
Dusanbéban, de ennek üzemi kipróbá
lására az egyoldalúan bejelentett mo
ratórium és a két főtervező rejtélyes
halála következtében nem került sor, a
fejlesztési munkákat az 1980-as évek
közepén befagyasztották.
Kutatások folytak az űrvédelem más
módszereinek kifejlesztésére is. Az in
terkontinentális ballisztikus rakéták
robbanófejeinek megsemmisítésére
fel kívánták használni a személyzettel
ellátott Mir típusú űrállomásokat mint
orbitális erődöket. Az űrállomások ré
szeként lézeres célzó és elhárító mo
dulokat fejlesztettek.
Az űrvédelem részét képezi a világ
űr állandó figyelése, a világűri objek
tumok észlelése, azonosítása és kö
vetése. Erre a célra hozták létre a Vi
lágűri Ellenőrző Központot Moszkva
közelében. Az 1970-ben részlegesen
és 1972-ben teljes mértékben üzem
be helyezett központ a rakétavéde
lem céljára a Puskino közelében lévő
Balabanovóban épült Don-2NP többfunkciós fázisvezérelt radarállomást
és
az
ahhoz
csatlakoztatott
Elbrusz-2 (51E1) nagy sebességű
számítógépet hasznosítja. A központ
katalogizálja az észlelt világűri objek
tumokat, ez a katalógus ma már több
mint 10 000 világűri tárgyat tart nyil
ván. Az észlelés és nyilvántartás ki
terjed minden 10 cm-nél nagyobb,
alacsony röppályán mozgó és 50 cmnél nagyobb geostacionárius pályán
mozgó űrobjektumra.
A Világűri Ellenőrző Központ felállí
tást megelőzően, 1967 és 1970 között
a rakétavédelmi korai észlelő- és ri
asztórendszer részeként a Kazahsz-

tánban telepített Dnyeszter típusú ra
darállomás feladata volt a világűr fi
gyelése. Később az Ekvator rendszer
teljes kiépítésével annak 11 radarállo
mása - amely 5000 km hosszú folya
matos radarfüggönyt vont a Szovjet
unió határai mentén - kapta feladatul
a világűr állandó figyelését 3000 km
magasságig. Azonban a Dnyeszter és
Dnyeper radarok nem voltak képesek
a geostacionárius pályán mozgó mű
holdak észlelésére és követésére. Ezt
a hiányosságot a Don-2NP fázisvezé
relt radar üzembe helyezése küszö
bölte ki, amelynek legnagyobb észle
lési magassága 40 000 km.
A mesterséges holdakat nemcsak a
földfelszínről, hanem a világűrből is
megfigyelik és nyomon követik. Ezt a
feladatot a Restenyev vezette tervezőintézetben kifejlesztett Raduga távköz
lési műholdak látják el (Gran rendszer).
Az első Raduga (11F638) műholdat
1975. december 22-én emelte a ma
gasba egy Cselomej UR-500 Proton
(8K82, NATO-kód: SL-9) hordozóraké
ta a bajkonuri űrrepülőtér 81. indítókör

zetéből. Napjainkig 34 Raduga műhol
dat állítottak 36 000 km magasságú, 24
óra keringési idejű geostacionárius pá
lyára a 80. szélességi fokon.
A mesterséges holdak követésére a
radarmegfigyelő állomások hálózata
mellett optoelektronikai és lézerberen
dezéseket is telepítettek. Észak-Kaukázus hegyei között és a Távol-Kele
ten működött a V. Szoszulnyikov és N.
Usztyinov vezetésével kifejlesztett
Krona rendszer, míg Tádzsikisztánban
az N. Csernov vezetésével tervezett
Okno rendszert állították fel. A Szarij
Sagan kísérleti telepen épült meg az
L-1 kísérleti lézerberendezés, amely
nek egyik fő feladata kiegészítő ada
tok szolgáltatása volt a világűri objek
tumok nyomon követéséhez.
A világűr figyelésével és egy kozmikus
támadás veszélyének elhárításával kap
csolatos feladatok ellátására és koordi
nálására 1967 elején a Honvédelmi Mi
nisztérium keretében létrehozták a Koz
mikus és Rakétavédelmi Igazgatóságot,
amelyet 1992. október 1-jén Rakéta- és
Űrvédelmi Parancsnoksággá szerveztek
át. A parancsnok 1967. júniustól 1986.
júliusig J. V. Votyincev vezérezredes,
1986. júliustól 1991. októberig V. M.
Kraszovszkij vezérezredes, 1991. októ
bertől 1997. júliusig V. M. Szmirnov ve
zérezredes volt. A szervezet irányítása
alá tartozott a korai észlelő és riasztó
radarhálózat, a Moszkva környéki raké
taelhárító rendszer, az ehhez csatlakozó
Világűri Ellenőrző Központ és 13 pa
rancsnoki és bemérőállás egységes
rendszerbe integrálva (Krasznoje Szelő,
Scselkovo, Malojaroszlavec, Vorkuta,
Kolpatovo, Barnaul, Jeniszejszk, Ulan
üde, Jakutszk, Galenki, Korjol, Szolnyecsnoje és Jeliszejevo). Ezt egészítet
te ki az óceánon cirkáló megfigyelőhajók
flottája. Ennek első két egysége az
1967-ben szolgálatba állított, 18 000
tonna
vízkiszorítású
AKADEMIK
SZERGEJ KOROLJOV (1917 tervszá
mú) és KOZMONAUT JURIJ GAGARIN
(1908 tervszámú) hajók, ezeket követte

a 25 300 t vízkiszorítású MARSALL
NYEGYELIN és MARSALL KRILOV
(1914 tervszámú), valamint négy-négy
1918 tervszámú és 1929 hajó. Utolsó
ként egy 1941 tervszámú nukleáris meg
hajtású megfigyelőhajó kezdte meg te
vékenységét 1988-ban. Az Ellenőrző
Központ egyidejűleg 200 műholdat tart
hat irányítása alatt, beleértve a kozmikus
védelem eszközeit. A Kozmikus és Ra
kétavédelmi Parancsnokság feladata
volt még a megfigyelő kémműholdak, a
navigációs műholdak és a katonai táv
közlési műholdak rendszerének működ
tetése.
A hidegháború elmúltával és a szovjet
szuperhatalom szétesésével csökkent
az országot fenyegető kozmikus és ra
kétaveszély, ezzel az erre irányuló vé
delem jelentősége. A rendszerek jobb
kihasználására, a vezetés hatékonysá
gának fokozására és nem utolsó sorban
a költségek csökkentésére egy 1997. jú
liusban kibocsátott elnöki dekrétum
megszüntette a Rakéta- és Űrvédelmi
Parancsnokság önállóságát, és azokat
a Stratégiai Rakétaerők parancsnoksá
ga alá rendelte. Az egyesített rakéta
erők élére 1997. novemberben Vlagyi
mir Jakovlev vezérezredest nevezték ki,
aki bejelentette, hogy fő feladatául a
harckészség fokozását tekinti, de az el
avult, tervezett élettartamukat messze
meghaladó rendszerek (korai riasztó
mesterséges holdak 68%-a, földi létesít
mények 48%-a) esedékes megújítása
tovább már nem odázható el.
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2004/5 HADITECHNIKA 23

A Kalasnyikov-szurony rövid története I. rész

Ha igaz az a mondás, hogy az egyenruhának a sapka a
koronája, akkor igaz az is, hogy a gépkarabélynak a
Kalasnyikov-szurony az ékessége. Tanulmányomban a
Kalasnyikov-szuronnyal kapcsolatos kutatásaimat sze
retném közreadni, melyről eddigi ismereteink szerint öszszefoglaló mű nem jelent meg.
А II. világháború alatt Mihail Timofejevics Kalasnyikov (1. ábra) a Vörös Hadsereg főhatóságának igaz
gatósága központi kézifegyver-kutató részlegénél
Enszkben 1944-ben kidolgozta a 7,62 mm-es szuronyos öntöltő karabély kísérleti példányát (2. ábra). A
karabélyon található szuronyt tekinthetjük az első
Kalasnyikov-szuronynak. A csatlakozórészt a tervező
megvastagította, és ellátta récével, hogy könnyebb le
gyen a fogása (3. ábra). A fixen elhelyezkedő szurony
harci rögzítését egy gyors zár is biztosította, mely két
részből állt, egyik része a szuronymarkolat elején he
lyezkedett el, a másik része a cső alatt. A fix rögzítés
és a gyors zár stabil kettős rögzítést adott harci hely
zetben történő feltűzéskor.
A tervező 1945-ben újabb kísérleti szuronyos, öntöltő
karabéllyal állt elő, a 7,62 mm-es SK-3-mal (4. ábra). Ez
a szuronytípus méretében és felfüggesztésében teljesen
megegyezik az előző típussal, a különbség csak a szu
rony markolatának külső részén van. A rece helyett kör
gyűrűs ujjtámaszt alakított ki a konstruktőr, hogy még
könnyebb legyen a fogása harchelyzetbe állításakor (5.
ábra). Ezek a fegyvertípusok nem kerültek rendszeresí
tésre a Vörös Hadseregben.
A „döfő” szuronyok tervezésénél valószínűsíthető,
hogy alapötletül szolgáltak a Moszin Nagant puskák és
karabélyok (6. ábra) 1891 M -től-1891/44 M-ig rendsze
resített és kísérleti szuronyváltozatai, továbbá а II. világ
háború előtt és alatt készített számos kísérleti karabély
szuronyváltozatai (7. ábra). Ezek sok hasonlóságot mu
tatnak.
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А II. világháború befejezése után Mihail Kalasnyikov és
hadmérnöki csoportja - a Vörös (szovjet) Hadsereg igé
nyei szerint - megalkotta az 1947 M 7,62 mm-es AK-47
gépkarabélyt. A fegyvert 1947-ben fogadták el, innen
kapta nevét, és 1949-ben rendszeresítették szurony nél
kül. A csapatok felszerelése ezen fegyvertípussal
1949-1951 között kezdődött (8. ábra).
A hagyományos harcászat alapján tervezték meg a szu
ronyt, a mintát az 1940 M Tokarev öntöltő karabély (9. áb
ra) levehető késpengéjű szuronya szolgáltatta (1. rajz). Ezt
készítették el hagyományos szuronyként, kisebb változta
tásokkal. A rugós rögzítőt a csőtorkolati gyűrű alá építették
be, a markolat végére a jobb és a bal oldalán két félkörív
alakú pántot alakítottak ki, mely a gázdugattyút és a csö
vet összekötő karmantyúra kapcsolódott. Ennek eredmé
nyeként a fegyveren a szurony felfogatása többszörösen
biztosítottá vált. A hordtokként szolgáló szuronyhüvelyen
csekély változtatás történt, a hordpántjára egy szegecselt
keresztpántot illesztettek, ami biztosította a szuronyt a ki-
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Клраб-и образца IV44
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6. ábra: A Moszim Nagant puska (felül) és karabély

10. ábra: А В. M. Todorov-féle kés 1956-ból

9. ábra: Az 1959/3. AKM típusú szurony 1963-ból

1. rajz: Az 1940 M. Tokarev levehető késpengéjű szuronya

2. rajz: A 47 M AK szurony 1953-55-ből

esés ellen. Továbbá a hüvely külső (eleje, pereme) meg
munkálása és a hordpánt felfogatása esztétikusabb lett. A
szovjet hadseregben 47 M AK (Avtomat Kalasnyikova) jel
zéssel 1953-ban rendszeresítették a Kalasnyikov-fegyvereken. A csapatok felszerelése ezzel a szuronytípussal fel
tehetően 1953-55 között kezdődött (2. rajz).
A gyakorlatban kiderült, hogy a szuronyt késként nehéz
használni. Ez a tény a tervezőket további kísérletezésre
és változtatásra késztette az 1950-es években (3. rajz).
Több mint négy évvel később - az eddig szerzett ta
pasztalatok és kísérletek alapján
1957-58-ban folytat
ták fejlesztését, és igyekeztek a korszerű harcászat szín
vonalára emelni. A munkában R. M. Todorov alezredes, a
Szovjet Haditengerészet tisztje által 1956-ban tervezett
és elfogadott különleges konstrukciójú kést vették alapul
(10. ábra).
Todorov eredetileg a haditengerészeti felderítő erők ré
szére tervezte a kést, mivel ezeknek a csapatoknak be
vetéseik során, a parti állások elfoglalásakor rendszere
sen kellett a szögesdrótból készült akadályokat leküzde
niük. Ekkor készítettek egy olyan többcélú szuronykést,
amelyet bakelitmarkolattal és kézfejszíjjal láttak el, fű
részfoggal és nyílással a pengéjén. A markolatforma ki
alakítása a (kaukázusi) utász és a (kozák) saska kardtí
pusok analógiájára történt. Ennek nyomait a 11-12. áb
rán és a 4. rajzon fedezhetjük fel.
A markolathéjat rögzítő süllyesztett csavarok helyeit
gyantából előállított ragasztóanyaggal vonták be az
elektromos szigetelés érdekében. A markolatszíj közel
harcban meggátolta a szurony kiütését használója ke
zéből.
A hordtokként szolgáló szuronyhüvelyt ellátták ujjtámaszos gumimarkolattal, a végén egy nyírószerkezetet ala
kítottak ki formázott, élezett bevágással, ütközővel és
egy kiálló csap hegesztésével. Ezt a szuronykést, a szu
ronyhüvellyel egymásra illesztve drótvágó ollóként is le
hetett használni. A guminyél elektromos szigetelésként
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funkcionált, és ezáltal a feszültség alatt lévő (hálózati) ve
zeték is leküzdhető volt vele. A fűrészfog kialakításával
lehetőség nyílt a fa- és fémtárgyak elfűrészelésére. Ez új
donság volt a hagyományos szuronyhoz képest.
1959-ben jelentős áttörés volt a szuronyok terén: az
1959 M, AKM (Avtomat Kalasnyikova Modernizirovannüj)

7. rajz: Az 1959/2. M AKM szurony 1962-ből
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típust szuronyként rendszeresítették a szovjet hadsereg
ben. A csapatok felszerelése ezzel a típussal ismereteink
szerint 1961-ben kezdődött (5. rajz).
A későbbiek során azonban kiderült, hogy a szurony
hüvely (még mindig) nem elég „korszerű és tartós”. A gu-

mi markolathéj némely esetben kicsinek bizonyult egye
sek kézméretéhez képest. A fegyverolaj állandó behatá
sa, a hideg-meleg időjárás megviselte, szétfagyott, elre
pedt, kiszáradt, morzsolódott, eltört, és nem nyújtott meg
felelő védelmet használója számára a feszültség alatt lé
vő vezeték leküzdésekor. Gyakorlat közben néha előfor
dultak rajta horpadások, ami megnehezítette a penge

tokba illesztését. A tervezőknek ezeket a problémákat si
került hamar leküzdeniük. A bakelitből készített markolat
héj anyagát vették alapul, és ugyanazon anyagból öntöt
ték ki a szurony hüvelyét egészen a szurony fémes aljza
táig, melynek oldalait bordázattal látták el az erősebb merevítés és a stabil fogás végett. A tok hátoldalának köze
pén, egy ujjtámaszt alakítottak ki a bordázat között, mely
nek a szurony ollóként történő használatakor volt jelentő
sége (6. rajz).
Ez a konstrukciómódosítás esztétikusnak és eredmé
nyesnek bizonyult, ezért a szovjet hadseregben 1959/2
M AKM szuronyként rendszeresítették. A csapatok fel
szerelése ezen szuronytípussal feltételezéseink szerint
1962-ben kezdődött (7. rajz).
A gyakorlati használat során ismét gondok jelentkeztek
a szuronykés markolatának egyes részeinél. Ez mutatta,
hogy még további tökéletesítésre van szükség a marko
lathéj tekintetében. A szuronyrögzítő gomb letört, a mar
kolathéj végei elrepedtek, eltörtek és ezáltal „használha
tatlanná” váltak. A hibák nagyságától függően ennek elle
nére - szükség esetén - fel lehetett helyezni a szuronyt
a fegyverre (8. rajz).
A tervezők ismét sikeresen korrigálták a felmerülő hibá
kat, elhagyták az utász- és a saskaszerű kardmarkolat
megoldásokat. Helyette négyszögletes keresztmetszetű
és téglalap alakú bakelitmarkolatot készítettek. A csőtor
kolati gyűrű előtt (gátszerű) ujjtámasszal, a markolathéj
végét a szuronyrögzítő gombbal együtt fémből készítet
ték el. Ezen összetevők együttesen jelentősen megnö
velték a fegyver élettartamát, és stabilabb, valamint biz
tonságosabb fogást eredményeztek. Ezáltal tovább nőtt
a szurony funkcióinak száma, mert így a markolatvég ka
lapácsként is használható lett. A markolathéj és a szu
ronyhüvely módosításával megalkották a mai napig rend
szerben lévő „korszerű” szuronyt, melyet a szovjet had
seregben 1959/3 M AKM jelzéssel rendszeresítettek (9.
rajz). A csapatok felszerelése ezzel a típussal 1963-ban
kezdődött.
(Folytatjuk)
Surányi Barnabás
zászlós
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Az U-2-es felderítő repülőgép története II. rész

Vele egy időben indult egy másik U-2es Incirlikből egy határ menti repülés
re. Az ő célja az volt, hogy megossza
a szovjet légvédelem figyelmét és erő
it. A határ átlépése után tovább kellett
repülnie a bajkonuri űrközpont fölé,
majd Cseljabinszkon át Szverdlovszknál nyugatnak fordulni Kirov irá
nyába. Onnan Murmanszknál kellett
volna elhagynia a szovjet légteret, és a
Barents-tenger felett megkerülnie
Finnország és Svédország légterét,
majd leszállnia a Norvégiában találha
tó Bodöban. Bár az U-2B képes volt a
27 km-es magasság elérésére, a csu
rig töltött szárnypóttartályokkal Powers
gépe csak 22 860 m-es csúcsmagas
ságra volt képes. A teljes útvonalhossz
6115 km, ami kilencórányi repülési időt
vett volna igénybe.
A repülési adatok szerint Szverdlovszkig minden rutinszerűen történt. Senki
nem tudta, hogy a szovjet vezetés el
határozta, hogy a munka nemzetközi
ünnepén bármi áron megsemmisíti a
betolakodót. Számos MiG-19-es és
SzU-9-es tett kísérletet, hogy elérje
az U-2-es repülési magasságát, míg
az SZ-75-ösök radarjainál dolgozók
már követték az U-2-es pályáját, és
csak a kedvező pillanatra vártak, hogy
indíthassák rakétáikat. Szovjet forrá
sok szerint két légvédelmi rakétaosz
tály 14 darab V-750V-es rakétát indí
tottak közel egy időben Powers gépé
nek irányába, és ezek közel egy idő
ben robbantak is. A könnyű és töré
keny repülőgépet lökéshullámok soro
zata érte, és a farokrész környékén el
tört a törzs. Más adatok szerint az
egyik vízszintes vezérsík vált le. Pow
ers, több percnyi kísérletezés után,
kb. 5000 m-en kiugrott a tönkrement
gépből, és rögtön az ejtőernyővel tör
tént földet érése után elfogták. Egy
M iG-19-est szintén találat ért, és le
zuhant.
Beindult a szovjet propagandagé
pezet. A világsajtó tele volt a lelőtt
gép maradványainak képeivel és
Powerssel, a kémmel. A felvételek
elemzése során, melyet Powers ké
sőbbi vallomása is alátámasztott, arra
a következtetésre jutottak, hogy a
jobb oldali vízszintes vezérsíkot sér
tette meg a lökéshullám, ennek kö
vetkeztében a gép pörögve, merede
ken süllyedni kezdett. Ez túlterhelte a
szárnyakat, és leszakadtak. Ezeket a
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képeken is külön roncsdarabonként
mutatták be. A kémet egy bírósági
tárgyalás során tíz év börtönre ítélték,
melynek letöltését meg is kezdte
Ljubjankában. Egy év, kilenc hónap
és tíz nap elteltével kicserélték Rudolf
Abel3 ezredessel, a KGB „szuperké
mével”, akit még 1958-ban fogott el
az FBI. A gép elvesztése (tárgyi bizo
nyíték) politikailag katasztrofális hely
zetet eredményezett. A május 16-ára
tervezett genfi csúcstalálkozót töröl
ték. Eisenhower ezen a találkozón
akarta felhasználni az U-2-esek által
készített bizonyíték erejű fényképeket
a szovjetek erőteljes nukleáris fegy
verkezéséről. Az U-2-bázisokat be
zárták, a gépeket visszavonták az
egyesült államokbeli bázisokra, és a
CIA lassan mind a gépeket, mind a
feladatokat átadta a légierőnek. A
visszavonások valós oka azonban az
lehetett, hogy 1962. augusztus 20-án
visszatért a földre a Discoverer 13
műhold műszertartálya 200 m expo
nált filmmel. Két év múlva a Szovjet
unió egész területéről teljes és jó mi
nőségű fotótérkép állt a CIA rendelke
zésére.

Repülések Kína felett
Powers elvesztése után Eisenhower
elnök visszavonta korábbi engedélyét
a szovjet légtérbe történő behatolá
sokra, de a kínai és más kommunista
országok feletti repülésekre ez a korlá
tozás nem vonatkozott. 1960. júliusá
ban már két U-2-est el is adtak Taj
vannak (formálisan), és egy hatfős taj
vani csoport megkezdte a kiképzését
a laughlini légibázison. A Tajvan és az
USA között létrejött együttműködési
megállapodás rendkívül kedvező volt.
Az USA használhatta a tajvani báziso
kat, megkapta a felderítési adatokat,
és az esetleges veszteség sem őket
terhelte. Atoajüani légibázisról (Tajpejtől délnyugatra) megkezdődtek a bere
pülések Kína fölé. A fő célpontok a Lop
Nor-i nukleáris kísérleti központ, a
sinkiangi és a Suang Cseng Csu-i kí
sérleti rakétatelep voltak. A rendsze
res berepülések fordulópontja általá
ban a kiindulóponttól 2700 km-re talál
ható Jümen városa volt. Egy vasárna
pi repülés alkalmával 1962. szeptem
ber 9-én lőtte le a kínai légvédelem az
első tajvani U-2-est Nancsang térsé-

Az U-2 változatai
2. táblázat
1

CL-282

A kísérletek alatt az F-104-es törzsére hosszú szárnyakat szereltek. Flajtóműnek a General Electric J-73
erőforrását alkalmazták. így tulajdonképpen egy sugárhajtású vitorlázó repülőgépet kaptak.

2

Article 341

A törzset áttervezték, hogy megfeleljen a nagyobb méretű 47 kN-os Pratt and Whitney J57-PW-37 -es hajtóműnek.

3

U-2

Az U -2 (Utility) jelölést a sikeres berepülés után kapta.

4

U -2A (korai)

A J57-P-37 hajtóművet 50 kN-os J57-P-31 А-es hajtóműre cserélték.

5

W U-2A

Először öt darab U-2A-t módosítottak úgy, hogy nagy magasságban képes legyen levegőből mintavételre.
Ezért az orr-részen egy levegő-beömlőnyílást készítettek, és egy másik áramvonalas tartályban egy
szívótorkot helyeztek el a törzs bal oldalánál a kamerarekesz mellett. Az átáramló levegő a törzsön a
pilótakabin alatt távozott, melyet különböző szűrőkön engedtek keresztül, hogy a fennakadó részecskéket
később vizsgálhassák. (Ez alapvetően az atomrobbanások felső légkörre gyakorolt hatásának vizsgálatát
jelentette.) Végül hét U-2A-t alakítottak át W U-2A-ra a HASP (High Alttitude Sampling Program) keretében.
A három előbb tárgyalt külső átalakítás kivételével a W U-2A-k teljes mértékben megegyeztek az U-2A-val.

6

U -2 В

Legalább hét U-2A-t szereltek át 70,8 kN-os Pratt and Whitney J75-P-13A hajtóművesre, melyeknek az új
jelölése U-2B lett. A külsejében az U-2A-val teljesen megegyező repülőgép jelentősen megnövekedett
teljesítménnyel és nagyobb megbízhatósággal is bírt. Ennek kellett ellensúlyoznia a tömegnövekedést,
amit még a későbbiekben beépített katapultülés is tetézett. Ezek mellett valamelyest emelkedett a
hatótávolsága, a szállítható hasznos teher és a sárkány anyagkifáradásának ideje is.

7

U -2A (későbbi)

További módosítások során a törzs gerincére kisméretű tartályt terveztek a kabin mögé, és a hajtómű
kiömlőnyílásához az infrakisugárzás csökkentésére szolgáló terelőlemezt készítettek.

8

U-2C

Több U-2A és U -2B repülőgépet szereltek át 76 kN-os J75-P-13B hajtóművel, és neveztek át U-2C-re.
A hajtómű megnövekedett levegőszükséglete miatt megnövelték a beömlőnyílás keresztmetszetét, és így
egy öblösebb, de áramvonalas alakot kapott. Az orr-rész is hosszabb lett és karcsúbb, hogy helyet
biztosítson az új szenzorok számára. Megnövelték a belső tüzelőanyag-tartály méretét, és a szárnyakra
külső áramvonalas tüzelőanyag-póttartályokat terveztek. A törzs felső részére, a gerinc teljes hosszában
egy külső borítást terveztek, mely egy további szenzorrendszert takart.

9

U-2CT

A CT a C variáns kétüléses kiképző változata. Felderítőeszközök nélkül csak kiképzésre használták.

10

U-2D

Öt darab U-2A-t átépítettek a modernizált felderítőeszközökre, így a kamerarekesz térfogatának fele
kiürült. Ez lehetőséget biztosított, hogy még egy fő kezelőszemélyzet vagy több felderítőeszköz
kerülhessen a fedélzetre. Az operátor helye, a kiképző változattal ellentétben, egy jóval kisebb, két kis
ablakos kabinban volt. A végén az öt D változat mellett még egy A változatot építettek a D-re, és egy
D-t alakítottak vissza CT kiképző változattá.

11

U-2E

Összesen 18 darab korábban U -2 A és U -2 B változatot J-75-P-13B hajtóműre szereltek át
(eddig azonos a -C variánssal). Egy kisméretű tartályt kapott a gerinc, egy másik nagyobbat a farokrész,
a vízszintes és a függőleges vezérsík találkozásához. Ezekben külön szenzorokat helyeztek el. Ezek a
változatok kizárólag CIA-jelöléssel készültek.

12

U-2F

Az F tulajdonképpen egy légi utántöltésre átalakított C változat. A gerinctartály elülső részén található a
zárható töltőnyílás.

13

U-2G

A G változattal történtek az első kísérletek a hordozón történő üzemeltetés kipróbálására, ezért leszállóhorgot
és megerősített számyvégcsúszókat kapott.

14

U-2J/U -2N

A J és N változatok csak belső átalakításokat takartak, ezeket pontosan nem ismerjük, és nem kerültek
rendszeresítésre.

15

U-2R (korai)

Teljesen megváltoztatták és megerősítették a sárkányszerkezetet. A nagyobb fesztáv, a megnövelt
pilótafülke és kamerarekesz mind a repülőgép repülési paramétereinek javulását eredményezte.

16

U-2R (középidős)

Az átalakítások a szányvégcsúszót érintették. A jelzőfény a csúszó középsőrészre került, és RHAW
antennát szereltek fel.

17

U-2R (későbbi)

A későbbi változatnál a szárnyvégcsúszó alakja az RHAW antenna növelése miatt henger formájúra változott.

18

U -2EP-X

Hordozón történő alkalmazásra tervezett változat. A kísérletek befejezésével visszaépítették R változatra.

19

U-2R (hordozón
alkalmazható)

A hordozón alkalmazható változatot, bár e nélkül is alkalmas volt, fékezőhoroggal és szárnyvég-stabilizátorlappal látták el.

20

TR-1A

Ezt a változatot teljesen új fedélzeti berendezésekkel szerelték (ASARS, SLAR, ECM).

21

ER-2

Ez a változatot egy minden katonai rendeltetésű berendezést nélkülöző TR-1 A. Polgári kutatási célokat
szolgált a NASA keretében.

22

TR -1A későbbi

A vízszintes vezérsíkra hosszirányú bordák kerültek, növelve ezzel a kis sebességű repülés stabilitását.

23

TR-1B

Kétüléses kiképző változat.

24

U-2R ASARS

Az ASARS elhelyezése egy meghosszabbított orr-részt igényelt. Ezen az orrészen egy kisebb és egy
nagyobb „kitüremkedés” található az antennák miatt.

25

U-2S

General Electric F118-GE-101 hajtóművel szerelt változat.
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gében. A Powers-esettől eltérően, ez
alkalommal messze nem volt akkora
visszhangja az esetnek. A nemzetközi
sajtó igyekezett Kína és Tajvan közötti
konfliktusként kezelni az ügyet. A kínai
hivatalos tiltakozások nem jártak ered
ménnyel, és folytatódtak a kémrepülé
sek. Közben már több mint 12 kikép
zett pilóta állt a tajvani légierő rendel
kezésére, akik folyamatosan szállítot
ták az információkat a kínai atom- és
rakétakísérleti telepekről. Peking kí
sérletet tett a tajvani pilóták átcsábítá
sára, és 280 000 dollárt ígért aranyban
annak, aki átrepüli az U-2-est kínai re
pülőtérre.
1963. november elsején zuhant le a
második, Je Csangi őrnagy által veze
tett tajvani U-2-es Sanghaj közelében,
amit Tajpej balesetnek minősített.
Ugyanez év július 7-én már a harmadik
U-2-es nem tért vissza bevetéséről. Az
1964. október 16-ai első kínai kísérleti
atom robbantásról is a tajvani U-2-esek
hozták az első fotókat. 1965. január
10-én az SA-2-es kínai változata sem
misítette meg a negyedik kémrepülő
gépet, és Zang Li Ji őrnagy is fogság
ba esett. A Kínai Katonai Múzeum
1965 áprilisában fabakokon összetá
kolva állította ki a négy U-2-es roncsa
it a nagyközönség számára. A teljes
tajvani veszteséget soha nem tették
közzé, de egyes vélemények szerint a
száma elérhette a kilencet. 1968-ban
megjelentek a toajüani légibázison az
első U-2R-ek, tajvani felségjellel. Nem
repültek gyorsabban és magasabban,
mint elődeik, de a rájuk szerelt LOROP
kamerákkal, melyek fókusztávolsága
több mint 165 cm volt, képesek voltak
150 km-es távolságra előre fényképe
ket készíteni. így elkerülhették az
SA-2-esekkel oltalmazott körzeteket.
A tajvani (CIA) bevetések 1974-ig foly
tatódtak, ekkor a USAF már áttért a tér
ségben SR-71-esek és Ryan 147-es
pilóta nélküli felderítő repülőgépek al
kalmazására.

A kubai rakétaválság

11. ábra: U-2R a felhők lelett (Courtesy photo)
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A USAF első U-2-esét 1957. július 11én kapta meg, melyet a Stratégiai Lé
gi Parancsnokság 4080. stratégiai fel
derítő századánál állítottak hadrend
be, a Texas állambéli laughlini
légibázison. Feladatául itt is az időjá
rás-felderítést és nagy magasságú lé
gi mintavételezést adták meg. A külön
böző nukleáris fegyverkísérletek ha
tásvizsgálatának valóban fontos ele
me volt a kísérleti atomrobbantások
során keletkező nukleáris felhőkből ki
hulló részecskék vizsgálata. Az alaku
lat felderítő tevékenysége során alap
vetően Kuba felett repült. 1962. au-

12. ábra: U-2-es tankolása Szaúd-Arábiában (U.S. A ir Force photo by Staff Sgt.
Matthew Hannen)

6512. Test Group egyik U-2-esét, a
„Smokey Joes’’-t az Edwards légibázis
ra vezényelték, de előtte több módosí
tást végeztek rajta. Az orr-rész alá egy
hosszú szondát terveztek, mely egy
rendkívül érzékeny szenzorrendszerrel
állt összeköttetésben. Ezekkel mérték a
légnyomást, a függőleges és az oldal
irányú levegőmozgást, valamint a leve
gő sebességének változását. A vizsgá
latok hosszú éveken keresztül folyta
tódtak, és a különleges festésű repülő
gép eközben számos helyen megfor
dult (Puerto Rico, Alaszka, Ausztrália,
Fuji, Új-Zéland és Panama). Ezen kí
sérleteknek az eredményei alapozták
meg a későbbi nagy magasságban és
szuperszonikus sebességi tartomány
ban repülő gépek tervezésének lehető
ségét, többek között a francia-brit ter
vezésű Concordét is.

Dragon Lady Vietnamban

gusztus 29-én hozták meg az U-2esek az első bizonyítékokat az SZ-75ös légvédelmi rakéták telepítéséről,
melyek két körzetet oltalmaztak, és a
felvételeken további indítóállások épí
tése is látszott. A Guidelne-ok telepíté
se tulajdonképpen a későbbi ballisztikusrakéta-telepítés első lépcsőjéhez
tartozott. Kennedy elnök ezen fényké
pek ismeretében döntött arról, hogy
emelni kell a Kuba feletti repülések
számát. így a CIA repüléseihez a
4028. SRS is csatlakozott.
Kritikus időszak volt ez az U-2-esek
számára. Augusztus 30-án HASP (High
Altitude Sampling Program) feladat
közben tévedt el egy repülőgépük a
szovjet Szahalin sziget felett, és szep
tember 9-én veszett el az első (már em
lített) tajvani U-2-es is. 1962. október
14-én Steve Heyser őrnagy egy U-2E
repülőgéppel CIA-küldetés keretében
repült Kuba felett, és készített hibátlan
fotókat, a San Cristobal melletti (Ha
vannától nyugatra) SS-4-es (Sandal,
MRBM) indítóállásokról. Ezek a képek
sodorták majdnem a világot a harmadik
világháborúba. Az Egyesült Államok
kezében megdönthetetlen bizonyítékok
voltak, hogy a szovjetek közepes hatótávolságú ballisztikusrakéta-indítókat
telepítenek Kuba szigetén, melyek már
majdnem elérték a teljes készenléti
helyzetüket.
Tovább növelték a bevetések számát.
A CIA a McCoy (USAF-pilótákkal), míg
a USAF a laughlini légibázist használta
a bevetésekhez. Kennedy elnök azon
nali tengeri blokádot rendelt el Kuba kö
rül. Értesítette a világsajtót a fejlemé
nyekről, és kijelentette, hogy minden
Kubából érkező támadást úgy fog értel
mezni, mintha a Szovjetunió támadta
volna meg az Egyesült Államokat. Kö

vetelte a rakéták azonnali kivonását Ku
bából. A felderítő repülésekhez a USAF
RF-101C Voodoo és a NAVY RF-8A
Crusaders gépei is csatlakoztak. Ezek a
felderítések hozták meg a hírt, hogy kb.
40 db IL-28 (Beagle) bombázót telepí
tettek a San Julian és holguini
légibázisokra. Ezek a bombázók képe
sek voltak nukleáris csapást mérni az
USA bármelyik városára. A Santa Clarai légibázisra 42 db MiG-21 (Fishbed) el
fogó vadászrepülőgépet telepítettek,
melyek már el tudták érni az U-2-esek
bevetési magasságát, de azok könnyű
szerrel kimanőverezték őket, így egy
alaklommal sem indíthatták el Atoll leve
gő-levegő rakétáikat. Ebben a magas
ságban sem a MiG-21-es, sem az Atoll
rakéta nem volt képes manőverezésre.
A MiG-21 hajtóműve rendszerint leállt,
és csak hosszú zuhanás közben sike
rült újraindítani őket. A 4080. SRW
(Strategie Reconnaissance Wing) gépei
október 14. és december 16. között 102
bevetést hajtottak végre Kuba légteré
ben. Ez idő alatt 3 darab U-2A-t veszí
tettek, melyek közül a Rudolf Anderson
őrnagy vezette gépet (S/N 56-7611) egy
SA-2-es lőtte le, míg a másik két eset
ben nem tisztázott körülmények között
vesztek el az U-2-esek személyzetük
kel együtt. A felderítő repülések a krízis
végéig folytatódtak. A 4080 SRW a vál
ság során nyújtott teljesítményével má
sodik alkalommal nyerte el az „Out
standing Unit Award” címet.

Repülések a tudom ány
szolgálatában

1963 folyamán kezdődtek meg a nagy
magasságú, felhő nélküli turbulencia
(HICAT) jelenségének vizsgálatai. A

Az 1963-as év a 4080. SRW-t az
észak-vietnami hadszíntéren találja,
melynek fedőneve eleinte Lucky Dra
gon, később Trojan Horse, végül Giant
Dragon lett. Fő feladatuk az ipari és ka
tonai célpontok felderítése volt. Az ös
szegyűjtött információk szolgálták ki a
Joint Reconnaisance Teamet a meg
semmisítendő célok kiválasztásában.
Az Észak-Vietnam feletti felderítő repü
lések a modernizált SZ-75-ösök telepí
téséig folytatódtak, de ezek után a be
vetéseket törölték, mert túl veszélyes
nek ítélték. A további repülések már el
kerülték az SA-2-esekkel oltalmazott
körzeteket, és hangsúly az elektronikai
felderítésre került át. Járőrözésük saját
terület és nemzetközi vizek felett tör
tént, miközben folyamatosan figyelték a
kínai és észak-koreai kommunikációs
csatornákat. Felderítési feladatukat a
későbbiekben a pilóta nélküli felderítő
eszközök, a Lightning Bug (Ryan 147),4
melyeket DC-130-asok fedélzetéről in
dítottak - és a légierő nagy sebességű
felderítő repülőgépei, az RF-4C Phan
tom ll-ok és az SR-71-esek (Black
birds) vették át. A vietnami háborúban
az 56-6690 sorozatszámú U-2C sem
misült meg Dél-Vietnam felett, hivatalos
verzió szerint műszaki okok miatt.

Jegyzet

3. Rudolf Abel ezredest 35 évre ítél
ték.
4. Ez időben rendszeresen repültek
kínai és észak-koreai felderítésekre.
(Folytatjuk)
Hajdú Ferenc
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A K-159-es tragédiára volt ítélve
Augusztus az orosz haditengerészet fekete hónapjá
vá vált. Három évvel a KURSZK tragédiája után 2003.
augusztus 30-án elsüllyedt a K-159 (NOVEMBER
osztályú) atomhajtású vadász-tengeralattjáró. A tíz
fős személyzetből csak a szolgálatban lévők tudták
elhagyni a fedélzetet, de a hideg vízből csak Maxim
Cibulszkij tengerész főhadnagyot tudták kimenteni. A
két közeli havária különbsége, hogy most nem a flot
ta egyik legjobb hajója merült a hullámsírba, hanem
egy 1989 óta kivont, szétbontásra várakozó tenger
alattjáró. A két katasztrófa azt mutatja, hogy az orosz
haditengerészet az ígéretek ellenére egyre rosszabb
helyzetbe kerül. Az ismert tények alapján kimondha
tó, a jelenlegi haditengerészeti felső vezetés az év
százados hagyományoknak megfelelően csak a
szükséges igazságokat fedi fel. A rideg valóság - az
orosz haditengerészet tragikus állapotban van, és ez
a helyzet az utóbbi három évben sem javult, sőt...
A cikk bemutatja a 2003. októberig nyilvánosságra
került adatokat és a havária egyéb veszélyeit.
Az orosz állami hivatalos források sem az elsüllyedés he
lyét, sem pontos időpontját nem tudták egyértelműen
meghatározni. A Krasznaja Zvezda szerint 31-én [1], a
valóságban 30-án [2] hajnalban három mérföldre észak
nyugatra Kildin szigetétől süllyedt el a vontatott K-159. A
személyzetből csak a szabályos öltözetben lévő Cibul
szkij főhadnagy élte túl a katasztrófát.
Kurojedov tengernagy, az orosz haditengerészet főpa
rancsnoka előzetes jelentése alapján Putyin elnök azon
nal felfüggesztette beosztásából Szucskov tengernagyot,
az Északi-tengeri Flotta főparancsnokát, és az ügyész
ség eljárást indított Zsemcsuzsnov 2. o. kapitány, a
Gremihában állomásozó tengeralattjáró-zászlóalj pa
rancsnoka ellen. A jelentésben három pontban összegez
ték a baleset okait: a hirtelen kialakult vihar, a vontatási
sebesség túllépése, illetve hogy a veszélybe került sze
mélyzet megmentésére nem történt intézkedés [2].
A hajó tragédiája
1989. július 16. óta Gremiha bázisán tárolták a kivont
K-159-est. 2003 augusztusában az Északi-tengeri Flotta
parancsnoksága elrendelte a hajó átvontatását Polarnijba az SzRZ-10 jelű hajójavító üzembe. Igaz, az előzetes
terveket már tavasszal kiadták arra vonatkozólag, hogy a
bázison tárolt 16 első generációs tengeralattjárót szét
szedésre át kell vontatniuk. A K-159-es vontatása ebben
a sorban a tizenharmadik volt, de a naptár miatt már na
gyon közeledett a nyári idény vége, ami megakadályozta
volna a további munkálatokat. A vontatására az SzB-406
jelű mentőhajót jelölték ki, bár a szabályzat szerint ilyen
esetekben a mentőhajónak a vontatott jármű mellett kell
hajózni, tehát nem lehet egyben a vontató is [3].
„A vontatás előkészítése ugyanolyan szervezetlen volt,
mint a mentés, így a tragédia elkerülhetetlenné vált” - je
lentette ki Kurojedov tengernagy [2]. Ami a tengeralattjá
ró felkészítését illeti, a tartós tároláson őrzött hajókra
még a szovjet időkben sem költöttek sokat, de újabban
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már szinte semmit. A kikötőben a már elmerült hajó úszó
képességét 4 db 200 t-s pontonnal oldották meg [3]. A
pontonok a II. világháború alatt készültek, és a korrózió
miatt már nem záródtak hermetikusan. Zsemcsuzsnov 2.
o. kapitány szerint rendszeresen sűrített levegővel vízte
lenítették azokat. A kettes számú pontont már ötóránként
kellett vízteleníteni. A flottánál már egy ideje nem alkal
mazzák a pontonos rögzítést, amely egyébként is akadá
lyozta a vontatást. Helyette a főballaszttartályt töltik fel
speciális oldattal, de a NOVEMBER osztálynál ezek már
erősen korrodálódtak (2. táblázat), és a tartályok zöme
hermetikusan zárhatatlan volt. A reaktort leállították, és a
szabályzórudazatokat tartó fedelet hegesztéssel rögzítet
ték. A hajócsavar is rögzített állapotban volt.
A vontatásra általában egy tisztet és két-három tenge
részt szoktak a hajó utolsó útján a fedélzetre vezényelni.
Mivel energiaellátás nélkül semmilyen fedélzeti műszer
nem működött, az úszóképességet is vizuálisan ellenőriz
ték. A K-159-es fedélzetére tízfős személyzetet vezényel
tek, 6 tiszttel és 4 tiszthelyettessel indult el a tengeralatt
járó. A személyzet névsora: a vontató csoport parancsnoka-hajóskapitánya Sz. Lappa 2. о. kapitány, az elektrome
chanikai szakasz parancsnoka M. Gurov 2. о. kapitány, az
ötödik (reaktor) szakasz parancsnokai J. Zsadan és O.
Andrejev 3. o. kapitányok, a vontatási csapat parancsno
ka M. Cibulszkij tengerész főhadnagy, az elektrotechnikai
szakasz parancsnoka Sz. Szokolov tengerész főhadnagy,
főfedélzetmester A. Aleskin főzászlós, a vegyvédelmi
szolgálat főnöke R. Kurinnyij zászlós, a turbinaraj pa
rancsnoka J. Szmirnov 1. o. szerződéses törzsőrmester, a
gépész A. Knyasev 1. o. törzsőrmester volt.
A hajó állapotát jól szemléltetik a 2003. augusztus 28án készült felvételek.

A 637, 627A típusú atomhajtású tengeralattjáró
fontosabb harcászati-műszaki adatai
1. táblázat
Hossza:
107,4 m
Szélessége:
7,9m
Merülése:
5,65m
Sebessége:
28-30 csomó
Vízkiszorítása:
3065 t
4750 t
Hajótest anyaga:
ötvözött acél
Személyzet:
104 fo (30 tiszt)
Max. merülési mélység:
300 m
Reaktor típusa:
2x70 MW VMA
Turbina teljesítménye:
2x17 500 LE
Gyártó:
402 sz. hajógyár Molotovszk
Konstruktőrök
főkonstuktör:
tudományos vezető:
atomhajtás:
hajtómű:
reaktor:

atomfegyverzet:

V. N. Peregrudov (SzKB-143)
A. P. Alekszandrov (IAE)
N. A. Dollezsal (Nil HIMMAS)
M. A. Kazak (Kirov gyár)
V. D. Makszimenko (GMZ-Gorkij)
I. I. Afrikantov (OKBM-Gorkij
J. I. Koskin (OKBM-Gorkij)
A. M. Borusko (Nil—400)

A 627, 627A típusú tengeralattjáró-osztály adatai
(Bellona-adatok, 2002)
2. táblázat
E ln e v e z é s

G y á ri
szám

G e r in c 
l e fe k t e té s
n a p ja

V íz r e
b o c s á tá s
n a p ja

Á t a d á s n a p ja

K iv o n á s
éve

H a jó z o t t t á v
( m é r f ö ld )

Ü z e m ó ra

Á llá s h e ly

K-3
K-5
K-8
K-52
K—21
K-152
K-11
K-181
K-133
K-115
K-159
K-42
K-50

254
260
261
283
284
n.a.
285
287
n. a.
n. a.
289
n. a.
291

1955. 09. 24.
1956. 08.13.
1957. 09. 09.
1959.10.15.
1960. 04. 02.
n. a.
I960. 10. 31.
1961. 11.15.
n. a.
n. a.
1962. 08.15.
n. a.
1963. 02.14.

1957. 08. 09.
1958. 09. 01.
1959. 05. 31.
1960. 08. 28.
1961. 06.18.
n. a.
1961. 09. 01.
1962. 09. 07.
n. a.
n. a.
1963. 06 06.
n. a.
1963. 12.16.

1959. 01.17.
1959.12. 27.
1959.12. 31.
1960.12.10.
1961.10. 30.
1961.11.042
1961.12. 30.
1962. 12. 27.
1962.10.162
1962.12. 302
1963.10. 09.
1963.11.042
1964. 07.17.

1988
1990
1970'
1987
1991
1993
1990
1987
1992
1992
1989
1993
1991

128 443
198 975
n. a.
236 804
190 831
n. a.
220 179
185 641
n. a.
n. a.
212 618
n. a.
171 456

14115
33 407
n. a.
23 666
22 932
n. a.
29 560
20 773
n. a.
n. a.
25 364
n. a.
24 760

Szeverodvinszk
Szajda Guba

Á lla p o t

?4
-

-

+

Szajda Guba
Gremiha
n. a.
Polarnij
Szajda Guba
n. a.
n. a.
elsüllyedt3
n. a.
Gremiha

-

+, 7
n. a.
+, n. a.
-

n. a.
n. a.
+, 8
n. a.
+, 4

Megjegyzés: 1 - harci bevetés közben 1970. 04. 12-én 52 fővel együtt két egyidejű tűz miatt elsüllyedt
2 - a Csendes-óceáni Flotta állományában
3 - 2003. 08. 30-án elsüllyedt a Barents-tengeren
4 - emlékmúzeummá alakították át
+ - fűtőelemekkel feltöltve
— a hajófedélzetről eltávolították a hasadóanyagokat
7 - a nem hermetikus tartályok száma

A vontatást 2003. augusztus 28-án 20 órakor kezdték
el. Mivel a fedélzeten semmilyen rendszer nem műkö
dött, a személyzet zseblámpával közlekedett, és termé
szetesen fűtés és szellőztetés nélkül hajóztak. A sze
mélyzet háromfős szolgálatban egymást váltva ellenőriz
te az úszóképességet, a torony mellvédjén állva nézték a
hajó merülését.
Következő nap este feltámadt a szél, és hamarosan
hármas erősségű hullámzással küzdöttek. A hajó 170
mérföldes útvonalát érthetetlenül a mély vizek felé ter
vezték, és nem a part közeli zónában. J. Szenatszkij el
lentengernagy számára (1988-ig a szovjet haditengeré
szeti flotta mentőszolgálatának vezetője) megma
gyarázhatatlan volt, hogy ennyire korrodált hajóval miért
hajóztak ki a nyílt tengerre [3]. Az útvonal rövidítését és a
gyorsított feladatvégzést nem Gremihában találták ki. Ők
az elöljárók parancsát hajtották végre. Valószínűleg ezért
növelték a sebességet 5 csomó fölé (160 mérföldet kb.
28 óra alatt csak így tehettek meg), pedig a szabályzat
szerint vontatásnál csak 3 [4], más forrás szerint 4 [5]
csomós sebességgel haladhattak.
30-án hajnalban Lappa 2. о. kapitány jelentette, hogy a
fedélzeten növekszik a víz, engedélyt kért a közeli Kildin
sziget felé hajózni. Ekkor már csak 10 mérföldre voltak a
céltól, de az Északi-tengeri Flotta főparancsnokságától
nem kaptak engedélyt az irány megváltoztatására: „Őriz
zék meg a hajó úszóképességét a mentőcsapatok meg
érkezéséig!” Persze a paranccsal egy időben még csak a
főparancsnokot rendelték be, aki húsz perc múlva érke
zett a törzshöz. Az állítólagos erős vihart a flotta-főpa
rancsnokságon kívül senki sem észlelte. Ebben a térség
ben vontatták a K-370 (VICTOR-I osztályú) atomhajtású
tengeralattjárót is, amely esemény nélkül elérte célját,
igaz, a vontatási sebessége jóval kisebb volt, mert öt nap
alatt tette meg a távot.
Az Északi-tengeri Flotta szakértői szerint az erősödő
hullámzás és a gyors vontatási sebesség miatt egyre na
gyobb erők hatottak a rögzített hajócsavarra, amely egy
szer csak elmozdult. A főhajtórudazat átmérője 400 mm,
az elöregedett tömítés a rudazat elmozdulása után fella
zult. A személyzet a tengeralattjáró elején tartózkodott,

nem tudni, mikor észlelték a szivárgást. A hátsó szakaszt
elárasztotta a víz. A személyzet a betörés megszünteté
se érdekében légmentesen lezárta a nyolcadik szakaszt,
és feltöltötte levegővel. De a beömlés nem szűnt meg,
sőt, hamarosan a következő szakaszba is áttört. A kapi
tány ekkor jelentette elöljáróinak a helyzetet, de csak az
úszóképesség megőrzésére kapott parancsot. A tengeré
szek megpróbálták a szivárgást elhárítani, de a két első
pontonban a nyomás olyan nagy lett, hogy a rögzítők el
pattantak. A megdőlő hajótestről hamarosan leváltak a
hátsó pontonok is, és a tengeralattjáró elmerült. Csak a
toronyban szolgálatot teljesítők tudták elhagyni a fedélze
tet, a testben dolgozóknak esélyük sem volt erre.
A bonyolult hajózási feltételek ellenére a SZEVEROMORSZK, az ADMIRAL LEVCSENKO, az ADMIRAL
CSABANYENKO cirkálókat és az SzB-406, az ALTAJ, a
PAMIR és a GERMAN TYITOV mentőhajókat azonnal a
havária helyszínére irányították [1]. A tudósítókat nem za
varta az a tény, hogy az SzB-406 vontatta az elsüllyedt
hajót. Ezzel egy időben két mentőhelikoptert és egy II—38
típusú repülőgépet is odavezényeltek. Cibulszkij főhad
nagyot a mentőtutaj és az öltözete mentette meg. Érde
kes, hogy a mentőakció során nem a vontató mentőhajó
találta meg a bajba jutott tengerészeket, hanem a légi fel
derítők. A helyszínre érkező Sz. Ivanov honvédelmi mi
niszternek a túlélő Cibulszkij főhadnagy elmondta, hogy
egy társával együtt menekültek, de a hideg víz miatt az a
karjai közt halt meg. A látványos televíziós szereplés után
a haditengerészet a főhadnagyot elrejtette a nyilvános
ság elől [6].
A baleset okainak feltárását segítik az elmerült tenger
alattjáróról készített felvételek, amelyeken háromfokos
oldaldőléssel a bal fedélzetén fekvő hajó látszik, s a to
rony nyitott búvónyílása.
A hajó állapota a 14 év állás során nagyon leromlott.
Amikor a hajótesthez rögzítették a pontonokat, az erede
ti lemezek néhány helyen már fóliavékonyságúra korro
dálódtak. Kurojedov tengernagy három kijelentéséből
kettő igaznak bizonyult, s a hullámzás növekedése, a
feladatvégzés gyorsítása miatti sebességnövelés alap
vető szerepet játszott a tragédiában. A harmadik kijelen
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tésénél azonban nem pontosította, melyik törzs hanyag
munkájára gondolt, és arról sem beszélt, hogy törzse és
a flottatörzse között milyen volt az összhang. A nyilvá
nosságra került keveredést valószínűleg ez eredmé
nyezte.
Az ügyészség ténykedése alapján világossá vált, a hi
bát a parancsot végrehajtó tengerésztiszt követte el, nem
annak elöljárói. Lappa özvegye beszámolt arról, hogy fér
je a bevetés előtt a település boltjában nagy mennyiségű
élelmiszert és zseblámpát vásárolt. Otthonról magával
vitte a teljes melegöltözet-készletét. Tehát a bázis sem
milyen különleges ellátást nem kapott a magasabb elöljá
róktól, csak saját tapasztalataikra támaszkodhattak. Úgy
tűnik, a jelenlegi orosz helyzetben a második hajó elvesz
tése sem fogja csorbítani a flotta főparancsnokának te
kintélyét.

A NOVEMBER hajóosztály
Az elsüllyedt tengeralattjáró az első szovjet atomhajtású
hajóosztály egyik hajóegysége. A zászlóshajó, a K -3 ha
jógerincét 1955. szeptember 24-én fektették le. A 627-es
típus szovjet kódneve KIT, NATO-jelölése NOVEMBER
volt. A hajót elsődleges üzemeltetési tapasztalatai alap
ján alaposan áttervezték, és a hajóosztály többi egységét
már a 627A típus tervei alapján építették. Összesen 13
egység épült, néhány utalás szerint készült tizennegye
dik hajó is, de ezt valószínűleg átalakítás miatt más osz
tályba sorolták. A kis létszám ellenére ez az osztály volt
a szovjet haditengerészetben a legkevésbé szerencsés.
A K-159-es előtt 1970-ben elsüllyedt a K-8-as. A K-3-ast
HIROSIMA-nak nevezték, a fedélzetén lévőket több alka
lommal érte halálos sugárfertőzés. De a sok baleset mel
lett ez az osztály elsődlegessége miatt számos ered
ményt is elért, így az Északi-sark meghódítását, a leg
hosszabb hajózást stb.
A K -1 59 gerincét 1962. augusztus 15-én fektették le,
és 1963. október 9-én adták át az Északi-tengeri Flottá
nak. 1965 márciusában a bal oldali hőcserélőben szi
várgást észleltek. A hajó gőzgenerátorát 1967-68 kö
zött kicserélték. Gyári javítását és fűtőelemcseréjét
1970-1972 között végezték. Az utolsó gyári javítása
1979-1980 között volt, ekkor nem cserélték a fűtőele
meket.
A tengeralattjárót 1989. július 16-án vonták ki. 212 618
tengeri mérföldet hajózott, a reaktor üzemideje 25 364
óra volt. 2002-es adatok szerint a főballaszt jobb oldali 1.,
3., 4., 5., 9., 13. sz. és a bal oldali 2., 8. tartályok nem zá
ródtak hermetikusan. A lefojtott reaktor fékező-rudazattartóit hegesztéssel rögzítették. Hasonlóan rögzítették a
hajócsavart. A fedélzeten 2 db 70 MW teljesítményű VMA
típusú reaktor van. A reaktor aktív zónájában körülbelül
800 kg elhasznált fűtőanyag maradt, amely kilogrammon
ként 750 Curie aktivitású [2].

A havária esetleges következményei
A norvég szakemberek azonnal méréseket végeztek, de
a környezet háttérsugárzásszintje jelentősen nem válto
zott. Az erőteljesen korrodált hajótest, a fenékhez csapó
dási sérülések, a tengeri nyomás mind arra utal, hogy
előbb vagy utóbb reaktorszivárgás fog beindulni.
A kockázatot tovább fokozza az a tény, hogy a reakto
rok 14 éve lefojtott állapotban vannak. A reaktoron belüli
nyomás jelentősen lecsökkent, így a tenger víznyomásá
nak kevésbé tud ellenállni.
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Sz. Ivanov orosz honvédelmi miniszter kijelentette, a
hajót ki fogják emelni. „Nincs semmi ellenvetés a K -1 59
kiemelésének kivitelezhezőségét illetően” [1]. A KURSZK
kiemelése 65 millió USD-ba került, így lehet, hogy külföl
di szponzorokra gondolt, mert az orosz haditengerészet
nek erre nem lesz pénze. Ráadásul ebben az esetben a
műveletet nagyobb mélységről kell megoldani, és roszszabb műszaki állapotú testet kell felszínre hozni. A fele
lősséget az oroszok megosztották. A két hajóegységet el
vesztő főparancsnok gyorsan megtalálta a baleset felelő
seit, de saját törzse szerepéről mintha elfeledkezett vol
na. Az információk összevisszaságának, a két törzs kö
zötti összhangnak a hiánya, hogy a szétbontásra szánt
hajók személyzete a saját költségén vásárolja és viszi a
hajózáshoz szükséges eszközöket, hogy az igen veszé
lyes feladatra parancsra vezénylik a tiszteket, s nem ön
ként jelentkeznek - mind okozói a balesetnek. A fő prob
lémát azonban a szabályzat be nem tartása okozta, ezt
az elöljáró törzsei sem tartották be. Kiemelt fizetés nélkül,
parancsra, embertelen körülmények közötti halálos fel
adat elrendelése, a felelősség áthárítása a végrehajtókra
- ez a szokásos orosz eljárás. Mert a külön mentőhajó
vezénylésének elmulasztását, az útvonal-rövidítést, a fel
adat gyorsítását nem a parancsot végzők találták ki, és a
menekülést Kildin szigete felé, illetve a hajó kiürítését
sem ők felejtették el elrendelni.
A jelenlegi orosz gazdasági helyzet nem engedi meg,
hogy a haditengerészet elveszítse azt a 200 millió USDt, amely segítségével 16 atomhajtású tengeralattjárót le
het szétbontani, ezért mindent elkövettek a moszkvai és
szentpétervári törzseknél a feladatok maradéktalan vég
rehajtására. A hajók parancsra kifutnak a kikötőből, és az
már a kisebbik gond, hogy esetleg nem érkeznek meg a
célállomásra.
A Varsói Szerződés tagállamaiban alkalmazott haditechnikai eszközök üzemeltetése során bekövetkezett
számos katasztrófa legtöbbször emberi okokkal magya
rázható, de ma már egyre gyakrabban számolhatunk az
eszközök elfáradásával is. A tervezésükkor alkalmazott
karbantartási rendszer már rég a múlté. Tovább alkal
mazhatók, ha más olcsóbb karbantartási technológiával
működtethetők, de a csere nem veszélytelen. Különösen
arra gondolva, hogy a fejlesztők magasabb napi alkalma
zással számoltak, ami gyakoribb karbantartást és ellen
őrzést is jelentett. Az álló technikát pedig tartós tárolásra
helyezték volna. Jelenleg erre nagyon kevés pénz jut a
volt EFE-hadseregeknél.
Színes fotók a 37. oldalon találhatók.
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Robotok a harcmezó'n
Bevezetés
A NATO-országok haderejében egyre
nagyobb szerepet kapnak a haditech
nikai fejlesztési programok, amelyek
egy része arra irányul, hogy a csúcstechnológia legfejlettebb eszközeivel
lássák el a katonákat, ezzel alkalmas
sá téve őket a XXI. századi kihívások
nak való megfelelésre. Az elmúlt né
hány év tapasztalatai azt igazolták,
hogy fel kell készülni a helyi háborúk
sajátosságaira, az etnikai zavargások
ból kinőtt válságok kezelésére, vala
mint a terrorizmus elleni harcra. Ilyen
műveletek során megnő a szerepük a
katonákat támogató robotoknak. A
technológiai fejlődés gyors üteme és a
célirányos kutatások eredményei lehe
tővé tették, hogy az afganisztáni és a
napjainkban is folyó iraki harctevé
kenységek során a nagyméretű pilóta
nélküli eszközök mellett megjelenje
nek a kisméretű robotok. Ezek az au
tomata vagy távirányítású eszközök
képesek szakasz-, raj-, illetve önállóan
tevékenykedő katona közvetlen támo
gatására is.
Egy ilyen, a hadműveleti területen
sikeresen alkalmazott kisméretű robot
a PackBot.

1. Kisméretű harcászati
robotok fejlesztése
A PackBot kifejlesztése a Defense
Advanced Research Projects Agency
(DARPA)' által meghirdetett Tactical
Mobile Robot (TMR)2 program kereté
ben valósult meg. Ennek megfelelően
a kifejlesztést és a prototípusok le
gyártását a DARPA szponzorálta.
A TMR program létrehozásának az
volt a célja, hogy olyan kisméretű,
hordozható harcászati robotok szüles
senek meg, amelyek képesek az
amerikai speciális erők és a tenge
részgyalogos alegységek bevetései
nek közvetlen támogatására. Termé
szetesen ez nem azt jelenti, hogy a
bevetés teljes támogatását a harcá
szati robot látja el.
A DARPA által meghirdetett program
- többek között - az alábbi követelmé
nyeket állította a harcászati robotok
elé [1]:
• a robot legyen képes különböző ta
lajviszonyok között a biztonságos ha

ladásra, és rendelkezzen lépcsőmá
szó képességgel;
• bevethető legyen különböző időjá
rási viszonyok között;
• szerkezeti kialakításánál fogva le
gyen ellenálló a mechanikai behatá
sokkal szemben;
• méreténél és súlyánál fogva akár
egy katona is magával tudja vinni a be
vetésekre;
• bevethető legyen városi környezet
ben és egyéb területen egyaránt;
• legyen képes valós idejű felderíté
si adatokat szolgáltatni a bevetést
végrehajtóknak, az irányítóknak és az
elöljáróknak is.
A program indításakor az volt az el
képzelés, hogy a robot preferált alkal
mazási területe a városi környezet
lesz. A későbbi tapasztalatok viszont
rávilágítottak arra, hogy más területe
ken is jó hatásfokkal alkalmazható egy
ilyen típusú robotjármű.

2. A PackBot robotcsalád elemei
A kutatások eredményeképpen az
iRobot cég bázisán létrejött alkotómű
hely kifejlesztette a PackBot robotcsa
ládot. Az alkotóműhely több neves ku
tató- és fejlesztőbázist ölelt fel. Né
hány ezek közül:
• Idaho National Engineering and
Environmental Laboratory (INEEL)3;
• Robotisc Institute of Carnegie Mel
lon University4;
• University of Southern California
Robotisc Research Laboratory5
A robotcsalád jelenleg három típust
tartalmaz, de már intenzív munka fo

lyik a negyedik tag kifejlesztésével
kapcsolatban is.
Mindhárom robot alváza, futómű
ve, mechanikai kialakítása és az irá
nyító rendszerének processzora
ugyanolyan szerkezetű, különbség a
hordozószerkezetre málházott hasz
nos terhekben és a hordozható irá
nyító egységben (mobil irányító köz
pont) van. Az alvázra szerelt hasz
nos teher konfigurációk különböző
képességekkel ruházzák fel a PackBotot. Az első két típus (PackBot
Scout, PackBot Explorer) alapvetően
felderítő, a harmadik (PackBot EOD)
pedig tűzszerész robot. Az adott kon
figurációk kiegészíthetek még a
szükséges érzékelőkkel a feladat
függvényében.

3. A PackBot robotrendszer
felépítése
Mindhárom típust esetében a PackBot
rendszert két alrendszerre lehet bon
tani. A robot alrendszer magában fog
lalja a hordozótestet, a futómű
szerkezetet és a hasznos terhek rend
szerét. Az ellenőrző és irányító alrend
szer a szoftverarchitektúrából és a
mobil irányító központból épül fel.
3.1 Robot alrendszer
Hordozótest
A PackBot egyedülálló túlélési képes
ségekkel rendelkezik. A robot háza ütés
álló. Működőképes marad akkor is, ha
két méter magasból például betonra
vagy ablakon keresztül épületbe dobják.
Amennyiben a feladat megkívánja, legu-

1. ábra [2]: A PackBot robotcsalád
PackBot Scout6; PackBot Explorer7; PackBot EOD‘
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Az emelőtalp folyamatosan képes
360 fokos forgásra, és ezzel biztosít
ja a robot számára a biztonságos elő
rehaladást különböző talajviszo
nyokon.
Normál talajon az eszköz maximá
lis sebessége 14 km/h. A QuickFlip
rendszer segítségével a PackBot
rendelkezik árokleküzdő, lejtőmászó
(60%-os) és lépcsőjáró képességgel;
biztonságosan tud haladni homokos
(sivatagi), saras, köves talajon, ro
mokon; át tud jutni kő- és fatorlaszo
kon. Az emelőtalp önbeálló, egy má
sodperc alatt fel tudja venni a legop
timálisabb helyzetet a talajviszonyok
nak megfelelően, ezzel biztosítva a
robot stabil helyzetét és mozgását.
Ez köves, romos talajon nagy jelen
tőséggel bír.
rítható lépcsőn, vagy bevethető alacsony
magasságon repülő helikopterről.
A tervezők - figyelembe véve a
speciális katonai igényeket is - ké
pessé tették a robotot víz alatti fel
adat végrehajtásra kétméteres víz
mélységig. Ez a tulajdonság nagy ér
téket képvisel, hiszen ezáltal a PackBot bejuttatható csatornákba, vízzel
teli járatokba, barlangokba is. Ezenkí
vül az épületekbe is bejuthat észre
vétlenül a csatornahálózatokon ke
resztül. Továbbá ez a képesség bizto
sítja a patakokon, kisebb folyókon va
ló átkelés lehetőségét.
Futóműszerkezet
A kiváló mozgékonyságot a robot
speciális futóműszerkezete biztosítja.
Ez a QuickFlip rendszer, amely oldalan
ként két hagyományos futógörgővel és
egy elülső emelőtalppal rendelkezik.9
Az emelőtalp két görgőből áll: egy kicsi
ből és egy nagyból. A nagy görgő mé
rete megegyezik a hagyományos futó
görgőkével, és az első futógörgők ten
gelyére rögzítették. A futómű (futógör
gők és az emelőtalp görgői egy-egy)
nagy szakítószilárdságú, rugalmas,
bordázott gumiborítást kapott.
A meghajtásért három darab elekt
romotor felel. Külön motor hajtja az
emelőtalpakat és a futógörgőket.

3. ábra [7]: A speciális notebook és a si
sakra rögzített kijelző használata
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Hasznos terhek rendszere
A PackBotot úgy fejlesztették ki,
hogy kisebb kezelői átalakítás után al
kalmas legyen különböző feladok vég
rehajtására. A hasznos terhek két cso
portját hozták létre. Az egyik csoport
az integrált, a másik a mobil hasznos
terhek csoportja.
Az alapvető szenzorokat és csat
lakozókat beleépítették a robot alvá
zába. A többi hasznos terhet külön
egységekként kezelve alakították ki,
amelyeket a katona a végrehajtan
dó feladat tudatában (a bevetés
előtt) rátehet a robotra vagy levehet
arról.
Integrált elemek például:
• GPS10 vevő,
• elektronikus iránytű,
• hőmérséklet-érzékelő.
Mobil elemek például:
• kamerák (színes, éjszakai, infra),
• hangérzékelők,
• vegyianyag-érzékelők,
• nagyobb kapacitású akkumulátorok,
• fémdetektorok,
• lámpák,
• emelőkarok.
A cserélhető hasznos terhek elhe
lyezésére a robot alvázában 8 különál
ló rekeszt alakítottak ki a tervezők. To
vábbá ellátták a robotot 2 db videocsatornával, hálózati és USB csatlako
zóval.
A katonai igényeknek megfelelően
három hasznos teher konfigurációt
(PackBot Scout, PackBot Explorer,
PackBot EOD) fejlesztettek ki. A Pack
Bot Scout és a PackBot Explorer súlya
18 kg. Ez lehetővé teszi, hogy a kato
na magával vigye a hátizsákjában a
bevetésre (2. ábra). A PackBot EOD
súlya 24 kg. Ez a konfiguráció is hor
dozható, de feladatából adódóan nem
jellemző a hosszabb távú kézi vagy
hátizsákos szállítás.

3.2 Ellenőrző és irányító alrendszer
Szoftverarchitektúra
A PackBot irányító, ellenőrző rend
szere Pentium alapú processzorra
épül, amelynek a feldolgozási teljesít
ménye nagyobb, mint bármely más
hordozható szárazföldi robotnak.[3]
A szoftverarchitektúra automatiku
san támogatja a robothoz kifejlesztett
összes hasznos terhet (beleértve az
integrált és a felszerelhetőeket is). Ez
biztosítja az egész rendszer stabil mű
ködését a bevetés teljes idejére.
A valós idejű felderítési adatok szol
gáltatásán túl a szoftver képes elrak
tározni az információkat. Ezt egy telje
sen digitális feljegyző funkció biztosít
ja, amely memóriában tárolja a hasz
nos terhektől beérkezett adatokat
(kép-, hang-, környezeti információk
stb.), és digitális eseménynaplót ké
szít belőle. Ez lehetővé teszi a műve
letek során szerzett adatok bevetés
utáni elemzését, értékelését és archi
válását.
A robot rendelkezik egy intelligens
áramellátást kezelő alrendszerrel,
amely folyamatosan figyeli az akkumu
látorok állapotát és feltöltöttségi szint
jét. így a bevetést irányító katona tudja,
hogy még mennyi ideig működik feltöl
tés nélkül. Ez nagyon hasznos informá
ció lehet a feladat végrehajtása közben.
Mobil irányító központ
A PackBot Scout és a PackBot
Explorer konfiguráció irányító rendsze
re megegyezik, viszont a PackBot
EOD irányító rendszere különbözik a
másik két típusétól. Ez érthető, hiszen
ez a robot egészen más feladatot hajt
végre.
A mobil irányító központ minden
esetben Pentium alapú processzorra
épül. Feladata, hogy biztosítsa a ka
tona számára a robot irányíthatósá
gát, és megjelenítse a robotokon lé
vő szenzorok által begyűjtött infor
mációkat.
Alaphelyzetben a központ egy lap
top, amelyen keresztül a katona képes
irányítani a robotot (direkt módon vagy
programozva, GPS segítségével). A
laptop kijelzőjén jelennek meg a felde
rítési adatok, amely lehet például va
lós idejű videokép, a robot pillanatnyi
helyzete vagy audioinformációk.
A nagyobb mobilitás érdekében ki
fejlesztettek egy másik konfigurációt
is. Ez a központ az alábbi három elem
ből áll:
• hordozható mikroszámítógép,
• irányító-vezérlő egység,
• kisméretű kijelző és mikrofonegység.
A hordozható mikroszámítógépet a
katona a derekára erősítve viseli. Ez

A K-159-es tragédiára volt ítélve

1. ábra: A 627-es típus rajza (submarine.id.ru)
2. ábra: A z elsüllyedés helye (Bellona News)
3. ábra: A vontatáshoz előkészített K -159 (KSF.RU)
4. ábra: Az utolsó személyzet (KSF.RU)
5. ábra: A kikötő elhagyása (KSF.RU)
6. ábra: A K -159 állapota (KSF.RU)
Vonatkozó cikket lásd a 32. oldalon. (Szerk.)
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А к. u. к. hadsereg gépesítésének kezdete

1. ábra: Rába-Tlaskal Győr, 1905. A vontató négykerék-kormányzású alváza (modell)
2. ábra: Rába-Tlaskal Győr, 1905. Magyar Waggon- és Gép
gyár első katonai járműve (modell)
3. ábra: Rába-Tlaskal motorlemez nélkül (modell)
4. ábra: Rába-Tlaskal vontató pótkocsival (modell)
5. ábra: Rába-Tlaskal Győr, 1905. A vontató alváza (modell)
6. ábra: Rába-Tlaskal Győr, 1905. K. u. k. vontató pótkocsival
(modell)

A vonatkozó cikket lásd a 65. oldalon,
a fotók a Haris testvérek modelljeiről készültek. Szerk.
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Megint egy magyar!

Vonatkozó ábraszöveg a 69. oldalon (Szerk.)

Fotók: Amaczi Viktor
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Mercedes Benz parancsnoki gépkocsik

1. ábra: A „Nagyobb Mercedes” kabriolet F típus 1938-ból, 8 hengeres 155/230 LE-s motorral
—
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Mercedes Benz parancsnoki gépkocsik

4. ábra: A G5 parancsnoki járm ű négykerék-kormányzású és -meghajtású alváza

Fotók: Matthaeidesz Konrád gyűjteményéből
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A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata

A ruházat leírása a Haditechnika 2004/6. számában jelenik meg. (Szerk.)

G rafika: H a d n a g y R ó be rt
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Roncskiemelés a Velencei-tóból

1-5. ábra: Kiemelési munkálatok a Velencei-tóban
6. ábra: B -24 bombázó légcsavarjának feltárása
7. ábra: Előadás a Nemzetvédelmi Egyetemen
Fotók: Tóth Ferenc
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Az első nagyjavított M Í-24P harci helikopter átadása 2004. július 12-én

Az ábrák szövegét lásd. a 69. oldalon. Szerk.
Fotók: Baranyai László
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fogadja az irányító-vezérlő egység
utasításait, majd továbbítja azokat a
robotnak. Feldolgozza a roboton elhe
lyezett szenzoroktól kapott adatokat,
és eljuttatja ezeket a katona kijelzőjé
re, illetve hallgatószettjére. Az irányí
tó-vezérlő egység nem más, mint egy
speciális notebook, amelyen a robot
programozásához és irányításához
szükséges billentyűzet és a karok ta
lálhatók.
A kijelző egységet a katona sisakjá
ra rögzítették, és az egyik szeme elé
hajtható le. Ezen a kisméretű kijelzőn
jelennek meg a robot hasznos terhei
által szolgáltatott (a számítógép által
feldolgozott) információk. Leggyakrab
ban ez valós idejű videoképet jelent. A
katona a mikrofonszetten keresztül
hallja a robot mikrofonja által érzékelt
hangokat.
Ez a konfiguráció nagyobb mobili
tást ad, persze figyelembe kell venni,
hogy a szem elé hajtható kijelző lehe
tőségei kisebbek, mint a laptop eseté
ben. Jól használható, ha a katona
egyedül lát el feladatot.
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4. A konfigurációk bemutatása

4.2. A PackBot Explorer

4.1. A PackBot Scout

A tesztelések és gyakorlati alkalmazá
sok során bebizonyosodott, hogy a
Scout konfiguráció sok esetben nem
tudja hatékonyan felderíteni az adott
területet rögzített feje miatt. Az Explo
rer esetében a robotot ellátták egy
„pan-and-tilt head”11 rendszerrel. A fel
derítőfejet egy teleszkópos karra he
lyezték, amely képes azt kiemelni és
visszaengedni a futógörgők közé. Ily
módon a szenzorok (kamerák) külön
böző magasságokban tudnak érzékel
ni és felderíteni. A kar teljesen lehajt
ható, így a szenzorfej letehető a futó
görgők közé, ezáltal lényegesen csök
ken a robot magassága. A fej nem
csak emelhető, hanem teljesen körbe
is forgatható. Ez azért előnyös, mert a
robot egy adott pozícióból 360 fokos
szögben tud felderíteni.
Az integrált felderítőfej tartalmazza
ugyanazokat a kamerákat, mint a
Scout feje, ezeken kívül rendelkezik:
• egy audioszenzorral,
• egy lézermegvilágítóval és
• egy hátsó színes kamerával.
Jelentős képességnövelésnek tar
tom a hátsó kamera és az audioszen
zor integrálását a konfigurációba, hi
szen ezzel biztosítható az egyidejű és
többirányú audiovizuális felderítés. Az
Explorer jól alkalmazható kis alegység
vagy egyes katona felderítő tevékeny
ségének támogatására.

Ez a család első tagja, alapmodellként
értelmezhető. Alapvető rendeltetése
felderítési feladatok végrehajtása, és
valós idejű képi információ szolgáltatá
sa a kezelőnek. A felderítő szenzoro
kat egy fejbe integrálták, amelyet a ro
bot orr-részén, fixen rögzítve helyez
tek el. A fej mérete lehetővé teszi,
hogy ne emelkedjen ki a „lánctalp” sík
jából. A felderítőfej 3 nagy látószögű
kamerát tartalmaz: egy színes, egy fe
kete-fehér és egy infravörös kamerát.
Mindhárom kamera kis fényigényű.
A robot alvázába természetesen be
építették az alapvető integrált hasznos
terheket (GPS-vevő, elektronikus irány
tű, hőmérséklet-érzékelő, USB-csatlakozó, hálózati csatlakozó, videocsatorna). A kiegészítő payloadok fel
szerelésére 5 különálló rekesz található
a robottest hátsó részén. A robot által
szolgáltatott információk a már bemuta
tott mobil irányító központ számítógé
pébe futnak be.
A Scout konfiguráció alkalmas egy
adott terület, utca, épület belső helyi
ségeinek felderítésére és valós idejű
kép szolgáltatására a kiküldő katoná
nak vagy a műveletirányító központ
nak. A fix fej hátránya, hogy csak elő
re és csak egy bizonyos magassági
tartományban lát, ennek megfelelően
igen nagy a holt tere. A robot egy adott
pozícióból csak egy adott irányú felde
rítést tud végrehajtani, ami sok eset
ben nem ad elegendő információt a
kezelőnek.

4.3. A PackBot EOD
18.3
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Rendszeradatok [4]
• A hordozótest anyaga: alumínium
• Elsődleges irányítási mód: vezeték
nélküli távirányítás (rádióvezérlés)
• Kétirányú maximális kommunikáci
ós távolság: 366 m
• Audiokapcsolat (maximum): 366 m
• Videokapcsolat (maximum): 1200 m
• A kommunikációs kapcsolat típusa:
2,4 GHz
• Áramforrás: 24 V-os akkumulátor
(működtethető 18-30 V-os akkumulá
torokkal)
• Maximális sebesség: 13,3 km/h
• Maximális terhelhetőség: 61,4 kg
• Magasság: 18,3 cm (behúzott fejál
lásnál)
• Hossz: 69,3 cm
• Szélesség: 41 cm
• Súly: 18 kg

25.4

22 .8

- 41

5. ábra [5]: Az Explorer méretei (az adatok cm-ben értendők)

Ezt a konfigurációt a tűzszerész alegy
ségek részére fejlesztették ki. Ennek
megfelelően olyan hasznos terhekkel
látták el, amelyek lehetővé teszik a
robbanóanyagok, robbanótestek felku
tatását és elszállítását.
Ilyen például a manipulátor rend
szer, amely magában foglal egy 3 tag2004/5 HADITECHNIKA 45

Összegzés

6. ábra [6]: A manipulátorkar működés
közben

ból álló teleszkópos kart, egy felderítőés célazonosító fejet és egy forgatha
tó szorító karompárt. A teleszkópos
kar (manipulátorkar) elemei csuklós
kapcsolatúak, ezért lehetőség van an
nak egymástól független mozgatására
és forgatására. A kar összecsukott ál
lapotban a robot tetejére hajtható le,
és ha szükséges, 2 méter hosszúsá
gúra nyitható ki. Ezen helyezkedik el a
szorító karompár, mely az emberi kéz
funkcióját hivatott ellátni. E rendszer
segítségével a PackBot EOD képes
felderíteni, megfogni és elszállítani a
robbanótesteket. A konfiguráció ember
számára felderíthetetlen területen is
képes robbanóanyagot keresni.
A robot súlya 24 kg, maximális se
bessége 13 km/h (ezt a sebességet
csak rövid ideig tudja tartani). Speciá
lis mobil irányító rendszerrel rendelke
zik, amelynek súlya 20 kg.
Ebből a néhány paraméterből is ki
tűnik, hogy kiszállítása az alkalmazási
területre gépjárművet igényel.

Napjaink haditevékenységei egyértel
műen bizonyítják, hogy az ilyen és eh
hez hasonló robotok jelentősen meg
növelik a katonák képességeit és túl
élési esélyeit, csökkentik a bevetések
során az élő erőben elszenvedett
veszteségeket.
A PackBotot sikeresen alkalmazták
az amerikai egységek az AI Qaedabunkerek felderítésében Afganisz
tánban, és nagy segítséget jelent az
iraki misszióban is. A felderítő kato
nák előreküldik a robotot a veszélyes
terepszakaszra, vagy beküldik a még
fel nem derített épületekbe, pincék
be, ahonnan így valós idejű képet
kapnak. Meggyőződhetnek arról,
hogy van-e ellenséges katona - eset
leg keresett személy - az adott terü
leten.
Figyelembe véve a katonai fejlesz
tések és a harceljárásokban bekövet
kezett változások irányvonalait, úgy
gondolom, hogy a Magyar Honvédség
vonatkozásában is számolnunk kell
ilyen és ehhez hasonló robotok alkal
mazásával mind a felderítési, mind a
tűzszerész feladatok végrehajtása so
rán is.
Felhasznált irodalom
[1] The Evolution of the PackBot.
http://www.packbot.com /trackRecord/history.asp, 2003. 10.13.
[2] PackBot Products.
http://www. packbot .com/p rod ucts/def a
ult.asp, 2003. 10. 15.
[3] PackBot Scout: Benefits, Superi
or Mobility, Reliability and Perfor
mance. http://www.packbot.com/products/scout/benefits.asp, 2003. 10. 29.
[4] Mobile Robot Knowledge Base,
Robot Pool Assets/PackBot/Platform
description/documentation.

http://robot.spawar.navy.mil/MobileRobotKB/HomeRP.htm, 2003. 11.27.
[5] PackBot Brochure.
http://robot.spawar.navy.mil/images/da
tabase/Platforms/UGV/doc/packbot.p
df, 2003. 11.26.
[6] PackBot EOD: Applications.
http://www.packbot.com/products/packbotEOD/applications.asp, 2004. 01. 07.
[7] Tactical Mobil Robot.
http://www.packbot.com/products/Pac
kBot_Brochure.pdf, 2004. 01.06.
[8] CNN.com - Meet PackBot: The
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Jegyzet
1.
DARPA:
Defence Advanced
Research Project Agency = Védelmi
Fejlesztési Kutatások Intézete
2. TMR: Tactical Mobile Robot =
mozgékony harcászati robot
3. Idaho National Engineering and
Environmental Laboratory (INEEL) =
Idahói Nemzeti Mérnöki és Környezetvédelmi Laboratórium
4. Robotisc Institute of Carnegie
Mellon University = Carnegie Mellon
Egyetem Robot Intézete
5. University of Southern California
Robotisc Research Laboratory = Dél
kaliforniai Egyetem Robotkutató Labo
ratórium
6. Scout = járőr
7. Explorer = felfedező
8. Explosive Ordnance Disposal
(EOD): tűzszerész a magyar megfelelője
9. Az angol nyelvű forrásirodalmak
ezt flippernek (flipper = uszony) neve
zik. A továbbiakban én emelőtalpként
használom.
10. Global Position System = globá
lis helymeghatározó rendszer
11. pan-and-tilt head = pásztázó és
dönthető fej
Gácsér Zoltán

Új haditechnikai időszakos kiadvány
A második világháború és a hidegháború (1946-1991) repülőeszközeinek, szárazföldi harcjárműveinek történetével és
makettezéssel foglalkozó füzetsorozatot indítottak el hazai fiatalok. Az „SR-71” elnevezésű, egyelőre fekete-fehér ki
advány 32 (A/4) oldal terjedelmű. A szerkesztők szerint válogatott anyagok kerülnek az SR-71 füzetekbe, a tartalom
érdekességét tekintve felülmúlnak minden más hasonló témájú magyar nyelvű kiadványt.
Mint Fűry Nándor, a sorozat hátterében tevékenykedő csapat egyik tagja közölte, nagy hangsúlyt helyeznek a ma
gyar vonatkozásokra (a Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Néphadsereg harceszközei), ezenkívül a válogatott
cikkek bemutatják majd a harmincas évek (korabeli helyi háborúk), a második világháború (1939-1945), valamint a hi
degháborús időszak (1946-1991) történetét, híressé vált és kevésbé ismert repülőgép- és harcjárműtípusait (pl.
MiG-21, Szu-7, Áradó 234, Macchi C.205, német rohamlövegtípusok, T-64, M -48 harckocsik).
Az SR-71 első száma 2004. október elejére készül el. Ára 600 Ft. (Ebben a postaköltség benne van.) Újságárusoknál
egyáltalán nem lesz kapható, kizárólag az alábbi elérhetőségeken lehet (egyelőre csak az 1. szám ot!) megrendelni:
Levélcím: ifj. Fűry Nándor, 1044 Budapest, Bezerédy u. 26.
Telefon: 233-3220 (este, 20.30 körül) vagy 06 30/575-0709 (mobil); e-mail: nandix@freestart.hu
A részletes, pontos tartalomról is ugyanezeken az elérhetőségeken lehet érdeklődni.
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Űrtechnika
Aszovjet űrhajózás kulisszatitkaiból

Katonai Szojuzok

A világűr katonai felhasználása már a hatvanas évek má
sodik felében az érdeklődés előterébe került. Mindkét űr
nagyhatalom terveket dolgozott ki katonai pilóták által ve
zetett űrhajókról, illetve katonák állomásoztatásáról űrál
lomásokon. Ma már tudjuk: a Vosztok űrhajónak a Zenyit
volt a katonai változata, de a Voszhod-3 űrhajón is ké
szültek katonai program végrehajtására 1966-ban. A ma
is repülő, korszerűsített Szojuz űrhajónak is megvolt a
maga katonai alternatívája: a TKSz (Transzportnij Korabl
Szabzsenyija, szállító-ellátó űrhajó). De vajon a Szojuz
nak volt-e katonai változata? Igen, és nem is egy. Ez a
cikk Mark Wade Encyclopedia Astronautica-beli anyagait
felhasználva a Szojuzok további katonai változataival
foglalkozik.

A VVSz (Vojenno-Vozdusnije Szili, Szovjet Légierő) és a
Stratégiai Rakéta Erők támogatták ezeket a Szojuz-változatokat, annak tudatában, hogy 1963. december 10-én az
USAF már jóváhagyta a MOL (Manned Orbiting Laborato
ry, ember irányította keringő laboratórium) tervet, amely-
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1962 decemberében Koroljov megjelentette tanulmányát
egy sokoldalú, ember vezette űrhajóról, amely a Vosztokot fogja követni. Az alap Szojuz űrhajót (Szojuz 7K-A)
elsősorban a Hold megkerülésére tervezték, de Koroljov
hamar felismerte, hogy a tervei finanszírozására inkább a
Honvédelmi Minisztérium alkalmas. Az alap űrhajó két to
vábbi módosítását tervezte a 7K-P (Perehvatcsik, elfogó
vadász) és a 7K-R (Razvedcsik, hírszerző) változatokat.
Az első terv szerint a Szojuz-P űrhajó a Szojuz-B raké
tafokozatot használta volna, és egy dokkolási manőver
után a Szojuz-V tartályűrhajó látta volna el üzemanyag
gal. A komplex űrhajó - Föld körüli pályán - mintegy
6000 kilométeres magasságig deríthette fel az ellensé
ges műholdakat.

1. ábra: A Szojuz-VI hátulnézetben. A hajtóművek mege
gyeznek az alaptípuséval (Mark Wade)

2. ábra: Nicholas Steggall angol űrszakértő a TKSz-űrhajó
leszállókabinja mellett (Steggall-fotó)

3. ábra: Szojuz 7K-P. Gyári szám 11F71, gyártó OKB-1 (3),
személyzet 2 fő. Hossza 6,5 méter, maximális átmérője 2,7
méter, térfogata 13 köbméter, tömege 6700 kg (Mark Wade)
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ben két űrhajóssal, a Gemini űrhajó átalakított változatával
katonai kísérleteket végeztek volna az űrállomás fedélze
tén. De Koroljov ideje még nem jött el, a katonai Szojuzok
az oldalvonalon kívülre kerültek, mert az OKB-1-es terve
zőirodát teljesen lefoglalták a Voszhod és az N1 tervei.
Koroljov ezért a Szojuz 7K-A fejlesztését Kalinyingrádban összpontosította, míg a 7K-P és -R típusokat kiadta
az O K B -1, Szamara (korábban Kujbisev) központú 3-as
számú „leányvállalatának”, melynek élén Dmitrij Kozlov
állt. Kozlov katonai űrhajójában (Szojuz 7K-VI) nem volt
semmi új. 1961-ben ugyan befejezték a 11F61 Zenyit-2
terveit, majd 1964-től a 11F69 Zenyit-4 űrhajóét is, de az
emberszállító Vosztoknak és Voszhodnak ezek csak piló
ta nélküli, felderítőberendezésekkel ellátott változatai vol
tak. Kozlov tervezőirodája a katonai űrhajókon kívül az
R7-es rakéta - és ennek családja - tervezésének, fej
lesztésének is felelőse volt.

6. ábra: A Szojuz-VI indításakor nem volt mentőtorony a
Szojuz rakétán, és a két RTG nukleáris generátor kapszulá
ja is az űrhajón kívül helyezkedett el (Mark Wade)

4. ábra: Szojuz 7K-PPK. Gyári szám 11F71, gyártó
OKB-1/3, személyzet 2 fő. Hossza 6,5 méter, maximális át
mérője 2,7 méter, térfogata 13 köbméter, tömege 6700 kg
(Mark Wade)

5. ábra: Szojuz-11A511 az indítóhelyen. A 11A514-essel
szembeni különbségek nem ismeretesek, az újabb típus kb.
6700 kg-os tömeget tud 65°-os pályára juttatni (APN)
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7. ábra: Kozlov vázlata a radioaktív sugárzás árnyékzónájá
ról (Mark Wade)

Kozlov 1964-ben kezdett a Szojuz-P aktív fejlesztésé
hez. Kezdetben a 7K-P űrhajót pilótás változatban kép
zelték el. Az űrhajósoknak az ellenséges műhold közelé
be kellett manőverezniük, majd megsemmisíteniük, szük
ség esetén csak megrongálniuk azt, vagy egész egysze
rűen a Földre visszahozniuk további tanulmányozás cél
jából. Ezt a tervet, az űrrandevút bonyolult műszaki-tech
nikai nehézségei, valamint a kozmonautákra leselkedő
veszély miatt elvetették. Az ellenséggel szembeni védelmül az összes szovjet katonai műholdat felszerelték au
tomatikus önmegsemmisítő berendezéssel, hogy még
véletlenül se kerülhessenek idegen kezekbe, még akkor
se, ha a katonai műhold kikerül a szovjet rádiókapcsolat
zónájából. Az ellenséges műholdat megközelítő űrséta
során a kozmonauta élete közvetlen veszélybe került vol
na a feltételezett önmegsemmisítő rendszer miatt, ezért a
tervet átdolgozták, és a 7K-PPK (Pilotirujemij Perehvatcsik Korabl, ember irányította elfogó vadászűrhajó) nevet
kapta.

Szojuz 7K-PPK
A Szojuz 7K-PPK űrhajót új műholdrombolási lehető
séggel látták el. A felszerelt nyolc kis rakéta már nem kí
vánta meg a kockázatos űrsétát az ellenséges űrobjek
tum megközelítésére, a kozmonauta az űrhajóban ma
radt volna. A személyzet az űrrandevú lebonyolítása
után optikai és egyéb eszközökkel szemügyre vehette
volna az idegen műholdat, majd űrhajójukkal biztonsá
gos távolságra, kb. egy kilométerre távolodtak volna el.
Innen nyitottak volna tüzet a nyolc kis rakétával. A ter
vet a fejlesztés késlekedése miatt 1965. március 1-jén
végül is törölték, bár a döntéshez jelentős mértékben
hozzájárult, hogy Cselomej pilóta nélküli, elfogóvadász

műholdjának prototípusa, a Poljot-1 és - 2 sikeresen
vizsgázott.

Szojuz 7K-R
A Szojuz-R rendszer két külön indított, majd összekap
csolt űrhajóból állt, melynek tömege elérte a 13 tonnát.
A kisebbik, 11F71 jelű „mini űrállomást” fotófelderítő- és
ELINT-berendezésekkel szerelték fel. Az állomást a
Szojuz 7K típusra alapozták, de a leszállóegységet és
az orbitális kabint egy modulszerű raktáregységgel he
lyettesítették, amely alapja lehetett volna az 1990-es
évekre tervezett óriási űrkomplexum részére fejlesztett
űrhajónak. Érdekes, hogy a Szojuz-R alakjához nagyon
hasonló képeket csak 1967 novemberében tettek közzé
az éppen akkori szovjet űrszenzációt jelentő Kozm osz-186 és -1 8 8 összekapcsolása nyomán. Ezek az
űrhajók valójában Szojuz 7K-O K 11F615 típusúak vol
tak, de akkoriban ez még titoknak számított. Ezért a már
törölt Szojuz-R képét láthatta a világ a valódi Szojuzé
helyett.
A Szojuz-R 11F71 űrállomáshoz a szamarai tervezőiroda egy szállítóűrhajót (Szojuz 7K-TK, 11F72) fejlesz
tett ki. Ezt a változatot felszerelték űrrandevú- és
dokkolóberendezéssel, és az már lehetővé tette a szka
fander nélküli átszállást az űrállomásra.
A Szojuz-R terv tartalmazta a Szovjet Honvédelmi
Minisztérium által jóváhagyott ötéves űrfelderítési me
netrendet 1964-1969 között. A Malinovszkij marsall ál
tal 1964. június 18-án kibocsátott parancsot támogatta
a Szovjet Tudományos Akadémia és annak katonai
szerve, az Általános Épületgépészeti Intézet.
Kamanyin tábornok, az űrhajóstestület parancsnoka
megkezdte az űrhajóskiképzés problémáinak megoldá-

8. ábra: A katonai Szojuzok családja, balról jobbra: Szojuz 7K-P, Szojuz 7K-PPK, Szojuz 7K-R, Szojuz 7K-VI-Kozlov, Szojuz
7K-VI/OISZ - Misin (Mark Wade)
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9. ábra: A Kozmosz-186 é s -188 (Szojuz 7K-OK) űrhajók ma
nőverei az összekapcsolásig. 1967-ben a Szojuz alakja még ti
toknak minősült, ezért még a szaklapok is a képen látható Szoju z-R alakját közölték le (Pokorenyija Koszmosza)

11. ábra: Szojuz 7K-R mini katonai űrállomás. Gyári szám
11F71, gyártó OKB-1 (3), személyzet 2 fő. Hossza 13 méter,
maximális átmérője 2,7 méter, térfogata 13 köbméter + rak
tármodul, tömege 13 500 kg (Mark Wade)

sát a tervezett, rendkívül összetett programok lebonyo
lítására.
Vlagyimir Cselomej volt az OKB-52-es tervezőiroda
vezetője és Szergej Koroljov fő ellenlábasa a „szovjet
belső űrversenyben”. Sikereit az 1960-as évek elején ér
te el, amikor maradéktalanul élvezte Nyikita Hruscsov
pártfőtitkár támogatását. 1964. október 12-én, mindössze
két nappal Hruscsov leváltása előtt, a sors kifürkészhe
tetlen akaratából megkapta az engedélyt egy nagymére
tű katonai űrállomás kifejlesztésére. Ez a 20 tonnás űrál
lomás lett az Almaz, melyen három katonai űrhajós telje
sített volna szolgálatot. 1965-ben tehát két terv verseny
zett egymással a megvalósulásért: az Almaz és a Szojuz-R.
1966 januárjában váratlanul m eghalt Szergej
Koroljov, és a fő vetélytárs OKB-1 tervezőiroda irányí
tás nélkül maradt. Cselomej rögtön kihasználta a kí
nálkozó alkalmat, és megszerezte a Szojuz-R 11F71
fejlesztésének érvénytelenítését. Sőt, az Almaz-tervet
egész egyszerűn beillesztette a Szojuz-R helyébe, és
még a 11F71-es indexet sem változtatta meg! Kozlov
- Cselomej „kézi vezérlésével” - folytathatta a Szojuz
7K -TK szállítóűrhajó fejlesztését, amellyel az Almaz
űrállomás személyzettel való ellátását biztosíthatták
volna.
Schuminszky Nándor
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Hazai tükör
Kamov Ka-26 típusú könnyű szállítóhelikopterek
a Magyar Néphadsereg hadrendjében
1988-tól a hadrendből való kivonásig X. rész
Megszűnik az alakulat is
A rendszerváltás nem tett jót ennek a szép repülőmúlttal ren
delkező helikopteregységnek! Az első haderőreform meg
szüntetésre ítélte a börgöndi repülőalakulatokat is. 1991. ok
tóber 22-én, kedden búcsúrepülést hajtott végre a Futárhe
likopter Ezred kijelölt állománya 12 helikopterrel. Szép köte
lékrepüléssel búcsúztak Börgönd helyőrségétől és a repülő
tértől. Márta András alezredes műrepülést mutatott be a
nagyérdeműnek a Mi-2-es típusú helikopterrel. Moczó Fe
renc őrnagy repült utoljára Börgöndön Mi-2-essel, melynek
Lajtai János törzsőrmester volt a mechanikusa.
Kovács József repülő ezredes, a megszűnő ezred pa
rancsnoka rövid megemlékező beszédében bejelentette,
hogy az egység jogutód nélkül megszűnik 1991. novem
ber 1-jei hatállyal. Az állomány egy része más-más repü
lőalakulatokhoz került áthelyezésre. Jó néhányan szolgá
lati nyugállományba vagy tartalékállományba kerültek.
A Magyar Honvédség VKF.030/171/1991. számú intéz
kedése alapján a börgöndi laktanya őrzés-védelmét de
cember 18-án 15 órakor Kovács József ezredes hivatalos
jegyzőkönyv alapján átadta az MH 11/15 légvédelmi ra
kétatechnikai osztály parancsnokának. Ezzel minden hi
vatalos funkciója megszűnt Börgöndön.

A hadsereg hadrendjéből kikerülő Ka-26 típusú heli
kopterek a következő lajstromszámot kapták üzemelte
tésre:
402 HA-MRK, 403 HA-MRY, 405 HA-MRL, 406
HA-MRM, 501 HA-MRS, 502 HA-MRU, 504 HA-YTV,
506 HA-MRN, 508 HA-MRZ, 509 HA-MRW, 510
HA-MRQ, 601 HA-MRV, 602 HA-MRX, 604 HA-MRO,
701 HA-MRP, 702 HA-MRT.

Emlékeznek a repülőműszakiak és a
helikoptertervezők (üzemeltetők gondjai és örömei)
A Ka-26 típusú szállítóhelikopter sorsa
Érdemes végigkövetni a hadsereg kötelékében szolgáló
22 db Ka-26-os sorsát. Az 507-es és 603-as oldalszámú
a lezuhanáskor 1974-ben, illetve 1977-ben megsemmi
sült. Az 504 oldalszámú helikoptert 1986-ban a Magyar
Televízió Híradója kapta meg. Még abban az évben meg
vette a 402, 405, 406, 506, 604 és a 701-es oldalszámú
helikoptereket a Mezőgazdasági és Élelmezési Minisztéri
um Repülőgépes Szolgálata. A 409-es és az 503-as Sárbogárdnál maradandó sérülést szenvedett. A 408 oldal
számú sérült gép előbb a székesfehérvári Kossuth Lajos
Szakközépiskolában oktatási eszköz lett, majd eladták
Kádártára egy magánszemélynek. A 404-es helikopter az
NDK-ba került. Az 505-öst a hadrendből való kivonását
követően átrepülték a Szolnoki Repülőmúzeumba.
A típus végleges leállítása után, a hadrendből való vég
leges kivonást követően a 403-ast és az 508-ast a For Life
alapítvány vette meg Dombóváron mintegy 1,8 millió, illet
ve 1,6 millió forintért. Az 501-es helikopter új lajstromjellel
tovább repült, az 502-est szétszedték alkatrésznek. Az
509, 510, 602 oldalszámú gépeket a Repülőgépes Szol
gálat vásárolta meg, az 510-es számú gép később Imre
Sándor tulajdonába került. A 601 oldalszámú helikoptert
1990-ben Szilágyi Sándor vette meg a hadseregtől. A
702-est eladták Kádártára egy magánszemélynek.

Kutatásaim során felkerestem levélben és telefonon azokat
a személyeket, akik üzemeltették a típust, illetve repülték
ezeket a helikoptereket. Arra voltam kíváncsi, milyen ta
pasztalatokat szereztek az üzemeltetés, repülés során erről
a sokat vitatott helikoptertípusról. Először a repülőműszaki-

11. ábra: Mozgósítási feladat megbeszélése Börgöndön.
Előadást tart: Keserű Sándor őrnagy. Ülnek: a Csapatrepülő
Parancsnokság képviselői - Varga Imre alezredes, Molnár
Gyula mk alezredes, Szabados Béla őrnagy
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12. ábra: A Ka-26 típusú helikopter előkészítve egy techni
kai bemutatóra. Börgönd, előadásra felkészült: Keserű Sán
dor szds., háttal: Magó Imre törm.

ak írták le a véleményüket. Különösebb változtatás nélkül rövidítve - közreadom véleményüket, személyes élménye
iket. Természetesen a kezdetektől eltelt két-három évtized
kicsit homályosítja, esetleg színezi az emlékeket.

A műszakiak emlékei
Kóczián László százados, aki a helikoptertechnika had
rendbe állításakor, a gépek átvételekor a Ka-26-ost üze
meltető, kiszolgáló század parancsnoka volt, így „vallott”
akkori gondjairól: „A típus műszaki szempontból nem lett
volna rossz - de a körülmények azok igen! Az iskoláról
kikerülő fiatal tiszthelyettesekkel nagyon sok gond, baj
volt. Ők a tiszthelyettes-iskolán hajtóműelméletet tanul
tak. majd átképzést kaptak dugattyús helikopterekre, ami
komoly feladatot jelentett számukra. Főleg a sárkány-haj
tómű szakos tiszthelyetteseknek okozott ez az átállás
gondokat. Az anyagellátás igen lassan fejlődött. Kezdet
ben az üzemeltetésben a helikopterek »rázása« és a for
gószárnyak ragasztási problémái okoztak némi fejtörést.
Persze probléma volt a forgószárnyak kiegyensúlyozott
sága és a motorok beszabályozottsága. Hiányzott a
szakállomány gyakorlati tapasztalata.
A típuson számomra sok minden volt újszerű a repülő
géphez viszonyítva. Például érdekes volt mindannyiunk
nak a forgószárnylapátok forgási síkjának ellenőrzése
egy fémrudazat végébe illesztett fehér színű tekercsbe
csavart dipapapír segítségével. Motorikus probléma az
én időmben nem volt.”
Keserű Sándor őrnagy, aki a Kamovok felszámolása
kor a műszakiak parancsnoka volt - többek között - így
mesélt a régi szép időkről:

„A típus főbb meghibásodásai a következők voltak: A
törzs középrészen repedés, több helyen és több alkalom
mal. A forgószárnyak belépőéléről levált a gumiborítás, a
kilépőéinél a szekcióknál berepedések keletkeztek. A forgószárny-agyrendszer különböző alkatrészeinél (csapok,
csapágyak) kopások történtek. A hűtőventillátor szétrob
bant a 404 és 505 oldalszámú gépeken. Kezdetben a hű
tőventillátor-lapátok külső részei nem voltak összekötve,
az álló lapátkoszorú lemezből készült. A motorok álló hely
zetből magas fordulatszámra történő hirtelen felpörgeté
sekor a rezonancia és a deformáció miatt a lapátok bele
akadtak az álló-terelő lapátkoszorúba, és szétrobbantak.
Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a hűtőventillátoro
kat bandázsolták, az álló-terelő lapátkoszorú öntési műve
lettel készült. A faroktartó csavarok a rezonancia miatt el
szakadtak (erősebbre cserélték). A motorok nagyjavításai
után gyakran előfordultak hidraulikus ütések. Az R-26 tí
pusú főreduktor tengelyénél az előírtnál nagyobb kotyo
gás volt. A külső lemezborításnál gyakoriak voltak a külön
böző repedések, szegecsszakadások. Aforgószárny-agyrendszeren lévő centrifugális belógáshatároló nem meg
felelő kialakításából és esetenkénti helytelen üzemelteté
séből kifolyólag forgószárnytörések keletkeztek.
A helikopterek nagyjavítását a MÉM.RSZ-nél hajtották
végre jó színvonalon. A technika anyagellátása nem min
dig volt kielégítő. A nagyjavítások közötti üzemidő meg
hosszabbítását, a bulletin munkálatokat üzemeltetési ta
pasztalatok alapján végeztük. A gyártó vállalat szakembe
rei a technikát mindig jó műszaki állapotban találták, így
rendszeresen megadták az elöljárók által kért üzemidő
meghosszabbítást. A Szovjetunióban 1972-ben üzemelte
tés során az egyik Ka-26-os forgószárny elrepült a heli
kopterről. Ezért nálunk is leállították néhány napra a típust.
Az 1980-as évek közepén Ócsárol szállítottak repülőgép
üzemanyagot a bázisra. Szerencsére a repülés előtt be
vizsgáltam, s észrevettem, hogy vizet is tartalmaz.”
Ifjú Lajtai János, aki gépmechanikusként dolgozott a
Ka-26 típuson, külön tanulmányban foglalkozott a Kamovokkal. Ebben leírja, hogy a kivonáskor a még meglévő he
likopterek üzemképesek voltak, az illetékesek döntöttek
úgy, hogy eladják őket. Németországból 1990 elején ko
moly vételi szándékkal jelentkezett valaki, aki a kivonásra
kerülő gépeket megvette volna múzeum számára. Csupán
az volt a kikötése, hogy a Kamovok üzemképesek legye
nek. Azt kérte, fotózzák le őket repülés közben, de vala
hogy mégsem jött létre az üzlet. Lajtai törzsőrmester leírta,
hogy a katonai helikoptereket Budaörsön a Repülőgépes
Szolgálat „nagyjavította”. A forgószárnylapátok cseréje so
rán külön kérésre fehér színű lapátokat is tettek fel a gé
pekre. Ez azért volt előnyös, mert a helikopterek feladatkö
rébe tartozott a célrepülés is (ilyenkor a vadászrepülőgé
pek „fotógéppuskával” lőttek a célra), felderítésük és leküz
désük a helikopterek mozgékonyságából és álcázásából
eredően megkérdőjelezhető hatékonyságú volt.

A helikoptervezetők emlékei

13. ábra: Az 508 oldalszámú Ka-26-os
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Hamar Károly repülő alezredes a Ka-26 század megala
kulásánál is bábáskodott, hiszen századparancsnok-helyettesnek nevezték ki 1970 nyarán. Ő már 1970. október
15-én kezdett repülni a típussal - a magyar csoportból el
sőként. Magyarországon is ő repült vele először, mert az
átképzőtanfolyamon neki adtak engedélyt a típus berepü
lésére. Hamar alezredes a 2001. január 8-án kelt, hoz
zám intézett levelében ezt írta többek között: „A hajózóál
lomány nagyon szeretett vele repülni, a típus könnyű ke
zelhetősége miatt. Általában egyedül repültünk vele, de

14. ábra: Magyar János alezredes, m ára M i-2-es helikopter
vezetőülésében

csak repülőkötelékben és vegyes kötelékben. A típus na
gyon sok gyakorlaton, honvédelmi napon szerepelt siker
rel, a hadműveleti személyszállításokat is eredményesen
oldotta meg.”
Gonda Sándor repülő alezredes, osztályparancsnok
1972. április elejétől 1976. végéig - közel öt évig - repül
te a típust, 1972. június 29-től I. osztályú helikopterveze
tőként. Gonda alezredes a szerzőhöz 2001. október 28án keletkezett levelében a Ka-26 helikoptert párhuzam
ba helyezte a M-1-es futárhelikopterrel, majd részletezte
a Kamov előnyeit: „A koaxiális rotorrendszerből adódóan
(azonos tengelyen, egymással szemben forgó két rotor)
a helikoptervezetés lényegesen kényelmesebb volt, és
kevésbé fárasztó, mint a M i-1-esé. A botkormány
buszterrendszere könnyebbé tette a helikopter vezeté
sét. A kabin berendezése komfortosabb volt. A pilótaka
bin oldalajtói csúsztatással nyíltak és csukódtak. Szellő
zés céljából repülés közben könnyedén lehetett mozgat
ni az ajtókat. A botkormánynál elhelyezett billenőkap
csolóval a saját leszállófényszórót tetszőleges irányba le
hetett állítani, ami az éjszakai repüléskor előnyt jelentett.
A két motor külső elhelyezése folytán a zajszint lényege
sen kisebb volt. A két motor ugyanakkor a nagyobb biz
tonságot is szolgálta. Műszerezettsége (műhorizont,
ARK-5 típusú rádióiránytű, RV-2 típusú rádiómagasság
mérő) lehetővé tette a bonyolult időben történő repülést
nappal és éjjel is korlátozott látásnál. Ez jelentette a piló
ták részére az I. osztályú szint elérésének lehetőségét.
Óriási előnyt jelentett a típusnál, hogy bármelyik egykormányos helikoptert, a jobb oldali botkormány beszere
lésével - fél óra alatt - kétkormányossá lehetett átalakí

tani. Az utaskabinban szállítható személyek száma lehe
tővé tette kis deszantok előrevetett osztagként való alkal
mazását, az utaskabin hátsó részén nagyméretű kétszárnyú ajtó biztosította a deszantok gyors be- és kiszállását.
A forgószárny és a reduktor garanciális ideje kedvezőnek
látszott. A gép fordulékonyabb volt, mint a Mi-1-es.”
Az osztályparancsnok nem rejtette véka alá a Ka-26oson tapasztalt hátrányokat sem. Ő már 1967. május ele
jén, a szakbizottság tagjaként - mint az OLP helikopter
szemlélője kint járt Moszkvában. A magyar bizottság elő
zetes tájékozódás és konzultáció céljából ismerkedett a
típussal. A szovjetek ekkor még csak a prototípus teszte
lését végezték. Gonda őrnagy lehetőséget kapott arra is,
hogy a seremetyevói repülőtéren a berepülőpilótával a
magyarok közül elsőként repülhessen a Kamovval. A mi
einknek tetszett a Ka-26 repülési tulajdonsága, ennek el
lenére a bizottság olyan javaslatot fogalmazott meg a
magyar vezérkarnak, hogy csapatpróba hiányában
egyenlőre nem javasolják a Ka-26-os beszerzését!
Javaslatuk ellenére 1970-ben a magyar kormányzat még
is megvásárolta a típust. Gonda Sándor szerint Oravecz úr
nak - aki akkor a MÉM.RSZ igazgatója volt - beleszólása
volt a mezőgazdasági felhasználás során tapasztalt előnyei
miatt. De a szárazföldi hadsereg parancsnoka is jónak tar
totta az ötletet, hiszen nekik is tetszett a kis csoportos de
szantok szállításának lehetősége. A mezőgazdasági repü
lők „M” esetén történő bevonultatása miatt célszerűnek lát
szott az ilyen kategóriájú helikopterek egységesítése.
„Csak később, az üzemeltetés során derült ki, hogy az ol
csóbb a drága, mert egymást érték a típus módosítására a
gyártó vállalattól érkező bulletinek, amelyek végrehajtása, a
biztonság érdekében és a garanciavesztés miatt, minden
képpen kötelező volt. Harckészültségi ellenőrzéseknél - fő
leg téli időszakban - a motorok indítás előtti hőlégfúvóval
történő felmelegítése nagymértékben növelte a készenléti
időt. Az 5000 repült órára garantált üvegtextolit rotorlapátok
töltelékanyagát a kiáramló benzingőzök már 100-200 óra
repült idő után kezdték kioldani. Az igen hajlékony rotor
lapátoknak is mutatkozott egy különös hátránya. Kötelékre
pülés utáni leszállásnál az elsőnek leszállt helikopterek mo
torját kikapcsolják, a forgószárnyakat kezdik fékezni, s
ilyenkor a közelben leszállt gép rotorszele a fékezés alatt
lévő lapátokat összeakasztotta, ami töréshez vezetett. A tí
pus kényes volt a levegő hőmérsékletére. A típus gyermekbetegségéből adódóan - mint parancsnoknak - voltak vele
kapcsolatban nekem és a parancsnokságnak gondjai...” így értékelte az üzemeltetés gondjait évtizedekkel később
Gonda Sándor nyugállományú repülő alezredes.
Vida Csaba százados, a Ka-26 helikopterszázad meg
figyelője elmondta, hogy ő személy szerint nagyon szere
tett vele repülni. Nagyon hálás, jól vezethető helikoptertí
pusnak tartotta.
Pölczmann Pál százados, a Ka-26 századnál helikop
tervezető, majd rajparancsnok, később századparancs
nok politikai helyettesi beosztást töltött be. 1971. szep
tember 30-án szállt fel először a típussal, utolsó repülése
1982. április 8-án volt. Ezt követően An-26-os szállítógé
pen szelte az égboltot. Végül több mint négyezerszer
szállt fel a kétféle típussal. A Kamov-balesetből felépülve
- másfél év kihagyás után - a kecskeméti repülőorvosi
bizottság hosszas töprengés után egyéni elbírálást köve
tően engedélyezte részére ismét a repülést. Nekem írt le
velében kihangsúlyozta, hogy köszönettel tartozik a repü
lőorvosoknak, mert úgy érzi, bíztak benne, s minden se
gítséget megadtak neki az újrakezdéshez.
Pölczmann főhadnagy ismét munkába állt, s rövid idő
alatt, szívós akarattal megint repülhetett. Rövid trenázsok
után a fedélzetre került.
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Magyar János nyá. alezredes, aki egykor a század pa
rancsnoka is volt, a konstrukciós hibáktól eltekintve na
gyon jó helikopternek tartja a Ka-26-ost. Repüléstechnikailag jól tervezték meg. Őt sosem hagyta cserben a tí
pus. Két alkalommal - egyszer nappal, egyszer pedig éj
szaka - hajtott végre vele kényszerleszállást. Mind a két
szer azért, mert leállt a gép hajtóműve. Előnyei közé so
rolta a repüléstechnikai tulajdonságait, fordulékonyságát
(faroklégcsavar hiánya) viszonylagos terhelhetőségét,
egyszerű üzemeltetését.
Magyar alezredes elmondta, hogy az 1970-es évek kö
zepén Vityebszkben rendeztek helikopterversenyt, mely
re ő is kiutazott. Ott kapott a szovjetektől egy Kamovot, s
azzal versenyzett. Precíziós útvonalat kellett repülniük, s
Magyar János a negyedik helyezést érte el.
Buczkó Mihály nyá. ezredes, aki századparancsnoki
beosztás után volt EPKH, majd 1987. április 15-től Ceg
léden szolgált a 3. Gépesített Hadtest repülőfőnöke
ként. A szervezet nevének változása után a beosztása
megmaradt annak megszűnéséig. Ő is jó gépnek tartja
Ka-26-os típust, szeretett vele repülni, ezt bizonyítja a
felszállásainak mennyisége, a repült órák száma is.
Tóth Mihály őrnagy, a Ka-26 helikopterszázad utolsó pa
rancsnoka - aki 1971-1989 között repülte a típust - a hoz
zám küldött levelében leírta:.... a típus rendkívül jól manő
verezhető, a koax motor minden előnyével rendelkezett. A
jól kiképzett állomány mellett - a típus erényeit igazolja - a
két évtizedes üzemeltetés alatt a honvédségnél »csak« egy
katasztrófa történt, és »csak« néhány súlyosabb baleset,
ami nem a típus hibáival hozható összefüggésbe.
Az 1960-as évek konstrukciója - a motorokat kivéve viszonylag korszerűnek számított még az 1970-es évti
zedben is. A dugattyús motoroknak is megvoltak az elő
nyei, hiszen a fordulatot gyorsan felvette. A
forgószárnyrendszer a vezérléssel zseniális volt.
1972-ben Pávics őrnaggyal szálltam fel, miközben a gé
pem főreduktorában törést észleltem. A főreduktorház meg
repedt, így a forgószárnymeghajtás beékelődött. De sikere
sen leszálltam... A típust nagyon szerettem, kedveltem az
önállóságát. Kis területen le lehetett vele szállni. Növendé
kek oktatására kiválóan alkalmas volt. A típus kivonása után
a Mi-2-esen az ezred berepülőpilótája lettem. Még ma is re
pülök, és a HM Katonai Légügyi Hivatalban szolgálok.”

Tisztek és tiszthelyettesek, akik repülték a Kamovot
Hamar Károly, Jankovits János, Gonda Sándor, Dobosi
Ottó, Ladányi Lajos, Buczkó Mihály, Kovács József, Tóth

József, Magyar János, Freytag Béla, Varga Ferenc és
Petrik Zoltán alezredesek.
Barna László, Pávics János, Guba József, Miklós De
zső, Garai Mihály, Komáromi Gábor, Antalóczi Dezső,
Martinecz Mátyás, Tóth Mihály, Kopcsai Pál, Antus Gá
bor és Horváth László őrnagyok.
Somogyi Árpád, Lengyel Viktor, Hegyi Ferenc, Árva Jó
zsef, Pölczmann Pál, Vida Csaba, Károly Sándor, Onódi
Béla és Bartus Tibor századosok.
Gazdag Ferenc, Kéri János, Márta András, Horváth Lajos,
Veres Péter, Szutor Gyula, Köteles Ferenc, Balázs Péter, Pil
lér József, Mécséi János, Szilágyi Sándor, Gász Tibor, Mo
solygó János, Веке Károly, Konkoly Manricó, Gindilla Kornél,
Ács János, Farkas László és Nagy Ferenc főhadnagyok.
Vásárhelyi István, Szabó Péter, Pénzes Sándor, Póta Dáni
el, Komár András, Oláh László, Detki Sándor, Józsa Pál,
Gecse István, Tolnai Tibor, Fábián Gábor, Mernyei Lajos, Szini
Gábor, Úri Mihály, Bánki Zsolt és Nyuli István hadnagyok.
Horváth Zsolt és Tóth Tibor alhadnagyok. Herczeg
Csaba főtörzsőrmester, Pápai László, Novák József és
Csizmadia László őrmesterek.

Felhasznált irodalom
1. Levéltári források
Honvédelmi Minisztérium Központi Irattár (továbbiak
ban: HM.KI.)
HM.KI. 482 /13/1-3/1985-1988
HM.KI. 482 /14/1-2/ 1988-1991
2. Feldolgozások
Kendrovics Miklós - Palóczi Gyula - Magaslaki Ferenc Pápai Gyula: Székesfehérvár repüléstörténete. II. kötet.
Székesfehérvár, 1999.
Ifjú Lajtai János: „Kamov Ka-26-os" helikopter a ma
gyar katonai repülésben. (Kézirat), 1993.
3. Levelek
Pölczmann Pál, Hamar Károly, Gonda Sándor, Magyar
János, Buczkó Mihály, Tóth Mihály, Vida Csaba, Miklós
Dezső a szerzőhöz írt levelei.
A szerző ezúttal mond köszönetét mindazon szemé
lyeknek, levéltári dolgozóknak, a Központi Irattár pa
rancsnokának és munkatársainak, tiszteknek és pa
rancsnokoknak, akik segítséget nyújtottak a tanulmány
összeállításához.
Elnézést kérek azoktól a pilótáktól, akiket információ
hiányában vagy feledékenységből kihagytam a névsor
ból.
Kenyeres Dénes

Új haditechnikai időszakos kiadvány
A második világháború és a hidegháború (1946-1991) repülőeszközeinek, szárazföldi harcjárműveinek történeté
vel és makettezéssel foglalkozó füzetsorozatot indítottak el hazai fiatalok. Az „SFt-71” elnevezésű, egyelőre fekete-fefiér kiadvány (32 A/4 oldal) terjedelmű. A szerkesztők szerint válogatott anyagok kerülnek az SR-71 füzetek
be, a tartalom érdekességét tekintve felülmúlnak minden más hasonló témájú magyar nyelvű kiadványt.
Mint Fűry Nándor, a sorozat hátterében tevékenykedő csapat egyik tagja közölte, nagy hangsúlyt helyeznek a
magyar vonatkozásokra (a Magyar Királyi Honvédség és a Magyar Néphadsereg harceszközei), ezen kívül a vá
logatott cikkek bemutatják majd a harmincas évek (korabeli helyi háborúk), a második világháború (1939-1945),
valamint a hidegháborús időszak (1946-1991) történetét, híressé vált és kevésbé ismert repülőgép és harcjármű
típusait (pl. MiG-21, Szu-7, Áradó 234, Macchi C.205, német rohamlöveg-típusok, T-64, M-48 harckocsik).
Az SR-71 első száma 2004. október elejére készül el. Ára 600 Ft. (Ebben a postaköltség benne van). Újságárusoknál
egyáltalán nem lesz kapható, kizárólag az alábbi elérhetőségeken lehet (egyelőre csak az 1. számot!) megrendelni:
Levélcím: ifj. Fűry Nándor, 1044 Budapest, Bezerédy u. 26.
E-mail: nandix@freestart.hu
Telefon: 2-333-220 (este, 20.30 körül) vagy 06-30-575-0709 (mobil)
A részletes, pontos tartalomról is ugyanezeken az elérhetőségeken lehet érdeklődni.
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Az első magyar elfogó vadászrepülőgép
fedélzeti lokátora és annak átalakítása
A Magyar Néphadsereg első lokátoros
elfogó repülőgépéről a MiG-17PF-ről
különféle lapokban már sok dolgot le
írtak. Ezek a cikkek jórészt különféle
fordításokból születtek, és a típuson
csak néhány évet repült repülőgép-ve
zetők visszaemlékezése alapján, kö
zel 50 év távlatából íródtak. Sajnálato
san sem a Hadtörténeti Levéltárban,
sem más könyvtárakban a korábbi
szabályzatok már nem találhatóak
meg, selejtezésre kerültek, így ezek
az írások helyenként pontatlanok,
meglehetősen hiányosak és a típus
legfontosabb elemét, a fedélzeti loká
tort meglehetősen szűkszavúan emlí
tik. Nekem módomban állt rajta 10
évig repülő kiképzést folytatni, a
MÍG-21F—13, MÍG-21UTI, MiG-15bisz,
MiG—15UTI típusokkal együtt. A gépen
közel 600 órát (közel felét éjjel és
több mint 100 órát felhőben) repül
tem. Az érvényes repülő harckiképzé
si tervezetek és kiegészítések vala
mennyi gyakorlatát végrehajtottam
(köztük elfogást éjjel felhőben, aktív
és passzív rádiólokátor-zavarást vég
ző Tu-16-os repülőgépre is több alka
lommal) s összesen több mint 600 el
fogást. Ezenkívül szerencsére hozzá
jutottam egy jegyzethez is, ennek felhasználásával, valamint saját emlé
kezetem alapján legalább egy elvi
működési leírást sikerült összeállíta
nom a lokátorról, melyet Horváth Zol
tán nyá. alezredes szakmérnökkel le
ellenőriztettem.
Elfogó vadászokra (a légi célt annak
vizuális látása nélkül is megsemmisí
teni képes repülőgépekre) az igény
folyamatosan alakult ki. Az angliai légi
csatában már jelentkezett szükséges
ségük. A Luftwaffe kezdeti nagy sike
rei után a Nagy-Britannia feletti légi fö
lényét elég hamar, 1940. szeptember
elejére elvesztette. Nagy-Britannia lé
gi csapásokkal való térdre kényszerí
tése, majd megszállása egyre távo
lodni látszott. Szeptember 4-én Hitler
bejelentette, hogy „Anglia városait a
földdel teszik egyenlővé”. Szeptember
5-éről 6-ára virradó éjszaka 68 bom
bázóval végrehajtották London ellen
az első éjszakai légitámadást. Szep
tember 7-től november 13-ig minden
nap bombázták Londont, éjszakán
ként átlag 150-200 repülőgéppel. Bár
Nagy-Britannia földi radarjai biztosí

tották vadászgépeiknek a célok körze
tébe való kivezetést, de a gépeket a
sötétben kizárólag motorjaik kipufogó
lángjai alapján vizuálisan kellett felde
ríteni, illetve a célzást végrehajtani.
Ez nagyon nehéz és kis hatékonysá
gú volt. Nyilvánvalóvá vált, hogy fe
délzeti lokátorral rendelkező vadá
szokra van szükség.
Már a második világháború során
megkezdődött a fejlesztés. A légitáma

dások hamarosan Németország ellen
irányultak, és a szövetséges légierő
bombázói a teljes légi fölény kivívásá
ig azok jelentős részét éjjel hajtották
végre. A Luftwaffe részére nagyon sür
gőssé vált a fedélzeti lokátorral rendel
kező vadászrepülőgépek hadrendbe
állítása. A Me-110-es e célból kifej
lesztett speciális változatának lokátora
a légi célok felderítését biztosította
ugyan, de a pontos célzást nem tette

+

2°

Egyenlő jelek zónája
A felderítőantenna sugárzását bemu
tató felső ábra jelölései:
1. A felső antenna sugárzásának felső
határa.
2. A felső antenna sugárzásának alsó
határa. A kettő 26°-ot zár be.
3. Az alsó antenna felső határa, mely a
2. görbével, egymást 2 -2 °-ban átfedve
létrehozza az egyenlő jelek zónáját.
4. Az alsó antenna alsó határa, mely 3.
görbével 16°-ot zár be.
Az alsó ábra a felderítőantenna ±60°, összességében 120°-os sugárzási sávját
mutatja be felülnézetben.
2. ábra: A lokátor felderítési zónájának jellemzői
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lehetővé. A lövészetet jó látási viszo
nyok mellett - éjjel a kipufogólángok
alapján - végre lehetett hajtani.
Ugyanakkor akár egy „jótékony” vé
kony felhőréteg is könnyű menekülést
tett lehetővé a támadott repülőgép
számára. Ez a tény az addigi éjszakai
vadászok helyett az elfogó vadászok
kifejlesztésének szükségességét je
lezte. Természetesen más haditechnikailag fejlett országok is igen komoly
erőfeszítéseket tettek és tesznek ma
is az egyre korszerűbb fedélzeti loká
torok kifejlesztése érdekében.
A Szovjetunióban is nagy ütemben
dolgoztak egy megfelelő fedélzeti lo
kátor kifejlesztése érdekében, amely
nek eredménye az RP-1-es lokátor
lett. Alkalmazásának légi kikísérlete
zése céljából először 1950-ben egy
MÍG-15UTI típusú kétkormányos gép
be MÍG-15P típusjelöléssel építették
be. Mivel időközben a MiG-17 típusú
repülőgép kifejlesztése 1951-ben
megvalósult, ezért ebből a típusból
még ez évben kialakították az első lokátoros
elfogó
vadászgépeiket
MÍG-17P típusjelöléssel. Az alaptípus
fejlesztésével együtt fejlődött az elfogó
változat is (1952-ben megjelent a
MÍG-17PF), azonban a fedélzeti loká
tor lényegében változatlan maradt.
Annak egy korszerűbb változatát RP-2 típusjelöléssel - már a közben
kifejlesztett MiG-19 repülőgépbe épí
tették be.
A magyar légierő történetében ki
emelkedő az 1955-ös év, mert ekkor
került rendszeresítésre az első fedél
zeti lokátorral felszerelt elfogó, a
MÍG-17PF repülőgép, mely közel 19
évig maradt szolgálatban. Már csak
ezért is megérdemli, hogy a típust sok
kal jobban megismerjük.
Tekintettel arra, hogy ez a gép és a
MÍG-17F között - mely a közismert
MiG-15-biszhez sokban hasonlított a beépített lokátor jelentett lényegi vál
tozást, így elsősorban azzal kell meg
ismertetni a kedves olvasót. Alapo
sabb tanulmányozását - azon túl,
hogy az MN-ben ez volt az első fedél
zeti lokátor, és ezen tanulták ki a
„szakmát” a műszakiak és a pilóták is
- az is indokolja, hogy a MiG-19-es és
-2 1 -es gépek lokátorai hasonló elven
és közel hasonló módon működtek,
így azok megismerését is jelentősen
megkönnyíti.
Az RP-1 típusú, „Izumrud” fedő
névvel is ismert lokátor gyári típusje
lölése R R -18, főtervezője Tyihomirov volt.
A lokátor biztosította:
- a légi célok felderítését;
- a légi célok távolságának, a gép
hossztengelyéhez viszonyított irányá
nak és annak felső, illetve alsó fél-lég
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térben való elhelyezkedésének folya
matos mutatását;
- a légi cél megközelítését és táma
dását annak vizuális látása nélkül (fel
hőben, illetve éjjel);
- speciális berendezéssel a cél ho
vatartozásának (saját-idegen voltá
nak) megállapítását;
- kismértékben a cél méretére - va
dász avagy bombázó repülőgép - vo
natkozó következtetések levonását.
A lokátor impulzus üzemű: az im
pulzusok teljesítménye 50 kW, idő
tartamuk 0,5 mikroszekundum, má
sodpercenként 2000 kisugárzással,
9370 MHz-en (3,2 cm hullámhoszszon). Az áramellátása a gép háló
zatáról: 2400 W. Az állomás súlya
180 kp.
A lokátor felderítő és célzó üzem
móddal bírt. Az üzemmódok közötti át
állás a célhoz viszonyított megfelelő
helyzet létrehozása után automatiku
san történt, de a pilóta a botkormá
nyon lévő gombbal, vagy egy kapcso
lóval a befogást (célzó üzemre való át
állást) meg tudta szüntetni, illetve aka
dályozni.
Felderítési üzemmódon:
- a kutatott légtér a repülőgép
hossztengelyéhez viszonyítva:
- oldalszögön: ±60°;
-felfe lé 26°, lefelé 14°, átfedésizóna4°.
- felbontóképessége (célok egy
mástól való megkülönböztetése):
- távolság szerint 250 m;
- szög szerint 5°.
- holttere: 250 m-en belül;
- minimális alkalmazási magassá
ga: 2500 m.
Célzási üzemmód:
- maximális hatótávolsága 2000±20 m;
- automatikus követés a gép hossz-

tengelyéhez viszonyítva 12 fokos
kúpon belül;
-felbontóképessége 150 m, illetve
10°.

A lokátor elvi működése felderítő
üzemmódon
A lokátor szinkronizátora másodper
cenként 2000-szer indította az adófo
kozatot, amely 0,5 mikroszekundum
ideig nagy teljesítményű impulzust állí
tott elő és sugárzott ki.
A felderítő üzemmód két, közös for
gástengelyen egymástól 180 fok elté
réssel elhelyezett tükörantennája közül
az egyik a felső, a másik az alsó légte
ret kutatta. Az antennarendszert a gép
levegő-beömlőnyílásának felső ré
szén, külön e célra kiképzett, elölről
elektromos kisugárzást átengedő spe
ciális műanyag réteggel fedett kidudo
rodó részben helyezték el, másodper
cenként három fordulatot végzett. Az
antennák felváltva, közülük mindig a
mellső légtérre mutató, vízszintesen 4,
2, míg függőlegesen 10 fokot sugároz
tak ki. Mivel az antenna forgott, így egy
fordulata alatt az előtte lévő légtérnek a
repülőgép hossztengelye feletti és alat
ti 10 fokos sávját sugározta be. Az an
tennák körönként, a repülőgép hossztengelyére merőleges helyzetében me
chanikusan bólintva, ugrásszerűen ál
lásszöget váltottak. Négy fordulat alatt
a felsőt négy sávban, az alsót kétszer
két sávban kutatták át. A sávok egy
mást részben fedték, a repülőgép
hossztengelyében ± 2 fokot mindkét
antenna besugározott. Ezt az utóbbi
sávot e miatt az „egyenlő jelek zónájá
nak” nevezték, mivel ebben a célról
mindkét antennáról érkeztek visszavert

Adó által kisugárzott impulzusok

Visszaverődött impulzusok

Videoimpulzusok

1. Az adó impulzuskötegének kisugárzási ideje alkalmanként 0,5 ps.
2. A vevőbe érkezett jelek az adólezárást követően 1,5 ps-en túl (a vevő addig ki volt
kapcsolva, ez okozta a 250 m-es holtzónát) és 80 ps-on belül érkezett jelet vette és
alakította ki belőle a videoimpulzust.
- h a az adó 1,5 ps-ra le volt zárva, akkor D honzóna = ^ xl z = 3x
3. ábra: Videoimpulzusok kialakítása

; r 225 m

jelek. A kisugárzás vízszintes síkban a
hossztengelyhez viszonyítva ± 60, öszszesen 120 fokot; függőleges síkban,
az antennák függőleges mozgása kö
vetkeztében felfelé 26, lefelé 14, öszszesen 36 fokot sugároztak be, illetve
vették az onnan visszaverődött jeleket
(2. ábra). Ha a besugárzott légterében
légi cél volt, akkor az impulzusok arról
visszaverődve az antennára kerültek.
Az antenna gyors forgása miatt a célt
nagyszámú impulzus érte el, melyek
visszaverődve az antennáról a vevőbe
jutottak. Az adó működése alatt a vevő
bemenete ún. szikraközzel védve volt,
mert a nagy térerő leégette volna. A ve
vő a vett jeleket felerősítve egy ún.
videoimpulzust alakított ki, mely az in
dikátorra került (3. ábra).
A távolság és szög szerinti indikáto
ron, a kisugárzáskor a jelkitérítő im
pulzus hatására, az antenna pillanat
nyi vízszintes helyzetének megfelelő
fokon alulról felfelé egy kis erejű pont
sugár indult meg úgy, hogy a 12 km
távolságnak megfelelő felső széléig
80 mikroszekundum alatt ért el. Az
antenna forgásával szinkronban ezek
a kis függőleges vonalak is balról
jobbra mozdultak el. Ha közben vala
mely oldalszögben 12 km-en belüli tá
volságon az antenna visszavert jelet
vett, akkor a videojel az adott oldal
szögön és távolságon az elektronsu
gárzásra fluoreszkáló felületű indiká
toron felfénylő jelet hozott létre. A
visszaverődő impulzusok az indikáto
ron egybemosódó vonalba rakódtak
össze. Ennek nagysága (a cél nagy
ságától és távolságától is függött) 10
fokot tett ki. Ez a jel megmutatta a cél
távolságát és az oldalszögét, vala
mint következtetéseket lehet levonni
annak nagyságáról (pontosabban
„hasznos” visszaverő felületéről).
Gyakorlatban erről sokkal inkább a
tényleges felderítési távolságból le
hetett tájékozódnunk - melyet az idő
járás, mindenekelőtt a felhőzet sűrű
sége, a napszak és a repülés magas
sága is befolyásolt
mivel a lokátor
a vevő érzékenységének gyengesé
ge miatt, csak a nagy bombázógépe
ket - pl. Tu-16 - volt képes a maxi
mális hatótávolságon felderíteni, illet
ve 2 km-en befogni. Az akkori va
dászgépeket általában hat, de a ked
vezőtlen körülmények összegződése
esetén előfordult, hogy csak négy
km-en belül derítette fel, és 1,6 km-en
fogta be. Zivatarfelhőben gyakran az
egyes gócokat is befogta. Ilyenkor a
befogást megszüntető nyomógombot
benyomva visszaállt a valódi célra,
hisz az álló felhő viszonylagos sebes
sége miatt gyorsan kikerült a felderí
tési mezőből.
Annak függvényében, hogy a felső,

Fotógéppuskák főbb adatai
1. táblázat
Fotogéppuska típusa

Sz-13

Film hossza (m)
Film mérete (mm)

FKP-2

5,2

1,7

24x30

24x24

Exponálási idő (sec)

0,01

1

Felvételgyorsaság (felvétel/sec)

8

4 -5

Folyamatos felvétel lehetséges időtartama (sec)

19

12

0
о

О
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о
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Jelölések
1. a cél jobbra 50°-on, 11,5 km-en, a gép hossztengelye felett.
2. A cél balra 35°-on, 8 km-en, a gép hossztengelye alatt.
3. A cél 3,2 km-en, jobbra 3°-on, a gép hossztengelyében.
4. Elektron-műhorizont.
5. Piros színnel: a befogás megtörtént, a cél 1,5 km-en, lent-fent jellel a hossztengelyben.
6. Az ASZP-3NM célzókészüléken.
a) rombuszgyűrű
b) műmadár
Megjegyzések
- az indikátor halványzöld színű volt. A rajta lévő, a fenti ábrán kékkel jelölt jelölések
kissé fényesebbek;
- az elektron-műhorizont azonos fényerejű, de szélesebb;
- a fenti ábrán pirossal jelölt befogási vonal és a céljelek jóval fényesebbek voltak;
- tényleges céljelek az általában, így a nálam bemutatottól annyiban térnek el, hogy a
lent-fent jelek nem egy, hanem 5-6 vonalból állnak (az SZRZO többimpulzusos
kérdezőjele miatt lehetséges
- a vihargócok szabályos álló céljelként jelentkeztek, tehát a valódi célnál jóval gyorsab
ban közelítettek be 0 km-re;
- a célzókészüléken a rombuszgyűrű és a műmadár fehéren és egyforma fényerővel világított.
4. ábra: Az indikátor és a célzókészülék látszati képe kutatáskor, illetve befogás után

avagy az alsó antenna vette a jeleket,
egy függőleges vonal is kialakult a víz
szintes vonal felett, illetve alatt. Ha
mindkét antenna (az egyenlő jelek zó
nájában) vette a jeleket, akkor fent és
lent is megjelent a függőleges vona
lon, tehát egy kereszt alakú jel volt lát
ható (4. ábra).
Az indikátoron 7 km távolságon egy
elektron műhorizont mutatta a gép va
lóságos horizonthoz viszonyított térbe
li helyzetét. Egy km-es kitérése érte
lemszerű irányban 10 fokos függőle
ges eltérést mutatott. A bedöntést a
valóságosnak megfelelően, maximum
45 fokig mutatta pontosan, felette a

vonal meggörbült, és legfeljebb csak
következtetni lehetett a bedöntés mér
tékére. Elsősorban a célfelkutatáskor
figyeltük, de más esetben is hasznos
lehetett: 1963-ban Pongó József szds.
műhorizontjának meghibásodásakor
elsősorban az elektron műhorizontot
felhasználva törte át lefelé a 8000 m
vastag felhőt, és szállt le az „időjárási
minimum” körülményei között.
Az indikátor gyenge fényerejű volt,
így nappal egy fényvédő csövet (tu
bust) kellett eléhelyezni, és arra szoro
san ráhajolva lehetett a repülést a cél
felkutatás kezdetétől a befogásig vég
rehajtani. Ez meglehetősen bonyolult
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feladat volt. A botkormány mintegy has
alá kerülésével, jobb oldalra és előre
dőlve, az általános repülési helyze
tünktől nagymértékben eltérő módon
kellett a gépet vezetni. Nem volt könynyű megszokni! Általában a felhőki
képzés sorrendjében a nappali mindig
megelőzi az éjjelit, de a tubus szüksé
gessége miatt a MiG-17PF-essel a
nappal felhőben történő elfogó kikép
zés megkezdésének az alapvető felté
tele az éjjel felhőben történő kiképzés
befejezése volt.
A tubuson volt egy kis oldalkivágás,
mely elsősorban az AGI-1 műhori
zont, a VAR-75 variométer láthatósá
gát biztosította, míg a sebesség- és a
magasságmérő,
valamint
az
irányszögmutató csak részben volt raj
ta keresztül látható.
A felderítő üzemmódban a manőve
rező cél követését nagyban nehezítet
te az, hogy az antenna és vele az
egész kutatott légtér együtt dőlt a gép
pel, így bedöntéskor eltűnhetett a cél.

A lokátor elvi működése célzó
üzemmódban
A cél megközelítése során a befogás
feltételeinek megfelelő helyzetben (va
gyis 2 km-en belül, a lent-fent jel meglé
tekor és ± 10 fokon belül) az állomás
önműködően átállt célzó üzemmódra.
Az indikátoron a cél mellett mindkét ol
dalon az indikátor széléig egy vízszintes
vonal, „befogási jel” képződött. Ekkor az
ASZP-3NM célzókészüléken egy „mű
madár” (pticska) jelent meg (4. ábra).
A célzókészülék 3 db 23 mm-es
NR-23 típusú gépágyúhoz szükséges
előretartás szögét a gép szögsebessé
ge és a lőtávolságtól függő lövedék re
pülési ideje alapján számolta ki. A ma
nőverező célt folyamatosan követő gép
szögsebességének nagyságától függő
mértékben, a célzókészülékben lévő gi
roszkóp, a cél távolságával arányosan
változó fékező áramkör miatt lemaradási szöget hozott létre, mely megfelelt a
szükséges előretartási szögnek. Vizuá
lis lövészetkor a repülőgép-vezető a cél
méretét beállította. A távolsággal ará
nyos, kört formáló kis trapézokkal kézzel állítva - körülírta a célt, ezáltal
vitte be a célzókészülékbe annak távol
ságát. Lokátorral való lövészetkor a cél
zást a műmadárra kellett végrehajtani,
a távolságát pedig a lokátor mérte és
juttatta el. A lokátor célzó üzemmódban
a célnak a repülőgép hossztengely
éhez viszonyított helyzetét, távolságát,
azoknak a célzókészülékre való eljutta
tását oldotta meg.
Célzó üzemmódban a felderítőan
tenna továbbra is forgásban maradt,
de befogáskor az „antennakommutá
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tor” az adót és a vevőt átkapcsolta a
célzó antennára, így a kisugárzás és a
vétel a továbbiakban már azon történt.
A vett jelek továbbra is rákerültek az
indikátorra, és ott a befogási vonallal
együtt láthatóak voltak. Természete
sen ekkor már a célzókészülék reflex
üvegén lévő műmadarat figyeltük, de
ha valamely okból a lokátor felderítő
üzemmódra visszaállt, akkor nagy se
gítséget jelentett az indikátoron to
vábbra is látható cél.
A célzó antenna a gép hosszten
gelyében, a levegő szívócsatorna kö
zepén félgömb alakban kidomborodó,
kisugárzást átengedő anyaggal borí
tott térben nyert elhelyezést. A 2,5
fokban elfordított tengelyű célzó an
tenna percenként 2400 fordulatot tett
meg. Ezáltal fordulatonként a tenge
lye egy 5°-os nyílásszögű kúpos leta
pogatást végzett. Pillanatnyi elfordulá
si szögétől függetlenül tengelyében az
energia erőssége állandó volt.
Amennyiben a cél a tengelytől eltért,
akkor a (másodpercenként negyven
szer ismétlődő) vett jelek amplitúdója
a kitérés irányában megnőtt. A fe
szültséget körkörösen kiegyenlítve,
ezt a kiegyenlítő feszültséget elektro
motorokra vezetve azok az antenna
tengelyének forgásközpontját a célra
visszahelyesbítették. Az antenna ma
ximálisan 12 fokot tudott kitérni, így
ezen a szögön belül bármely irányban
elmozdult gépet önműködően követte.
Ennél nagyobb mérvű eltérés létrejöt
tekor a célzó antenna, elveszítve a
célt, mechanikusan lefékeződött, és a
lokátor visszatért felderítő üzemmód
ba éppúgy, mint 250 m távolságon be
lül. Célzó üzemmódban a célt önmű
ködően követő antenna, kitérésével
analóg módon - motorok által moz
gatva - a célzókészüléken a műma
darat is kitérítette. A céltávolság mé

rése ezen üzemmódban egy külön
egységben történt. A szinkronizátor
jelére (másodpercenként 2000-szer)
80 mikroszekundum hosszúságú fű
részfog áramot hozott létre (5. ábra).
A céltávolsággal arányosan változó
feszültség erősítés után eljutott a cél
zókészülék távolsági szabályozójára,
és egy kúpos csavarral változtatta a
műmadár nagyságát. A távolságmérő
egy szelektor segítségével a 2 km-en
kívüli célokat kiszűrte. A műmadár kö
zelítéskor 1500 méternél kezdte meg
a céltávolság jelzését, levágásai
1500, 1000, 500, 250 m-en voltak (6.
ábra).
A lokátor tápegysége a 6000 W tel
jesítményű GSR-6000 generátortól
kapott egyenáramot, 115 V és 400 Hz
értékű váltóárammá átalakítva látta el
a különböző részegységeket.

Az állomás ellenőrzése repülés
előtt, bekapcsolása repülés közben
és működésének ellenőrzése
Az éjjel-nappal kapcsolót a napszak
nak megfelelően be kellett állítani, a
fényerőszabályzónak pedig minimum
helyzetben kellett állnia. A feszültség
nek 27 V-nak kellett lennie.
Az állomást és a célzókészüléket
„melegen” kellett ellenőrizni, beszabá
lyozni, majd azt kikapcsolva volt csak
szabad gurulni, felszállni. A felszállás
után vízszintes szárnyakkal (az elekt
ron műhorizont se lógjon) az állomás
főkapcsolóját teljes helyzetbe kellett
tenni. Két-három perc múlva az állo
más „bemelegedett”, az indikátoron az
elektronikus vonalaknak, az elektron
műhorizontnak és 7000 m alatt a föld
zavaroknak kellett megjelenniük. Be
kellett állítani az elektron műhorizontot
vízszintes repülés közben 7 km-re, és

Jelölések
1. A szinkronizátor indító impulzusai;
2. Az adó 1,5 ps alatt kisugárzott impulzuskötegei;
3. A fűrészfog alakú, távolságmegállapító impulzusok;
4. A feszültség nagysága a visszaverődéskor vett je l pillanatában, mely a távolsággal
arányos.
5. ábra: Céltávolság mérése célzó üzemmódban

összehasonlítva működését az AGI-1essel ellenőrizni. A célzókészüléket
bekapcsolása után „giro” helyzetbe
kapcsolva a fesztávolságot 20 m-re
(25 vonás) kellett állítani. Az előírt kris
tályáram megléte esetén az állomás
üzemképes volt. A lokátort leszállás
előtt ki kellett kapcsolni!
Az elfogások eredményességének
utólagos ellenőrzése, értékelhetősé
gének biztosítása érdekében az indi
kátort az SZ-13, a célzókészülék ref
lexüvegét az FKP-2 fotogéppuska
fényképezte.
Tekintettel arra, hogy a repülőgép
megsemmisítő eszköze 3 db NR-23
gépágyú volt, csövenként 100 db lő
szerrel, 70% ŐZT (robbanó, gyújtó és
nyomjelző), 30% BZ (páncéltörő, gyúj
tó) megoszlásban, így a kis lőtávolságra való megközelítés szükséges
sége, a zavarszűrés hiánya és minde
nekelőtt lokátorának 3000 m-es alsó
működési határa hamar korszerűtlen
né tette az állomást, ezzel a harci re
pülőgépet is. A rajta repülő pilóták ki
magaslóan képzettek voltak, de a gép
- eredeti rendeltetésére - az 1960-as
évek elején egyre inkább alkalmatlan
ná vált. (Tény, hogy a típuson repülő
pilóták az alatt a 19 év alatt, amíg ez a
gép nálunk rendszerben állt, végig ki
tűnő eredményeket értek el. A külön
böző harcászati gyakorlatokon is min
dig jól szerepeltek, még a ténylegesen
aktív és passzív rádió és rádiólokátor
elleni zavarások körülményei között is.
Kiemelést érdemel: Dicső László őr
nagy 1964-ben ezzel a típussal lőtt le
éjjel egy röpcédulákat szóró léggöm
böt! Sajnos magas életkor miatt mind
össze öten kerültünk a MÍG-21MF fe
délzeti lokátorral bíró szuperszonikus
repülőgépre átképzésre. A számunkra
engedélyezett, a többi pilótához viszo
nyítva felére csökkentett mennyiségű
elfogási gyakorlattal is sokkal könynyebben és eredményesebben haladt
az elfogó kiképzésünk, a korábban
megszerzett elfogói rutin még jó né
hány évig jelentett előnyt a többiekkel
szemben. Szerettem a MiG-17PF-en
repülni, elfogásokat végrehajtani, még
az ún. „kemény” időjárási körülmények
között is. Nem mondom, hogy kimon
dottan élveztem a kabintetőn létrejött
elektromos kisüléseket jelző kékes
szikrákat, „dzsinneket", de az elfogási
feladatra összpontosítva szinte észre
sem vettem azokat. Nehéz, de szép
feladatokat repültem rajtuk. Igaz, sok
szor szinte csak az volt a szép ben
nük, hogy jól végre tudtam hajtani
őket. A gépek többé-kevésbé egyfor
mák voltak - talán a 838-as volt köztük
a legjobb. A lokátorok között több ked
venc volt, de egynek a célzó üzem
módját minden repülőgép-vezető szív

ből utálta, nevezetesen a 404-esét,
mert annak műmadara úgy ugrált,
hogy azzal eredményesen lőni bizony
kőkemény feladat volt.) Az a tény,
hogy MiG-17PF-ek lokátorának alsó
működési határa ilyen magas volt, az
ország légvédelmében komoly gondot
okozott. Az ebben az időszakban be
szerzett M ÍG-21F-13 gépek nem vol
tak elfogok, és a taszári MiG-19-es
század gépei a megduplázott befogási
távolsággal rendelkező RP-2 fedélze
ti lokátorukkal, RSZ-2USZ típusú
lokátorvezérlésű rakétáikkal lényege
sen korszerűbbek voltak, de az alsó
működési magasság vonatkozásában
hasonló problémákkal küszködtek. Ezt
a gondot még a MÍG-21PF, a
MÍG-21MF, sőt, a MiG-21bisz beszer
zése sem oldotta meg, csak az 1979ben beszerzett, „földháttér” zavarszű
rővel rendelkező lokátorral a MiG-23as jelentett érdemi változást.
A 60-as években a várható légi el
lenség csapásmérő erői - külső
függesztményekkel kis és közepes
magasságban - sebesség vonatkozá
sában még a MÍG-17PF lehetőségei
alatt maradtak, azonban ekkorra már
bonyolult időjárási körülmények között
is képessé váltak - az RP-1 lokátorá
nak alsó határa alatt - a csapásmérés
re kijelölt célobjektumaik megközelíté
sére, támadására. Ezért a fő gondot
jelentő lokátor alsó mérési magasság
határának javítása vált szükségessé.
Ennek érdekében a Szovjetunió és a
Bolgár Népköztársaság légierőiben az
RP-1-esen átalakításokat végeztek,
melyek átvételét 1965 tavaszán ne
künk is felajánlották.
Tekintettel arra, hogy ekkor már
csak a kecskeméti vadászrepülő-ezredben volt ilyen repülőgép, az aján
lat elemzésével az ezred szakmai irá

nyítását végző 2. Honi Légvédelmi
Hadosztály Repülő Törzsét, kiemel
ten annak rádiólokátor mérnökét,
Horváth Zoltán mérnök századost
bízták meg, repülőgép-vezetői részről
pedig engem.
A téma feldolgozása előtt szükséges
minimális összefoglalást adni a repü
lőgépről. VK-1F hajtóművének tolóe
reje utánégető nélkül 2700, annak al
kalmazásával 3380 kg, a legnagyobb
sebessége 1120 km/h, csúcsmagas
sága 15 580 m, felszállósúlya 6630 kp
volt. A repülőgép fegyverzetének haté
kony lőtávolsága 800 méteren belülre
esett, az előírt távolság lokátorral ve
zérelve 500-800 méter volt.
Mivel lokátora felderítési üzemmód
ban 14 fokos szögben lefelé is „mért”
és „földháttér-zavarszűrő” üzemmód
dal nem rendelkezett (más zavarszű
rési lehetőséggel sem), így gyakorlati
lag 3000 méter alatt célelfogásra telje
sen alkalmatlan volt, mert a földről
visszaverődött zavaró jelek között a
céljelek elvesztek. Célzó üzemmódját
a földháttér nem zavarta különöseb
ben: földön állva szögvisszaverőre be
fogva ellenőriztek a műszakiak, de a
töltő gépkocsikat is elfogta és mozgá
sukat is képes volt követni.
Az RP-1 korszerűsítésére beérke
zett ajánlatok lényege az volt, hogy egy újonnan beépített kapcsolóval - a
lokátor alsó antennájának kisugárzá
sát (így a földzavart is) kiiktatva, elmé
letileg kis magasságú tartományban is
lehetővé tette a cél felderítését (5. áb
ra). Az eddigiek ismeretében is látha
tó, hogy ezáltal a célzó üzemre való
átálláshoz szükséges egyik feltétel - a
mindkét antennával történő egyidejű
besugárzás - megteremtése csak az
alsó antenna visszakapcsolása után
lett volna lehetséges. Nyilvánvaló
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Jelölések
1. A lokátor indikátorán megjelenő földzavarok határgörbéje, mely annak belső távol
ságát jelöli a magasság függvényében. Ettől a távolságtól kifelé az egész indikátor
szinte „tejfehér” volt, benne a tényleges céljelek nem voltak láthatóak.
2. Átalakítás után az 1. jelentésével azonos.

3. Az alsó antenna kisugárzásának alsó határát, a 14°-ot ábrázolja.
4. Mint a 3., de az átalakítás utáni 6°-ot mutatja be.
Megjegyzések
1. Az 1. görbéből két adat szabályzatokban rögzített 3 km-es alsó mérési határt és a
3000 méteren 3 km-t gyakorlati tapasztalatom alapján 2500 m-en 2,5 km-re pontosítottam, míg a 7 km feletti magasságban a céljelek eltűnését - mint 2. fix pontot elfo
gadtam.

2. A 2. görbe megszerkesztéséhez emlékezetem alapján 3 pontot be tudtam jelölni:
1000 m-en 2 km, 1200 m-en 2,5 km és 1500 m-en 3,5 km. Arra is emlékszem, hogy
ekkor 3000 méterre emelkedve a zavarjel kitolódott 12 km-re, a felett eltűnt.
Emlékezetem helyességét bizonyítja, hogy az ezek alapján megszerkesztett görbe
értékei a 14°-ról 6°-ra csökkentett sugárzás alsó határaival arányosan módosultak.
3. Könnyű belátni, hogy földzavar határzónája az azon jóval belül eső kisugárzási zóna
határával éppúgy nem magyarázható, mint a 3000 méteres alsó működési határ, sem
pedig a zavarjelek 7000 m körüli eltűnése.

4. Bár mind ez ideig ezzel az elmélettel nem találkoztam, de úgy gondolom, hogy ez a
jelenség az antennáknak a sugárzásakor létrejövő mellékszirmok létével és azok föld
felületről való visszaverődésével magyarázható. A probléma e fajta megközelítése ben
nem is csak mostanában, emlékeim felidézése közben vetődött fel.
7. ábra: A földről visszavert jelek megjelenésének távolságai a magasság függvényében

azonban, hogy a repülőgép-vezető ki
kapcsolt alsó antennával nem tudta
megállapítani a cél hozzá viszonyított
magassági eltérését.
Ez az átalakítás a probléma megol
dását elméletileg is csak részben való
sította meg, míg repülőgép-vezetői
szempontból az elfogás rendkívül bo
nyolult lett volna. A repülőgép-vezető
azt, hogy a cél hossztengelyének síkjá
ba esik, elméletileg úgy tudta volna
meghatározni, hogy a gépet addig
emelte volna, amíg a céljel el nem tű
nik, majd süllyedve újból meg nem jele
nik, így elvileg egyre csökkenő hullámmozgással bekerülhetett volna annak
síkjába. Ekkor azonban akár 24°-os
szöget is elérhetett volna, ami felhőben,
kis magasságban megengedhetetlen!
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Ráadásul ennek kivitelezése - bármely
magasságban - a cél legkisebb manő
vere esetén is meghiúsult volna! Bár a
MÍG-17PF egy igen stabil repülőgép
volt, robottal nem rendelkezett. Kizáró
lag műszerek alapján kis és földközeli
magasságtartományban ilyen manőve
rek végrehajtása életveszélyes.
Mindezek egyértelműen mutatják,
hogy a felajánlott „megoldás” tényle
gesen csak minimális előnyöket adott
és a problémát nem oldotta meg!
A feladatot elemezve mindketten ar
ra a következtetésre jutottunk, hogy az
alsó antennára továbbra is feltétlenül
szükség van, de a lefelé irányuló szö
get valahogy csökkenteni kell! Ezt
1966 tavaszán Horváth Zoltán mk.
százados igen egyszerű és könnyen

kivitelezhető módon oldotta meg. Az
RP-1 -es lokátor alsó antennája erede
tileg a 14°-ot két sávban kutatta át. Ő
az alsó antenna második (alsó) kutata
tási sávját kiiktatta, így az állandóan
csak egy sávot kutatott. Ennek ered
ményeképp a lokátor által besugárzott
terület felderítő üzemmódon felfelé az
eredeti maradt, míg lefelé 6°-ra csök
kent. A befogás, a célzási üzemmód
változatlan maradt!
Az elgondolás jóváhagyása után
egy repülőgép lokátorának átépítését
engedélyezték. Az átépítés végrehaj
tása után a repülőgépet én repültem
be. A földháttér zavarainak magasság
tól függő megjelenési távolsága a
szögcsökkentéssel arányosan javult.
Ennek alapján már várható volt a siker,
melyet a második berepülés - célgép
követése különböző magasságokon egyértelműen alátámasztott: az elfo
gás 1200 m felett sikeresen végrehajt
hatóvá vált.
A berepülések eredményei alapján
az elöljáró szervek az átépítési javas
latot elfogadták, és intézkedés történt
annak az összes gépen való végrehaj
tására; ezzel egy időben pedig az állo
mánnyal való megismertetésére (al
kalmazását 3000 m alatt egyelőre
megtiltották).
Feladatot kaptam (további kísérleti
repülések felhasználásával) egyrészt
az alkalmazás minimális magasságá
nak meghatározására, másrészt a ki
képzési repülőgyakorlatok kidolgozá
sára és mindezek jóváhagyása után a
kiképzés beindítására.
Nyilvánvaló, hogy a széleskörű har
ci alkalmazás lehetőségének vizsgála
tánál a leggyengébb adottságokkal bí
ró repülőgép-vezetőket kell figyelembe
venni, ezért - felkészítés után - a be
repülési feladatot még több repülőgép
vezetővel is végrehajtattuk. Összesí
tett vélemények alapján a minimális al
kalmazási magasságot az elöljáró
szervek 1200, kiképzés során, felhő
ben 1500 m-ben határozták meg. Ez a
magasságtartomány a továbbiakban
LAMH (lokátor alsó mérési tartomá
nya) elnevezéssel honosodott meg va
dászrepülőink között.
Ezt követően kidolgoztam a kikép
zés repülési gyakorlatait, melyeket a
hadosztály repülőtörzsében megvitat
tunk. Az elöljáró elfogadta mind a gya
korlatokra, mind a bevezetés rendjére
kidolgozott javaslataimat. Jóváhagyá
sa után azonnal (a szabályzat kiadá
sát meg sem várva) meg kellett kezde
ni a kiképzést.
A végrehajtást módszertani foglalko
zás előzte meg. Addigra mind a repülő
gép-vezetők, mind a harcálláspont ráve
zető megfigyelői megismerkedtek a mű
szaki megoldással és az ebből fakadó

alkalmazási lehetőségekkel, az addig
szerzett tapasztalatokkal és az elfogá
sok végrehajtásának módszertanával.
Eredményes vizsgák alapján parancs
noki repüléssel indítottuk be a kiképzést.
A korábban kiképzett I. osztályú elfo
gó repülőgép-vezetők az új gyakorlatok
végrehajtását gyors ütemben - 1966
kora őszétől fél év alatt - sikeresen be
fejezték, melyek eredményességét
1967 tavaszán, egymás után több alka
lommal is, a készültségi szolgálat várat
lan ellenőrzésein magam célt repülve is
megállapíthattam. Ennyi év után is jól
eső érzéssel könyvelem el, hogy egy
ilyen bonyolult feladatot műszaki kollé
gám és barátom, Horváth Zoltán milyen
egyszerűen és sikeresen oldott meg; és
hogy a kiképzés kimunkálását és az azt
megalapozó módszertani munkát ma
gam végeztem, ami a konkrét harci al
kalmazás lehetőségének kiterjesztését
eredményezte.

S ztálini sólym ok
árnyékában
Szárnyaló gondolatok

Az elért eredmények értékét nagy
ban növeli, hogy ezen a típuson a leg
bonyolultabb kiképzési ágazatot jelen
tős mértékben nehezítő repülési fel
adatok végrehajtása során egyetlen
repülő esemény sem következett be!
Ezt elősegítette az is, hogy ezzel az
állománnyal már 1965 nyarától kizáró
lag műszerek alapján, befüggönyzött
kabinban ÁGI típusú műhorizonttal el
látott MÍG-15UTI repülőgéppel be
gyakoroltattuk az összetett műrepü
lést. A rendszeres végrehajtás biztosí
totta, hogy ezek a pilóták a repülőgé
pet annak bármely helyzetében, kizá
rólag műszerek alapján is tökéletesen
uralták.
Azt hiszem, az átalakítás nagysze
rűségét jól minősíti, hogy mintegy tíz
év múlva a MiG-21MF-en mi, akik
még a MiG-17PF-en is repültünk, a lo
kátor alsó mérési tartományában törté
nő elfogások végrehajtásakor bizony

„visszasírtuk" az átalakítás utáni jó
öreg RP-1-es lokátort, mert ebben a
magasságban legalább annyit tudott,
de azt sokkal megbízhatóbban, stabi
labban.
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Repülőgépmotorok az 1920-1940-es években I. rész
MA

MM

f.l

1L1SL4B

Fieldhouse HS-260

72.64

1L1SL4B

Ajax

125.152

1L1SL2B

Piper P-80

1L1SL2B

Piper P-100

2B2SL4B

Aeronca E-113

2B2SL4B

Aeromotion Twin

2B2SL4B
2B2SL4B

V

Nmax/n

260

Nmin/n

G

Gsp

25/6000

20

0.800

1865

80/1250

90

1.125

52.36

77

7,8/7200

3.3

0.423

55,6.40,8

99

8,8/7200

3.6

0.409

101,6.114,3

1853

46/2500

41/2250

57

1.239

95,25.104,8

1494

53/3100

50/2850

45

0.849

Air Power AP-52

103,0.92

1533

52/2950

49

0.542

Ambrosini P-25

85.72

317

22/3000

17.5

0.795

2B2SL4B

Bristol Cherub

90.96,5

1228

54/3200

43.5

0.806

2B2SL4B

Emadir CF-077A

95.88,9

1261

60/3400

47.3

0.788

2B2SL4B

Emadir CF-150A

125.100

2454

110/3400

59

0.536

2B2SL4B

Limbach Grob

72.85

692

28/4700

35

1.250

2B2SL4B

Macchi MB-2

78.78

745

20/3000

37

1.850

2B2SL4B

Mathis G2F

100.96

1507

40/2700

23/2250

55

1.375

40/2440

48

1.067

2B2SL4B

Praga B-2

105.110

1905

45/2510

2B2SL4B

Ursinus-2

85.96

1090

20/2400

27.8

1.390

2B2SL2B

IAR RB-155

50.39,5

155

15/800

9

0.600

2L1SL2B

Kröber 14-4

75.72

636

18/2700

2L1SL2B

Piper P-80/2

40.32,33

81

5,2/7200

2L1SL4B

Walter Atom

85.86

976

28/3000

3W1SL4B

Anzani

110.120

3420

25/1400

3CS1SL4B

Potez 3B

105.125

3247

70/2310

3L1SL4B

Walter Polaris

105.120

3117

70/2300

4B2SL4B

AMI-Praha Pixie

80,8.100

2050

50/2625

4B2SL4B

ABC Power Unit T-10

63,5.76,2

965

16,6/2650
25/2600

28

1.555

2.7

0.519

40

1.429

70

2.800

60/2200

60

0.857

50/1800

72

1.029

45/2350

58

1.160

25/4000

72.6

2.904

59

0.738

4B2SL4B

Aspin

83.80

1731

80/5000

4B2SL4B

Ambrosini P-70

100.92

2890

75/2500

78

1.040

4B2SL4B

AVA 4A-00

70.70

1078

30/2500

25/2300

37

1.233

4B2SL4B

Avco-Lycoming 0-145

92,1.89

2370

56/2300

43/2100

75

1.339

4B2SL4B

CNA D-4

100.95

2984

60/2100

82

1.367

4B2SL4B

Continental A40-4

79,4.95,2

1890

30/2575

59

1.967

4B2SL4B

Continental 0-200A

98,55.103,124

3292

100/2750

99.8

0.998

4B2SL4B

Continental A-50

98,4.92,1

2802

51/1900

4B2SL4B

Franciin 4AC

98,4.92,1

2802

61/2350

4B2SL4B

Limbach Grob SL-1700

88.69

1680

65/3600

60/3200

76

1.169

4B2SL4B

Minie 4DC-32

102.91,5

2991

80/2610

75/2575

85.5

1.069

4B2SL4B

Praga DR

95.100

2835

90/3000

78/2880

74

0.822

4B2SL4B

Zlin Persy II

86.95

2207

47/2600

45/2500

70

1.489

4A1SL4B

Alfa-R.-110 TÉR

118.140

6124

145/2400

149

1.028

4A1SL4B

Argus AS-8

120.140

6333

80/1400

116

1.450

4A1SL4B

DH-Gipsy Major I

118.140

6124

132/2350

122/2100

138

1.045

4A1SL4B

Hirth 504A2

105.115

3983

105/2530

85/2360

112

1.067

4A1SL4B

Mathis G4R

100.96

3018

100/3500

65/2850

4A1SL4B

Menasco Pirate C4S

120,7.130,2

5965

152/2260

4A1SL4B

Milwauke 70

98,4.118

3285

61/2050

90

1.475

4A1SL4B

Potez 4D-01

125.120

5894

160/2300

120/2300

143

0.894

4A1SL4B

Ranger G410B2

104,8.130,2

4492

167/2450

127/2250

157

0.940

4A1SL4B

Renault 4P

120.140

6333

145/2430

140/2400

147

1.014
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43/2100

120/2250

64

1.255

72

1.180

102

1.020

145

0.954

MA

MM

f.l

Nm ax/n

Nmin/n

4A1SL4B

Reginer-47

92.110

2925

V

76/2500

4A1SL4B

Walter Junior IV

115.140

5817

120/2200

4A1SL4B

Zündapp Z-9-92

85.88

1997

4V2SF4D

A.D. Grizodubov

105.85

4L1SF4B

Akron Funk E-200

98,4.108

4L1SL4B

Avia М-332

4L1SL4B
5CS1SL4B

G

Gsp

67/2400

105

1.382

105/2000

135

1.125

55/2550

60

1.090

2944

40/1400

127

3.175

3285

64/2125

118

1.844

105.115

3983

140/2700

102

0.729

Blackburn Cirrus M.

85.100

2270

55/2600

75

1.364

Armstrong Genet Major

102.102

4167

70/1850

76

1.086

5CS1SL4B

Avia R-7

120.125

7070

124/1900

151

5CS1SL4B

BMV-Bramo 10

83.88

2164

50/2300

75

1.218
1.500

5CS1SL4B

Brener 9-091A1

82.85

2244

43,5/2300

54

1.241

5CS1SL4B

Kinner K-5. II

108.133,4

6110

101/1810

125

1.238

5CS1SL4B

Kinner R-5. II

127.139,7

8850

162/1850

150

0.926

5CS1SL4B

Ken Royce Le Bond 5E

104,8.95,2

4106

71/1950

110

1.549

5CS1SL4B

Lambert R-266

108.95,2

4360

91/2375

102

1.121

5CS1SL4B

Salmson 5 AQ-01

100.100

3927

90/2550

97

1.078

5CS1SL4B

Security S5-125

120,7.127

7266

127/1950

148

1.165

5CS1SL4B

Siemens Halske SH-10

100.120

4710

70/-

117

1.671

5CS1SL4B

Svecov AS-11F

125.140

8590

145/1850

5CS1SL4B

Walter Vega

105.120

5195

90/1800

5CS1SL4B

Warner Scarab Junior

108.108

4947

91/2025

6A1SL4B

Alfa-R. 115-1

118.140

9186

200/2300

185/2100

210

1,050

6A1SL4B

Avia M-337AK

115.115

5975

210/2750

170/-

140

0,667

6A1SL4B

Bearn 6D

130.135

10750

425/2900

370/2800

315

0,741

6A1SL4B

DH-Six II.

118.140

9186

203/2350

188/2100

220

1,084

6A1SL4B

Ranger 6-440C2

104,8.128,8

6665

175/2450

173

0,991

6A1SL4B

Renault 6QU

120.140

9500

233/2500

6A1SL4B

Reginer

114.130

7962

180/2300

6A1SL4B

Walter Minor VI

105.115

5975

155/2600

6A2SL4B

Hirth HM-506A1

105.115

5975

160/2500

6A2SL4B

Menasco B-6

114,3.130,2

8016

162/1975

181

1,117

6B2SL4B

Continental 0-300

98,55.103,12

4720

170/2700

132

0,776

200

0,943

210

0,995

6B2SL4B

Porche 3,2

95.74,4

3164

212/5300

6B2SL4B

Praga M208-Doris

115.115

7164

220/3000

6L1SF4B

BMW V. A

160.190

22920

250/1400

6L1SF4B

Hierro-Ganz H-230

140.180

16625

250/1600

6L1SF4B

Mitchel AM-16

60.70

1188

48/5500

6CS1SL4B

Potez 6BA

105.125

6495

7CS1SL4B

Armstrong Cheetach

133,3.139,7

7CS1SL4B

Avia RK-12

130.130

7CS1SL4B

Avco Lycoming R530

7CS1SL4B

36/2300
120/1850
40/2260

79/2440

140/1800

218/200

158

1.090

102

1.133

107

1.176

240

1,030

208

1,156

140/2300

148

0,995

130/2330

153

0,956

200/-

256

1,024

220/1400

345

1,380

118

2,458

140/2310

130/2200

125

0,893

13647

360/2425

345/2300

301

0,836

12080

260/2200

200/2040

216

0,830

117,5.114,3

8676

213/2300

193/2100

195

0,915

Continental W-670

130,2.117,5

10950

243/2200

223/-

204

0,839

7CS1SL4B

Farman 7EA

115.135

9815

180/2250

7CS1SL4B

Isotta-F.Astra 762

154.160

20862

460/2000

440/1900

7CS1SL4B

Jacobs L4MB

133,4.127

12425

228/2000

177/1900

7CS1SL4B

Kinner C-7

142,9.152,4

17110

305/1800

7CS1SL4B

Ken Royce LB 7DF

108.95,2

6105

112/2150

7CS1SL4B

Mathis G7R

96.100

5278

175/3500

7CS1SL4B

Piaggio Stella 7C

146.165

19337

7CS1SL4B

Pobjoy Contract III

77.87

2836

7CS1SL4B

Siemens Halske SH 14

108.120

7695

160/2200

7CS1SL4B

Walter Castor I

135.170

17035

260/1850

7CS1SL4B

Warner Scarb R500

118.108

8270

175/2150

7CS1SL4B

Wright R-1300

155,6.160,2

21324

800/2600

180

1,000

328

0,713

218

0,956

273

0,895

125

1,116

115/2900

148

0,846

500/2100

460/2100

325

0,650

91/3500

80/3200

67

0,736

128/2050

135

0,843

242/-

250

0,962

165/2150

155

0,886

700/2400

461

0,576
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MA

fj

MM

V

Nmax/n

Nmin/n

G

Gsp

8A2SL4B

Alfa-R. 121RC14

120.110

9952

370/3000

350/3000

284

0,768

8A2SL4B

Argus 401

120.140

12667

275/2100

220/1900

232

0,844

8A2SL4B

Hirth HM-506A1

105.115

5975

160/2500

130/2330

153

0,956

8A2SL4B

Isotta-F.Cypselus

130.135

14335

493//2750

402/2500

370

0,750

8A2SL4B

Mathis G-8

96.100

16032

150/2550

90/2200

163

1,087

8A2SL4B

Potez 8D30

125.120

11780

450/2800

370/2800

383

0,851

8B2SL4B

Praga

95.100

5670

170/3000

150/2800

123

0,724

9CS1SL4B

Alfa-R. 126RC-34

146.190

28630

780/2415

750/2300

485

0,622

9CS1SL4B

Coventry LE1M

122.112

11784

540/3000

515/3000

350

0,648

9CS1SL4B

Avia RK-17

130.140

16725

420/2200

360/2020

260

0,619

9CS1SL4B

A. Lycoming R680E3

117,5.114,3

11155

305/2300

289/2200

241

0,790

9CS1SL4B

BMW 132 DC

155,5.162

27690

880/2450

655/2130

525

0,597

9CS1SL4B

„ Bramo 322H2

154.160

26820

715/2330

650/2150

490

0,658

9CS1SL4B

Bristol Pegasus

146.190,5

28700

840/2600

750/2250

467

0,556

9CS1SL4B

„ Mercurz IX

146.165

24860

850/2750

825/2650

454

0,534

9CS1SL4B

CNAC7

80.85

3845

180/4800

125

0,694

9CS1SL4B

Farman 9 EB

115.135

12620

250/2150

250

1,000

9CS1SL4B

Guiberson A-1020

130,2.139,7

16740

340/2250

325/2000

282

0,829

9CS1SL4B

Ivcsenko AI14FR

10200

300/2400

285/2400

217

0,723

9CS1SL4B

Lorraine-D.Agol

140.150

20780

600/2550

500/2400

390

0,650

9CS1SL4B

Piaggio PXVI-RC-35

146.165

24900

700/2200

650/2200

430

0,614

9CS1SL4B

Potez 9E

105.125

9740

240/2450

204

0,850

9CS1SL4B

Pratt-W.R-985SB

131,8.131,8

16185

455/2300

404/2200

290

0,637

9CS1SL4B

Pratt-W.R-1690

155,5.161,9

27710

484

Salmson 9ND

100.140

9896

810/2300
195/2130

760/2250

9CS1SL4B

175/2050

170

0,598
0,872

9CS1SL4B

Siemens Halske SH20

154.188

31516

600/1900

400

0.667

9CS1SL4B

Svecov AS/62

155,6.174,5

29826

850/2100

765/2030

548

0,645

9CS1SL4B

Walter Pegazus 2M2

146.190

28630

740/2420

580/-

488

0,659

9CS1SL4B

Wright R-1820F-54

155,6.174,6

29895

685/2100

560/1900

493

0,719

9CS1SL4B

Zbrojovka

120.130

13232

260/1560

10V2SL4B

Avia DR-14

120.125

14135

259/1900

12W3SL4B

Lorraine-D.

120.180

24430

12W3SL4B

Skoda L

140.160

29555

12W3SF4B

Nappier Lion IIB

139,7.130,2

321

1,235

250/1800

225

0,869

490/2050

450/1850

374

0,736

580/2100

500/2000

403

0,695

23950

460/2000

450/-

425

0,924

12B2SL4B

Potez 12D30

125.120

17670

650/2800

525/2700

440

0,677

12A2SL4B

Argus 410

105.115

11950

450/3210

360/3000

305

0,700

12A2SL4B

DH Gipsy Twelwe

118.140

18370

420/2400

390/2400

481

1,145

12A2SF4B

DB 600C

150.160

33930

1050/2400

800/2300

565

0,538
0,647

12A2SF4B

Jumo 210

124.136

19708

680/2700

550/2500

440

12A2SF4B

Jumbo 211 C

150.165

34990

1025/2300

780/2140

585

0,570

12A2SL4B

Hirth 512B

105.115

11950

390/3000

332/2810

275

0,705
0,544

12A2SL4B

IsottaF.Delta Rc20

132.160

26275

1085/2800

880/2650

580

12A2SL4B

Menasco Untiwin 520

120,7.130,2

17875

590/2400

525/2300

620

1,051

12A2SL4B

Ranger V770B4

101,6.130,2

12670

320/2400

310/2300

257

0,803

12A2SL4B

Renault 12S

105.115

11950

600/3300

495/3250

422

0,703
0,720

12A2SL4B

Salmson Vars

110.120

13685

500/3950

450/3800

360

12A2SL4B

Walter Sagitta II

118.140

18370

520/2600

500/2600

365

0,702

12A2SL4B

Allison V-1710C6

139,7.152,4

28030

1015/2600

710/2300

582

0,571

Magyarázat: Sajnos, az összes hengerelredezésről nincs kellő adat.
Jelmagyarázat: MA: motoradatok, ahol 1-28 a hengerek száma. L: álló, soros; B: boxer; V: V elrendezés
W: W elrendezés /3 sor/; A: lógó motor /lefelé néző hengerfej/; CS: csillagalakzat; M: M alakzat /3 sorba/;
H: H alakzat /4 sorban/; MM: motormárka; f.l: hengerfurat, löket /mm/; V: összhengertérfogat /cm3/;
Nmax/n: max.teljesítmény/fordulatszám; Nmin/n: min. teljesítmény/fordulatszám; G: önsúly /kg/; Gsp: fajlagos súly /kg/LE/
Demes Csaba
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Haditechnika-történet
Száz éve történt...

A k. u. k. hadsereg gépesítésének kezdete
Tóth György István, a Rába igazgatóhelyettese

1897-ben a Rába-parti járműgyárban vasúti kocsik gyár
tásával kezdődött az ipari tevékenység. A Magyar Wag
gon- és Gépgyár Rt. értesült arról, hogy Németországban
a hadsereget gépesített egységek felállításával kívánják
korszerűsíteni.
A Győri Hírlap 1903. augusztus 30-ai számában cikk
ben tudósított, hogy a gyárban kísérletek folynak Stoltzféle teher- és személyautók előállítására egy Kiéiből
megvásárolt szabadalom alapján. Ez a szabadalom az új
rendszerű gőzfejlesztő csöves kazán hatására lehetővé
tette az 50 atmoszféra magasnyomás elérését. Ezek
koksz- és olajtüzelésű kazánok voltak: a személyautó
olaj-, a teherautó kokszfűtésű volt. A gyár megvásárolta
Tlaskal-féle szabadalmat is, mert pénzügyileg a Wiener
Bankverein érdekeltséghez tartozott.
A kísérletek Stoltz és Hannomag kocsik egy-egy példá
nyával folytatódtak. A katonaság megrendelésére a
Tlaskal-féle szabadalom alapján kezdték meg a gyártást
1903-ban. Az első katonai vontatót 1904. február 25-én
próbálták ki nehéz terepen. A nagyközönség Bécsben az
V. Nemzetközi Automobil Kiállításon láthatta. A hatalmas
katonai jármű úgy szerepelt, mint katonai vontató, amely
mezőgazdasági és erdészeti terepen szállító és vontató.
A négyhengeres 40 LE-s motor benzinüzemmel műkö
dött (Daimler-rendszerű volt). A négykerék-kormányzású
és négykerék-meghajtású Tlaskal-féle szabadalom alap
ján gyártott vontató 10 db-os szériában készült el.
Csak az első mintadarabot gyártották le a kiállításra, a
többit csak a sikeres próbák után kívánták elkezdeni.
Pruska Ede főművezetőt bízták meg az első katonai au
tomobilok munkálataival és kipróbálásával, valamint be
mutatásának lebonyolításával. A bécsi haditechnikai ta
nács az osztrák wienerneustadti (Bécsújhely), a cseh pilseni Skoda, valamint a Magyar Waggon- és Gépgyár
Győr gyártóművek közül a győri és a Skoda-gyárat vá
lasztotta. A műszaki felügyeletet Ferdinand Porsche és
Rudolf Schiske mérnök gyakorolta.
Az osztrák Allgemeine Automobil Zeitung beszámolója
szerint: „Elsőrendű látványosság az egész automobilos
világ számára a négykerék-kormányzás és -meghajtás,
amely kanyarban 25 cm-es nyomot hagy, és 5 db pótko
csi követi a nyomot a fordulóban 20 m körben.” (A 25 cm
keréktalp nyomra vonatkozik, ez a talp szélessége.)
Az első világháború alatt megjelentetett gyári pros
pektus bemutatja a katonai járművek használhatósá
gát, amelyben leírják: „Gyár: Magyar Waggon és Gép
gyár Rt. Győr, 1903-tól foglalkozik automobiltervezés
sel és -gyártással (RÁBA-SPITZ 1903), valamint a ha
zai automobilipar megteremtése céljából készít járm ű
veket. Itt kiemelten szeretnénk kezelni a négykerékmeghajtású és -kormányzású járműveket, amely első
ként szerepel a magyar ipar történetében, mint úttörő
vállalkozás!”

(t

1944. XII.) emlékére

VT

1. ábra: Rába-Tlaskal Győr, 1905. K. u. k. vontató (modell)

z

3. ábra: Rába-Tlaskal Győr, 1905. Alváz + pótkocsi (modell)
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4. ábra: Rába-Tlaskal típus, 1905. К. и. к. M05 (modell)

A konstrukció jelentősen hozzájárult a kis teljesítményű
40 LE-s motorok maximális erőkifejtéséhez, a vastalpú
(kerekes) vontatók kialakításához. Egyenletes vontató
erején túlmenően egyszerűen lehetett kezelni. Formájá
ban a teherautóra emlékeztetett, a hegyi utak fordulóiban
nem akadt el, mert vontatmányával 5 db pótkocsi követte
a vonógép nyomvonalát, 20 méteren belül meg tudott for
dulni! A szerpentinek akadályainál az első és hátsó csörlőberendezéssel tudta felhúzni magát és a pótkocsikat.
A bécsi kiállításon a közönség megcsodálhatta a körbefordulást, a felkapaszkodást az emelkedőn és a pótko
csik felcsörlését is (egy pótkocsi hasznos terhe 5 tonna).
A vastalpas kerekek sima futófelületűek voltak, a terepen
vaskarmokat (koronák) lehetett felszerelni rájuk. Föld
úton, sárban és kötetlen (homok) talajon, valamint mo

f

20. SZÁZADI HADTÖRTÉNET
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csarakon át gázolt és vontatott. Az első mintadarab csak
első kormányzásé és tengelyű, a hátsó tengely lánchajtá
sú volt (a Tlaskal-szabadalom a vontatmányra épült
Renard francia mérnök tervei nyomán).
A húzóerő és az áttételezés, a nyomkövetés megkíván
ta a kedvezőbb kormányzást, ezáltal az egyidejű négykerék-meghajtást és -kormányzást, ezt alkalmazták a to
vábbi 9 db legyártásánál is. A Skoda-gyár 15 db-ot készí
tett. Átvette a további gyártást is kisebb módosításokkal:
45 LE-s motorral, új karburátorral (dupla Longomayer tí
pusú karburátor) és új hűtési rendszer megoldással.
A Ludwig Tlaskal-szabadalom száma: Patentnummer
21 606/1904 D. R. P.
Haris Lajos-Hajdú Ferenc

Mike Spick
A LUFTW AFFE Á SZAI (második kiadás)

Mike Spick műve az egyetlen m agyar nyelven hozzáférhető áttekintés
a Luftwaffe legeredm ényesebb vadászpilótáiról. Első kiadása rövid
idő alatt elfogyott a könyvesboltok polcairól, most újra kapható.
(Ugyanígy eltűnt, majd ismét m egjelent „A szövetséges légierők
A Jagdfltcgcrek taktikái
ászai”
című kötet is.)
és harceljarasai a II. világháborúban
A háború alatt angolszász oldalon propagandafogásnak vélték
(vagy saját hajózóik m oráljának m egőrzése érdekében annak nyilvá
nították) a német Experték sikereit. A fegyverletétel utáni kutatások
azonban bizonyították az adatok valódiságát. A tény az, hogy a lista
elején álló 35 német pilóta összesen 6848 ellenséges repülőgépet lőtt
le. A nappali vadászoknál Erich Hartmann 352, Gerhard Barkhorn
301, Günther Rail 275 légi győzelem mel fejezte be a háborút. Az éj
szakai bevetéseken Heinz-W olfgang Schnaufer 121 szövetséges gé
pet sem m isített meg.
Nem mindenki volt ilyen szerencsés. A legnagyobb Experték között is
aratott a halál. Harci bevetés során esett el Walter Nowotny (258 légi
győzelem), Otto Kittel (267 légi győzelem), Helmut Lent (110, zömében
éjszakai vadászként elért légi győzelem), Heinrich zu Sayn-Wittgenstein
(83, zömében éjszakai légi győzelem), hogy csak a legnagyobb neveket említsük. Csak a Második Front meg
nyitását követő első napokban 4 német ászpilótával végeztek a nyomasztó túlerőben lévő szövetséges va
dászgépek.
A könyv általánosan ír a legfontosabb hadszínterekről és géptípusokról, közben ismerteti az éjszakai vadászok
eredményeit. Válogatásszerűen mutat be egy-egy pilótát és légiharc-módszereit.

fi

304 oldal, 35 fotó, 25 ábra, 2500 Ft
Hájjá és Fiai Könyvkiadó Kft., Debrecen 2003
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Megint egy magyar!
Amerikai repülőmúzeum bővítése adományból

Washington Dullesról elnevezett nemzetközi repülőtere
közelében a motoros repülés századik évfordulójára nyílt
egy új, hatalmas repülőmúzeumi épületegyüttes. Az új lé
tesítményt a bőkezű adományozóról Udvar-Hazy Center
nek nevezték el.
Steven F. Udvar-Hazy természetesen Magyarországon
és Udvarházy Istvánként született. Hétéves korában is
merkedett meg a repüléssel, amikor szülei kivitték egy
katonai légi bemutatóra Budapest környékén. Családjuk
1958-ban az Egyesült Államokba menekült. 1966-ban
alapította első cégét a kaliforniai egyetemmel együtt,
majd 1973-ban résztulajdonosa lett egy másik vállalko
zásnak, amely napjainkban a polgári repülőgép-kölcsön
zés terén a világ egyik vezető cége. „A repülés összezsu
gorította a Földet és a nemzetközi érintkezés fő hordozó
ja” - mondta egyszer a több mint 6000 repült órával büsz
kélkedhető Udvarházy.
1999-ben kijelentette, hogy úgy látja, eljött az ideje an
nak, hogy visszaadjon az Egyesült Államoknak valamit
abból az értékből, amit a repüléssel neki juttatott. Az egy
kori magyar emigráns egy bőkezű ajándékozási gesztus
sal 60 millió dollárt ajándékozott a Smithsonian Intézet
nek azzal a céllal, hogy megfelelő kiállítási épületet épít
hessen a különböző raktárakban álló repülőgépek szá
mára, mert a Washington szívében, az ismert Mail téren
helyet kapott Air and Space Múzeumnak már nem volt
elég kiállítási területe. Az adományozó szerint a gesztus
„tükrözi a repülés iránti szerelmemet". A Smithsonian In
tézet hasonló című havi lapjának 2003. decemberi száma
megjegyzi, ez a példátlan adomány kifejezi annak az or
szágnak a szeretetét is, amely a repülés révén őt ilyen
körülmények közé juttatta. Az új épületegyüttes lehetővé
teszi, hogy a Smithsonian Intézet tulajdonában lévő repü
lőgépek közel 80%-át ki tudják állítani. Az Udvar-Hazy
Center és a Mail téri Repülő Múzeum együttesen a ha
sonló jellegű múzeumok között a világ legnagyobbjának

számít. A Mail téren évi 9 millió látogatót fogadtak hosszú
évek óta, az új helyen is évi 3 millióra számítanak.
Az acélbordákkal épített ívelt tetőszerkezetű hatalmas
épület 343,12 m hosszú, 75,6 m széles és a legmaga
sabb pontja 31,41m. Ebben a nagy hangárban összesen
200 repülőgépet tudnak majd elhelyezni a következő
években, valamint a hozzá csatlakozó űrhajózási hangár
ban 135 db adott jellegű kiállítási tárgyat. Az épületkomp
lexum magában foglal egy előadótermet és egy megfi
gyelőtornyot is, ahonnan a látogatók a Dulles repülőtér
le- és felszálló repülőgépeiben gyönyörködhetnek.
A kiállítás szervezői 10 részre bontották fel a bemuta
tott anyagot:
1. Üzleti repülés
2. Repülés a hidegháború éveiben
3. Kereskedelmi repülés
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4. Általános repülési kérdések
5. Korea és Vietnam
6. Repülés 1920 előtt
7. Korszerű katonai repülés
8. Űrtechnika
9. Sportrepülés
10. A második világháború repülőgépei

5. ábra: Rheintochter Rl
A németek a kétfokozatú légvédelmi rakétával a második vi
lágháború utolsó évében kísérleteztek. Ez volt a háború
egyik legnagyobb szilárd hajtóanyagú rakétája. Az R l raké
tára nem tartott igényt a Luftwaffe, ezért egy új változat, az
R lll fejlesztését szorgalmazta. Sok mindent meghagytak az
Rl felépítéséből, de a hajtóművet újratervezték. Ez már fo
lyékony hajtóanyagú volt, két oldalán szilárd hajtóanyagú
gyorsítórakétákat helyeztek el a nagyobb magasság eléré
sére.
A Smithsonian Intézet ezt a rakétát a haditengerészettől kap
ta 1969-ben, és az A ir and Space Múzeumban kiállították
1976-tól a 80-as évek elejéig. A rakétát 2002-ben restaurál
ták, és most eredeti színeiben látható.

A megnyitón 92 repülőgép volt látható. A bejáratnál rög
tön az Amerikai Légierő híres felderítő repülőgépe, a Lock
heed SR-71 tűnik szembe. Ez a gép közel 40 éves, és
még mindig tartja a magassági és a gyorsasági világrekor
dot. Látható az Enterprise űrrepülőgép is, amely soha nem
repült ki az űrbe, mert az atmoszferikus repülés és a le
szállási lehetőségek kísérleti vizsgálataira használták. A ki
állítás egyik legismertebb repülőgépe az Enola Gay, az a
B-29 Superfortress, amely 1945. aug. 6-án ledobta Hirosi
mára az atombombát. (A másik B-29-es, a Bockscar,
amely később Nagaszakira dobta le az atombombát, a Lé
gierő Múzeumában látható az Ohióban lévő Daytonban.)
Az Enola Gayt 1960-ban vonták ki a szolgálatból, és 1995ig raktárban tartották. Az atombomba ledobásának 50-ik
évfordulóján a gép egyes részeit bemutatták az érdeklődő
közönségnek. A bemutató nagy vihart kavart annak idején.
A Smithsonian munkatársai most tökéletesen restaurálták
a gépet. Az Enola Gay kiállítása most is tiltakozást váltott
ki, ezért műszaki megoldásként mutatják be, mint az első
túlnyomásos bombázó repülőgépet.
Hatalmas teret foglal el a 2003. májusban nyugdíjba
vonult Concorde is, amelyet a kivonás után az üzemelte
tő ajándékozott a múzeumnak.
Ritkaságszámba megy az a Focke Wulf Fw 190F típusú
második világháborús német vadászrepülőgép is, amelyet
egy a szomszédos Marylandben lévő raktárból tréler segít
ségével szállítottak a kiállítás helyére. (Egy Fw 190D típus
szintén Daytonban látható.) Ennek a repülőgépnek már vil
lamos működtetésű volt a futóműve, illetve a fékszámyai.
A padlózathoz közel a födémszerkezetről lóg le egy F4U
Corsair, amely a második világháború végén készült, de
gyártása még a háború után is folytatódott. Ez a típus részt
vett még a koreai háborúban is. A Corsairt kiengedett futók
kal és egy kissé megdöntve függesztették fel, mintha leszál
láshoz készülne. A hosszú orr-része miatt kellett megdönteni
leszálláskor, hogy a pilóta jól lássa a hordozó fedélzetét.
Érdekes kiállított darab a Boeing S-307, amely az
1930-as években épült, és 1938-ban emelkedett először a
levegőbe. A repülőgép szárnyát és farokrészét a B-17C
Flying fortress bombázó alapján tervezték. Ez volt az első
olyan utasszállító repülőgép, amelynek túlnyomásos bel
ső tere lehetővé tette, hogy mintegy 6000 méteren tudjon
repülni. A repülőgépet egy egykori múzeumi szakember,
Robert C. Mikesh - felismerve a repülőgép technikatörté
neti jelentőségét - szerezte meg múzeumi célra. A nagy
terjedelmű utasszállítót eddig nem tudták kiállítani.
Egy másik érdekes utasszállító a Boeing 707 mintapél
dánya, amely a Dash-80 (vágta) nevet viselte. A gép
1954-ben repült először. Tervezésekor a B-47-es és a
B-52-es bombázó repülőgépeket vették alapul, valamint
a C-47-es katonai szállító kapacitását. A későbbiekben a
KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgép alapjául
szolgált, amelyből 732 példányt gyártottak.
Az Udvar-Hazy Center teljes befejezéséhez még mintegy
92 millió dollárra van szükség, bár Udvarházy 5 millióval
megtoldotta példátlan összegű adományát. A hiányzó pénzt
a Smihsonian Intézet adományokból kívánja összegyűjteni.
Amaczi Viktor

Helyesbítés
A Haditechnika 2004/4. sz. 79. oldalon „Az RSO lánctalpas vontató” c. cikk bal hasábjában a 2. bekezdés első
mondata helyesen az alábbi:
„Az RSO kormányzása már a saját korában is a lánctalpas járműveknél alkalmazottak között a leggazdaságtalanabbnak és legelőnytelenebbnek számított” (Szerk.)
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A Megint egy magyar! c. cikk ábraszövegei (39. oldal)
1. ábra: A Styx
A Szovjet Haditengerészet felszín-felszín típusú hajófedélzeti
robotrepülőgépe 1958-ban állt hadrendbe. A szilárd hajtó
anyagú indítórakéta működése után gázturbinás sugárhajtó
művel közeledett a cél felé.
A hajdani Szovjetunió számos szövetségesét ellátta ezzel a
fegyverrel. Egy Styx süllyesztette el az izraeli EILAT rombolót
1967-ben. A fegyvert alkalmazták Vietnamban, a Perzsa
öbölben, valamint az India és Pakisztán közti fegyveres konf
liktus során. Kína is előállította a saját Styx-változatát.
2. ábra: Aichi M 6A1 Seiran
Az Aichi főmérnöke, Toshio Ozaki azzal a céllal tervezte ezt a
típust, hogy mint bombázó repülőgépet tengeralattjáróval tud
já k a cél közelébe szállítani. A japánoknak az volt a hadásza
ti elképzelésük, hogy ilyen úton képesek lesznek csapást
mérni az amerikai szárazföldre, valamint a hadászati fontos
ságú Panama-csatornára. A Seiran repülőgépekhez a japá
nok különleges repülőgép-hordozó tengeralattjárót fejlesztet
tek ki, amely ezeket a bombázókat a cél közelébe szállította
volna, ahol a szárnyak visszaszerelése történt volna.
Egyetlen Sedan bombázót sem vetettek be a japánok, de szá
mos jó műszaki megoldás születeti mind repülési, mind hadi
tengerészeti tekintetben. A kiállított M6A1 volt az utolsó sár
kányszerkezet, amit gyártottak és az egyedüli, amely túlélte a
háborús pusztításokat. A szövetséges csapatok fedezték fel a
lebombázott Aichi gyár romjai alatt.
3. ábra: SR-71
A kiállított repülőgép egyike a jó l ismert hadászati felderítő re
pülőgépeknek. Ez a gép 28 éves szolgálati ideje alatt 2800 órát
repült. Utolsó útján 1990. márc. 6-án Ed Yiedling és Joseph
Vida alezredesek beállították a sebességi rekordot, amikor Los
Angelesből Washington D. С.-be repültek 1 óra 4 perc 20 má
sodperc alatt, ami 3415 km/h sebességet jelentett. A repülőgép
a Dulles repülőtérről került a Smithsonian tulajdonába.
4. ábra: Okha-22
A második világháború vége felé Onishi Takijino altengernagy
azt tanácsolta a japán haditengerészetnek, hogy hozzanak lét
re különleges repülőgépeket különleges személyzettel, hogy
megakadályozzák az amerikai hadihajók partraszállási hadmű
veleteit a Fülöp-szigeteknél. A japánok a „tokko” (különleges tá
madás) szót alkalmazták az egységek megnevezésére, míg a
szövetségesek a „kamikaze” szót használták. A háború végéig
mintegy 5000 japán pilóta halt meg kamikazeakcióban.
Az Okhát úgy tervezték, hogy vezetője minimális gyakorlással
képes legyen a hordozó „Betty” (013-01) bombázóról leválva
a robbanófejjel ellátott repülőgépet a szövetségesek hajóira
vezetni. Míg a rakétahajtású Okha-11 típusból több példány
megmaradt, a gázturbinás sugárhajtású Okha-22-ből csupán
a kiállított példány létezik, amelyet 1945-ben, Japánban zsák
mányoltak. Ellentétben az Okha-11-esse! az Okha-22-nek
nem volt már harci alkalmazása.
5. ábra: X V -15
Az X V -15 dönthető rotorú helikopter mintapéldányának elké
szülte jelentette a fordulópontot abban a kutatási program
ban, amely az 50-es években kezdődött el. A feladat ismere
tesen az volt, hogy olyan repülő szerkezetet hozzanak létre,

amely helikopterként száll fel és le, de vízszintesen egy repü
lőgép sebességével halad. A kiállított X V -15 a második kísér
leti példány a kettő közül, amely a Bell cég, a NASA, illetve a
szárazföldi hadsereg együttműködése eredményeképpen el
készült. A géppel 1979 és 2003 között 700 órás próbarepülést
végeztek változatos körülmények között. Az X V -15 sikereire
alapozva indult meg a Bell és a tengerészgyalogság közre
működésével az M V-22 Osprey fejlesztése. Az Augusta
Aerospace közreműködésével a Bell elkészítette a polgári
változatot is Model 609 megnevezéssel.
6. ábra: A r-234B BHtz
A Blitz (Villám) volt a világ első sugárhajtású bombázó és
felderítő repülőgépe. A típus első bevetése 1944. aug. 2-án
volt a szövetségesek hídfőállásai felett Normandiában. A
Blitz 735 km/h sebességével könnyedén megszökött a szö
vetségesek légcsavaros repülőgépei elől. Az A r-23 4 nem
volt ugyan olyan híres, mint a Me 262, de a Luftwaffe egysé
geinél kiválóan tudták alkalmazni, különösen felderítő repü
lőgépként.
A kiállított repülőgép 1944. december és 1945. május között a
KG 76 hadrendi megnevezésű egység bombázója volt, majd
a brit csapatok zsákmánya lett Norvégiában. 1946-ban az
ohiói Wright repülőtámaszpontra szállították ellenőrző repülé
sekre. A légierő 1949-ben átadta a Smithsonian Intézetnek,
ahol 1984-89 között felújították. A repülőgépet, amely egyet
len megmaradt példány a világon, a Mollon lévő múzeumban
átmenetileg m ár bemutatták.
7. ábra: P-38
A P -38 Lightning (Villám) repülőgéppel 1942 és 1945 között
az amerikai pilóták harcoltak a Csendes-óceán, a Földközi
tenger és Észak-Afrika térségében, illetve Európa egén, töb
bek közt Magyarország fölött is. A Lockheed gyár mérnökei
Clarence Johnson vezetésével megalkották minden idők
egyik legjobb kétmotoros légcsavaros repülőgépét. A P -38
volt az első kétmotoros és az első orrfutós vadászrepülőgép.
A csendes-óceáni hadszíntéren a Lightning-pilóták több japán
repülőgépet lőttek le, mint a szövetségesek bármely más tí
pussal.
A kiállított repülőgépen az Ohióban lévő Wright légi támasz
ponton 1945. ápr. 16-án Richard I. Bong az első vadászpilóta
ász kísérleti repülést hajtott végre. A kísérlet célja a légcsavarállásszög-változtatás és a fordulatszám-összefüggések
tanulmányozása lett volna egy óra időtartamban, repülés köz
ben. A kísérlet eredménytelenül végződött, mert a jobb oldali
motor felrobbant, mielőtt a kísérlet befejeződött volna. A kiál
lított P-38-as 1943. nov. 6-án készült el a kaliforniai Burbankban.
8. ábra: Caurdan G.4
A típus az első világháború alatti útkeresés egyik jellegzetes
példája. A Caurdan G. 4 repülőgépet a felderítésen kívül már
bombavetési céllal is gyártották a franciák. A gép sebessége
és fegyverzete korlátozott volt ugyan, de megbízható volt, jó
emelkedési és repülési tulajdonságokkal rendelkezett, ame
lyek iskolatípusnak is alkalmassá tették. Sok szövetséges p i
lóta kezdte az alapkiképzést ezzel a típussal.
Ez a repülőgép egyike a legrégibb megmaradt bombázóknak
és az első világháború idejéből megmaradt nagyon kevés
többmotoros típusnak.

Az első nagyjavított M Í-24P harci helikopter átadása 2004. július 12-én
1. A Dunai Repülőgépgyár Rt.-nél 2004. július 12-én tartott
átadási rendezvényen a gyár ügyvezető igazgatója és Droppa
Gyula ezredes, ezredparancsnok
2. Az egyik M Í-24P a 4 gépből a beszállítás állapotában
3. A kiszerelt gázturbinák

4. A javításra váró további példányok
5. Az első nagyjavított gép és fegyverzete
6. A gép okmányainak átadása
7-8. Az első példány bemutató repülésen
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41 M. Túrán nehéz harckocsi (rövid csövű Túrán 75)
A hadi tapasztalatok alapján már 1941-ben világossá vált,
hogy a Túrán 40 mm űrméretű harckocsiágyú a kitűzött
feladatok végrehajtásához nem elég hatásos. A vezérkar
egy 75 mm űrméretű löveggel ellátott harckocsi megalko
tását követelte. Ugyanakkor előírta, hogy az új harcjármű
vet a már gyártásban lévő Túrán közepes harckocsiból oly
módon kell kialakítani, hogy a motor, a futómű és a torony
gyűrű ne változzék. E feltételeknek csak úgy tudtak eleget
tenni, hogy eleve egy rövid csövű, kisebb kezdősebessé
gű, kevésbé hatásos löveg beépítését tervezték.
A régi, monarchiabeli 76,6 mm-es Böhler löveget átter
vezték 75 mm-esre, hogy a páncéltörő lőszer alkalmaz
ható legyen hozzá. Ezzel együtt az alacsony kezdőse
besség miatt csak 500 m-ről volt hatásos a T-34-es ellen.
Bár az új harckocsi méreteit, páncélzatát és teljesítmé
nyét tekintve a közepes kategóriába tartozott, Magyaror
szágon - tekintettel 75 mm űrméretű lövegére - nehéz
harckocsinak tekintették. A módosított torony mintapéldá
nya a beépített rövid csövű ágyúval 1942 februárjában ké
szült el. A nagyobb torony és a súlyosabb fegyverzet a har
ci tömeg egytonnás növekedését jelentette, aminek követ
keztében csökkent a harckocsi fajlagos teljesítménye. A
nehéz Turánok gyártása a löveg előállításával kapcsolatos
problémák miatt csak 1943 elején indulhatott meg.
Az 1941 júliusában megrendelt második Turán-sorozat
309 harckocsija közül a honvédség 222 darabot nehéz
Túrán kivitelben rendelt meg a Weiss Manfréd Rt. gyárá
ban, a győri Magyar Waggon- és Gépgyárban és a Ganzgyárban. Az üzemeknek az utolsó 41 M. nehéz Turánt
1944 decemberében kellett volna leszállítani.

1. ábra: Egy új járm ű lövegburkolat nélkül

2. ábra: A 41 M Túrán 1944-ben utólag felszerelt kötény le
mezekkel

Túrán 75-rendelés

Rendelt
Szállított

W.M. Rt. Ganz

MWG

Összesen

62
62

68
68

222
180-182

92
50-52

A második rendelés eredetileg 254 db lett volna (309
db—55 db 40 M. típus = 254 db), de ez sem valósult meg,
mert az 55 db Túrán 40-ből csak 49-et készítettek el.
A tapasztalatok miatt igyekeztek gyorsítani a 75 mm-es
lövegek beépítését, mert a győri MWG, amely időarányo
san jól állt a szállítással, a saját gyártású T-40-es soro
zatból 8 db-ot már átépítve adott ki. Ezek az 1H -001;
-003; -004; -005; -006; -082; -08 4 rendszámú kocsik.

3. ábra: Budapesten szovjet gyűjtőhelyeken lévő Túrán 75
1945 nyarán

Kiadott rendszámok

W.M. Rt.
MWG
Ganz
2H-001 -tői 061 -ig 2H-201 -tői 315-ig 2H-401 -tői 492-ig
2H-077-től 089-ig
6 2 + 1 3 db
114 db
92 db
Ezek szerint összesen 281 kocsinak volt helye a soro
zatban, de csak 254 db rendelésről van adat. A 2H-000
rendszám többször felmerült, de ez a W.M. Rt. gyári pró
barendszáma volt, s mindig másik kocsi viselte.
Ezek szerint maximálisan 188-190 db jármű készült 75
mm-es löveggel, ezeket már szinte századonként osztot
ták el. Az 1. és 2. páncéloshadosztály harckocsiezre70 HADITECHNIKA 2004/5

4. ábra: A 2. páncéloshadosztály egy elhagyott Túrán 75 ko
csija Budapesten 1945 után

dében minden 3. században volt nehéz típus, az alakuló
8 db rohamtüzérosztály 2 -2 db-ot kapott kiképzésre, mi
vel Zrínyi-ll nem állt megfelelő számban rendelkezésre.
Nincs adat a lovashadosztály és az 1. tábori páncélos
hadosztály állományáról.
Az utólag készített kötényezési készletet a kocsik nagy
része megkapta. A gyártás 1944-ben többször megsza
kadt. A W. M. Rt. az 1944. VI. 27-i bombázás után nem
szerelt harckocsit, a győri MWG az 1944. áprilisi és júni
usi bombázásoknál sérült meg, ezért elmaradt a gyártás
ban, de egészen 1944 októberéig dolgozott. A MÁVAG
már eleve nem vett részt a Túrán 75 programban, mert a
Nimród és a Toldi—II—III gyártása teljesen lefoglalta, nem
volt elegendő anyaga sem.
A legyártott példányokból a minősíthetetlen magyar
hozzáállás miatt az országban semmi sem maradt. Egy
Turán-alvázat torony nélkül, mint átépített üzemi darut
használtak a Ganz-gyár Váci úti telepén 1957-ig, utána
nyoma veszett, nyilván a kohóba került.
Egy fennmaradt példánya ismeretes - a kubinkai orosz
harckocsi-zsákmányanyagban, a 24-es leltári számú
2H-083 rendszámú jármű, amelyet 1944 nyarán Stanislau térségében zsákmányoltak. Ez kipróbálás után ma
radt a gyűjteményben.

Főbb harcászati adatok
Harci tömeg:
Kezelők száma:

19 200 kg
5 fő

Teljes hossz:
Teljes szélesség:
Magasság:
Hasmagasság:
Nyomtáv:
Láncszélesség:
Fajlagos talajnyomás:
Motor:

5550 mm
2440 mm
2600 mm
380 mm
2020 mm
420 mm
0,65 kp/cm2
Weiss Manfréd V-8H 4
ütemű, 8 hengeres, benzin
Hengerűrtartalom:
14 866 cm3
Teljesítmény:
260 LE
Fajlagos teljesítmény:
13,5 LE/t
Legnagyobb sebesség úton: 45 km/h
Lejtőmászó képesség:
40°
Lépcsőmászó képesség:
0,80 m
Gázlóképesség:
0,90 m
Árokáthidaló képesség:
2,20 m
Hatótávolság úton:
150 km
Üzemanyag-kiszabat:
265 I
Sebességek száma:
6 előre, 6 hátra
Páncélzat:
13-50 mm
Fegyverzet/lőszer1 db 41M. 75 mm
javadalmazás:
űrméretű harckocsiágyú/
52 db; 2 db 34/40AM
8 mm űrméretű géppuska/3000 db
Rádió:
R-5/a

Sárhidai Gyula

Keresek 1:72-es Airfix RF-5E-, Heller Draken-maketteket bármilyen állapotban, illetve Fujimi MÍG-21PFM Indian
Tiger-, MiG-21 MF African MiG-, osztrák Draken-matricákat és festési útmutatókat, akár hiányos, illetve fénymá
solt formában is. Szintén keresek információkat atomhordozó F-104, illetve MiG-21-es gépekről.
Dénes Sándor, 5903 Orosháza, Virág u. 14. Tel.: (20) 595-6644; e-mail: d.nash@freemail.hu
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Világháborús roncsok a Duna Paks és Baja
közötti szakaszán IV. rész
Az ismertté vált úszómű-tulajdonosok válaszai is rövidesen
beérkeztek, ezek olvasásakor kiderült, kik a háború igazi
vesztesei, illetve haszonélvezői: „Tekintettel arra, hogy a
hajómalom önhibámon kívül a háború áldozata lett, és én
kártalanítást nem kaptam, így mint tönkrejutott ember má
sok szolgálatában keresem mindennapi kenyeremet, ezért
a kiemelési munkához sem emelőeszközzel, sem pénzzel
hozzáfogni nem tudok, csupán két kezem erejével mentem,
ami menthető. Ennél fogva kérem a t. Hivatal türelmét” - ír
ta kétségbe esve az egyik hajómalom-tulajdonos.
„Terhűnkre eszközlendő kiemelésre vonatkozóan azon
ban az igazgatóságnak az álláspontja, tekintettel arra,
hogy ezen jármű süllyedését háborús esemény okozta,
melynek megakadályozása nem állt módunkban, hogy
ezen jármű kiemelése után, ahogy Németországban törté
nik, nekünk költségmentesen legyen visszaszolgáltatva.
Annál is inkább, mint a békeszerződés értelmében Ma
gyarország területén hadicselekmények folytán megsé
rült vagy elpusztult csehszlovák vagyonért a magyar ál
lam kártérítéssel tartozik” - válaszolt a Csehszlovák
Dunagőzhajózási Rt.
A honvédség a békeszerződésből adódó leszerelések
miatt meglepő jelentést küldött: „Honvédségi eredetű ron
csok kiemelését a közeljövőben személyzet és felszere
lés hiányában nem tervezem végrehajtani.” Ugyanakkor
a Szovjet Állami Duna-gőzhajózás magyarországi vezér
ügynöksége kissé arrogánsán fogalmazott: „Felhívjuk a
Folyammérnöki Hivatal figyelmét egyben arra is, hogy a
Szovjet Állami Dunagőzhajózás Vezérügynöksége tudta
és beleegyezése nélkül - bárki legyen az - tilos kiemel
ni, szétbontani az elsüllyedt volt német vízi járműveket,
továbbá eltulajdonítani az azokban tárolt árukészletet.”
A szovjet állam kormányának határozata értelmében a
Duna magyarországi szakaszán 1948-ban 3 hajókiemelő
csoport kezdte meg a német vízi járművek kiemelését. E
kérdésben február 27-én Szovjetunió és Magyarország
határozatot hozott: „A mi hajóink kiemelésével kapcsola
tos összes hozzánk intézendő kérdés ügyében a Magyar
Közlekedési Minisztériumon keresztül kérjük a levelezés
lebonyolítását.”
„Vállalatunk mindenét elvesztette és semmi vagyona
nincs. Az elsüllyedt úszóműveket mégis szeretnénk ki
emelni és ezért előzetes megbeszélés alapján kiemelés
alapján kiemelési kölcsön iránt kérvényt nyújtottunk be a
Magyar Közlekedési Minisztériumhoz.” - Felső-tiszai Ha
józási Kft.
A levelezésekkel egy időben a roncsemelések tovább
folytatódtak. A Szovjet Állami Duna-hajózás Malagurszki
Lajos géplakatos mestert bízta meg a SDGP 764 sz.
uszály kiemelésével. A kiemelést április 2-án befejezték,
és írásban jelezték a Folyammérnöki Hivatalnak.
Április végén a hivatal megkapta azt az összesítést,
mely tartalmazta azon német tulajdonú vízi járműveket,
melyek a Szovjetunió magyarországi javait kezelő hiva
talnak kellett átadni. A jegyzék átvétele után a felsorolt
hajók kiemelését a hivatal nem sürgette, csak abban az
esetben, ha a hajózásra közvetlen veszélyt jelenthetett.
A kedvezőtlen időjárás augusztusban akadályozta a
roncsemeléseket. A viharos szél károkat okozott a Ger72 HADITECHNIKA 2004/5

jen-kalocsai hajóhídban. A megrongálódott híd egy ré
szét Bátánál fogták ki. A hídrész őrzéséért Horváth János
Báta külső rév napszámosa 300 forintot kért a hivataltól.
A rossz időszak kivételével az alacsony vízállásnak kö
szönhetően folyamatossá vált a roncsok kiemelése. A be
jelentési és engedélyezési folyamatok a feladatokhoz
mérten rendezetté váltak. A hivatal figyelemmel kísérte
és Bánhidi Béla műszaki tisztviselő útján ellenőriztette a
munkát.
A felső vezetésben az ősz folyamán átrendeződések
történtek. A Földművelésügyi Minisztériumban irodát ka
pott Hallosi miniszteri oszt. főnök elődeinek munkáját las
súnak találta, és „szakértelmét” tanúsítva új utasításba
foglalt feladatokat fogalmazott meg a roncsemelők részé
re: „Sürgősen állapítsa meg, hogy a hivatal szakaszán
hol vannak olyan hajóroncsok, melyek a hajóútban fek
szenek és ezért a hajózást akadályozzák, vagy pedig
más szempontból sértik a közérdeket, jégdugulást, árvízveszélyt vagy valami egyéb szerencsétlenséget okozhat
nak. Az ilyen hajók tulajdonosait hívja fel, hogy a roncsok
eltávolítását 2 hét alatt végezzék el, de legalább is egy
héten belül kezdjék meg...! Előterjesztésében feltétlenül
terjeszkedjen ki az 1488 fkm tájékán elsüllyedt NORA és
RUTHOF vontatókra is” - írta mindezt fenyegetőzve a
NORA kiemelését követő 10. hónap után.
A Folyammérnöki Hivatal nem kapkodta el válaszát.
Megismételte A 662-I /1947 sz. jelentésében foglalt kéré
sét: „Kérem a hajózási főosztályon vezetett nyilvántartás
alapján az alább felsorolt hajótulajdonos természetes és
jogi személyek vagy magyarországi megbízottaik, illető
leg a helyettük vagy nevükben intézkedni hivatott hivata
los szerv pontos címének közlését: Magyar Honvéd
kincstár, orosz hadsereg, német kincstár, Felső-tiszai Ha
józási Kft, S. D. R, C. S. D. R, S. B. D. szlovák, J. R. P.
jugoszláv, S. R. D. és N. F. R. román, Co. Mo. S. holland,
S. I. N. D. A. olasz, D. D. S. G. osztrák, B. L. német ha
jósvállalatok, ismeretlen számozású úszóművek tulajdo
nosai. Megjegyzem, hogy a kiemelésre vonatkozó felszó
lítást 1945. Vili. 4-én a hivatkozott szám alatt már adott ki
a hajózási főosztály.”
A vasúti híd roncsainak kiemelése folyamán egy isme
retlen eredetű fauszályra leltek a jobb parti hídrész alatt.
A hajó hátsó harmada hiányzott, kis víznél eleje kiállt a
víz alól. Ez a roncs volt az első hajózási akadály, amely
medervándorlás, kimosódás miatt elmozdult a helyéről,
így átfordulva láthatóvá vált. A rejtekében eddig megbújó
fauszály a kiemelést követően már csak hulladék fa érté
ket képviselt. Az elsüllyedt hajók rakományai iránt to
vábbra is megvolt az érdeklődés. A Magyar Ashalt Rt. a
Paks déli határánál elsüllyedt uszályból a bitument kíván
ta megszerezni. Erre engedélyt kapott a következő meg
jegyzéssel: „ Amennyiben a Magyar Folyam- és Teherhajózási Rt. idevonatkozó fuvarlevelei a háború folyamán
nem semmisültek meg, úgy esetleg mód kínálkozik arra,
hogy a fenti uszályhajó rakományának tulajdonosa meg
állapítható lesz”.
Az MFTR ősszel megkísérelte a Bajánál elsüllyedt át
kelő gőzőseinek kiemelését, de az emelkedő vízállás mi
att a munka abbamaradt. Ugyanakkor a MFTR 1107 mel-

A Paks és Baja közötti folyószakaszon elsüllyedt vízi járművek jegyzéke
Elsüllyedt hajó neve
Helye (fkm)

Süllyedés
Oka

Ideje

Ideje

Uszályhajók
ismeretlen

1529,3

ismeretlen
Comos Unfahr
CSDP 5005 vasuszály

1530
1479,9
1478,4 j. p.

KÉV 1

1479,8

1945. I. 12.

JRP 26642
görög uszály
MFTR 1204
BL 122
NFR 8105
fauszály
B L 1001
DGT 6740
SRD 778 BRAILA
görög uszály
román uszály
B L 1048
PANNIKA
MFTR 1107
ismeretlen
B L 1058

1479,7
1481,9
1481,9
1479,3
1481,3
1480
1477
1529,2
1481,3

1944. X.
1944. X.
1944
1944. X. 22.

6740
JRP 17704
BL 773 tankuszály
BL 718
67212
DDSG 67167
DGT 5803
B L 1059

1529,9
1528,8
1525,1
1524,9
1474,8
1529
1540
1477 j. p.

aknarobbanás
1944. VI. 13.
aknarobbanás
1944. IX. 6.
tüzérségi lövedék 1944. X. 22.

BL 112

1477. j. p.

elhagyták

ismeretlen

1477 j. p.

tankuszály

1477 j. p.

JÓZSEF

Kamarás-Duna

BL 140
B L 1059
B L 1072
BL 777 tankuszály
BL 53 tankuszály
DDSG 67212
MFTR 100

Baja
Baja
1476/77
1525

RBHV 18
APATIN 37
MFRT712
LILIKÉ
Vitéz fadereglye
uszály
uszály
SDGP 764 vasuszály
Csőpontonok
123 sz. hajó-ponton
MFTR100 sz.
Állóhajók
ordasi állóhajó DGT
érsekcsanádi állóhajó
+ bejáróhíd DGT
MFTR kikötő-ponton
DDSG kikötő-ponton

1478,2
1478,9
1480
1478,9
1528,9
1528,8

1477 j. p
Híd alatt j. p.
50 m
1479,2
1529,5
Paks

Kiemelés
Végezte

1947. XII.
1947. XI.

elhagyták

elhagyták
robbantás

1944. X. 22.
1944. X. 20.

oroszok
szlovák állami
hajózás
Bajai Hajózási
Szövetkezet

újvldéki(?>
1954. X.
1954. VII.
1948
1948. XII.
1947 és 1952

Bácska szöv.
Bácska szöv.
oroszok
Zerza Ferenc

1945. IX.

tulajdonos

Megjegyzés

15x25 méter desz
ka-rakomány
bitumenes
szénrakomány

998 t
kettétört
csak részben

szénrakomány

majdnem ép
1014 t

aknarobbanás

1944. VI. 14.

1944.
1944.
1944.
1944.
1944.

MESZHART

oroszok
oroszok

1946. X. 20.

tulajdonos

Deszkabombarakomány

megsérült
olajszállítmány
MACEDÓNIA
vontája
MACEDÓNIA
vontája
MACEDÓNIA
vontája
MACEDÖNIa
vontája
Bajai Halászati
Szövetkezet

X. 27.
X. 22.
X. 27.
VI. 14.
V. 22.

aknarobbanás
1944. X. 25.
roncson fennakadt 1947. V. 23.

1478,6 b. p.
1516,6 j. p.
Csertai-Duna 1481
1479
baleset

1948. XII.

1944. X. 22.

1945. II. 10.
elhagyták
elhagyták
tüzérség
akna
akna

1948

áruval elsüllyedve
30 vagon élelem
1947
1948
1947

MESZHART
Kis József
Nánai-féle

1947

1948. IV.

Malagurszki Lajos SZ.A.D.K.T.

1507
1479,3
1538 holtágban
1487,5
1531 j. p.
1479,6 b. p.
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25. ábra: A híd víz alatt maradt roncsainak felvétele az ötvenes évek közepén

lett egy 400 tonnás uszály került elő, melynek jele 104
vagy 109 lehetett.
Az előző év jelentését ismét pontosították, és a ron
csok (60) helyzetét térképre rajzolták. November 1-jén,
majd december végén törölték a BL 122 és DDSG 6740
sz. vasuszályokat, melyeket az orosz roncsemelő cso
portok időközben Budapestre vontattak. A novemberben
készült kimutatás 60 bejelölt roncsából április végéig kö
zel 30 darabot kiemeltek. A vízben veszélyt jelentő ma
radványokat fekete és piros úszóval jelölték meg. Május
hónaptól az Országos Vízgazdálkodási Hivatal vízügyi
ágazat államosításának időpontjától eltűntek az enge
délykérelmek és engedélyek. Ekkor készült az utolsó
pontosnak tekinthető összesítés, amelyben a roncsok
vízszíntől való távolságát is feltüntették. Októberben
ezen a szakaszon 18 roncsot tartottak nyilván, ezekből
csak a RUTHOF, az MFTR 1107 és az 1529,2 fkm-nél le
vő ismeretlen vasuszály volt a meder közepén, a többi a
part mellett, illetve a part rézsűjén kihúzva állt.
A teljes magyar Duna-szakaszon ekkor még 12 ma
gyar, 42 idegen, 20 ismeretlen, 27 orosz tulajdonú, öszszesen 116 úszómű volt a mederben. 1949-50 telén a
Duna befagyott. A hideg időben a roncsemeléseket nem
lehetett folytatni. A január 22-én kiadott terv szerint csak
a budapesti és győri folyammérnöki hivatal területén levő
roncsokat szándékozták kiemelni, és a terven felül kíván
ták végrehajtani az 1529 fkm-nél levő uszály, az 1520
fkm-nél levő motoros vontató és az 1480 fkm-nél levő 2
db csavargőzös kiemelését. Május hónapban Wehring
Péter, Baja thj. város polgármestere a város területén le
vő vörös hídnál hajóroncsot szándékozott kiemeltetni a
Folyammérnöki Hivatallal, oly módon, hogy felkérte a Fe
renc-csatorna Nemzeti Vállalat bajai szakaszmérnöksé
gét, hogy vízhasználati díjat szedjen a tulajdonostól.
Csakhogy tulajdonos nem lévén ezt a roncsot az elha
gyott javak kormánybiztosságának jogutódja, a pénzügyi
igazgatóság végeztette el. Ezzel egy időben a hivatal
Fajsznál egy-egy robbantó dereglyét és ettől északra,
Paks körül egy úthengert emelt ki a víz alól.
A KPM XIII. főosztálya, miután a Földművelési Minisz
tériumtól átvette a roncsemelések ügykörét, júniusban tá
jékoztatást kért a LM., az LVI. csavargőzös és az MFTR
1204 sz. ezertonnás uszály kiemeléséről. A 223/KPM
számon hajóknak szóló hirdetmény szerint e szakaszon
november 15-ig roncsemelések nem történtek, sőt a ba
jai híd roncsainak kiemelését is felfüggesztették. 1947
októberétől 1949 októberéig teljesen eltávolították az 1.,
a 6., a 7. hídnyílás-szerkezetet és a 4. hídszerkezet kis
víz fölé kiálló részeit. Ezt követően roncsemelési munkát
nem végeztek. A víz alatt levő roncsok bennhagyása mel
lett 1950-ben megkezdődött az új híd vasszerkezetének
építése.
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A félbemaradt kiemelési munkák következményeként a
mederfenéken fekvő roncsokat betemette az iszap, ez je
lentősen megnehezítette az újrakezdődő munkákat. Az
1951-ben végzett roncsemelési munkák csak próbaeme
lésekből és felvételezésekből álltak. A lerakodott iszap el
távolításának érdekében modellkísérleteket végeztek oly
módon, hogy uszályokat süllyesztettek volna a meder al
jára V alakban.
Az új híd építéséhez fel lehetett használni a korábbi fa
lazatokat, de a terveket úgy kellett készíteni, hogy a má
sodik ütemben a főtartókon kívül a vasúti pályától függet
len két, egy nyomtávú közúti pálya is megépíthető le
gyen. A főtartók rendszerét és kialakítási módját a gazda
ságosságra való törekvés és a szabadszerelés követel
ménye szabta meg. így a meder fölé négynyílású folyta
tólagos alsó pályás, míg a hullámtér felőli részre felsőpá
lyás szerkezetet terveztek.
Az árvízvédelmi és folyamszabályozási szolgálat KPMhez való tartozása idején a Közlekedési Kollégium 1951.
V. 4-i ülése hozott határozatot a roncsemelések ügyében.
Eszerint 1953. I. 1. után a roncskiemelések medertisztí
tás jellegű része (kőszekrények, cölöpök stb. eltávolítá
sa) a folyamszabályozási szolgálat feladatát fogja képez
ni. A megadott időpontig a nagyobb hídszerkezeti részek
eltávolítása a hídfenntartók ügykörében maradt.
Június 22-én váratlanul súlyos tragédiát okozott egy
mágneses akna. Mohács, Baja, Érsekcsanád kikötőit
érintve a DÖMÖS II. (volt JÓZSEF FŐHERCZEG, a
DÖMÖS I. Kiskörénél süllyedt el 1944-ben) személyszál
lító gőzhajó ifjú építőmunkásokat szállított Dunapentelére
a vasgyár építéséhez. A magas vízállás lehetővé tette a
kijelölt hajózási úton kívüli hajózást. A hajó alig hagyta el
Fájsz hajóállomását, mintegy tíz perc múlva óriási dörre
nést hallottak a hazatérő hozzátartozók. Fadd, Dombori
és Fájsz kikötőiből csónakokkal szinte azonnal az utasok
mentésére indultak, de már elkéstek, a hajó a kormány
állás magasságáig víz alá került. A balesetben legalább
harmincán meghaltak, több személyt Szekszárd, Baja és
Kalocsa kórházaiba szállítottak. Az akkor kiéleződött ju
goszláv külpolitikai helyzet miatt elhallgatták a balesetet.
Az áldozatokat Fájsz temetőjében csendben eltemették.
Az elsüllyedt roncsot a búvárok átkutatták, majd meg
kezdték a hajó kiemelését, amit olyan sietve végeztek el,
hogy mintegy 20 tonna roncsmaradvány a víz alatt ma
radt. Ekkor újra felállították az aknaszedő szolgálatot, de
a mágneses aknákat a kezdetleges eszközökkel nem le
hetett felderíteni.
A hajó tragikus körülmények közötti elvesztése után a
roncsokra vonatkozó adatokat igen szigorúan kezelték. A
kiadott levelezéseket a HM mind bekérte, így alig maradt
irat erről az időszakról. Csak azok a dokumentumok ma
radtak meg, melyek kiadása elkerülhetetlen volt:

„KPM XIII. főosztály.
A hivatkozott számú rendeletre jelentem, hogy f. hó 16án az 1509.2 fkm-nél levő DÖMÖS személyhajó roncsát
kiemelték, és azt emelőuszályra erősítve elszállították.
Baja, 1951. VII. 19.”
„KPM. XII. főosztály.
A hivatkozott számú rendeletre jelentem, hogy f. évi X.
2-án a Közúti Hídfenntartó Vállalat II. sz. hajóemelő cso
portja Baján az 1480 fkm-nél a jobb parton levő Lll. és
LVI. sz. MFTR csavargőzösöket kiszedte. 1951. X. 8.”
Az ebben az évben kiemelt 31 db hajózási roncsaka
dályból csak ez a három volt ezen a szakaszon. A kevés
számú hivatalos irat mellett előkerült egy eddig ismeret
len vízügyi dolgozó kézírása. A jelentés írója a német re
pülőgépet a fajszi állomáson látta a bal partra kirakva, to
vábbá aknamezőket jelentett öt különböző (folyamkilo
méter szerinti) helyszín feltüntetése mellett.
A roncsoktól, illetve aknáktól való félelem minden aka
dályt világháborús eredetűnek vélt. A BIHAR nevű gőzös
parancsnoka jelentette, hogy f. 22-én az 1486 fkm-nél 10
méterre a bal parttól a vontájában levő 722 sz. uszály egy
roncsba horgonyzott. A horgonyt csak nehezen tudta ki
emelni. A folyammérnöki hivatal szinte azonnal megkezd
te a felderítést.
„Az 1486 fkm-nél a közölt helyet átkutattuk, és két kő
kupacot találtunk. A helyet piros úszóval megjelöltük.”
A vízben maradt roncsok haszonvas értéke a kiemelé
si költségek emelkedése miatt csökkent, ezért a nyár fo
lyamán a Vas- és Fémipari Vállalatot felkérték értékbecs
lésre. A vizsgálat megállapította, hogy a fémhulladékok
értéke nem éri el a kiemelés költségeit.
Szeptember 25-én befejezték a bajai híd II. nyílásában
levő roncsok kiemelését. A MÁV szegedi igazgatóságá
nak II. pályafenntartási osztálya (a bajai híd fenntartása
ide tartozott) kérte a következő év hajózási útadatai sze
rinti roncsemelésekhez a tervezés ütemezését, de az is
mert átszervezések miatt a további roncsemelések abba
maradtak. Ebben az évben az elsüllyedt hajók közül a
DGT 6740 sz. uszályt emelték ki a víz alól.
1953-ban a Vízügyi Szolgálat árvízvédelmi és folyam
szabályozási szakágazatát a KPM-től újra az OVH hatás
körébe helyezték vissza. Ezt követően a vízügyi hatósá
gok hatáskörét a 1060/1953. IX. 30. Mt. 4. sz. határozat
8/f pontja biztosította a arra vonatkozóan, hogy kötelezze
a hídfenntartó és hajózási szerveket a roncsemelések el
végzésére. A háborús eredetű roncsok számának a csök
kenésével egyidejűleg növekedett a balesetekből adódó
süllyedések száma. Ezért kiadásra került a 3/1956. Vili.
18. KPM sz. rendelete, melynek a hajózásra vonatkozó
78. cikkelye iránymutatóként szolgált a mederbe került és
ott akadályt képező tárgyak kiemelésére.
A Szovjetunió az ötvenes évek elejétől - érdekvesztés
miatt - a lefoglalt roncsokat a víz alatt hagyta. 1957-től
kedvezően változtak a Szovjetunió szándékai, ezért a
MAHART lehetőséget kapott a RUTHOF gőzös kiemelé
sére. A felszínre hozott hajót másfél éves helyreállítási
munkával üzemképessé tették. Ezt követően az
ÉRSEKCSANÁD nevet kapta, utalva az elsüllyedés he
lyére.
A következő évben a Hídépítő Vállalat kiemelte a bajai
híd 4. nyílásában levő uszály roncsait. A kiemelés nem
várt fordulatot hozott a víz alatt levő hídroncsok tekinteté
ben. A megváltozott áramlási viszonyok miatt a hídroncs
a kiemelt uszály miatt felbillent, a pályatest merőlegessé
vált a víz mozgási irányára, ennek hatására zátony kelet
kezett. Félő volt, hogy a hídlábak kimosódnak. Ekkor
még a 3. nyílásban 500, a 4. nyílásban 250 és az 5. nyí
lásban 150 tonnányi hídszerkezet feküdt a mederben. A

26. ábra: A DÖMÖS eredetileg mint JÓZSEF FŐHERCEG
hajózott a Dunán (1942)

roncsemelést a továbbiakban nem lehetett elodázni.
1963-ig, sokkal megfontoltabb munkát végezve, kiszed
ték a hídroncsokat. Az évek folyamán lerakodott hordalék
mozgásba jött, aminek következtében egy eddig fel nem
fedezett, elsüllyedt harckocsira leltek. A harckocsit szin
tén kiemelték. A bajai híd árterében levő hidjai alsó élé
nek a magassági helyzetét a 44327/1912 kér. min. rende
letben előírt módon a legnagyobb vízhez képest 1 és 2,5
méterben határozták meg. Az árvizek folyamán kiderült,
hogy a megváltozott áramlási viszonyok miatt nincs meg
a megfelelő átfolyási keresztmetszet, a magasság csak
60 cm, ami súlyos jégdugulással járó árvízveszélyt hor
doz magában, ezért a 28/1959. V. 9. sz. kormányrende
letben meghatározott magasságra emelték fel a hídszer
kezetet. Az utolsó világháborús eredetű roncsok felszín
re hozására a paksi atomerőmű építése folyamán került
MFTR Lll, MFTR LVI: 1921-ben épültek a Ganz-Danubius
hajógyárban. 1944. október hónapban Bajánál elsüllyesztet
ték. 1951-ben kiemelték, majd szétbontották.
RÁKOS: 1921-ben épült a Ganz-Danubius hajógyárban,
TOLNA névvel. Eredeti jele St. 9., majd a Földművelésügyi
Minisztérium átvette és átkeresztelte RÁKOS névre.
1944. október 8-án akrarobbanás folyamán elsüllyedt.
1949-ben kiemelték. 1956-ban vontatóhajó a MAHART-nál,
neve ismét TOLNA.
ÉRSEKCSANÁD: 1922-ben épült a Chr. Ruthof hajógyár
ban (Regensburg) a B. L. részére RUTHOF névvel. 1944ben Érsekcsanádnál aknarobbanás következtében e ls ü l
lyedt. 1947-ben átadták az oroszoknak, de ők nem emelték
ki. 1957-ben a MAHART kiemelte. 1958-ban ÉRSEKC
SANÁD névvel üzemel. 1975-ben leselejtezték, majd átadták
a regensburgi hajómúzeumnak.
DÖMÖS: a Ganz-Danubius hajógyárban épült az MFTR
részére mint JÓZSEF FŐHERCZEG. 1919-ben VARJÚ,
majd DÓZSA GYÖRGY. 1920-ban ismét JÓZSEF FŐHER
CZEG. 1944-45-ben Ausztriában volt. 1946-ban JÓZSEF
névvel hajózott. 1947-ben a MESZHART-nál új neve
DÖMÖS. 1951-ben egy aknán felrobbant, kiemelés után át
építették állóhajóvá Dunaföldváron, az I. sz. állóhajó, majd a
314. állóhajó jelzést viselte.
BÁCSKA: 1919-ben aknarakás folyamán felrobbant. 1948ban részlegesen, majd a paksi atomerőmű építésekor telje
sen kiemelték és szétbontották.

27. ábra: A HT 2004/4. sz. 23. ábra hajóinak adatai
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28. ábra: A JÓZSEF FŐHERCEG a nyugatról visszatért
hajók között (1946)

sor. Ekkor emelték ki az első világháborúban elsüllyedt
BÁCSKA és az 1951-ben elsüllyedt DÖMÖS gőzhajó víz
alatt maradt részeit.

Felhasznált irodalom
Baja-bátaszéki vasúti híd roncsainak felvétele. Alsódunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Tervtár, 1963. évi roncs
felvétel.
Dunai hajózást veszélyeztető híd- és hajóroncsok fel
vétele. ADUVÍZIG tervtár, 1963.
Elsüllyedt hajóroncsok felvétele. BÁCSKA vontatógő
zös, 1964, ADUVÍZIG tervtár.
A Duna hajózási vázlata 1565-1428 fkm között. 1948.
Forgács Emil, Szecsődi János, MAHART.
40,259/1945. VII B.1 iktatószámú jelentés a hajózási
viszonyokról. 1945. IV. 15.
Szabadkai János csoportvezető jelentése a kitűzések
ről. 1945. június 1.

9160/1945 ME sz. rendelet a hajózási tárcaközi bizott
ság megalakulásáról.
Helyzetjelentés a Fajsz-bajai Duna-szakaszról, csó
nakkal bejárva. 1945. III. 8.
151/ rf. rendőrségi feljegyzés, Rajk László belügymi
niszter részére a SZEB engedély kiadásáról. 1946.
Vili. 1.
512/1947 sz. jelentés a NORA holland motoros uszály
kiemeléséről, 1946. dec. 9.
Roncsemelési engedélyek és megbízások összesítője
1947-49 között.
Jegyzőkönyv a hajózási tárcaközi bizottság munkájáról
1947. október 7-étől folytatólagosan.
Kimutatás a Dunán elsüllyedt úszóművekről. 1947.
V. hó.
Kimutatás a Dunán elsüllyedt úszóművekről. 1947. no
vember hó.
662/1947 számú jelentés az elsüllyedt, illetőleg már ki
emelt úszóművekről az 1539-1434 fkm közötti Dunaszakaszrészről.
209. 860/IV. 1B 11 számú beadvány az ETELE moto
ros vontató balesetéről.
A 607/1947 sz. jegyzőkönyv térképmellékletei.
Magyar Hajózás szaklap tájékoztatója a MFTR TAS
nevű gőzösének tragikus körülmények közötti elsüllyedé
séről.
30831/1959 sz. jelentés a bajai Duna-híd roncseltávolítási eseményeiről.
Kimutatás az 5 éves tervben kiemelt hajókról, 1951. év.
Bp„ 1951. dec. 1.
1947. december hóban kiemelt úszóművek az
1539-1434 fkm között. Jelentés a Közlekedési Miniszter
úrnak, 1948. II. közlekedésügyi miniszteri levelek. E ls ü l
lyedt úszóművek kiemelése.
306/1948. Pontonhídrészleg kifogása Bátánál, 1948.
IV. 8., gerjeni hajóhíd állami építésvezetősége.
Tóth Ferenc

A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata I. rész
A trianoni békediktátum határozványai következtében
1938-ig hivatalosan nem létezhetett légierő a Magyar Ki
rályi Honvédség hadrendjében. Az 1920-1938 közötti
időszakban, melyet a „rejtés időszakának” is neveztek,
Légiforgalmi Hivatal, majd Légügyi Hivatal néven szer
vezték a légierő parancsnokságát.
Egyenruházati téren a rejtés azzal járt, hogy az erede
tileg a repülőcsapatok számára 1920-ban tervezett
egyenruházatot végül nem adták ki. A rendelet a földi
erők egyenruháját írta elő, fehér hajtókával és a bal felka
ron viselendő léghajójelvénnyel (ilyet hordtak a Monar
chia idején a repülők a gallérhajtókájukon).
így azután a pilóták képzésével foglalkozó szombathe
lyi pilótaiskola hallgatói polgári öltözéket viseltek, a kora
beli fényképeken is a kor divatjára jellemző ellenzős
sportsapkában, bőrzubbonyban vagy bőrkabátban és
térdnadrágban láthatjuk őket. A repülési feladatokat nyá
ron vászon, télen bőr kezeslábasban hajtották végre,
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ezekhez a pilótafejvédők számtalan változatát használ
ták, nyáron általában vászonból, egyébként bőrből.
1930-ra a „rejtett" légierő fejlesztése már olyan méreteket
öltött, hogy a Légügyi Hivatal elérkezettnek látta az időt
egyenruházat bevezetésére, jóllehet a megalkotott egyen
ruházati szabályzat fedőlapján még a „Repülő formaruha
leírása” cím olvasható. A szabályzat egyes fejezetcímeiből
is jól látszik a rejtés időszakának zűrzavara, hiszen míg a
tiszti egyenruházatról szóló rész a „M. kir. Légügyi Hivatal
tisztviselőinek egyenruhájáról” címet kapta, addig az altisz
teket érintő rész az „Altisztviselők formaruhája”, míg a le
génységi ruházatot leíró fejezet az „Egyéb személyzet és
szerelőiskola formaruhája” címen szerepelt, vagyis a kora
beli szabályzatkészítő sem volt teljesen tisztában a pontos
kifejezésekkel, illetve a tiszti egyenruházat tekintetében
egyszerűen „elfeledkezett” a rejtés követelményeiről.
Áz 1930-as öltözködési utasítás a honvédségétől meg
lehetősen elütő ruházatot (formaruházatot) írt elő a légi

erő tagjai számára. A tányérsapkából, fazonos zubbony
ból és pantallóból álló öltözet a kor általános repülődivat
ját igyekezett követni, az úgynevezett „magyar” (valójá
ban inkább monarchiabeli) hagyományokat jórészt figyel
men kívül hagyva. Ezzel talán a légierő „modernségét” is
hangsúlyozni kívánták, illetve a folyamőrség mintájára melynek tagjai a tengerészhagyományokat követő
egyenruhát viseltek - az önálló haderőnemiséget kíván
ták külsőségekben is demonstrálni. Elképzelhető továb
bá, hogy 1930-ban még a rejtésből adódó szándékosság
is abba az irányba hatott, hogy a repülő formaruha sem
miképpen se hasonlítson a katonai egyenruhához.
Az utasítás megfogalmazása szerint a repülőruházat
zöldesbarna gabardin anyagból készül, illetve nyári válto
zata fehér zsávolyból. Ez a zöldesbarna szín a valóságban
némileg különbözött a honvédségnél rendszeresített tábo
ri barna ruhaszíntől - világosabb és kissé szürkésebb ár
nyalatú volt - , nem tudni, vajon véletlenül vagy tudatosan.
A tányérsapka szabása sem egyezett meg a folyamőrség
tányérsapkájával, tehát itt sem a készen átvehető mintákat
követték az egyenruha tervezői, hanem újat és egyedit kí
vántak alkotni. A sapka tányérrészét jóval nagyobbra szab
ták és az eleje magasabbra ívelt, illetve szemernyője nem
a sapka anyagából készült, hanem zöldesbarnára festett
bőrből. A sapka díszítései (fonott sapkazsinór, paszomány,
sapkajelvény, gombok) a tisztek (tisztviselők) részére ara
nyozott kivitelben, altisztek (altisztviselők) részére ezüstözött kivitelben készültek. A fazonos, derékba szabott,
négyzsebes zubbony négy gombbal záródott, hátul közé
pen egy ülőhasítékkal látták el. A gombok színe állománycsoportok szerint változott (arany/ezüst). A rendfokozati
jelzéseket levehető váll-lapokon viselték. A váll-lapokon kí
vül csak a jobb mellzseb fölötti pilóta-, ill. megfigyelőjel
vény díszítette a zubbonyt (melyeket természetesen csak
az arra illetékesek viselhettek). Az 1930-as szabályzat
szerint a zubbony szerves tartozékát képezte a tiszti/altiszti deréköv, ezt azonban később - bizonyos öltözettípusok
nál - felváltotta a honvédtisztek által használt derékszíj,
praktikus okokból.
A deréköv fekete pamutszövetből készült, elöl kerek,
aranyozott rézcsattal záródott, melyen a repülőjelvényt
tölgy- és babérkoszorú fogta körül, fölül kétoldalt „Isten
nel hazáért" felirattal. Ezen az övön kellett viselni - meg
határozott alkalmakkor - a repülőtiszti tőrt. Az altiszti öv
hasonló kivitelben készült, csak barna bőrből és bronzozott csattal. Az altiszti tőr formája megegyezett a tiszti tő
rével, de aranyozott helyett ezüstözött és bronzozott al
katrészekkel.
Az öltözethez tartozó nadrág is a zubbony modern sza
básához alkalmazkodott, s szemben a honvédségnél ál
talában használt nadrágtípusokkal, pantalló szabásban
készült, alul felhajtással, mely a kor férfi nadrágdivatjá
nak meghatározó eleme volt, a viszonylag bő, de egye
nes szabású szárral együtt. A zubbonyhoz igazodott a
köpeny szabása is, vagyis kihajtott gallérral készült, s a
rendfokozati jeleket váll-lapon kellett viselni. A pilóta-, ill.
megfigyelőjelvény viszont átkerült a mellrészről a bal köpenyujjra.
A repülőszimbolika legfontosabb elemévé (s a későbbi
légierő hivatalos jelvényévé) a kiterjesztett szárnyú sas
(feje fölött a Szent Koronával) vált. Megjelent a sapkajel
vényen, a gombokon, a pilóta- és a megfigyelőjelvényen
is. Később a sast „átkeresztelték" turulmadárrá, a magyar
legendák mitikus madarává, hogy jobban illeszkedjen az
„ősi” tradíciókhoz, de az 1930-as szabályzat még sasként
említi. (Lehetséges, hogy a szabályzat szövegének meg
fogalmazója nem volt tisztában a turul mibenlétével.) Kü
lönleges jelvényt kapott a Légügyi Hivatal főnöke, mely a

pilótajelvényhez hasonlított, de a sas törzsét egy arany
fonálból hímzett babérkoszorú fogta körül. Szintén a jobb
mellzseb fölött kellett viselni.
A rendfokozati jelek - mint említettük - a váll-lapokra
kerültek, s formájukban is eltértek a honvédségi rendfo
kozati jelektől, a hagyományos csillagok helyett különbö
ző szélességű paszománysávokat alkalmaztak, hasonló
an a folyamőrség rendfokozati jeleihez, de a tradicionális
tengerész Elliot-szem (a legfelső paszomány hurokba
hajtását nevezték így, melyet a világ legtöbb haditenge
részeténél alkalmaztak) helyett egy „V" alakba hajtott pa
szománydarab díszítette a váll-lapokat, a repülő szárnya
kat szimbolizálva. Egyedül a Légügyi Hivatal főnöke vi
selt а „V” alakú paszomány helyett babérkoszorúval öve
zett Szent Koronát a váll-lapján.
A Honvédség mintájára állománycsoportok szerint
megkülönböztető (alátét)színek használatát rendelték el,
ezek a váll-lapokon jelentek meg, minthogy a repülők
nem hordtak gallérhajtókát. A rendszeresített színeket a
következőkben határozta meg az 1930-as szabályzat:
hajózó repülő tisztviselők - fekete bársony; gazdászati
tisztviselők - világos szürkéskék posztó; orvosok - vilá
gosszürke bársony; bírák - világoskék bársony;
intendánsok- lila bársony; műszaki tisztviselők - fűzöld
bársony; szertári tisztviselők - fűzöld posztó; számvevő
ségi tisztviselők - lila posztó; irodai tisztviselők - kávé
barna posztó.
Ez a színrendszer végül nem valósult meg, az 1938-as
„Felszerelési és málházási utasítás” szerint ugyanis
egyes beosztott szaktisztek (például a gazdászati tisztek,
orvosok, időjelző tisztek és műszaki vezetők) a földi erők
egyenruháját viselték. A vezérkarhoz beosztott repülő
tisztek a vezérkari tisztek skarlátvörös-fekete színössze
állítását hordták váll-lapjukon, a repülő-műszakiak pedig
kárminvörös színt kaptak. A repülőtiszti öltözetet barna
fűzős félcipő egészítette ki, szintén a korabeli férfidivatot
követve, szemben a többi tiszt hagyományos „cúgos” ci
pőjével. A zubbony alatt lehajtott gallérú drapp inget kel
lett viselni, fekete nyakkendővel.
Nyáron, megengedett öltözetként a fent ismertetett
egyenruha fehér vászonból készült változata is viselhető
volt, azzal a különbséggel, hogy a fehér tányérsapka ál
lórészét fekete selyem (vagy műselyem) szalag borította,
s a sapkaernyő fekete lakkbőrből készült. A fehér ruhát
csak fehér inggel és fekete nyakkendővel volt szabad
hordani, fehér vagy barna félcipővel. Fehér félcipő viselé
se esetén a fehér zoknit is előírták. A nyári ruházat vise
lését szolgálatban a repülőtér-parancsnok határozta
meg, szolgálaton kívül tetszés szerint lehetett hordani,
ünnepélyes alkalmak kivételével.
A tisztikar részére társasági egyenruházatot is rend
szeresítettek, sötétkék és fekete színben, előbbit a hajó
zóállomány, utóbbit a nem hajózó állomány részére. A
társasági ruházat szabásában megegyezett a köznapi ru
házattal, kivéve a zubbonyt. A társasági zubbony még
jobban hasonlított egy férfizakóhoz, minthogy mellzsebek
nélkül és bevágott alsó zsebekkel készült. Díszítése (válllapok, melljelvény, gombok) megegyezett a köznapi zub
bonyéval. Fehér ing, fekete nyakkendő és fekete félcipő,
valamint természetesen a repülőtiszti öv egészítette ki az
öltözetet (esetenként tőrrel). Megengedett öltözeti forma
ként a társasági ruházatot nyáron fehér sapkával is visel
hették. Nagytársasági öltözethez keményített ing és cso
kornyakkendő járt. A megengedett egyenruházati cikkek
hez tartozott a trencskó szabású esőköpeny, mely
zöldesbarna impregnált vászonból készült.
Altisztek (altisztviselők) részére gyakorlatilag a tiszte
kével megegyező ruházatot írtak elő, kivéve a társasági
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ruházatot (altiszteknek nem járt a sötétkék egyenruha).
Az altiszti ruházat gabardin helyett félfinom posztóból ké
szült, ezüstözött díszítésekkel. A pilóta-, a megfigyelő- és
a sapkajelvény megegyezett a tisztivel.
Az egyéb személyzet (vagyis a legénység) részére
posztóruházatot írtak elő, mely tulajdonképpen csak az
egyenes zsebfedőkben, illetve a pantalló szabású nadrág
ban különbözött a honvéd legénységi egyenruhától. Egye
di volt viszont a repülő legénységi sapka, mely barett for
mában készült, de alsó szélét a folyamőrökéhez hasonlító
fekete ripszszalag díszítette. A legénységi sapkajelvényt (a
kiterjesztett szárnyú sas fémből préselt, bronzozott válto
zata) fekete, háromszögletű posztóalapon viselték. A hajó
zó repülőszemélyzet azonban viselhette a tisztek számára
előírt tányérsapkát, posztó anyagból, barna pamutfonal dí
szítésekkel. A legénységi állomány megkülönböztető fegy
vernemi jelvénye - melyet a zubbony és a köpeny gallér
ján hordtak - a szárnyas légcsavar volt. A legénységi állo
mányú pilóták is jogosultak voltak az aranyhímzéses piló
tajelvény viselésére, ebben akarva-akaratlanul megnyilvá
nult a légierő - legalábbis a kor szokásaihoz képest - de
mokratikus jellege. A legénységi ruházatot honvédségi ba
kancs és derékszíj egészítette ki.
A szerelőiskolai növendékek részére előírt egyenruha
megegyezett a legénységivel, csak a rendfokozati jelzé
sek helyett előmeneteli és évfolyamjelzéseket viseltek
(előbbit a gallérhajtókán, utóbbit a bal felkaron).
A legénység részére előírt nyári ruházat - mely szabá
sában és díszítésében megegyezett a posztóruházattal zöldesbarna zsávolyból készült.
Az 1938-ban kiadott „Felszerelési és málházási utasítás a
Légierők számára” már a „háborús szelek” elője
lének is tekinthető, mivel nem a hagyományos öltözködési
utasítások mintájára készült (melyek általában áttekintették
és kodifikálták a különféle öltözettípusokat, és leírták az
egyes öltözeti elemeket), hanem a hadi használatra való fel
szerelések és öltözetek rendszerezését tartalmazta - így pl.
a társasági ruházat stb. nem is található meg benne. Itt ta
lálkozhatunk először a hajózó bőrruha készlet ábrázolásá
val. Ezt eredetileg még a nyitott gépeken való viselésre ter
vezték, így a vastag bőr kezeslábas rendelkezett egy kive
hető teveszőr vendégbéléssel is, valamint nagy magasságú
(ill. téli) repülések esetére combig érő szőrmebéléses csiz
mát is rendszeresítettek hozzá, nem is beszélve a szőrmés
bőrmellényről. Az utasítás érdekessége, hogy kiadása ide
jén még nem sikerült szabályozni a nyári repülőöltözeteket,
így a „Légi, nyári menetöltözet, megfigyelő felszereléssel” és
a „Légi, nyári menetöltözet, repülőgép vezető felszereléssel”
címek alatt a „Később kerül kiadásra” megjegyzést olvashat
juk. A repülőgép-vezető (pilóta) és a megfigyelő-felszerelés,
illetve az ejtőernyők nem a személyi felszerelések közé tar
toztak, hanem az adott alakulathoz, így kiadásukról, haszná
latukról az alakulat parancsnoka döntött.
Az utasítás típusrendszerbe foglalta a különféle feladato
kat ellátó személyek öltözetét és felszerelését. Nyári hajó
zóöltözetként drapp ballonvászonból készült kezeslábast
vezettek be, ezt később kétrészes hajózóruha váltotta fel.
1939-ben szabályozták a repülőakadémikusok
egyenruházatát, ekkor gyakorlatilag a repülőtiszti ruhá
zattal megegyező öltözetet kaptak, a sapkán sárga se
lyempaszománnyal, altiszti kivitelű tőrrel és derékövvel.
Az akadémikusi jelvényt a zubbony és a köpeny bal ujján viselt feketével osztott arany karpaszomány képez
te, az évfolyamjelzéseket a bal felkaron viselték, arany
paszománysávok formájában, az előmeneteli jeleket
pedig sárga selyempaszománnyal szegélyezett fekete
posztó váll-la-pokon, „V” alakú aranypaszományokból
és gombokból.
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Alig egy év múlva az akadémikusok leendő tiszti jelle
gének kidomborítására engedélyezték a tiszti deréköv és
a tiszti tőr viselését, illetve megváltoztatták az előmene
teli jeleket. Innentől kezdve az akadémikusok is aranyzsi
nórral szegélyezett fekete bársony váll-lapot hordhattak,
az alábbi előmeneteli besorolás szerint: elégséges - egy
arany paszomány; jó - egy arany paszomány gombbal;
igen jó - két párhuzamos arany paszomány; kiváló - két
paszomány két gombbal.
A háború kitörése óriási változásokat eredményezett a lé
gierő életében, s ezek a változások természetesen erősen
kihatottak a ruházkodásra is. A háborús körülmények a bé
keidőben előírttól különböző öltözeti formákat kívántak meg
(így pl. a tábori sapkát is bevezették), s a légierő gyors ámde a körülmények kényszerítő hatása miatt meglehető
sen rapszodikus - fejlesztése nem tette lehetővé egységes
viseleti formák bevezetését. Korabeli fényképek tanúsága
szerint az egyes öltözködési típusok leginkább alakulatfüg
gők voltak, mivel az új ruházati elemeket alakulatonként
osztották ki. így pl. a Puma-vadászok mindvégig megtartot
ták régifajta tábori sapkáikat, ellenben a csatarepülők in
kább a szemernyős tábori sapkát részesítették előnyben.
Természetesen frontkörülmények között tágabb tere nyílt
az individuális öltözködésnek is, és „elit” fegyvernem lévén
a repülőtisztektől kevésbé kérték számon az öltözködési
szabályok betartását, mint más csapattestek tisztjeitől. Jel
legzetes repülőszokás volt a tányérsapka merevítő drótjá
nak kivétele s ezáltal a tányérsapka „puhára” formázása,
amit a magyar pilóták német fegyvertársaiktól lestek el,
vagy a színes selyemsálak viselése, aminek azonban gya
korlati oka is volt, nevezetesen, hogy a korabeli harceljárá
sokban a pilóta gyakran forgatta a fejét, s az egyenruha gal
lérja hajlamos volt kidörzsölni a nyak bőrét.
A különféle német repülőgéptípusokkal együtt német ha
józóruházat is érkezett a légierő részére, főleg bőrzubbo
nyok, speciális zsebekkel ellátott hajózónadrágok és szőr
mebéléses, húzózáras „Messzef-csizmák. Utóbbiak ter
mészetesen a Messerschmitt repülőgépekről kapták nevü
ket. Miután ezek a ruhadarabok a Luftwaffe részére is
többféle kivitelben készültek, a Magyarországra szállított
készletek is meglehetősen változatos képet nyújtottak.
A Keleti Fronton beköszöntő tél hatásai alól természe
tesen a repülők sem vonhatták ki magukat, így a jellegze
tes téli kiegészítő ruházati cikkek (pl. a szovjet mintára
készített báránybőr füles sapka - „usanka”) a légierő ru
határába is bekerültek.
A repülősök háború alatt viselt ruházatát leginkább kora
beli fotókon tanulmányozhatjuk, mivel összefoglaló öltözkö
dési utasítás 1945-ig már nem készült, s az előbbiekben
csak részben felsorolt ruházati sokszínűséget - mely első
sorban a harctéri viselet terén jelentkezett - nehéz lett volna
egy konkrét szabályzat kereteibe illeszteni. A légierő vezeté
sének legfőbb törekvése az volt, hogy az állomány bevetés
re alkalmas hajózóruházatot kapjon. így például egyes ala
kulatoknál - jobb híján - az eredetileg gépkocsizók számá
ra tervezett posztóujjas bőrmellényt is rendszeresítették.
Mindezeken felül az egyre fogyó anyagkészletek is érez
tették hatásukat, így 1943-44-től a légierő legénységi állo
mányú tagjai már közönséges tábori ruhát és tábori sapkát
kaptak, s már csak a galléron és a tábori sapkán viselt jelvé
nyek különböztették meg őket a hadsereg többi katonájától.
Öltözködési szempontból is különleges alakja volt a légi
erőnek a kormányzóhelyettes. Horthy István repülő főhad
nagy a nyári melegben például korábbi civil repülő öltözeté
nek „militarizált” változatát használta, angolos szabású rövid
ujjú vászoninggel és rövidnadrággal. Ezt az egyéni ruháza
tot, mely kétségkívül praktikus volt ugyan, ámde kevéssé
szabályos, tányérsapkával és váll-lapokkal tette katonássá.

A légierőtől származó katonai irodai tisztviselők részé
re papagájzöld váll-lapokat vezettek be 1942-ben, de re
pülő ruházatuk kihordását csak két évig engedélyezték,
díszben és hivatalos társasági alkalmakkor már a földi
erők egyenruháját kellett viselniük.
A repülő csapat tiszthelyettesképző iskolák hallgatói ré
szére 1943-ban rendszeresítettek évfolyam- és előmene
teli jelzéseket. Előbbiek a zubbony és a köpeny bal fel
karján kaptak helyet, fekete posztó hajtókán ék alakú
skarlátvörös sújtások, utóbbiak a zubbonygalléron (a re
pülő legénységi fegyvernemi jelvény mögött) sárga se
lyem paszomány(ok) és kisgomb formájában.
Az előmeneteli jelvények rendszerét még abban az év
ben megváltoztatták, az addigi jó/jeles/kiváló előmenetelt
megtoldották egy megfelelő előmenetellel, így végül az
alábbi kombináció alakult ki: megfelelő - egy paszomány;
jó - egy paszomány egy gombbal; jeles - két paszo
mány; kiváló - két paszomány egy gombbal.
A honvédség szervezetében az ejtőernyős alakulatok is a
légierő alárendeltségébe tartoztak, s természetesen a spe
ciális ruházat és felszerelés terén is sok közös vonást mu
tattak a repülőkkel, hiszen azonos körülmények között tevé
kenykedtek. Az ejtőernyősök kezdetben gyalogsági egyen
ruhát viseltek, fűzöld hajtókával, mindössze a mellen viselt
halálfejes csapatjelvény különböztette meg őket a gyalog
ságtól. Szükség volt azonban ejtőernyős ugróruha beveze
tésére, ahogyan ez az 1930-as években Európa-szerte fel
állított ejtőernyős alakulatoknál gyakorlattá vált. A korabeli
képek tanúsága szerint a kísérleti ejtőernyős keret tagjai Bertalan Árpád százados (később őrnagy) vezetésével ballonvászon (nyári) pilóta-kezeslábast viseltek, pilótafejvédővel. Ebből alakították ki a későbbi ejtőernyős kezeslá
bast, mely bizonyos - a speciális feladat által megkívánt részleteiben eltért a mintául választott repülő kezeslábastól.
Az öltözéket vászon fejvédő egészítette ki, mely szintén a
pilótafejvédőhöz hasonlított, csak a fejhallgatótartókat hagy
ták el róla. Speciális lábbeliként az 1941 M fűzős csizma gu
mitalpú változata szolgált, ezt azonban csak többnyire tisz
tek és altisztek viselték, a legénység (főleg a háború vége
felé) gyalogsági bakancsban ugrott, már ha ugrott egyálta
lán, hiszen a katasztrófába torkolló délvidéki bevetéstől elte
kintve a magyar ejtőernyősök - a Kréta utáni német bajtár
saikhoz hasonlóan - leginkább „elit” gyalogságként harcol
tak. Ilyen minőségükben már az ugróruhát sem hordták, hi
szen az - kezeslábas szabása miatt - földi tevékenységre
nem volt túlságosan alkalmas, s a gyalogságtól már csak a
büszkén viselt ejtőemyősjelvény különböztette meg őket.
A légierő és az ejtőernyősök különös szimbiózisa való
sult meg az 1944-ben felállított Szent László hadosztály
kötelékében, ahol az ejtőernyősezred mellé - többek kö
zött - egy repülő lövész ezredet is szerveztek, gépek nél
kül maradt repülőkből és földi kiszolgáló-személyzetből.
Az ejtőernyős egyenruházat tekintetében két téren fo
lyik évek óta vita a téma szakértői között. Az egyik az ej
tőernyőssisak, a másik a terepszínű ugróruhák kérdése.
A viták tartalmát az alábbiakban foglalhatjuk össze:

Levéltári források utalnak arra, hogy - egyéb felszerelé
sek mellett - német 1938 M ejtőernyőssisakokat is behoz
tak Németországból. Ez idáig két fénykép került elő, mely
magyar tiszteket német ejtőernyőssisakban ábrázol (való
színűleg a pápai reptéren). Némiképp kétségessé teszi
azonban a képek hitelességét az a tény, hogy a magyar
tisztek nem ejtőernyősök, és ugyanazt a sisakot viselik, pó
zolva ugyanazon repülőgép előtt. Lehetséges, hogy odalá
togató német ejtőernyősök sisakját kérték kölcsön egy
fénykép erejéig, de az is lehet, hogy az éppen megérkezett
német sisakszállítmány egyik darabját próbálták fel. Min
denesetre a mai napig nem került elő olyan kép, mely ma
gyar ejtőernyős köteléket német ejtőernyős sisakban ábrá
zolna. Ugyanakkor olyan nézetek is felmerültek, hogy a
pápai repülőtér műhelyeiben magyar rohamsisakokat ala
kítottak volna át (a szemernyő és a tarkóvédő levágásával,
valamint a bélés kicserélésével) ejtőernyőssisakokká. E
sorok írója két „gyanúsított” sisakkal találkozott ebből a faj
tából, az egyikről kiderült, hogy háború utáni átalakítás (fel
tehetően bukósisakként használta egy motoros), a másik
ból azonban csak egy átfestett sisaktest maradt, így erről
nem lehetett megállapítani, eredeti-e vagy sem.
A terepszínű ugróruháról - mint kísérleti ruházatról - írott
forrás is megemlékezik, illetve egy jól ismert fénykép szolgál
bizonyítékul, mely annak idején a Képes Vasárnap című új
ságban jelent meg, és a Szent László hadosztály katonái
nak egy menetelő csoportját ábrázolja, élükön egy tiszttel,
aki terepszínű anyagból készült ugróruhát visel. Lehetsé
ges, hogy hozzájutott egy kísérleti ruhadarabhoz, de az is le
het, hogy saját magának készíttetett egy ugróruhát sátorlapanyagból. Mindenesetre ilyen ugróruha tömeges használa
tára szintén nincs képi bizonyíték, jóllehet egykori ejtőernyő
sök visszaemlékezései szerint 1944-ben a zászlóalj katoná
inak egy részét kétrészes terepszínű egyenruhával látták el,
nem tudjuk azonban bizonyosan, hogy ezek milyen szabás
sal és főleg milyen célból készültek, hiszen ekkor az ejtőer
nyősök ugrófeladatokat már nem hajtottak végre.
Első ábrát lást a 42. oldalon - a Szerk.
(Folytatjuk)
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A P-18 rádiólokátor multistatikus
rendszerben történő' alkalmazásának lehetőségei II. rész
Prokob Tibor mk. alezredes; Horváth László nyá. alezredes

Első közelítésben tételezzük fel, hogy adva van két azo
nos paraméterekkel rendelkező radar, melyek közül az
egyik gondoskodik a céltárgy megvilágításáról (bistatikus
adó), a másik pedig bistatikus vevőként működik. A
monostatikus és bistatikus működés összehasonlítása
oly módon történik, hogy a megvilágító radar is veszi a
visszavert jeleket, és összehasonlítjuk a két radar által
produkált eredményeket. Feltételezzük, hogy mindkettő
legyező alakú 2-D (emelkedési szögben széles, oldal
szögben keskeny) nyalábbal rendelkezik.
Az elméleti összehasonlító elemzésnél elegendő
egyetlen térnegyedet megvizsgálni, mert a két radarhely
színen áthaladó, valamint a két radarhelyszínt összekötő
szakasz (alapvonal) felezőpontján áthaladó, előbbire me
rőleges függőleges sík négy szimmetrikus részre osztja a
rádiólokációs teret. A síkbeli ábrázolásban értelemszerű
en síknegyedekről beszélünk.
Nyilvánvalóan a céltárgy detektálása csak az adó- és
vevőnyaláb metszete által meghatározott térben várható.
Monostatikus esetben ez a metszet triviális módon meg
egyezik az adó-, illetve a vevőnyalábbal, közvetkezésképpen minden oldalszögön azonos alakú és azonos tér
fogatú. Ezzel szemben bistatikus működés esetén a met
szet alakja és térfogata oldalszögenként változik a nya
lábformától és a két radar közti távolságtól függően. Az
első nagyon fontos kérdés, hogy miként alakulnak a de
tektálási viszonyok, vagyis milyen intenzitású jel érkezik
a két vevő bemenetére a nyalábtengelyek metszéspont
jában tartózkodó, adott radarkeresztmetszettel rendelke
ző céltárgyak esetében. Erre a kérdésre a monostatikus,
illetve bistatikus radar egyenlete adja meg a választ.
A monostatikus visszavert jel teljesítmény:
Pm= PtG,Gra mA.2L ,L r / (4n)’R,J

(1)

A bistatikus visszavert jel teljesítmény:
Pb = PtGtGro bX2L tL r / (4n)’R,;Rr2

(2)

ahol:
Pt az adóteljesítmény
G t az adási antennanyereség
o m a monostatikus
radarkeresztmetszet
L t az adási veszteség
R, a céltárgy-adó távolság

X a hullámhossz
Gr a vételi antennanyereség
o b a bistatikus
radarkeresztmetszet
L r a vételi veszteség
Rr a céltárgy-vevő távolság

Ha azonos paraméterű radarokat és azonos hatásos
keresztmetszeteket tételezünk fel, akkor a két egyenlet
csak abban különbözik egymástól, hogy monostatikus
esetben a kapott teljesítmény a céltárgytávolság negye
dik hatványa szerint csökken (a megvilágító és visszavert
jel úthossza azonos) a távolság növekedésével, viszont
bistatikus esetben a két távolság négyzetének szorzata
szerint történik mindez (a két úthossz általában eltérő).
A maximális detektálási távolság tekintetében (ami
közvetlen összefüggésben van a vett jel teljesítményével,
illetve annak energiájával), azzal a sajátossággal kell
számolni, hogy az nemcsak a céltárgy helyétől, hanem a
két radar egymáshoz viszonyított helyzetétől is függ. Vi
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szonylag egyszerű képlethez lehet jutni a távolságvekto
rok bevezetésével, mert ekkor a jel-zaj viszony négyzeté
re vonatkozó kifejezés a következőképpen alakul:
(E/N) 2= P,xGtGrobA.2L,Lr / (47t),kTeIR-L1l2IR -Lrl2
(3)
ahol:

n az impulzusszélesség L t az adóhoz rendelt helyvektor
к a Boltzmann-állandó
T e az effektiv
zajhőmérséklet

L r a vevőhöz rendelt helyvektor
R a céltárgyhoz rendelt helyvektor

A monostatikus és bistatikus detektálási képességet le
író képletek abban különböznek egymástól, hogy az
utóbbinál a vektoros megfogalmazásban az IRI4 helyébe
az IR -L r l2IR -L t l2 kifejezés lép, a skaláris lebontásban pe
dig az R4 helyére az Rt2xR r2szorzat, vagyis (Rt xR r)2 kerül.
Ha a skaláris kifejezésekben az (Rt xR r) szorzat helyett
(Rt + Rr) összeg szerepelne, akkor a térben egy ellipszo
id mentén, a vízszintes síkon pedig ellipszis mentén he
lyezkednének el az azonos vételi teljesítményhez, illetve
a céltárgy-felderítési távolsághoz tartozó pontok, hiszen
az ellipszis pontjaira az jellemző, hogy a fókuszpontoktól
mért távolságok összege állandó. Ezzel szemben azokat
a görbéket, illetve azokat a felületeket keressük, melyek
mentén a radarhelyszínektől mért távolságok szorzata ál
landó. Ezek a pontok az úgynevezett Cassini-oválisok
mentén helyezkednek el, melyek vízszintes síkkal alko
tott metszésvonalát az 5. ábra (HT 2004/5.) szemlélteti.
Az ábrán a P1 és а P2 pont azonos görbén helyezke
dik el, következésképpen ha egy adott céltárgy ezekben
a pontokban tartózkodik, akkor a bistatikus vevő mindkét
esetben azonos reflektált jelteljesítményt kap. Erre a gör
bére vonatkozóan a monostatikus és a bistatikus vevő
detektálási képességeinek összehasonlítását a követke
ző ábra (HT 2004/5.) szemlélteti.
Ha a radarkeresztmetszet olyan, hogy P3 teljesítmény
szinten történik a céltárgyfelderítés, akkor ezt a céltár
gyat a monostatikus adó a 6. ábrán látható kör mentén, a
bistatikus vevő pedig a folyamatos vonallal rajzolt P3
ovális mentén detektálja. Az alapvonal közepén áthaladó
merőleges sík mentén a detektálási viszonyok meg
egyeznek (a visszavert jel úthossza mindkét vevőre néz
ve azonos). Tekintve, hogy a gyakorlatban a radarok ma
gassági plafonja lényegesen elmarad a vízszintes hatótá
volságtól, ezért a bistatikus radarnál az azonos vételi tel-

jesítményhez tartozó pontok egy „kutyacsont alakú” teret
határolnak.
Ennek az összehasonlításnak a kiinduló feltételezései
között az szerepelt, hogy a monostatikus és bistatikus ra
darkeresztmetszet megegyezik. Természetesen egy
konkrét valóságos helyzetben bármilyen reláció előfor
dulhat, ami értelemszerűen javítja vagy rontja a bistatikus
vevő detektálási képességét.
Mint ismeretes, a monostatikus PPI indikátor, illetve
plot extraktor triggerelése az adással egy időben történik.
Ha a bistatikus vevő PPI indikátorának vagy extraktorának triggerelése ugyanebben a pillanatban történne, an
nak semmi értelme sem lenne, hiszen amíg az adóimpul
zus közvetlen úton nem érkezik meg, addig nem számol
hatunk a detektálandó visszavert jellel sem, hiszen annak
minimum ennyi időre van szüksége. Ezért aztán célszerű
abban a pillanatban kezdeni a visszavert jel megjeleníté
sét, illetve feldolgozását, amikor a közvetlen adójel meg
érkezik, vagy ha annak vétele nem lehetséges, akkor az
adást követően akkora késleltetést kell beiktatni, mint a
két helyszín távolságának megtételéhez szükséges idő.
Egy ilyen „bistatikus PPI indikátort” megszemlélve
drasztikus különbséget láthatunk a megszokott monosta
tikus működéshez képest. Az első feltűnő különbség,
hogy a két radar közti területről érkező minden jel belesű
rűsödik egy nagyon rövid távolságtartományba, mert a
közvetlen úton és a reflektált úton érkező jelek között
nincs lényeges időeltérés. Például az alapvonal mentén
a két radar közti terepről érkező jelek mind ugyanabban
az időpillanatban érkeznek, s ahogy oldalszög szerint tá
volodunk az alapvonaltól, egyre jobban szétválnak a kü
lönböző helyekről reflektált jelek. Másképpen fogalmazva

a távolság szerinti felbontóképesség a két radar közti te
rületen nagyon rossz, és egyre javul, amint eltávolodunk
ettől a területtől. így aztán megállapítható, hogy a bista
tikus radarnál nemcsak a detektálási távolság, hanem a
távolság szerinti felbontóképesség is irányfüggő.
Mivel a monostatikus radarnál az adójel és a visszavert
jel úthossza a céltárgy irányától függetlenül megegyezik,
ezért egy adott gömbfelületen lévő céltárgyak jelei
ugyanabban a pillanatban érkeznek a vevő bemenetére.
Ezzel szemben a bistatikus vevőnél egy ellipszoid men
tén helyezkednek el azok a céltárgyak, melyeknek reflek
tált jelei az adójel kisugárzását követően azonos időpilla
natban érkeznek a vevőbe. Ezeknek az ellipszoidoknak
az érintő síkkal alkotott metszetei ellipszisek, melyeket a
8. ábra szemléltet. (Az alapvonal egy elfajult ellipszis.)
Minden céltárgypozícióhoz tartozik egy háromszög,
melynek alapja a két radart összekötő szakasz, befogóit
pedig a céltárgyat a radarhelyszínekkel összekötő szaka
szok képezik. A reflektált jel beérkezési pillanatát a két be
fogó összegének az alaphoz viszonyított eltérése határoz
za meg. Ha megvizsgáljuk, hogy egy bizonyos ellipszist
alapul véve mikor adja az említett távolságeltérés derivált
függvénye (mint a távolsági felbontóképességet reprezen
táló paraméter) a legnagyobb értéket, akkor azt tapasztal
juk, hogy ez erősen függ a két befogó által bezárt szögtől,
amit „bistatikus szögnek” nevezünk. Ha ez a szög közelíti
a 180 fokot, akkor a befogók összegének alaphoz viszo
nyított eltérése kicsi, s akkor a legnagyobb, ha közelíti a
nulla fokot. Ennek a háromszögnek a határesete a mono
statikus eset, amikor a háromszög alapja nulla, a befogók
hossza mindig azonos, és a befogók által bezárt szög min
dig a lehető legkisebb, azaz nulla. így aztán a monosta
tikus radar elméleti távolság szerinti felbontóképessége a
helytől függetlenül állandó, bistatikus esetben viszont hely
függő, nagyságát pedig döntően meghatározza a bista
tikus szög. Ennek egyenes következménye, hogy a két ra
dar közti terület ebből a szempontból előnytelen, az alap
vonal meghosszabbításának környezetében viszont ez a
probléma gyakorlatilag elhanyagolható. A bistatikus radar
nál tehát nemcsak a teljesítményviszonyok, hanem az idő-,
illetve távolságmérésre vonatkozó sajátosságok is irány
függő (céltárgy helyfüggő) tulajdonságokat mutatnak.
Itt is van lehetőség koherens MTI alkalmazására, de
ez feltételezi az adójel fázisának ismeretét, amit legegy
szerűbben az adójel vagy a visszavert jel vételével lehet
biztosítani. Természetesen itt is jelentkeznek céltárgy
sebességtől függő detektálási problémák, de ezek
ugyancsak eltérnek a monostatikus esethez képest.
Monostatikus esetben a gömbfelületen (érintőlegesen)
haladó céltárgyak jeleit a koherens MTI elnyomja. Bis
tatikus esetben ez akkor jelentkezik, ha a megvilágítási
és a vételi úthossz összege állandó, vagyis a céltárgy
egy ellipszoid mentén halad. Ebben az esetben is elő
fordulhat vaksebesség-probléma, ha az említett két út
hossz összege adásonként hullámhossznyit változik. A
vaksebesség meghatározásánál a sebességvektornak
a céltárgy tartózkodási helyéhez tartozó ellipszoid érin
tőjére merőleges komponensét kell figyelembe venni. A
bistatikus működésnek ugyanakkor van egy nagyon lé
nyeges előnye, ugyanis csak a nyalábok metszete által
kijelölt térből érkező visszavert jelekkel kell számolni,
ezért aztán esetenként a szokásosnál magasabb ismét
lési frekvenciát lehet alkalmazni. Ezt a lehetőséget ki
használva mód nyílik a vaksebesség-probléma lénye
ges csökkentésére, a megnövelt ismétlési frekvencia
miatt ugyanakkor megnövekszik a megvilágításra fordít
ható energia nagysága, ami előnyös a detektálás szem
pontjából.
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A monostatikus működéshez hasonlóan a bistatikus
működésnél is alapvető kérdés a térletapogatási mód
megválasztása. Az adó- és vevőnyaláb alakjától függően
rengeteg kombináció lehetséges, melyek közül elegendő
megvizsgálni néhány alaptípust a felmerülő problémák
érzékeltetése céljából.
Körsugárzó adó és tetszőleges vevőnyaláb esetén tech
nikailag a legegyszerűbb helyzet áll elő, ugyanis nem kell
foglalkozni a nyalábmozgatás szinkronizálásának problé
májával, hiszen a körsugárzás biztosítja a céltárgyaknak
iránytól független, homogén megvilágítását, és csak a vevő
radar megfelelő triggereléséről kell gondoskodni. Ez a meg
oldás napjainkban csak elvi jelentőségű (bár a radar felta
lálása idején gyakran alkalmazott megoldás volt), mert a
körsugárzó adó antennanyeresége nagyon csekély, a kisu
gárzott energia jelentős része haszontalanul elvész.
Egy megadott szektorban sugárzó adó- és tetszőleges
vevőnyaláb esetében az előbbiekhez hasonlóan nem kell
foglalkozni nyalábszinkronizálással, ugyanakkor a körsu
gárzóhoz képest nagyobb antennanyereséggel lehet
számolni. Ez a megoldás előnyös lehet akkor, ha a detek
tálási képességek egy meghatározott irányban történő kiterjesztését akarjuk elérni.
Irányított nyalábbal rendelkező adó és vevő alkalmazá
sa esetén az antennanyereség-viszonyok kedvezően
alakulnak, viszont ekkor meg kell oldani a nyalábok öszszehangolt mozgatását. Nyilván egy adott pillanatban
csak az aktuális nyalábmetszetben történik céltárgyde
tektálás, ezért olyan nyalábmozgatást kell végezni, hogy
ezen metszetek lefedjék az érintett teret. Ebben az eset
ben meg kell különböztetni a mechanikus és elektronikus
nyalábmozgatási módot. Mechanikus nyalábmozgatás
esetén viszonylag lassú mozgatásra van lehetőség, ezért
csak egy viszonylag keskeny szektorban lehetséges az
összefüggő térletapogatás elfogadható adatfrissítés mel
lett. Elektronikus vevő-nyalábmozgatás esetén megold
ható, hogy a nyalábmozgatás olyan gyors legyen, hogy
kövesse a térben haladó elektromágneses hullámot, ez
által maximálisan hasznosítsa a térbe kisugárzott teljes
energiamennyiséget. Ezt a megoldást a szakirodalom
ban (3) „pulse chasing” (impulzusüldözés) eljárásnak ne
vezik. Alkalmazása lehetővé teszi akár a körkörös térle
tapogatást is az adatfrissítési idő megfelelő értéken tartá
sa mellett, természetesen a detektálási képességek hely
függő tulajdonságainak tudomásulvételével. Ehhez vezé
relhető fázisrácsantennára van szükség.
A multistatikus radarrendszer még jobban kiteljesíti
ezeket a bistatikus képességeket, ezenkívül a pontos tá
volságadatok számítástechnikai feldolgozásával lehető
vé teszi a céltárgypozíciók még pontosabb meghatározá
sát (a távolságmérés pontosságát az időmérés pontossá
ga határozza meg, s ennek magas szinten tartása tech
nikailag viszonylag könnyen megvalósítható). így aztán
egy hálózatba kapcsolt radarokból álló multistatikus rend
szer a számítógépprogram alapján történő vezérlés, a ra
daradatok központi feldolgozása és a mindenkori céltár
gyelrendezés (légihelyzet) elemzése révén jobban ki tud
ja aknázni az adott radarok képességeit, mintha azok au
tonóm monostatikus módon működnének. Ezen túlmenő
en a multistatikus rádiólokáció fontos harcászati előnyö
ket nyújt az irányított zavarjelekkel és megsemmisítő
eszközökkel szemben, a bistatikus radarkeresztmetszet
kedvező alakulása esetén javítja a kis hatásos kereszt
metszetű, illetve a lopakodó technológiával készült cél
tárgyak detektálási lehetőségeit, bizonyos térrészekben
kiterjeszti a detektálási távolságot, és javítja a rendszer
eredő detektálási tulajdonságait. Mindez egy bonyolul
tabb működés árán történik.
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A P—18 alapú bistatikus rendszer
Bár a P-18-as 2-D radar megvilágító nyalábja mechanikus
mozgatású, ennek ellenére rendelkezik néhány olyan tulaj
donsággal, mely lehetővé teszi a bistatikus módban történő
alkalmazását. Ezek közül a legfontosabb, hogy az antenna
forgató rendszerét szögkövető módra tervezték, sőt, gyári
lag rendelkezik szektoros működési képességgel. Ez ugyan
nem szögkövető, hanem szabadonfutó módban működik,
de léte mindenképpen azt mutatja, hogy az elektromotoros
teljesítményerősítő (amplidin) és a forgató motor elviseli az
ismétlődő gyorsulásokkal, lassulásokkal együttjáró többletterhelést. Ebből a szempontból előnyös, hogy az antenna
teljesen alumíniumból készült, és így viszonylag kis tömegű,
bár ez a tömeg a forgatás szempontjából előnytelenül oszlik
el a nagy vízszintes méretek miatt. További antennával kap
csolatos előny, hogy a 8 fokos, viszonylag nagy oldalirányú
nyalábszélesség (mely oldalszögmérési pontosság szem
pontjából hátrányos) javítja a térletapogatás hatékonyságát,
hiszen az adó- és a vevőnyaláb metszete így relatíve nagy
térrészt fed le. Ugyancsak hasznos tulajdonság, hogy a VHF
sáv jó detektálási lehetőségeket nyújt a kis hatásos vissza
verő felületű, illetve lopkodó technológiával készített céltár
gyak esetén. Hasznos konstrukciós sajátosság, hogy a ra
dar rendelkezik külső triggerelési lehetőséggel, ami feltétle
nül szükséges a bistatikus működés során.
Ezen adottságokból kiindulva közelebbről megvizsgáltuk,
hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy két különböző
helyszínen telepített radarral egy kísérleti bistatikus konfigu
rációt hozzunk létre. A kísérleti megvalósítás azt jelenti,
hogy a legegyszerűbben és a lehető legkisebb költségráfor
dítással hozzunk létre egy olyan bistatikus elrendezést, mely
az ország egy meghatározott területén - vagyis olyan tér
részben, ahol tesztrepüléseket tudunk végezni - biztosítja a
légtérfedést, és lehetővé teszi különféle letapogatási mód
szerek kipróbálását, a detektálási és adatfrissítési képessé
gek megállapítását, a bistatikus működési mód bemutatá
sát. A légtérellenőrző rendszer jelenlegi felépítését és szá
mos megvalósítással kapcsolatos szempontot figyelembe
véve olyan elgondolás született, hogy a Szekszárd és Ka
posvár közelében lévő radarhelyszíneket vonjuk be ebbe a
feladatba. A terepviszonyok és a radarok konkrét telepítési
helye alapján előnyösebbnek látszik az a konfiguráció,
melyben Szekszárdnál van a bistatikus adó, Kaposvárnál a
bistatikus vevő, de a lehető legtöbb tapasztalatszerzés érde
kében indokolt kipróbálni a fordított elrendezést is.
Célszerű az első esetben a Nagykanizsa-Veszprém, a
másik esetben pedig a Szolnok-Szeged vonal által megha
tározott szektorokra koncentrálni, mert a bistatikus működés
szempontjából ezeken a területeken várhatók kedvező ered
mények. Ugyanakkor célszerű azt is megvizsgálni, hogy a
két radartól azonos távolságon, az alapvonalra merőlegesen
repülő céltárgyak esetén hogyan alakul a bistatikus és mono
statikus detektálás, ami lényegében a bistatikus és monosta
tikus radarkeresztmetszet összehasonlítását teszi lehetővé.
A gyakorlati megvalósításban a radarok szinkronizálása ér
dekében kifejlesztünk egy-egy indítóegységet, mely GPSvagy szükség esetén TV-adójelek vételével állítja elő a rada
rok szinkronizálását végző indító jeleket. Ez utóbbi jelekre csak
akkor van szükség, ha a GPS-szinkronjelek pontossága nem
kielégítő (1 /<s időzítési hiba 150 m távolsághibát eredmé
nyez). Az indítóegységek bistatikus adó és bistatikus vevő
üzemmódban működhetnek. A kiadott indító jelek késleltetése
programozható, és ez a képesség biztosítja, hogy az aktuális
bistatikus vevő indikátora akkor kezdi a működést, amikor
megérkezik a közvetlen úton jövő adójel. Ha ez az adójel fo
lyamatosan, jelkimaradás nélkül vehető lenne, akkor nem vol
na szükség indítóegységre, de az antennák oldalszög szerinti

mozgása miatt folyamatos vételre nem lehet számítani. Az
adójelvétel egy külön csatornával ugyan megoldható lenne, de
a kísérleti fázisban nem tervezzük ennek megvalósítását.
Az antennaforgatás vezérlése ennél sokkal bonyolul
tabb feladat. Az előzetes kísérletek során az első gondot
az jelentette, hogy az antennaárboc megengedhetetlen
mértékben megcsavarodott a szektoros működés során.
Ennek kiküszöbölése érdekében kifejlesztettünk egy ár
bocmerevítő készletet (10. ábra), mely a csörlőberendezés keretéhez rögzíti az antennaárbocot. Ennek olyan a
kialakítása, hogy a felszerelés és eltávolítás egyszerűen
elvégezhető annak érdekében, hogy alkalmazása a radar
bontási, telepítési idejét érdemben ne növelje meg.
A radar gyárilag rendelkezik egy szervoerősítővel, mely
lehetővé teszi az antennaforgatás külső rendszer által törté
nő vezérlését szögkövető módban. Sajnos ez a szervo
erősítő több ok miatt nem használható. Ezek között a legfon
tosabb, hogy forgótranszformátoros analóg jeladókhoz ter
vezték, így aztán a számítógép által generált azimut-idő
függvény szerinti működés eredeti állapotban nem, vagy
csak bonyolult interfész alkalmazásával lehetséges. A másik
jelentős probléma, hogy az eredeti rendszer körkörös forgás
esetén 3 fokos követési pontosságot biztosít, ami eleve nem
kielégítő, ráadásul a szektoros működés még tovább rontja
ezt a paramétert. így aztán mielőtt továbbléptünk volna a fel
adat megvalósításában, készítettünk egy korszerű áramkö
rökkel megvalósított - analóg belső felépítésű - , de digitáli
san vezérelt szervoerősítőt az antennaforgató rendszer
tesztelése céljából. Ennek alkalmazásával elértük, hogy a
követési hiba kisebb mint egy fok, és huzamos szektoros
működtetéssel megállapítottuk, hogy a mechanikai rendszer
elviseli az ilyenkor jelentkező többletterhelést.

Ezen kedvező eredmények alapján ki fogunk fejleszte
ni egy-egy számítógép alapú vezérlőberendezést, mely
nek belső működése teljesen digitális, ugyanis egy valós
idejű működésben lévő számítógépprogram állítja elő a
forgató motor működéséhez szükséges vezérlő jeleket. A
kísérleti megvalósításban meghagyjuk az amplidint, de
amennyiben a harci alkalmazásra szánt megvalósítás
mellett döntünk, megvizsgáljuk egy kapcsolóüzemű fél
vezetős meghajtóegység alkalmazásának lehetőségét és
szükségességét. A vezérlő számítógép és környezet
kapcsolatát a 11. ábra szemlélteti.
A lehető legegyszerűbb kísérleti megoldásra törekedve a
számítógépprogram fix települési helyekkel és előre meg
tervezett letapogatási táblázatokkal működik. A kommuni
kációs igények leredukálása érdekében egy-egy GPS biz
tosítja a belső órák olyan pontos szinkronizálását, hogy ele
gendő legyen az előre megtervezett letapogatási sémák al
kalmazása. Ebből a megfontolásból kiindulva tehát mind
egyik helyszínen egy GPS-vevő kapcsolódik a számítógép
hez. A soros port sajátosságát figyelembe véve az időszink
ron pontossága a milliszekundum nagyságrendbe esik, így
a pontatlanság alatt bekövetkező antennaelmozdulás nem
haladja meg a 0,1 fokot. Ebben az esetben mindössze egy
olyan telefonvonal szükséges, melyen a kezelők egyezte
tik, hogy az adott időszakban melyik előre gyártott letapo
gatási sémát választják. Ha ez a megoldás nem hoz kielé
gítő eredményt, akkor meg kell oldani a két számítógép
együttműködését modemek alkalmazásával.
Az antenna aktuális pozícióját digitális adatként kapja a
számítógép egy szinkro-digital átalakító (SDC) beiktatá
sával, mely gondoskodik az analóg forgásjelek digitalizá
lásáról. A számítógép egy bizonyos mintavételi gyakori
sággal (20-100 Hz) egybeveti a pillanatnyi oldalszöget a
táblázatban lévő aktuális értékkel, a szükséges sebes
ség- és gyorsulásadatokkal, és kiszámítja azt a pillanat
nyi vezérlőjel-amplitúdót, mely biztosítja a kívánt pontos
ságú légtér-letapogatást. A gyakorlati megvalósításban a
számítógép-kimenet egy digital-analóg átalakítóhoz kap
csolódik, mely előállítja azt az analóg vezérlő jelet, mely
az amplidin (motoros teljesítményerősítő) által felerősítve
gondoskodik az egyenáramú motor vezérléséről.
Az antenna egy viszonylag robusztus szerkezet, ezért
nagy kihívásnak számít annak precíz, rángatásoktól mentes,
kíméletes mozgatása. Két olyan körülmény van, mely hozzá
segít bennünket ennek megvalósításához. Az egyik lénye
ges tényező, hogy nemcsak azt tudjuk, hogy a jelen pillanat
ban milyen oldalszögön kell tartózkodni az antennának, ha
nem azt is előre tudjuk, hogy a soron következő időpillana
tokban mi az előírt szög-, szögsebesség- és szöggyorsulásérték. Számítástechnikai módszerekkel mindezt vi
szonylag könnyen figyelembe lehet venni, viszont a hagyo
mányos analóg követő rendszereknél ennek megvalósítása
nagyon nehézkes. A másik előny, hogy az amplidinből, mo
torból és antennából álló nem lineáris, többtárolós elektrome
chanikai rendszer átviteli függvényét egy megfelelő módon
megírt program képes adaptív módon frissíteni a pillanatnyi
helyzetnek megfelelően, aminek megvalósítása hagyomá
nyos szervoerősítő alkalmazásával gyakorlatilag lehetetlen.
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AXXI. század első új lövészfegyvere II. rész
Egerszegi János okleveles mérnök

A 20 mm-es mikrogránát

A gránát forgásstabilizált. A 81 g teljes
tömegű gránát lövedékének első és
hátsó harmadában repeszképző ele
meket és a robbanóanyagot helyezték
el. A gránát középső harmadába épí
tették be a gyújtót (10. ábra). A gyújtó
kettős hatású, csapódó és időzített. A
csapódógyújtó hagyományos megol
dású. Ezzel szemben a programozha
tó rész nem a klasszikus időzített (idő
re késleltetett) megoldású. A progra
mozást a cső körül levő tekercs végzi
a tűzvezető rendszer impulzusainak
megfelelően. A huzagolt csőben hala
dó gránát - a huzagok hatására - for
gásba jön. A cső elhagyása után, az
1000 m megtétele alatt 2083-szor for
dul körbe. (Ez maximum 18 cm-es
pontosságot eredményezhet.) A grá
nátban ferdén elhelyezett tekercsek a
forgás során érzékelik a Föld mágne
ses erővonalainak metszését. Tehát
nem időre, hanem a mágneses erővo
nalak számának metszésére állítják
be a robbanást. (Például 100 m távol
ságra a 208. erővonal metszésekor
kell robbannia a gránátnak.) Ebben az
az újdonság, hogy amíg a gránát se
bessége a röppályán folyamatosan
csökken, és sok változótól függően,
nem lineárisan csökken, addig a saját
tengely körüli forgása alig változik. Ez
a megoldás elméletileg és gyakorlati
lag is pontosabb beállítást tesz lehető
vé. (Az ötlet nem új, mivel a tüzérség
nél gyakorlatban már használják, de
kézifegyvernél mégis újdonságnak
számít.)

9. ábra: A 20x28 mm-es (nyilvánosság
ra hozott) mikrogránátok nézeti képe

- lőszer tömege 12,3 g;
- lőszer hossza 57 mm;
- lövedék tömege 4 g (megfelel a
NATO egységes 5,56x45 mm-es
SS 109 lőszer lövedékének);
- lövedék kezdősebessége: 750
m/s (alacsony, a hagyományos kis
űrméretű fegyverek közel 1000
m/s sebességéhez képest);
- a tüzelés eqyes- és kettőslövés
lehet;
- tár tömege üresen 80 g;
- tár tömege 20 db lőszerrel: 320 g
(kis tárkapacitás az amerikai szá
razföldi csapatoknál rendszeresí

tő. ábra: A 20x28 mm-es mikrográná
tok gyújtójának sematikus ábrázolása

tett 30 db befogadóképességű tá
rakhoz képest. Valószínű, hogy a
teljes tömeg előírásának betartása
érdekében tértek vissza a 20 dbos tárhoz, amellyel már a vietnami
háború időszakában sem voltak
megelégedve az amerikai kato
nák. Ha a tömeg növekedésétől
eltekintünk, akkor a 30 db-os tárak
is megkötés nélkül alkalmazhatók

A gépkarabély

Fontosabb technikai adatai:
- űrmérete 5,56 mm;
- a cső hossza 240 mm (kicsi a ko
rábbi 480-520 mm-es csőhosszú
ságú gépkarabélyokhoz és auto
mata puskákhoz képest);
- a cső huzagolt, kemény krómbe
vonattal;
- huzagolás hossza 178 mm, jobb
csavarzatú (megfelel a NATO egy
séges 5,56x45 mm-es SS 109 lő
szer lövedékének);
- ormózatok száma: 6 (megfelel a
NATO egységes 5,56x45 mm-es
SS 109 lőszer lövedékének);
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11. ábra: A 20 mm-es mikrogránát számított robbanási paraméterei
(A rajz aránytalan!)

az új fegyverekhez is. Ezt a gya
korlatban is kipróbálták.);
- tűzgyorsasága 750 lövés/perc;
-to rk o la ti energia 1125 J (alacsony
a 7,62x39 mm-es gépkarabélylőszerek 2070 J fölötti értékéhez,
de az M16A2 1780 J és a kisebb
űrméretű 5,45x39 mm-es lőszerek
1400 J adatához képest is);
- űrmérete 5,56 mm-es, és az egy
séges SS 109 lőszert tüzeli.
Egyeslövésre és kétlőszeres rö
vidsorozatok leadására alkalmas.
Csőhossza csak 240 mm. Ebből a
csőhosszúságból adódik az ala
csony, 750 m/s lövedék-kezdőse
besség. A csőhosszúságot beha
tárolja a fegyver felépítése, vala
mint az a követelmény, hogy csak
egy elsütőbillentyűvel rendelkez
het a két fegyverfajtához (a grá
nátvetőhöz és a gépkarabélyhoz).
A rövid csőnek van egy mellékhatá
sa is. Nevezetesen, hogy a fegyvernek
igen erős a torkolatdöreje. (Ez persze
érthető, hiszen az eredeti 5,56x45
mm-es lőszert 508 mm-es csőhosszú
sághoz tervezték, tehát a 240 mm-es
cső végén még igen magas a gáznyo
más. Feltehetően a torkolatláng is je
lentős lehet. Ennek a mérséklésére
való a 7. ábra alsó csövére épített
lángelosztó.)
A fegyver találati pontosságának kö
vetelménye, hogy 100 m-en 12 cm át
mérőjű körben kell lennie a találatok
nak. A rövid cső miatt ennél nagyobb
pontosság nem várható.
A gépkarabélynak nincs önálló
irányzéka, ezért csöve állíthatóan párhuzamosítva van a gránátvető csövé
vel. Már ezért sem lehet 0 és 500 m tá
volságon belül minden célt leküzdeni.
A kis torkolati energiának egyetlen
kedvező hatása van. Nevezetesen az,
hogy ebben a fegyverkategóriában
rendkívül csekély a hátralökő erő. (Né
hány összehasonlító adat: a fegyver
hátrasiklásának sebessége a lövedék
csőtorkolaton való kilépése pillanatá
ban V0 - 0,5 m/s, az addig a fegyver ál
tal hátrafelé megtett úthossz X0 - 0,16
mm. Ezzel szemben az M16A2 hason
ló adatai V0 - 1,1205 m/s, X0 - 0,585
mm, az AKM gépkarabélygké V0 1,765 m/s, Xo - 1,0245 mm. Érzékelhe
tő, hogy a fegyver normál lőszer tüzelé
sekor igen „nyugodtnak” tekinthető.)

Az irányzó (tűzvezető) berendezés

14-15. ábra: A francia-belga fejlesztésű 5,56/35 mm-es PAPOP nyilvánosságra hozott
prototípusai

Az OPTRONIC irányzóberendezés
nek, amelyet Fire Control Systemnek
neveznek, és „tűzvezető berendezés”ként fordíthatunk, az ára világosan
mutatja, hogy egy beépített számító
gépről van szó. Egyelőre - a fejlesztés
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jelenlegi fázisában - a tűzvezető be
rendezés csak a gránátvető működte
tésekor használja ki a lehetőségeket,
a gépkarabély esetében nem. (Érthe
tő, hogy a korábbiaknál minden szem
pontból gyengébb konstrukciójú gép
karabélynak nem kell egy nagy telje
sítményű számítógép.)
Maga az irányzó (tűzvezető) beren
dezés háromszoros nagyítással ren
delkezik, a 11°-os látómezőben.
Amennyiben ez a nagyítás kevésnek
bizonyul, például 1000 m-es távolság
esetén, egy videokép bejátszására is
van lehetőség, amely hatszoros nagyí
tásban mutatja a célterületet, a kezelő
sisakján elhelyezett sisak-irányzókészülékben.
Ha a fegyverfajta-kiválasztó kart
„KE” gépkarabély állásba állítjuk, ak
kor az irányzék pont 300 m távolságon
helyezkedik el. A tervezők szerint ez
zel a beállítással minden 0-500 m tá
volságig elhelyezkedő célt le lehet
küzdeni az irányzék állításától függet
lenül. (Ez reklámfogás. Ez még a kö
zel 1000 m/s kezdősebességű M16 A2
lövedékére sem igaz, nemhogy egy
750 m/s kezdősebességű, sebességét

gyorsan veszítő, instabil lövedékre.)
Egy külön videobemeneti csatlakozó
segítségével infrakamera által előállí
tott képet is be lehet játszani. Ezzel az
OICW fegyver az éjszakai harcban is
alkalmazhatóvá válik. Jelenleg ez a le
hetőség csak alternatíva, de tervbe
vették az infrakamerának a tűzvezető
rendszerhez való integrálását is.
A céltávolság pontos mérésére a
tűzvezető rendszer rendelkezik egy 10
Hz-es impulzuslézerrel. Ezzel lehető
vé válik a cél helyének meghatározása
közel 1 m-es pontossággal. Az ehhez
kapcsolódó üzemmódváltó segítségé
vel a „Burst Mode” üzemmódban a
gránát röppályája a cél fölött 1 m-rel
halad el, és itt fog robbanni. (E mód
szer rendkívül hatékony lehet, mivel
az ellenség, még ha közben lefekszik,
akkor is kap repeszt.)
Amennyiben a megmért céltávolság
mögé akar tüzelni a katona, például
épületben vagy fedezék mögött elhe
lyezkedő célokra, akkor a mért távol
ságot a „+” jellel korrigálhatja. (Például
2 m-rel a mért céltávolság után rob
banjon a gránát.)
A „PD-Modus” üzemmódban a grá
nát a célba csapódás pillanatában fog
robbanni.
A „PD-Delay Modus” üzemmódban a
gránát detonációja röviddel a célba csa
pódás után, késleltetéssel fog robbanni
(például bezárt ajtóra való lövéskor).
A „Fenster-Modus” üzemmódot el
sősorban helységharcban lehet majd
alkalmazni. A házfalak bemérése után
a tűzvezető berendezés automatiku
san 1,5 m-rel növeli a gránát detonációs távolságát.
A „Racking Option” üzemmód a cél
haladási irányát és sebességét is fi
gyelembe veszi, egy kerettel jelzi a lá
tómezőben, és ha a katona a fegyver
irányzóvonalát korrigálja, akkor a grá
nát a várható találkozási pontban fog
robbanni. (Nem kell a katonának saját
- nem minden esetben helyes - megfi
gyelései alapján előretartást biztosíta
ni. Ez jelentős előrelépés a mozgó cé
lok leküzdésének lehetőségében.)
Szintén az újabb lehetőségeket vá
zolja az az elképzelés, hogy a tűzve
zető rendszer által mért adatokat to
vábbítani lehet majd az elöljáróhoz.

Gondolatok az új fejlesztésről

16. ábra: A francia-belga fejlesztésű
5,56/35 mm-es PAPOP nyilvánosságra
hozott prototípusa
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Már az ismertetésnél felmerült néhány
észrevétel, ezeken túlmenően, csak a
fenti adatok és leírások ismeretében, a
fegyver kézbefogása és gyakorlati ki
próbálása nélkül nem lenne célszerű
véleményt alkotni a fejlesztésről. Az
igazat megvallva azonban már ezek
az ismeretek is gondolkodásra készte

tik az embert. Ezeket a gondolatokat
szeretnénk megosztani.
1. Tény, ha a katona az előzőekben
(például az irányzékra) vázolt tevé
kenységeket, kezelési fogásokat sok
sok gyakorlás után megtanulja, és azt a
harc feszült pillanataiban is alkalmazni
tudja, akkor a hagyományos fegyverek
kel felszerelt katonákhoz képest lénye
gesen eredményesebben tud harcolni.
(Legalábbis a gránátvetővel.)
2. A fegyver univerzális tűzvezető
rendszere biztosítja a széleskörű harci
alkalmazhatóságot.
3. Gondunk van azonban a fegyver
várható hatékonyságával.
„A mikrogránát és annak repeszei
képesek megsemmisíteni a III. fokoza
tú védőmellénnyel felszerelt célsze
mélyt közvetlen találat vagy kb. 2 mé
ter átmérőjű körön belüli robbanás
esetén. A repeszek ölőhatása védő
mellény nélküli célszemélyek eseté
ben 3 méterig terjed.”
Mit jelent ez?
3.1 Abban az esetben, ha a bemért cél
haladási irányát és sebességét is fi
gyelembe vesszük, és a találkozási
pont (a cél) fölött - 1 m-rel robban a
gránát, akkor (figyelembe véve a 3 mes ölőhatárt) ez a földön egy 3,32 m
átmérőjű kört jelent 8,66 m2 felülettel.
Ez a gránát központi szögében
67,12°-ot tesz ki, ami a gránát teljes
kerületének csak 18,64 %-a (11. ábra).
Ha figyelembe vesszük, hogy egy át
lagkatona felülnézetben ~ 0,1 m2-t fed
le, de a távolság függvényében ez a
sebesíthető felület nő, a gránát ebben
a vetületében szükséges minimum 35
db ölőhatású repesz. Ez azt jelenti,
hogy az említett vetületben legalább
105 db repesz kell, hogy legyen, ami
megfelel a 18,64%-nak, azaz a gránát
ban 2x564 db, azaz 1128 db repesznek kell lennie. (Gondoljunk arra, hogy
a lézer távmérő pontossága 1 m, eh
hez jön a gránát programozási hibája,
a 0,48 m, tehát szükséges a nagy repeszszám.)
Más megközelítésben - összeha
sonlítva a 40 mm-es repeszgránáttal egy 3 méter sugarú kör kerületén 38
db álló alak helyezhető el. (Hazai ter
minológiában lásd a tömör leküzdési
sugár vizsgálatát.) Ezek leküzdésére,
ha a kör közepén 1 m-es magasság
ban robbantjuk a gránátot, minimum
76 db ölőhatású repeszt számítunk. A
kör felületének biztos ölőhatású repesszel való lefedésére minimum 57
db repesz szükséges (12. ábra). Az
összesen minimum 133 db ölőhatású
repeszszámhoz a gránát orr- és farré
szében egyaránt 400 + 400 db, azaz
800 db repesz elhelyezése szük
séges.

Állíthatjuk, hogy a 20 mm-es repeszgránát
lövedékében
minimum
800-1200 db repesznek kell lennie.
Logikusan előre gyártott repesznek,
mivel a detonáció által szétrobbantott
gránátköpenyből keletkező repeszek
száma, tömege változó.
3. 2 A gránát külső kerülete max.
62,83 mm. Ha 2 mm átmérőjű acélrepeszeket feltételezünk, akkor egy sor
ban maximum 28 db repesz fér el. A
két mm átmérőjű acélrepeszek térfo
gata 4,189 mm3, tömege 0,0329 g/db.
A gránát méreteit figyelembe vévé a
szükséges repeszszám elérhető. A re
peszek összes tömege 26,31-39,45 g,
mintegy fele a gránát teljes tömegé
nek. Ez megfelelőnek tűnik a gránát
köpeny, a robbanóanyag és a gyújtó
tömegét is figyelembe véve.

pes felgyorsítani. Ezzel a sebességgel
egy repesz energiája 152,7 J a robba
nás pillanatában, ami éppen megha
ladja az ölőhatárt. (Valószínű, hogy
nem ezzel van töltve a gránát.)
- Abban az esetben, ha a robbanó
anyag detonációsebessége - 9000
m/s, nagy valószínűséggel valamilyen
új robbanóanyag-fajta (mivel még az
oktogén detonációs sebessége sem
haladja meg a 8900 m/s-ot). Ilyen kis fe
lületű repeszeket max. 3000 m/s sebes
ségre képes felgyorsítani. Ezzel a se
bességgel egy repesz energiája 189 J,
ami éppen elég a 3 m-es ölőhatár el
éréséhez.
A számítások azon feltételezésen
alapulnak, hogy a gránát külső burko
latának ellenállása a robbanáskor
nulla. A konkrét mérések esetén le
hetnek eltérések a számított értékek
hez képest, de nem lehet nagyságrendi tévedés.
3.4 A két gyári adatot - nevezetesen
a 3 m-es ölőhatárt, valamint a III. foko
zatú védőmellény átütését 2 m távol
ságból - ütköztetve csak az derül ki,
hogy valamelyik (nagy valószínűség
gel a védőmellény átütése) nem állja
meg a helyét. A gyakorlati arányok lé
nyegesen rosszabbak szoktak lenni a
védőmellény átütési távolsága és az
ölőhatár arányában.
3.5 A 3.1 pont második példájánál
maradva a 3 m távolságban levő álló
alak feje 3,16 m, a talpa 3,905 m távol
ságban van a robbanási ponttól, tehát
ölőhatású repeszt nem kap, csak leg
feljebb véletlenül. Ez azt jelentheti,
hogy pl. egy hat méter hosszú helyi
ségbe belőtt gránát robbanásánál van
lehetőség a túlélésre. (A 30 és 40 mmes repeszhatású fegyvergránátok
vagy a 93 M. NF. védő kézigránát ese
tében a bent levőknek semmi esélye
sincs.)
Más példával élve egy támadó raj
vonal egyes katonái közötti átlagos tá
3.3
A gránátban levő robbanóanyagvolsággal számolva, ha az egyik feje
ról nincs információnk, ezért csak ha fölött robban a gránát, akkor a mellet
tárértékeket vehetünk figyelembe.
te levő feje 8,062 m-re, a talpa 8,38 m- Abban az esetben, ha a robbanó re van (13. ábra), és ilyen távolságban
anyag TNT (trinitro-toluol), ami egyál az egyedi repeszeknek még a vékonytalán nem valószínű, de az alsó határ csont-törő hatásuk sincs meg.
nak megfelel, a detonáció sebessége
Külön problémát jelent számunkra
- 6000 m/s. Ilyen kicsi felületű repe- az is, hogy a m egadott..... III. típusú
szeket max. 2000 m/s sebességre ké védőmellényre 2 m” a jelenlegi védett
pes felgyorsítani. Ezzel a sebességgel ségi szintre vonatkozik. A védőmellé
egy repesz energiája 83,8 J, ami ép nyek fejlődését nem zárhatjuk ki. Ami
pen meghaladja a vastagcsont-törő kor 2010 után rendszerbe kerülnek
képességet. (Biztos, hogy nem ezzel ezek a fegyverek, az akkori védőmel
van töltve a gránát.)
lényeket milyen távolságból fogják át
- Abban az esetben, ha a robbanó ütni? Átütik-e egyáltalán?
anyag hexogén (például A -IX -1 , vi
Összességében azt mondhatjuk,
asszal flegmatizált hexogén) - ami hogy egy gránát - egy ellenséges ka
már valószínűbb a detonáció sebes tona. Nem túl jó eredmény.
sége 8100 m/s. Ilyen kis felületű repe3.6 A gyári ismertetőkben, a cikkek
szeket max. 2700 m/s sebességre ké ben és az interneten sem találtunk az
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új gránátra vonatkozó páncélátütési
adatot. Mindenesetre repesz-kumulatív kombinált hatásút nem feltétele
zünk. Ennek két oka van. Az egyik,
hogy az ilyen kis átmérőjű lőszernél a
robbanóanyagban a detonációs se
bességre való felfutási úthossz rövid,
ami rontja az átütést (például az
A -IX -I esetében ez az úthossz 26
mm, egy új típusú robbanóanyagnál
ez lehet rövidebb, de nem minden ha
táron túl). Másrészt a kumulatív rész
lényeges térfogatot venne el a repesztől, és ezek darabszámát nem szabad
a 3.2 pontban meghatározott darab
szám alá vinni. Kumulatív konstrukció
nélkül viszont a páncélátütés nem vár
ható elfogadható mértékűnek.
3.7 Nagy valószínűséggel nem ál
lunk egyedül azzal a véleménnyel,
hogy a 20 mm-es mikrogránát célban
kifejtett hatása igen kicsi. Ezt támaszt
ja alá, hogy az előzőeknél lényegesen
nagyobb célban kifejtett hatást tervez
tek a francia-belga közös fejlesztésű,
5,56 és 35 mm-es PAPOP (Polyarmepolyprojectiles) fegyverrel (14-18. áb
rák). A programozható 35 mm-es
mikrogránát kb. 200 g tömegéből 43 g
a robbanóanyag. Ezzel a jelenlegi III.
fokozatú védőmellénnyel felszerelt el
lenséget kb. 5 méter átmérőjű körön
belül harcképtelenné teszi. Ez az érték
ad garanciát arra, hogy a jövőben
rendszeresítésre kerülő védőmellé
nyeket is át fogják ütni ezek a repeszek. (Véleményünk szerint is ez a mi
nimális űrméret a jövő könnyű páncél
zattal felszerelt páncélozott szállító
harcjárművei és helikopterei ellen.)
3.8 Nem világosak ezek a fejleszté
sek annak tükrében, hogy a NATO
1992 -ben megfogalmazta a jövő ka
tonájával kapcsolatos öt alapvető el
várását. Ennek leghangsúlyosabb (el
ső) kritériuma a pusztítóképesség nö
velése. Probléma az, hogy valamenynyi fegyvernél a tervezett 5,56x45
mm-es lőszer lövedéke már napjaink
ban sem felel meg a jelenleg rendsze
resített védőeszközökkel ellátott ellen
séggel szemben. A távlatokban pedig
különösen nem fog megfelelni. Ezt a
tényt ki kell egészíteni azzal, hogy a
kifejlesztett
keményfémmagvas
(5,56x45 mm-es AP) lőszerváltozat
sem tud annyit, hogy az a jövőben is
megfelelő legyen. Arról nem is beszél

ve, hogy ezek az adatok a jelenlegi
fegyverekre vonatkoznak, melyek lö
vedékének kezdősebessége közel
1000 m/s. Ezek hatásos lőtávolsága
nem haladja meg a 300 m-t. Nem reá
lis tehát az az elgondolás, hogy egy
750 m/s kezdősebességű lövedéknek
ezt a hatásos lőtávolságot sikerül el
érni, nem hogy azt még 500 m-re nö
velje. A 850 m/s alatti becsapódási se
bességeknél már az ún. „hidrodinami
kai sokkhatás” sem jelentkezik. Az
5,56 mm-es lövedék a sebességét lé
nyegesen gyorsabban veszíti, mint a
7,62 mm-es, de a kezdősebesség-tar
tományuk közel azonos. Úgy tűnik,
hogy a kettős csövű fegyvernek ez a
része felesleges, csak a lőszerkészle
tek pazarlására alkalmas.
Ez utóbbi megállapítás abban az
esetben nem igaz, ha új harcászati
megközelítésekben gondolkodunk.
Nevezetesen, ha az „egy sebesült ket
tő másikat köt le” elvet vesszük figye
lembe, akkor a jövő évtized 5,56 és 20
mm-es OICW „sebesültgyártó fegyve
rei” megfelelően kiszolgálhatják ezt a
harcászati elgondolást.
3.9 Van még egy érdekes probléma.
Az előzőekben említett megoldások
mindegyike az elektronika széleskörű
alkalmazásán alapszik. Igaz, hogy az
utóbbi időben a nukleáris háború ve
szélye csökkent, de teljesen nem zár
ható ki. (Lásd napjainkban az iraki
problémát.) Az alacsony légköri
(50-500 m közötti) nukleáris robban
tásnál jelentős nagyságú területen (a
robbantás hatóerejétől és magasságá
tól függően) - a 100 ezer MeV ún.
Compton-áramok miatt - a túláramvédelem nélküli elektronikai berendezé
sek tönkremennek, az optikai eszkö
zök „megvakulnak”. Ilyen körülmények
között ezek az új fejlesztésű fegyverek
a közvetlen hő- és lökéshullám-káro
sodás nélkül is - nagy távolságokban
a csapás epicentrumától - használha
tatlanná válnak. (Nemcsak az irány
zók, hanem az egész mikrogránátlövő
fegyver „átmegy” csapódógyújtós vál
tozatba.)
3.10 Jelentős probléma lehet az új
konstrukciónál az elektronikai beren
dezés energiaellátását biztosító 6 vol
tos akkumulátor 24 órás garantált
élettartama. A kérdés, hogy milyen
hőmérsékleten? Például -4 0 vagy

-5 0 °C esetén mennyi az élettarta
ma? Ha nem működik a tűzvezető
rendszer, akkor marad egy kis kezdő
sebességű, de igen nehéz 5,56 mmes gépkarabély? Vagy hidegben nem
harcolunk? Gondoljunk arra, hogy az
afganisztáni hegyek között milyen hi
deg van a téli időszakban, főként éj
szaka!
Megfontolandó, szabad-e egy ha
difegyvert ilyen paraméterekkel rend
szeresíteni, vagy az új fegyver csak
békefenntartó feladatokhoz lesz
megfelelő? Nem szabad elfelejteni,
hogy a fejlesztések a 90-es évtized
ben indultak. Lehet, hogy félreértése
ink abból adódnak, hogy mi mindig
jól felszerelt, korszerű fegyverzettel
és védőeszközökkel ellátott ellensé
ges katonákat veszünk figyelembe
és nem mezítlábas kődobálókat? Te
hát vagy hagyományos kézifegyve
rekkel, keményfémmagvas (nagy se
bességű) lövedékeket tüzelve harco
lunk a korszerűen felszerelt ellensé
ges katonák ellen, vagy az 5,56 m-es
gépkarabéllyal egybeépített 20 mmes gránátvetővel a gyengén felsze
reltek ellen? Biztos, hogy ilyen kom
binált megoldások lesznek a jövő
harcoló katonáinak egyéni fegyverei?
(Lásd a Haditechnika 2001/4. és
2002/1. számában megjelent „A Ma
gyar Honvédség egyéni sorozatlövő
fegyvere az ezredforduló után” című
cikkeket.)
E kérdések megválaszolása egy
fejlesztés alatt levő fegyvernél mint
egy nyolc évvel a rendszeresítés
előtt még nem létkérdés. Maga a
konstrukció éppúgy változhat, mint a
felhasználási körülmények, a harcá
szati elvek. Célszerűnek láttuk vi
szont a kérdések felvetését, figye
lembe véve, hogy kétségeinket mint
egy alátám asztja a fran cia-be lga
PAPOP 1 és 2 fejlesztése, valamint
az egyszerűbb brit FIST (Future
Infantry Soldier Technology = A jövő
gyalogos katonájának technikája) és
a FELIN (Fantassin a Equiments et
Liaisons Integres) fejlesztések. (Ez a
két utóbbi az 5,56 mm-es űrméretű
fegyverek továbbfejlesztett változata
- 19. és 20. ábra - , az OICW és a
PAPOP fejlesztések mellett. A már is
mert véleményünk miatt nagy jövőt
nem jósolunk nekik.)

Helyesbítések:
A Haditechnika 2004/5. szám 24. oldalán található „A Kalasnyikov-szurony rövid története I. rész" c. cikkben több ábra
aláírása pontatlan. A helyes szöveg az alábbi:

25. oldal 15. ábra: Az R.M. Todorov-féle kés 1956-ból

25. oldal 6. ábra: A Moszin Nagant puska (felül) és karabély

27. oldal 14. rajz: VZ-58 gépkarabély szuronya (Cseh
szlovákia), ami nem illett bele a Varsói Szerződés rend
szerébe

25. oldal 9. ábra: Az 1940 M Tokarev öntöltő karabély levehető
késpengéjű szuronya

______________________________________________ (Szerk.)
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Katonarádió, katonai míísoradók
a második világháborúban III. rész
Balás B. Dénes - ICsipkés Ernő

További üzembiztonsági kockázatot je
lentett az áramellátás kérdése. A mo
dulációs kábel (zenekábel) sérülése is
alapjaiban teszi üzemképtelenné a ri
asztási rendszert. Ennek megelőzésé
re a régitől eltérő nyomvonalon újabb
összeköttetéseket létesítettek, sőt rá
diókapcsolat is volt a köznyelven
„Szikla-központnak” nevezett parancs
nokság és Lakihegy között.
A riasztási rendszer sebezhetősége
ismert volt az illetékesek előtt. Már
1938-ban foglalkoztak ezzel a kérdés
sel. Akkor Csehszlovákia felosztásával
kapcsolatban Magyarország közel ke
rült egy háborús konfliktushoz. Felme
rülhetett annak lehetősége, hogy a jól
felszerelt csehszlovák légierő támadást
intéz Budapest és a lakihegyi adók el
len. A kialakult kényszerhelyzetben még
az is szóba került, hogy egy olasz adó
állomás sugározza a riasztásokat Ma
gyarországra! Ha végiggondoljuk ezt a
kalandos elképzelést, több komoly
problémával találkozunk. A legközelebbi
adó Trieszt lehetett volna, de ez még
1944-ben is csak 10 kW teljesítményű
volt. Bari ugyan 20 kW-os, de jóval
messzebb van. A kisegítő adásnak csak
akkor van értelme, ha megfelelő hullám
hosszon történik, minden vevőkészülék
arra van beállítva, azon várják a közle
ményeket. Egy adó áthangolása, külö
nösen első alkalommal, nem néhány
perces munka. A modulációs vonal csak
telefonvonal lehet, ez azonban tucatnyi
erősítőállomáson és telefonközponton
áthaladva bárhol megszakadhat, és a
közlemény az érdekeltek számára el
veszhet. Rádiókapcsolat modulációs
célra nagyon megbízhatatlan lenne. Év
szakok és napszakok szerint kísérletileg
meghatározott hullámhosszak szüksé
gesek, de a kapcsolat megbízhatósága
akkor sem 100%-os. Már akkor bizo
nyossá vált, hogy a kérdést csak egy
bárhol telepíthető, saját áramforrással
ellátott, nagy teljesítményű adóállomás
oldja meg megnyugtató módon.
A mozgó adó mellett, a teljes bizton
ság kedvéért az R/17-es, Lorenz gyárt
mányú 1,5 kW-os katonai rádióállomást
is készenlétben tartották Budapest I.
helyettesítésére. Az adóállomás egyes
vélemények szerint a Gellért-hegyi lég
védelmi parancsnokság, a Szikla-köz
pont közelében volt. így a modulációs
vonal igen rövid lehetett. (A szerző bir

tokában maradt egy 1944 végén kelt
szolgálati - vezénylési - jegy, melynek
értelmében Csipkés Ernőt a Budapest
I. adóállomás helyettesítésére hivatott
R/17 rádióállomáshoz vezénylik.)
A légoltalmi riasztás rendszerével
kapcsolatban megismert intézkedések
mutatják, hogy az illetékes hatóságok
mindenütt többszörös biztonság eléré
sére törekedtek. Az is látható, hogy a
mozgó adó (Kísérleti adó, Katonará
dió) fontos része lett a rendszernek.
A Budapest I. műsor közvetítésében
részben a riasztási funkció, részben
az országos fő adóállomás folyamatos
működésének biztosítása volt fontos.
Általános bizonytalanságot okozott
volna, ha a lakosság nem találja a
megszokott hullámhosszon Budapest
műsorát. A meglehetősen zavaros kö
rülmények (telefon-, távíró- és postai
szolgálat akadályai) miatt a rádiómű
sor a hírek közlésén túl, a hatósági
közlemények közvetítését is szolgálta.
Az úgynevezett Katonarádió tehát
más feladatot kapott. Csak később
kezdődhetett katonarádiós feladatá
nak ellátása, amikor 1944. december
közepén a Budapest I. műsort átvette
a kibővített magyaróvári adóállomás.

A magyar mozgó adóállomás
létrehozása
A Legfelső Honvédelmi Tanács, a Pos
ta és a Légoltalmi Szolgálat illetékesei
többször tárgyaltak a szükséges intéz
kedésekről, pl. a kábelvonalak meghi
básodásának esetére rádiókapcsolat
kiépítése a lakihegyi adóval, tartalék
stúdió és tartalék adók kialakítása stb.
Ezeknek a tárgyalásoknak a folyamán
először olyan terv született, hogy Laki
hegy lebombázása esetén a híreket és
riasztásokat egy olasz rádióállomás
sugározná Magyarországra, később
egyszerűbbnek látszott egy bárhol te
lepíthető, nagy teljesítményű, úgyne
vezett mozgó adóállomást létesíteni.
Az első magyar mozgó adót a német
példához hasonlóan katonarádió céljá
ra a Magyar Kir. Honvédség propagan
dával foglalkozó szerve, a Vezérkari
Főnökség (VKF ) 6. osztálya 1942-ben
rendelte meg a Magyar Philips Művek
nél. A lehetőséget az teremtette meg,

hogy a Gyorshadtestnek a Dnyepertől
visszatérő alakulatai hadizsákmány
ként Magyarországra hoztak egy szov
jet gyártmányú, 10 kW-os, stabil, rövidhullámú műsorszóró adót. Ez termé
szetesen nem volt alkalmas a közvet
len telepítésre, az új feladathoz át kel
lett alakítani. Az adót beszállították a
Philips Váci úti telephelyére, ahol a
gyár közepén egy fabarakkban helyez
ték el, és megkezdték az átépítését.
A feladat egy komplett, önellátó, kö
zéphullámon változtatható frekvenciá
jú, mobil rádióállomás kialakítása volt,
saját stúdióval és áramfejlesztővel. A
tervezési munkát tehetséges fiatal
mérnökökből álló kis csoport végezte,
Frank Tibor, aki a kassai végfokot is
tervezte, Süli Mihály, Abaházy Richárd
és a VKF 6. osztálya által a Haditech
nikai Intézettől kikért Komporday Au
rél. Mivel katonai berendezésről volt
szó, az egész munka levezénylésével
a honvédség állományában álló Kom
porday Aurélt bízták meg.
Az eredeti berendezés állványokra
volt szerelve, ez mozgó adónál hasz
nálhatatlan lett volna. A gyári munká
sok Bede Béla művezető irányításával
alkatrészeire szedték szét, majd az
összeépítésnél fiókokból álló ún.
monoblokk rendszert alakítottak ki.
A berendezést négy vontatott kocsi
ra telepítve tervezték meg. A kocsikat
az Ikarusz elődje, az Uhri testvérek ka
rosszériagyára készítette, és vontatá
sukra a honvédségnél rendszeresített
Hofherr traktorokat alkalmazták. A ko
csik méretét úgy alakították ki, hogy
vasúti szállításra is alkalmasak legye
nek, de erre a későbbiekben nem ke
rült sor. A belsejükbe egy teljesen új
adószekrényt terveztek, és ebbe sze
relték be az egységeiket. Az első ko
csiban kapott helyett az adóberende
zés nagyfrekvenciás része, a máso
dikban a 12 kV-os tápegység, a har
madikban az áramfejlesztő, a negye
dikben a stúdió - egy bemondófülké
vel, melyet üvegfallal választottak el a
vonalrendezőtől és az erősítőtől. A
stúdiókocsiban helyezték el a lemez
játszót, de tartozott az állomáshoz le
mezvágó (hangrögzítő) berendezés és
2000 darabos lemeztár is.
Az áramfejlesztő kocsi 50 kW-os há
romfázisú generátorát egyedileg gyártot
ta le a Ganz-gyár, az erőgép viszont a
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Toldi harckocsik 120 lóerős, benzinüze
mű motorja lett, egy egyébként német,
Büsching gyártmányú, hathengeres
szerkezet. A menetben lévő harckocsi
üzemeléséhez mintegy napi 200 liter
benzint fogyasztott. (Becslésünk szerint
ez mintegy 10-12 órai működésnek felelt
meg.) A generátor feszültségtartásáról
Westinghouse szabályzó gondoskodott.
Az állomás 45 méter hosszú T-antennáját három darab 18 méter magas, ún.
Magirus-árbocra szerelték. Az árbocok
teleszkópos rendszerrel, könnyen kezel
hető, kitolható csövekből készültek, és a
két szélsőt egymástól 45 méterre, a har
madikat pedig középen állították fel. A
betáplálás a középső árboc talpánál tör
tént, melyet 4 db porcelánszigetelővel
választottak el a földtől. A földelést ellensúlyszerűen kifektetett rézsodronyokból
és a végükre kötött földelő cövekekből
kombinálták össze. A földelők lyukakkal
ellátott fémcsövek voltak, melyeket tele
pítéskor vízzel töltöttek fel az átmeneti
ellenállás csökkentése céljából.
Az antennaárbocokat eredetileg 32
M. 17,5 m antenna néven a honvédség
R-8 típusú rádióállomásához rendsze
resítették. Az R-8 állomás kezelési uta
sítása így írja le az antennaárbocot: „Az
árboc hét egymásba futó acélcsőből áll,
melyeket egy hajtószerkezet segélyé
vel kitolhatunk egymásból, illetve viszszaereszthetünk. A hajtószerkezet és a
csövek közötti kapcsolat drótkötelek és
csigák útján történik. Az árboc alsó vé
ge négyszögletes kiképzésű. Földre ál
lítása esetén ezt helyezzük az árboc
talp megfelelő kivágásába. Alsó részén
hordfogantyút találunk. A felette levő
dob alakú hajtószerkezettel történik az
egymásba tolt árboccsövek kitolása, il
letve visszaeresztése. A hajtószerkezet
egy csuklóskarú behajtható forgatóval
van ellátva. Ennek jobbra forgatásával
kitoljuk, balra forgatásával pedig viszszaeresztjük az árboccsöveket.”
Az árbocot három helyen, három
három irányba merevítették ki feszítő
kötelek segítségével, felállítása legke
vesebb négy katona összehangolt
munkáját igényelte.
Mivel a végfok két ellenütembe kap
csolt PÁL 12/15 pentódával épült, a táp
vonal is szimmetrikus, két vezetékes ki
alakítású volt egészen az antennatal
pig. Az aszimmetrikus antennatáplálás
céljára egy kis illesztőegységet alkal
maztak (kétkerekű utánfutóra szerel
ve), mely megoldotta az aszimmetrikus
betáplálást. Ezt az utánfutót az egyik
teherautó vontatta. A két 15 kW-os vég
erősítő cső egyenként 4 -4 kW modulált
teljesítményt adott, így az elkészült be
rendezés antennateljesítménye megfe
lelő modulálás esetén 8 kW volt.
A modulálás a meghajtócső fékező
rácsán történt, mindössze 20 W telje
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sítménnyel, melyet egy kommersz Phi tását, pl. a Rádiótól bevonultattak négy
lips hangfrekvenciás erősítő szolgálta műszerészt - akik gyártás közben a
tott. Ez az egyszerű és talán kissé Philipsnél ismerkedtek az adóval - , to
igénytelen modulálási mód mozgó, il vábbi motorszerelőket, traktorvezető
letve katonai berendezéseknél azóta ket, gépkocsivezetőket és ugyancsak a
is használatos, mert ezeknél különö Rádiótól három hivatásos bemondót.
Az állomás személyzete részére kb.
sen fontos a kis súly és a kis áramfo
gyasztás. A jó hangminőséget biztosí 30-32 férőhely volt a traktorokon és a te
tó anódmoduláció hátránya, hogy a herautókon. Ez a létszám csak a telepí
végerősítővel majdnem azonos mére tésnél és őrszolgálatban volt szükséges,
tű modulátorfokozatot kell felépíteni. egyébként az adó kezeléséhez elegendő
Ez a 8 kW-os adó esetében egy továb volt 6-7 fő. (Egy évvel később azonban a
bi 6-8 kW-os modulátort és annak táp létszám már meghaladta az 50 főt.)
Telepítésnél a kocsik egymás mellé áll
egységét, nagy súlyú modulátor
tak és a kezelőszemélyzet kábelkötegek
transzformátorát igényelte volna.
A meghajtófokozat egy darab kel kötötte össze azokat. A telepítési idő
PB3/800 típusú, kb. 0,8 kW teljesítmé ről csak közvetett adatokkal rendelke
nyű pentódából állt, ez a típus később zünk. Általában másfél-két nap kellett
az ötvenes években, a Philips államosí hozzá. Ez katonai rádióállomás esetében
tása után, 5S045T néven vált ismertté, nagyon soknak számít, azonban 1944 vé
gén az áramellátást hálózatról próbálták
pl. az R-50 típusú katonai adókban.
A végcsövek léghűtésűek voltak, a biztosítani az állandó üzemanyaghiány
légcsatornába kis figyelő zászlókat miatt, ezért a hálózatra csatlakozás jelen
építettek, melyek az esetleges hűtés tős időt igényelt. Hasonlóan időigényes
kimaradásakor automatikusan működ volt a moduláló telefonvonal és a szolgá
tették a nagyfeszültség lekapcsolását, lati telefonvonalak kiépítése. A bontásilletve hűtés nélkül nem engedték meg málházás 8-16 órát vett igénybe.
az anódfeszültség bekapcsolását. A
léghűtésnek egyébként már a fűtéssel
együtt indulnia kellett, mert a végcsö A mozgó adó járművei
vek fűtése önmagában 1,6 kW teljesít
ményt igényelt. A meghajtófokozat és A mozgó adóállomás legfontosabb tu
az összes többi kisebb fokozat csövei lajdonságát, a gyors telepíthetőséget
ún. sugárzó hűtésűek voltak, ami azt és a mozgásképességet az adóállo
jelentette, hogy a természetes szellő más járművei biztosították. Ezek 1944
végén az alábbiak voltak:
zésen kívül külön hűtésük nem volt.
4 db különleges felépítésű, 2 tenge
Az egykori szovjet adó anyagának je
lentős részét sikerült a mozgó adóban lyes, zárt pótkocsi,
felhasználni. Természetesen a csöveket
1 db egytengelyű, ún. antennacsato
nem, mert szovjet csövek beszerzésére ló kocsi,
4 db H.S.CS. KV-50 típusú vontató
nem lehetett számítani, és a posta rá
dióadói is Philips csövekkel működtek, traktor, honvédségi kivitel,
viszont különösen jónak bizonyultak az
2 db nyitott teherautó,
2 db autóbusz, legénységi személyolaj szigetelésű papírkondenzátorok és
a csillámkondenzátorok. A transzformá szállításra,
1 db parancsnoki autóbusz, kb.
torokat újratekercselték, mivel a Szov
jetunióban alkalmazott 220/127 voltos 10-12 személy szállítására,
1 db motorkerékpár futárszolgálatra.
háromfázisú rendszert nem lehetett il
Az adóberendezés kocsijai az Uhri
leszteni a magyar villamos hálózathoz.
A tekercselést Balogh Ferenc Reduk- testvérek kocsigyárában készültek,
torgyára (BFR) végezte, majd a szovjet traktorvontatású, zártrakterű pótkocsik
transzformátorok olaját teljes egészé formájában. Befoglaló méreteiket nagy
ben visszatöltötték az átalakított transz jából egyformára képezték ki, vezérlő
formátorokba. A primer oldali tekercse szempont volt, hogy vasúti pőrekocsira
ket leágazásokkal látták el, így lehető rakva, az űrszelvénybe beleférjenek. Az
ség volt az alacsony hálózati feszültség Uhri cég szépen keresett a kocsikon, az
korrigálására. A rövidhullámú rezgőkö 1943 végén adott ajánlatuk szerint egy
röket áthangolták középhullámra. A nagyfeszültségű kocsi 70 351, az adó
szükséges nagyfeszültségű tárcsakon kocsi 73 605, az áramfejlesztő kocsi 78
850, a stúdiókocsi 87 979 és a csatoló
denzátorokat a Dräsche cég szállította.
1943
tavaszán sor került a berendekocsi 17 710 pengőbe került. (Tájékoz
zés élesztésére, üzempróbáira, majd a tatásul: 1941-ben egy svábhegyi gar
Philips gyár udvarán beépítették a ké zonlakás ára 11 000 pengő volt.)
A kocsik azonos alaptípusból, de
szülékeket a kocsikba. Márciusban már
ún. meleg-próbákat tartottak, majd 1943 egyedi kivitelben és felszereltséggel
készültek. A kéttengelyes, forgózsááprilisára készen állt a mozgó adó.
A VKF 6. osztálya már a gyártás ele molyos, vonóháromszöggel vontatott,
jén megkezdte a személyzet kiváloga ráfutófékes kocsik fő méretei:

Hossz:
Szélesség:
Külső magasság:
Belső magasság:

5,00 m
2,30 m
2,80 m
2,00 m

Próbaúton Kelet-Magyarországon

Mire az adó elkészült, már nem volt
fontos, hogy „Soldatensender”-ként a
frontra kerüljön, a kormány fontolgatta
Az áramfejlesztő kocsit hátul három aj a hadsereg visszarendelését a Szov
tóval látták el, egy kétszárnyú ajtó szol jetunióból.
gált a gépek be- és kiemelésére, mellet
Egyes források szerint személyesen
tük egy kisméretű egyszámyas a kezelő ifj. Horthy Miklós járt közbe a HM-nél
részére. A gépek rezgéscsillapítása, az annak érdekében, hogy az elkészült
üzemanyagtartály elhelyezése és szige adót adják kölcsön, illetve maradjon
telése igényeltek külön gondosságot. A Budapesten a légoltalom rendelkezé
belül kettéosztott stúdiókocsin ugyancsak sére. Először azonban a Philips, a Ha
két ajtó volt, az egyik a rendező-forgató ditechnikai Intézet és a Posta Kísérleti
fülke felől, a másik a bemondó, a szerep Állomás mérnökei kipróbálták az adó
lők részére. A stúdiókocsit hangszigete állomást.
léssel kellett építeni, a nagyfrekvenciás,
A Posta Kísérleti Állomása 1941ún. adókocsit alulról is árnyékolták.
ben újabb tervet készített az ország
A vontatóvezetők becslése szerint rádióhálózatának bővítésére. Buda
egy-egy vontatmány összsúlya elérte pest II. részére egy 120 kW-os nagy
a 25-30 mázsát, amit a szerzők egyik adó létesült volna Szolnokon, a viszforrása tévesen tonnának írt.
szacsatolt Észak-Erdély területén pe
A Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttle- dig több közepes teljesítményű rádióworth Magyar Gépgyári Művek Rt. kis állomás felépítését irányozták elő,
pesti gyártelepén készült traktorokat a egyet Kolozsvárott, egyet a Csíki-me
HM megrendelésére tüzérségi vontató dencében és egy harmadikat a
nak alakították ki, melyek Bofors-löveg- M arosvásárhely-S zékelyudvarhelyeket és négycsövű gépágyúkat vontat Szászrégen közötti területen, 15—15
tak. A vontatókon kialakított ülőhelye kW teljesítménnyel. Az állomások he
ken egy löveg kezelőszemélyzetének lyét azonban előzetes térerősség
kellett elférnie. A traktorok erőforrása mérésekkel kellett pontosítani. 1943
egyhengeres, kétütemű dízelmotor volt, tavaszán a mozgó adó próbaútját öszmeglehetősen nagyméretű kettős lend szekötötték a Posta részére végzett
kerékkel, melyek a traktormotor két ol térerősségméréssel.
dalán szabadon forogtak, hogy vontatá
A méréshez a Philips-gyár akkor kü
son kívül erőgépként is (cséplés, szi lönösen fejlettnek számító, az ország
vattyú hajtás stb.) használni lehessen ban egyedüli térerősségmérő műsze
őket. A 11,7 liter űrtartalmú fekvő hen rét egy bevonultatott Opel-Admiral
gert alulra tervezték, indítás előtt a hen gépkocsival és a Posta Kísérleti Állo
gerfejei benzinlámpával vagy a traktor más felváltva szolgálatot adó mérnö
alá rakott kisebb tűzzel mintegy 15 per keivel a mozgó adóhoz rendelték.
cig kellett melegíteni...
Az adó első települési helye Szolno
Az 1943 nyarán készült fényképek kon a Tisza árterében volt. A mérés
tanúsága szerint a katonák a nyitott nagyon jó eredményeket hozott, az
Hofherr vontatókon ültek, hét katona 1 mV/m térerősséghatáron belül esett
számára képeztek ki ülőhelyet egy Budapest, Kecskemét, Szeged és kis
traktoron. A traktor hátsó kereke fölött híján Debrecen is. Debrecen irányá
és mögött elhelyezett katonák súlya ban a térerősségtérképen az 1 mV-os
tovább rontotta a traktor amúgy is görbén egy ún. „belapulás” volt látható
rossz útfekvését, kormányozhatósá- - mint kiderült, a Nagyerdő csillapítá
gát, emelkedőn gyakran előfordult, sának hatása.
hogy a traktor „ágaskodott”. 1944-ben
Egy-egy települési hely körül a világtá
intézkedés történt, hogy a legénységet jaknak megfelelő négy irányban végez
külön járművek szállítsák.
ték el a méréseket, az adótól mintegy
Az állomás készletéhez tartozott 100-150 km távolságig. A mérőkocsi
még két teherautó. Az egyiken az minden reggel elindult a kijelölt irányba,
üzemanyagot szállították, a másikon és addig haladt, amíg a térerősség le
az antennakészletet és egyéb felszere csökkent az 1 mV/m értékre. Ez után az
lést: sátrakat, lőszert, élelmiszert és az adott irányban nem volt értelme folytatni
üzemeléshez szükséges anyagokat, a mérést, mivel a lakosság vevőkészülé
pl. a 2000 darabos hanglemeztárat.
kei ennél kisebb térerőnél már nem mű
1944
végére az adóállomáshoz veködtek megbízhatóan. A határérték ész
zényeltek két nagyobb és egy kisebb lelése után a mérőkocsi visszatért, és
autóbuszt a legénység és a tisztek egy másik irányban kezdte a munkát. Ál
szállítására, valamint egy motorkerék talában 2-3 nap alatt sikerült egy telepü
párt, hírvivő-futár célokra. A buszokon lési hely térerőgörbéit felvenni.
az ülések átalakításával, éjszakai fek
A Szolnok környéki méréseket
vőhelyeket lehetett kialakítani.
Kreko Béla tanácsos végezte. A szol

noki Tisza-parton az adó kezelői meg
lepetéssel tapasztalták, hogy a jól ki
hangolt adó üzeme közben - a földelő
cövekek átmeneti ellenállása követ
keztében - gőzölgött a talaj!
A következő állomás Nagyvárad
volt. Egyebek mellett itt egy másik
irányból mérve is kimutatható volt a
debreceni Nagyerdő csillapító hatása.
Ezen a helyen Tomcsányi tanácsos
végezte a méréseket.
Kolozsváron a Tordai úti rádióállo
más antennatornya mellé települtek,
és az adót a toronyra kapcsolták rá.
Kolozsvár környékét Kodolányi Gyula
mért, de közben antennával kapcsola
tos kísérleteket is végzett. Erre a to
ronyra kapcsolva az adót, jött rá a ké
sőbb használati útmutatóban is közre
adott elvre, miszerint egy adóberende
zést (elsősorban katonai adókról van
szó!) egy gyárkéményen lévő közönsé
ges villámhárítóra is rá lehet hangolni,
csak ki kell keresni a megfelelő betáplálási pontot. (1900-ban a német Slaby
professzor és munkatársai már megva
lósították ezt, de feledésbe merült.)
A kolozsvári mérések mutatták az
erdélyi hegyek hatását, nem lehetett
olyan szép, kör alakú térerőgörbéket
rajzolni a térképre, mint Szolnoknál az
Alföldön.
Hasznosnak bizonyult a telepítés
Csíkszeredán. Erről a helyről a méré
sek tanúsága szerint az egész Szé
kely-medence jól besugározható volt.
(Az ide tervezett 15 kW-os műsorszó
ró adó épülete 1944-ben elkészült,
maga az adó 1944 nyarára a Philipsgyárban csak részleteiben lett készen,
gyakorlatilag befejezetlen maradt.)
Települtek még Marosvásárhelyen,
és kimérték a szokásos térerőgör
béket. Magyari Endre, aki szintén
részt vett ezen a körúton, végezte a
mérési eredmények kiértékelését.
A Magyar Posta 1944. júniusi szá
mában dr. Kuzmich Gábor, a m. kir.
Posta vezérigazgatója közölte a rádióhálózattal kapcsolatos fejlesztési ter
veket: „A Kassán már üzembe helye
zett 30 kW-os műsorszórón kívül Ko
lozsvárott, Csíkszeredán és Marosvá
sárhelyen kell egy-egy 15 kW-os köz
vetítőállomást felállítani”. Ez lett tehát
a próbaút és a térerősségmérések
egyik eredménye.
A térerősségmérések erdélyi körútja
után 1943. május végén az adóállo
más pár napig még a Tétényi fennsí
kon táborozott, hogy karsztos talajvi
szonyok között is megvizsgálják az
adó teljesítményét. Ez a próba ugyan
csak pozitív eredményt hozott, ilyen
települési körülmények között is sike
rült kihangolni a 8 kW teljesítményt.
(Folytatjuk)
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„Őfelsége hadihajója”, a H.M.S1 WARSPITE IV. rész
Dr. Kaiser Ferenc

A többi európai hatalom csatahajóival összehasonlítva, a
QUEEN ELISABETH osztály egységei még mindig nagy
harcértékű típusnak számítottak (táblázat). Az első világháborús építésű 6 francia, 4 olasz és 3 orosz (ekkor már
szovjet) csatahajóból mindössze egy francia és a négy
olasz egység esett át teljes körű felújításon. A csak rész
leges modernizáláson átesett egységek - ugyanúgy mint
az első világháború idején - nem vehették fel a versenyt
a QUEEN ELISABETH osztály csatahajóival, még azok
kal sem, amelyeket csak részben korszerűsítettek. Abból
az öt egységből, amelyeket teljesen modernizáltak, a
francia LORRAINE sem tűzerő, sem sebesség tekinteté
ben nem érte el a QUEEN ELISABETH osztály egysége
inek teljesítményét, a négy olasz csatahajónak pedig
egyedül a sebessége volt nagyobb, minden más lénye
ges mutatót tekintve azonban alatta maradtak a felújított
QUEEN ELISABETH osztályú csatahajókkal szemben.
1939-ben Németországnak még csak két csatacirkálója
(gyors csatahajó) állt szolgálatban, két csatahajója pedig
épülőfélben volt, ezek 1940 és 1941 folyamán léptek
szolgálatba. Franciaországnak két csatacirkálója volt
kész, további csatahajói épültek, ezek közül azonban
csak kettőt fejeztek be, ám az egyik csak 1955-re készült
el teljesen. Olaszország négy korszerű csatahajót kez
dett építeni, de közülük csak három készült el, amelyek
1940 és 1942 között álltak szolgálatba. Ezekkel az egy
ségekkel összevetve még a modernizált QUEEN ELISA
BETH osztályú csatahajók is jókora lépéshátrányba ke
rültek. Az a közel 30 év, amely a WARSPITE és testvér
hajói szolgálatba állása óta eltelt, jelentős technikai fö
lényt biztosított a rivális haditengerészetek új egységei
számára, amelyeknek mind a páncélzatuk, mind pedig a
sebességük jóval nagyobb volt. A francia és német csa
tacirkálók oldalsortüzének tömege ugyan jócskán alatta
maradt a QUEEN ELISABETH osztályénak, ám ágyúik
lőtávolsága több mint 10 kilométerrel múlta felül a brit
csatahajókét.29 Alaposabban elemezve az egyes típusok
adatait, valamint figyelembe véve a történelmi esemé
nyeket is, már kevésbé negatív a kép. A korszerű francia
nehézegységek nem sok szerepet játszottak a második
világháború eseményeiben. Az új olasz csatahajók szám
talan konstrukciós gyengeséggel rendelkeztek, páncélza
tuk alig volt vastagabb, mint a QUEEN ELISABETH osz
tály egységeinek, sőt egyes létfontosságú részük védel
me jóval gyengébb volt, ráadásul 1942 végéig nem ren
delkeztek lokátorral sem. A VITTORIO VENETO osztály
egységei így - impozáns technikai mutatóik ellenére valós harcképességüket illetően nagyjából egyenértékű
ek voltak a korszerűsített QUEEN ELISABETH osztályú
csatahajókkal. A BISMARCK és a TIRPITZ - leszámítva
a rádiólokátorokat - ugyan minden téren sokkal jobb csa
tahajók voltak, mint a WARSPITE és testvérhajói, ám
ezek ellen az egységek ellen a Royal Navy elsősorban
nem a QUEEN ELISABETH osztály hajóit, hanem a NEL
SON és az újonnan épített KING GEORGE V. osztályok
nagyobb tűzerejű és vastagabb páncélzatú egységeit ve
tette be. Utóbbi osztály csatahajói minden téren felülmúl
ták a QUEEN ELISABETH osztály egységeinek teljesít
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ményét, nagy sebességük, európai viszonylatban megfe
lelő tűzerejűk és rendkívül vastag páncélzatuk révén a
legkorszerűbb európai csatahajókkal szemben is megállták a helyüket.
A csendes-óceáni térség csatahajóival összevetve a
WARSPITE és testvérhajói már sokkal rosszabb muta
tókkal rendelkeztek, mint európai riválisaik. Az Egyesült
Államok ugyan csak részben korszerűsítette a régebbi
építésű csatahajóit, ezek egy részét csak azt követően,
hogy ronccsá váltak Pearl Harbournál, ám a modernizált
egységek kivétel nélkül jóval nagyobb harcértékkel ren
delkeztek, mint a korszerűsített QUEEN ELISABETH
osztályú csatahajók. A brit egységeknek egyedül a se
bességük volt némileg nagyobb, ez azonban nem kom
penzálhatta a tűzerő, illetve a páncélzat terén meglévő
hátrányaikat. Külön figyelmet érdemel a felújított amerikai
csatahajók meglepően nagy hatótávolsága (37 000-43
000 km), ami egyértelműen a washingtoni egyezmény
azon kitételének tudható be, amely megtiltotta az ameri
kaiaknak, hogy a Csendes-óceán térségében, a Hawaii
szigetektől nyugatra komoly flottabázist tartsanak fenn.
Brit szempontból sokkal aggasztóbb volt az a tény, hogy
Japán a harmincas évek folyamán az összes csatahajó
ját és csatacirkálóját korszerűsítette. Az egységek erő
sebb hajtóműveket kaptak, ezért sebességük alaposan
megnőtt és - nyilván nem véletlenül - kivétel nélkül elér
te vagy meghaladta a QUEEN ELISABETH osztály gyors
csatahajóinak sebességét. A japán hajók lőtávolsága is
ugrásszerűen megnövekedett. Ä WARSPITE és testvér
hajói egyedül a KONGO osztályú csatacirkálókkal szem
ben voltak fölényben, mert ezeknek az egységeknek elég
vékony volt a páncélzata és oldalsortüzük tömege is jócs
kán alatta maradt a brit csatahajókénak. Nagy sebessé
gük miatt a KONGO osztály csatacirkálóit elsősorban a
repülőgép-hordozó kötelékek kísérésére használták, így
a háború folyamán - különösen annak kezdeti szakaszá
ban - a brit egységeknek velük sem lett volna ajánlatos
találkozni. A korszerűsített amerikai és japán egységek
kel összevetve megállapítható, hogy bár a WARSPITE és
két korszerűsített testvérhajója sokkal nagyobb harcér
tékre tettek szert, mint amilyennel eredeti kialakításukban
rendelkeztek, de azt a fölényt, amellyel az amerikai és a
japán csatahajók bírtak, nem tudták behozni, mert azok
legnagyobb része is legalább olyan fokú korszerűsítésen
esett át. Az új építésű amerikai és japán egységekkel
összevetve még nagyobb mértékű volt a QUEEN ELISA
BETH osztály csatahajóinak lemaradása. A tíz amerikai
és a két japán csatahajó - különösen tűzerejűket tekint
ve - klasszisokkal jobb volt, mint bármelyik szolgálatban
álló brit csatahajó. Az események tükrében egyébként
megállapítható, hogy impozáns technikai mutatóik elle
nére az amerikai és a japán csatahajóknak sem volt sok
beleszólásuk a csendes-óceáni hadműveletek kimenete
lébe, mert az itteni összecsapások fő terhét már a repü
lőgép-hordozók viselték.30
A második világháború kitörését követően, a WAR
SPITE, mint az egyik legnagyobb harcértékű brit egység,
a Home Fleet, azaz a hazai flotta állományába került, és

A QUEEN ELISABETH osztály és az elődtípusok összehasonlító adatai
táblázat
Osztály

QUEEN ELISABETH

DREADNOUGHT

INVINCIBLE

KING EDWARD VII

MINNOTAUR

Típus

Csatahajó (szuper dreadnouhgt)

csatahajó

Csatacirkáló

sorhajó

Páncélos cirkáló

Rendszeresítette

Nagy-Britannia

Nagy-Britannia

Nagy-Britannia

Nagy-Britannia

Nagy-Britannia

Rendszeresítés éve

1915/1916

1909

1908-1909

1905-1907

1908-1909

Méretek (m)

196x27x9

161x25x8

138x24x8

157x23x8

Vízkiszorítás (BRT)

27500/33000

18100/21800

17400/20100

15600/17100

-13500/14800

Teljesítmény (LE)

71100-76600

24700

41000-46000

18100-18600

19800-28200

Sebesség (csomó)

25

22

26

19

22-23

Hatótávolság (mérföld/csomó)

8600/12.5

6600/10

3000/25

3000/17.5

5800/14

Üzemanyag (tonna)

3400/100 (olaj/szén)

2900/1100 (szén/olaj)

3100 (szén)

2200/400 (szén/olaj)

2300/400 (szén/olaj)

Páncélvastagság (mm)

64-330

64-279

19-254

51-305

38-304

Fegyverzet

8x38.1 cm L/42

10x30.5 cm L/45

8x30.5 L/45

4x30.5 cm L/40

4x23.3 cm L/47

14x15.2 cm L/45

27x7.6 cm L/40

13-14x10.2 cm L/45

4x23.3 cm L/45

10x19 cm L/50

2x7.6 cm L/45

5x0.77 cm-es gpu

1x7.6 cm L/40

10x15.2 cm L/45 (LV50)

24x7.6 cm L/40-45

5x0.77 cm-es gpu

5x45.7 cm TR

5x0.77 cm-es gpu

12x7.6 cm L/40

4x0.77 cm gpu

14x4.7 cm L/50

5x45.7 cm TR

173x24x8

5x45.7 cm TR

4x53.3 cm TR

2x0.77 cm gpu
4x45.7 cm TR
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Maximális lőtávolság3 (km)

21.7+12.3

15.0

15.0+15.0

14.3+14.2+13.3 (13.1)

14.2+13.1

Oldalsortűz tömegeb (tonna)

7.0+0.3

3.1

2.3-3.1+0.1

1.6+0.3+0.2 (0.2)

0.7+0.5

Legénység (fő)

920-950

700-770

780-800

780-800

750-850

Megjegyzés:

a A táblázat a fő- és a közepes tüzérség együttes adatatait tartalmazza. Az első szám mindig a főtüzérségre vonatkozik, a második
(harmadik) pedig a 10 cm-es űrméret feletti tűzeszközökre értendő,
b Lásd az előző jegyzetet

I

29. ábra: A WARSPITE 1942-ben, amikor a keleti flotta zász
lóshajója volt, egy felderítő repülőgépet indít útjára (a háttér
ben egy ILLUSTRIOUS osztályú brit hordozó látható)

részt vett a Németország ellen meghirdetett blokád fenn
tartásában. 1939 októberében egy kanadai csapatokat
szállító konvojt kísért át az Atlanti-óceánon, 1940 áprili
sában pedig ott volt a norvégiai hadműveletekben. Április
13-án, a William Whitworth altengernagy parancsnoksá
ga alatt álló csatahajó 9 torpedóromboló kíséretében be
hatolt az Ofot-fjordba, és a kötelék a második narviki
csatában31 megsemmisítette a városnál horgonyzó nyolc
- részben már megrongálódott - német torpedórombolót,
sőt a WARSPITE repülőcsónakja32 még az U 64-es ten
geralattjárót is elsüllyesztette. A hadművelet közben a
fjordot biztosító két német tengeralattjáró öt vagy hat tor
pedót lőtt ki a csatahajóra, ám köszönhetően annak,
hogy a WARSPITE nem sokkal korábban demagnetizáláson33 esett át, illetve, hogy a német torpedók mág
neses gyújtója megbízhatatlannak bizonyult a sarkvidék
térségében, a csatahajót egy karcolás sem érte.34
Franciaország kapitulálását követően jelentősen meg
nőttek a Royal Navy nehézségei. A francia partvidék bir
tokában a német tengeralattjárók könnyebben támadhat
ták az Atlanti-óceánt átszelő brit konvojokat, ráadásul
Németország oldalán az öreg kontinens harmadik legerő
sebb flottájával rendelkező Olaszország is belépett a há
borúba, a második legerősebb francia flotta pedig immár
nem volt az Egyesült Királyság szövetségese. A fenyege
tő olasz hadbalépés miatt a WARSPITE már 1940 máju
sában a Földközi-tengerre hajózott, ahol az alexandriai
kötelék állományába került, mint Cunningham35 tenger
nagy zászlóshajója. A csatahajó ezt követően főleg a
Máltára tartó konvojok számára nyújtott fedezetet. 1940.
július 9-én az olasz flotta megpróbálta elfogni az egyik
konvojt, ám eközben a calabriai partoknál belefutott az

30. ábra: A H.M.S. VALIANT Málta felé vezeti az olasz flot
tát, a fénykép a WARSPITE fedélzetéről készült
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alexandriai kötelék csatahajóiba.36 A kirobbanó tűzpárbajban a WARSPITE - amely ekkor még nem rendelkezett
rádiólokátorral - 23,7 km-es távolságról - mondhatni a
vakszerencsének köszönhetően - eltalálta a GIULLIO
CESARE csatahajót, s ez mind a mai napig a legnagyobb
távolságnak számít, amelyről egy csatahajó ágyújával el
talált egy ellenséges hadihajót. A Punta Stilo-i csata ez
zel véget is ért, mert az olasz flotta gyorsan vissza
vonult.37 A brit csatahajó augusztus 18-án részt vett Bardia (Líbia), december 18-án pedig Valona (ma Vlore, Al
bánia) lövetésében. Hasonló akciókra a későbbiekben is
sor került, így a WARSPITE 1941. január 3-án a ismét
Bárdiét, április 21-én pedig Tripolit lőtte.38
1941. január 10-én a német X. repülőhadtest 43 Ju 87
típusú zuhanóbombázója támadta meg a csatahajót, illet
ve az általa oltalmazott ILLUSTRIOUS repülőgép-hordo
zót. A WARSPITE mindössze egy bombatalálatot kapott,
ami csak könnyebb sérüléseket okozott, ám az ILLUSTRIOUS-t 6 találat érte, és közel egy évre kiesett a had
műveletekből. A csatahajó életét továbbra is nyomon kí
sérte a balszerencse, 1941. március 28-án legázolta a
GREYHOUND brit rombolót, amely elsüllyedt. A WAR
SPITE két testvérhajójával együtt (VALIANT, BARHAM)
részt vett a második világháború legnagyobb európai ten
geri összecsapásában, a Matapan-foki csatában is.39 A
csata első szakaszában a brit repülőgép-hordozó, a FOR
MIDABLE volt a főszereplő, repülőgépeinek két olasz ha
jót is sikerült megrongálniuk. A VITTORIO VENETO csa
tahajót - sérülése ellenére - mozgásban tudták tartani,
ám a POLA nehézcirkáló kénytelen volt megállni, így ezt
az egységet, valamint az elvontatására visszaküldött két
további nehézcirkálót és két rombolót az 1941. március
28-ról 29-re virradó éjszaka a brit csatahajók és az őket
kísérő rombolók utolérték és elsüllyesztették.40
Amikor úgy tűnt, hogy a Földközi-tenger keleti meden
céjében a Royal Navy abszolút fölénybe került, megindult
a németek balkáni hadjárata és a brit hadihajóknak újra a
félelmetes stukákkal (Ju 87 típusú zuhanóbombázók)
kellett megküzdeniük. A legkritikusabbnak a krétai had
művelet bizonyult, amikor a Royal Navy egységeinek
gyakorlatilag légi fedezet nélkül kellett szembeszállniuk a
Luftwaffe41 és a Regia Aeronautica42 több száz gépének
folyamatos légitámadásaival.43 Bár a brit flotta többnyire
jól szerepelt az összecsapásokban (több ellenséges csa
patszállító konvojt elfogott és részben megsemmisített,
sikeresen távol tartotta az olasz flottát a görög vizekről,
és a Krétán lévő brit csapatok zömét is kimentette), ezért
súlyos árat kellett fizetnie. A harcok csúcspontján, 1941
májusában, egy kéthetes időszakban a brit flotta44 3 cir
kálót, 6 rombolót és 22 kereskedelmi hajót veszített el,
ezen felül két csatahajója, egy repülőgép-hordozója, 5
cirkálója és 8 rombolója megrongálódott, nem egy közü
lük majd egy évre kiesett a hadműveletekből. A krétai
összecsapást követően, azt is figyelembe véve, hogy a
rombolók egy részét más hadszínterekre vezényelték át,
a Royal Navy ereje mindössze két csatahajóra, három
cirkálóra, egy aknarakó cirkálóra és kilenc rombolóra rú
gott a Földközi-tenger keleti medencéjében.45 A brit vesz
teségek között ott szerepelt a WARSPITE is, amelyet
1941. május 22-én egy Me 109-esről ledobott 250 kg-os
páncéltörőbomba talált el Kréta közelében.46 A bomba át
ütötte a hajó fedélzetét, és meglehetősen komoly károkat
okozott, így vissza kellett térnie Alexandriába. Május 24én, miközben a szükséges javításokat végezték rajta, az
alexandriai kikötő ellen indított bombatámadás közben
egy 500 kg-os páncéltörő bomba közvetlenül a WAR
SPITE mellett robbant fel, így a hajót újabb komoly sérü
lések érték.

A WARSPITE 1937 márciusa óta folyamatosan szolgá
latban állt, gépei meglehetősen elhasználódtak, ezért,
meg persze az elszenvedett háborús sérülések miatt,
szükségessé vált a nagyjavítása. A csatahajó ezért 1941.
május 25-én útnak indult az USA felé, ahová augusztus
elején érkezett meg. A WARSPITE 1941. augusztus 11 -e
és december 28-a között a Seattle melletti Bremerton
Naval Yardban teljes körű nagyjavításon esett át, legény
sége pedig hosszú hónapokon keresztül olyan, otthon
már szinte teljesen ismeretlen ételritkaságokat fogyaszt
hatott, mint a friss tej, a tojás, a kávé és a csokoládé.
Az újjászületett csatahajó 1942 februárjában állt ismét
aktív szolgálatba, ekkor a keleti flotta zászlóshajója lett.47

Jegyzetek
29. A harminc kilométert meghaladó lőtávolságoknak
- hatékony lokátoros tűzvezetés nélkül, amellyel ilyen
távolságra csak a brit és az amerikai csatahajók rendel
keztek, ám azok is csak 1943 után - pusztán elméleti je
lentőségük volt. Húsz kilométer fölött a találati valószínű
ség - lokátor alkalmazása nélkül - minimálisnak volt te
kinthető.
30. A két háború közötti időszak, illetve a második vi
lágháború alatt végrehajtott korszerűsítésekre, illetve új
építésekre nézve lásd: Westwood i. m. p.p. 8-17., vala
mint Breyer i. m. p.p. 75-105. és Gibbons i. m. p.p.
224-227., 238-241., ill. 250-253.
31. 1940. április 10-én, az első narviki csatában, Warburton-Lee sorhajókapitány vezetésével 5 brit romboló
megtámadta a Bonte sorhajókapitány vezette 10 német
rombolót. A küzdelemben megsemmisült két-két német
és brit romboló, megrongálódott további négy német és
két brit egység, ám a britek emellett még hét, részben
zsákmányolt teherhajót is elsüllyesztettek. History of the
Royal Navy in the 20th Century p. 117. és The Encyclo
pedia of Sea Warfare from the First Ironclads to the Pre
sent Day. p.p. 86-88.
32. Repülőcsónak, olyan vízi repülőgép, amely hajótest
formájú törzsének köszönhetően tud a vízre le-, illetve
onnan fölszállni.
33. Egy speciális dokkban a hajó mágneses terét egy
nagy teljesítményű elektromágnessel lecsökkentették.

34. Freyer, Paul Herbert: Halál a tengereken. Háttér
Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1991. 65-74. o.; illetve
http://uboat.net/history/torpedo_crisis.htm
35. Sir Andrew Browne Cunningham (1883-1963), brit
tengernagy. 1939-ben az első tengeri lord helyettese,
1939 és 1943 között a brit földközi-tengeri flotta parancs
noka, 1943 és 1946 között az admiralitás első tengeri
lordja. Keegan, John - Wheatcroft, Andrew: Who’s Who
in Military History From 1453 to the Present Day. William
Morrow & Co. Inc. New York, 1974. p. 87-87.
36. Az összecsapásban brit részről 3 csatahajó, 1 re
pülőgép-hordozó, 5 cirkáló és 16 romboló, míg olasz
részről 2 csatahajó, 14 cirkáló és 32 romboló vett részt.
37. History of the Royal Navy in the 20th Century p.
132.
38. Utóbbi akcióban 3 csatahajó, egy repülőgép-hordo
zó, egy könnyű- és két légvédelmi cirkáló vett részt.
39. A csatában brit oldalról 1 repülőgép-hordozó, 3 csa
tahajó, 4 könnyűcirkáló és 13 romboló vett részt, Cun
ningham tengernagy parancsnoksága alatt, míg olasz ol
dalról 1 csatahajó, 6 nehéz és 2 könnyűcirkáló, illetve 17
romboló vette fel velük a küzdelmet, Angelo lachino ten
gernagy parancsnoksága alatt. History of the Royal Navy
p. 133.
40. Bővebben lásd Jane’s Battleships of the 20th Cen
tury pp. 60-61. és The Encyclopedia of Sea Warfare from
the First Ironclads to the Present Day p.p. 101-102., illet
ve Sweetman i. m. 268-290. o.
41. Német légierő.
42. Olasz Királyi Légierő.
43. A brit légi fedezet hiányát kihasználva a németek még
a Me 109 típusú vadászgépeiket is felszerelték bombafelfüggesztőkkel, így egy-egy 250 kg-os páncéltörő bombával
felfegyverezve azokat is bevetették a brit hajók ellen.
44. 4 csatahajó, 1 repülőgép-hordozó, 5 könnyűcirkáló,
6 légvédelmi cirkáló, egy aknarakó cirkáló, 32 romboló,
egy tengeralattjáró.
45. Michael Simpson: Wings over the Sea: The Inter
action os Air and Sea Power in the Mediterranean,
1940-1942. p. 141., In: Naval Power in the Twentieth
Century, illetve Spector i. m. 153-168. o.
46. A csatahajóra egyébként közel 400 bombát dobtak
le, de köszönhetően a jól képzett és összeszokott keze
lőszemélyzetnek, csak ez az egyetlen bomba találta el.
Westwood, J. N.: i. m. p. 49.
47. Ekkorra az üzemanyaghiány által sújtott olasz flotta
már nem jelentett akkora fenyegetést a britekre, emellett a
hadszíntér földrajzi adottságai is olyanok voltak, hogy bár
melyik fél csak abban az esetben alkalmazhatta flottáját, ha
uralta a fölötte lévő légteret is. Egészen más volt a helyzet
a Távol-Keleten, itt - a nagy távolságok miatt - nem a par
ti bázisú, hanem a repülőgép-hordozókra települt gépek
kaptak hangsúlyos szerepet. 1942 első felében olyan kriti
kusan alakult a Brit Birodalom helyzete a Távol-Keleten,
hogy a térség az összes többi hadszíntérrel szemben el
sőbbséget élvezett az erőforrások elosztásánál. Jellemző,
hogy a vadonatúj INDOMITABLE repülőgép-hordozó mel
lett, nagyjavításukat követően - a földközi-tengeri hadmű
veletekben korábban megsérült - FORMIDABLE és ILLUS
TRIOUS hordozók is erre a hadszíntérre kerültek.
(Folytatjuk)
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Nemzetközi haditechnikai szemle
ATF-2 Dingo - teljes
védelemmel rendelkezőkatonai szállító jármű
Az ausztrál vadkutya után elnevezett Dingo a Bundeswehr
egyik legújabb járműve (1. ábra). Azért hozták létre, hogy kitöltsék az űrt, amely a Wolf (Farkas) könnyű terepjáró gép
kocsi és a TPz 1 Fuchs (Róka) típusú páncélozott szállító
harcjármű között adódott a Bundeswehrrel szemben tá
masztott új katonai kihívások során. Itt elsősorban a válságkezelő és béketámogató műveletekről van szó, amelyek a
német hadsereg számára is egyre több feladatot jelentenek.
A fenti igényt gyakorlatban a balkáni és elsősorban a koszo
vói német tapasztalatok sürgették. Kezdetben szükségmeg
oldásokkal próbálkoztak, átalakított 2 t-s UNIMOG terepjáró
tehergépkocsikat vagy szintén átalakított Wolfokat alkal
maztak. Az UNIMOG esetében a rakodótér magasító falai
mentén rögzített homokzsákokkal és a vezetőfülke kevlárlemezekkel történő részbeni „páncélozásával” igyekeztek
biztosítani a kezelőszemélyzet védelmét a kézifegyverekkel
szemben. A Wolf esetében is a kevlár-pótpáncélzatot alkal
mazták. Ezek a megoldások azonban közel sem tekinthetők
tökéletesnek, és egyáltalán nem oldották meg a nagy ve
szélyt jelentő, földi telepítésű aknákkal szembeni védelmet.
Az ATF rövidítés a német „Allschutz-Transport
fahrzeug” (teljes védelemmel rendelkező jármű) kifeje
zésből származik. Ez a kategória körülbelül a mi PSZHkategóriánknak felel meg azzal a különbséggel, hogy itt
valóban elsődleges feladat a szállított személyek védel
me. A Dingo kiváló védelmet nyújt mindazon veszélyek
kel szemben, amelyek fő alkalmazási területén fennáll
hatnak. Az új jármű nagy teljesítményű, nagy mobilitással
rendelkező, páncélozott szállítójármű, amely különösebb
átalakítás nélkül is alkalmas légi szállításra.

Fejlesztés

Már 1995-ben felmerült a Dingo iránti igény, miután a
Bundeswehr balkáni és Szomáliái békefenntartó tapasz
talatai alapján a szakértők rájöttek, hogy létezik a fentebb
említett „lyuk” a rendszerben lévő katonai gépjárműpar
kon belül. Egy alapvetően nem támadó jellegű járműre
volt szükség, amely gazdaságosan üzemeltethető járőrö
zésre és konvojvédelemre. Ezenfelül a tervezett jármű
nek átfogó védelemmel kellett rendelkeznie aknákkal és
kézifegyverekkel szemben, amelyek a békemissziók so
rán a legnagyobb veszélyt jelentik az állomány számára.
Noha a Fuchs megfelel ezeknek a védelmi követelmé
nyeknek, ugyanakkor nem üzemeltethető elég gazdasá
gosan és a légi szállíthatósága sem ideális. A Fuchs már
csak méretei miatt sem mindig alkalmas kis helyen törté
nő alkalmazásra. Szűk utcákon és hegyi utakon nem elég
fordulékony. A Wolf esetében a hiányzó páncélvédelem
jelenti a problémát ebben a feladatkörben.
1995-ben a német Szövetségi Haditechnikai és Be
szerzési Hivatal (Bundesamt für Wehrtechnik und
Beschaffung - BWB) megbízást adott a Krauss-Maffei
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1. ábra: Dingo 1 a Munsteri Páncélos Múzeum (MPM) udva
rán 2003 nyarán egy nyílt nap alkalmából

Wegman (KMW) cégnek a Daimler Chrysler UNIMOG al
vázán létrehozandó páncélozott szállítójármű kifejleszté
sére. A legfontosabb kritériumokat a nagy mobilitás mel
lett a különösen jó aknavédelem, valamint a kézifegyve
rekkel és tüzérségi repeszekkel szembeni védelem jelen
tette. A járműfejlesztési koncepciót a KMW igyekezett há
zon belül megoldani. Első fázisban kialakítottak egy
ATF-1 típusjelzésű kísérleti járművet a Daimler Chrysler
U 100 L tehergépkocsi alvázára építve. A fejlesztés költ
séghatékonysága és a gazdaságos üzemeltetés is indo
kolta, hogy a civil járműipar megfelelő termékeit minél
szélesebb körben alkalmazzák a megoldás során.
Az átfogó vizsgálatok eredményeképpen mind technikai,
mind katonai szempontból arra a következtetésre jutottak,
hogy egy nehezebb alváz a célnak jobban megfelelne.
Ezért a további fejlesztés alapjául a „nehéz” Daimler Chrys
ler U 1550 L (4x4) alvázat vették. Miután ez befejeződött,
és valamennyi partner elégedett volt az eredménnyel,
1999. december 16-án aláírták a beszerzési szerződést 56
db ATF-2 Dingo Bundeswehrnek történő leszállítására. A
szerződés alapján a leszállításnak 2000 végéig be kellett
fejeződnie. Az első két darab Dingo átadására 2000. au
gusztus 24-én került sor a KMW müncheni telephelyén.

2. ábra: A német KFOR-csapatok egyik Dingo 1 járműve Ko
szovóban

A Dingo 1 és Dingo 2 harcászati-technikai adatai
1. táblázat
Dingo 1 „rövid”

Dingo 2 „hosszú”

Gyártó:

Krauss-Maffei Wegmann

Cadillac Gage Textron Inc.

Személyzet:

5 fő

8 fő

Hossz:

6,050 m

6,450 m

Szélesség:

2,31 m

2,31 m

Magasság:

tető - 2,35 m fegyver lafettával - 2,95 m

tető - 2,35 m fegyver lafettával - 2,95 m

Szabad hasmagasság:

0,42 m

0,42 m

Tömeg:

üresen - 8500 kg
harci tömeg - 12 000 kg
hasznos teher - 3500 kg

üresen - 8500 kg
harci tömeg - 12 000 kg
hasznos teher - 3000 kg

Max. sebesség:

kb. 100 km/h (automata váltó)

kb. 90 km/h (automata váltó)

Motorteljesítmény:

177 kW (240 LE)

177 kW (240 LE)

Max. hatótávolság:

kb. 700 km

kb. 1000 km

Biztonsági cella:

6,5 m3

8,2 m3

Rakodótér:

2,0 m3

2,5 m3

2000 végéig megtörtént az első Dingókkal felszerelt
század felállítása is. A második század csak némi késés
sel, 2001 elején állhatott fel. A leszállított Dingók közül 44
db Koszovóban (2. ábra) és Macedóniában (2000 de
cemberétől) került bevetésre, a többi kiképzési céllal Né
metországban maradt. Mivel az ilyen típusú járművekre
egyre nagyobb igény volt, és a jármű beigazolta a hozzá
fűzött reményeket, ezért 2001. november 5-én további 57
db gyártására született megrendelés.
2002 elején a Dingót a Bundeswehr ISAF-kontingensének keretében Afganisztánban is bevetették (7. ábra). Itt
is főként járőr- és szállítási feladatokra használták, ame
lyek során szintén nagyon jól megfelelt az elvárásoknak.
2002. március 4-én a KMW a BWB-től újabb megrendelést
kapott 34 db Dingóra. A második és harmadik megrende
lés 91 db járművének leszállítása csak 2002 szeptemberé
ben kezdődött meg és 2003 márciusában fejeződött be. Az
új típus nagy népszerűségnek örvend a német békefenn
tartók körében mind megbízható működése, mind az álta
la nyújtott biztonság miatt. Kiválóan bevált a nehéz terepviszonyok között és a szűk, kanyargós utakon.

Szerkezeti kialakítás
A Dingo fejlesztése során egy modulrendszerű szerkezetet
alakítottak ki, amelynek fő elemei a következők: futómű az al
vázzal, aknavédelmi terelőpajzs, biztonsági cella, motor és
hátsó raktér (3. ábra). Ahogy az már említésre került, az új
járművet a Daimler Chrysler UNIMOG U 1550 L alvázára épí
tették, amely nagyon jó terepjáró és fordulási tulajdonságok
kal bír. A legszembetűnőbb különbség az eredeti alvázhoz
képest az újonnan kialakított híd, melynek következtében a
járműnek szokatlanul nagy lett a szabad hasmagassága. A
magasság növekedése abból adódik, hogy a hídnál a tengely
magasabban van, mint a tulajdonképpeni kerékagy.
A legendás mobilitáshoz hozzájáruló másik fontos tulaj
donság az állandó összkerékhajtás. Ezt kiegészítették
egy hossz- és két tengely-differenciálművel, amelyek
megakadályozzák a kerekek kipörgését. Szükség esetén,
különösen nehéz terepen a differenciálzárak kapcsolásá
val fokozható a terepjáró képesség. Ezen kialakítás nagy
előnye a futómű gazdaságos üzemeltetése. A gyártás
nagy száma miatt az előállítás költséghatékonynak szá
mít, és a Daimler Chrysler cég egész világot behálózó lo
gisztikai háttere révén a szervizelés és az alkatrészellátás
is problémamentesnek tűnik.

A Dingo egyik legfontosabb tulajdonsága a kiváló védelem
az aknákkal szemben. Ezt a védelmet egy V alakúra kikép
zett, úgynevezett aknavédelmi terelőpajzzsal érték el, ame
lyet a biztonsági cella (küzdőtér) alá helyeztek. A terelőpajzs
alakja révén sikerült az aknák robbanási energiájának egy ré
szét elvezetni a jármű mellé. A robbanás maradék energiáját
a speciális szerkezetű pajzsnak kell felfognia, amely három
páncélrétegből tevődik össze, ahol az egyes rétegek között
megfelelő energiaelnyelő tereket alakítottak ki. Ezek meg-

ABV

/

repeszek

155mm > 2 0 m

Közvetlen találat

Közvetlen találat
7,62 DRAGUNOV >30m

hk.akna 7 kg HE
valamennyi gyal.akna

4. ábra: A járm ű védettsége
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akadályozzák, hogy a jármű közvetlen fenékpáncélzata sé
rüljön. Ez az aknavédelmi technológia megfelelően védi a jár
műben elhelyezkedő állományt minden hagyományosan al
kalmazott gyalogsági és harckocsiaknával szemben.
Az aknavédelmi terelőpajzs fölött helyezkedik el a Dingo
biztonsági cellája, amely valójában a küzdőteret jelenti. Egy
önhordó lemezfülkéből áll, amelyet kívülről további páncélle
mezekkel erősítettek meg. A körkörös páncélzatnak és a
páncélüvegből készült ablakoknak köszönhetően a jármű
védelmet nyújt valamennyi 7,62 mm űrméretű kézifegyver
közvetlen találata ellen (4. ábra). A biztonsági cellában vala
mennyi felszerelési tárgyat úgy helyezték el, hogy egy eset
leges aknarobbanás során ne tudjanak elszabadulni, és ez
által ne jelentsenek veszélyt a bent ülő állomány számára.
Ugyanezen okoknál fogva fontos biztonsági előírás, hogy a
jármű padlóját mindig tisztán kell tartani, és valamennyi be
vitt felszerelési tárgyat rögzíteni kell. A küzdőtér 5 teljesen
felszerelt katona befogadására alkalmas (5. ábra).
A hátsó rakodótér a biztonsági cellától külön kialakított mo
dult képez. A plató alsó, páncélozott részében helyezték el a
jármű akkumulátorait és az üzemanyagtartályt. A rakodótér
ként szolgáló felső rész a könnyebb össztömeg miatt nem
került páncélozásra, és csupán egy ponyva védi az időjárás
viszontagságaival szemben. A rakományt egy lehajtható hát
só ajtón keresztül lehet fel-, illetve lerakodni (6. ábra).
A Dingo megfelel a stratégiai légi szállítás követelménye
inek is. A Bundeswehrnél rendszeresített C-160 Transall tí
pusú szállító repülőgéppel egy, míg a NATO-ban igen elter
jedt C-130 Herculessel két Dingo szállítása lehetséges.
M otor

Egy olyan jármű, mint a Dingo természetesen egy erős
és dinamikus motort igényel. Ezt a szerepet a Daimler
Chrysler által gyártott 177 kW-os (240 LE), 6 hengeres,
turbófeltöltéses dízelmotor tölti be, amely a viszonylag
nagy tömeg ellenére jó gyorsulási értékeket produkál. A
maximális sebesség hagyományos váltóműnél 90 km/h,
míg automata váltóművel 120 km/h sebességet is értek
már el. A motorteret is elkülönítették a biztonsági cellától,
de páncél védi a kézifegyverek közvetlen találatától is.

A s ze m é ly ze t
h e ly ze te a já rm ű
b izto n ság i
cellájáb an

5. ábra: A személyzet helyzete a küzdőtérben
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Felszerelés

A Dingót többek között felszerelték légkondicionáló és
ABV-védelmi berendezéssel, fűtéssel és kapcsolható
ABS-szel. Ezenkívül rendelkezik GPS navigációs beren
dezéssel és tolatókamerával is. Egy modern rádió adó
vevőn kívül a Dingo kapott külső beszélő berendezést is,
amellyel a kezelőszemélyzet biztonságosan kommunikál
hat a járművön kívül elhelyezkedő személyekkel is.
További fontos felszerelési elem az abroncsnyomás
szabályzó berendezés, amely segítségével az abroncs
nyomás menet közben is szabályozható a különböző ta
lajtulajdonságoknak megfelelően. A jármű standard fegy
verzetét a 7,62x51 mm-es lőszerrel tüzelő MG3 géppus
ka képezi, amelyet a tetőn kiképzett lövészállás csúszó
keretére szerelt lafettára lehet helyezni. A géppuska négy
szeres nagyítású optikai irányzék és egy csillagfény-erősítésű infra-irányzókészülék segítségével a jármű küzdő
teréből (páncélvédelem alatt) is kezelhető. Alternatív lehe
tőségként a Dingo 40 mm-es automata gránátvetővel
vagy 12,7 mm-es М2 géppuskával is felfegyverezhető.

Összegzés

A Dingót alapvetően békefenntartó feladatok során járőrö
zésre alakították ki a Bundeswehr különböző járműtípusai
közötti funkcionális űr kitöltésére. Alkalmazási köre erő
sen kötődik a békefenntartáshoz, bár harci kiszolgáló-tá
mogató szerepkörben is tervezik bevetni. A páncélozott
szállító jármű kiválóan megfelel a tervezett feladatok vég-

7. ábra: A Dingo 1 pk-i változata Kabul egyik utcáján

rehajtására, és nagy túlélési esélyt nyújt a benne elhe
lyezkedő állománynak az aknákkal és a kézifegyverekkel,
valamint a tüzérségi gránátok repeszhatásával szemben.
A jármű rendelkezik az ABV-viszonyok közötti tevékeny
ség feltételeivel is. A négykerekes futóműve miatt harci al
kalmazhatósága korlátozott. Kézi páncéltörő fegyverekkel
szembeni védelme a feladatából adódóan átlagos.

A jövő
Több személy befogadására alkalmas típus kialakítása a
meglévő német járműpark állapota és a rendszeresítésre
váró új GTK elnevezésű páncélozott szállító harcjármű
léte miatt a Bundeswehrnek önmagában nem lenne gaz
daságos. Az amerikai telephelyű Textron Marine & Land
Systems (TM&LS) azonban megkereste a KMW-t együtt
működési szándékával, aminek eredményeként együtt
működési szándéknyilatkozatot írtak alá a nyolc felszerelt
katona befogadására alkalmas Dingo 2 kifejlesztésére.
Német tervek alapján a járműveket a TM&LS konszern
hez tartozó, New Orleansban székelő Cadillac Gage Tex
tron Inc. (CGT) gyártaná az Egyesült Államokban.
A technikai követelményekről egyelőre még csak annyi tud
ható, hogy a Dingo 2-nek képesnek kell lennie 100 km/h ma
ximális sebességre közúton, 1000 km-es hatótávolsággal kell
rendelkeznie, szállíthatónak kell lennie CH-47 és CH-53 típu

sú helikopterekkel, valamint C-130 típusú szállító repülőgép
pel. Képesnek kell lennie ugyanazt a védelmet nyújtani a sze
mélyzetnek, mint kisebb változata (innentől), a Dingo 1 nyújt.
A Dingo 2 kialakításánál is a Daimler Chrysler UNIMOG vál
tozatainak fődarabjait akarják alapul venni. A normál szállító
változaton kívül egészségügyi, légvédelmi, vezetési, fegyver
hordozó, műhely, konténerszállító és felderítő változat fejlesz
tését is tervbe vették. A különböző feladatköröktől függően
3250 és 3850 mm-es tengelytávolsággal tervezik gyártani.
A Dingókat nemcsak a hadseregek számára ajánlják, de
ideálisnak tartják rendőri feladatokra, és ajánlják válságövezetekben tevékenykedő nem kormányzati szervezetek
(NGO: Vöröskereszt, szeretetszolgálatok stb.) számára is.

Felhasznált irodalom
Letter of Intent. Soldat und Technik, 2003/4.
Dingo 2 - The Family of All-protected Vehicles... Mün
chen, KMW 2001 (típusimertető prospektus).
www.military-page.de, 2003.11.25.
www.bundeswehr.de, 2003.11.25.
A szerző ezúton mond köszönetét Szollár János alez
redes úrnak a cikkhez nyújtott segítségéért.
Lippai Péter

HEINZ KNOKE: A HAZÁMÉRT REPÜLTEM
Ki volt Heinz Knoke? Afféle német Chuck Yeager. Rámenős, vagány vadászpilóta és
nagy hazafi, Tobak Tiborhoz fogható elbeszélő. Emellett a Luftwaffe századparancs
noka, aki 1941-től folyamatosan részt vett a nyugati szövetségesek elleni légiharcok
ban. Több mint ötven amerikai és brit repülőgépet lőtt le.
A háborúk történetét általában a győztesek szokták megírni, megíratni - a saját szájuk
íze szerint. Ez a naplószerű visszaemlékezés (a kiadó másik nagyon jó könyvéhez, a
„Hirschfeld”-hez hasonlóan) egyfajta ablakot, „betekintési lehetőséget” kínál a vesztes ol
dalra. Knoke és bajtársai elszántan, az utolsó gépig, az utolsó emberig küzdöttek a hatal
mas kísérővadász és repülőerőd-kötelékek ellen, nem rajtuk múlt, hogy Németország el
vesztette a háborút.
Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen 2002; 232 oldal, 23 fotó, bolti ára: 2499 Ft;
A kiadótól 2500 Ft-ért rendelhető meg (2000 Ft-os kedvezményes ár + 500 Ft
postaköltség). A postaköltség 2 vagy több könyv megrendelése esetén csak 800 Ft.
Levélcím: Hájjá és Fiai Könyvkiadó, 4017 Debrecen, Pf. 32. Tel: 06 52/419-303
E-mail: rendel@hajja.hu (Honlap: www.hajja.hu)

Lugossy Gyula

KÍNOS ÜGY
A hazafelé autózó elhárítótiszt felvesz egy stoppost. Hamarosan úgy dönt, hogy
érdemes utánanézni az ismeretlen hölgynek... Egy másik történet főszereplője rejté
lyes diplomatatáskát talál a parkban... Megzsarolják a jómódú vállalkozót...
Tíz novella egy hazai írótól.
„Az ezredest azonban nemcsak ez a kivételes tudás választotta el a többi embertől,
hanem saját életének kínzó kettősége is. Hiszen két élete volt, két életet élt, amelyek
olyannyira távol zajlottak egymástól, mintha nem is egyazon ember, egyazon szemé
lyiség élte volna őket...”
KÉZirat Kiadó, Budapest 1996
300 oldal, bolti ára kb. 800 Ft
Kizárólag a Líra és Lant hálózat üzleteiben kapható.
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Kiegészítés Villányi György
A szovjet-orosz rakéta- és íírvédelem című cikkéhez
Nehéz feladatra vállalkozik az, aki a szovjet rakétavé
delmi rendszerekről átfogó cikket tervez írni. Sajnos
ötven év távlatából még mindig eléggé hiányosan,
időnként szakmailag összekeverve lehet információt
találni, különösen a fejlesztések korai időszakáról.
Bár a szerző munkájához számos forrásművet gyűj
tött össze, az írására az alapos kutatás a jellemző,
több apró tényezőt keresett ki más gyűjteményekből.
A cikk alapvetően Karpenko ABM and Space Defense
című alkotására épült, de sajnos nem mindig követke
zetesen. Számos külföldi tanulmányhoz hasonlóan a
cikkben összekeveredik Lavocskin 400-as légvédelmi
rakétája, amelyet Leningrád első rendszere rakétájá
nak terveztek, az első rakétavédelmi Grusin V-1000 tí
pusú rakétával. Az egész a Vega rendszerről leírtakkal
tetéződik meg. Jelen sorok szerzője több évtizede
gyűjti a szovjet-orosz légvédelmi, rakétavédelmi ra
kétákról készült külföldi anyagokat. 1985-ben az Air et
Cosmose folyóiratban mutatták be helyesen Grusin
rakétáját, amely végül is csak kísérleti példány volt.
Jelen kiegészítéssel a tervezett első leningrádi lég
védelmi rakétarendszer és az első kísérleti rakétavé
delmi rendszer közötti különbséget mutatjuk be.

Leningrád légvédelmi rendszere
1953-ban Sztálin halálát nagy belpolitikai válság követte
a Szovjetunióban. Hruscsov Berija letartóztatásával saját
kezébe vette a hatalmat. Mindent ellenőriztetett, ami
Berijával, illetve családtagjaival kapcsolatos volt. Fiát el
távolították a légvédelmi rakétarendszert fejlesztő inté
zetből. Az ott majdnem elkészült Sz-25 rendszert ismé
telt vizsgálatok alá vonták, így nem rendszeresítették
1953-ban, pedig a rakéták sorozatgyártását beindították.
A rendszer csak később állt szolgálatba.
A második szovjet főváros légvédelmét 1955-ben egy
megbízhatóbb és sokkal olcsóbb rendszerrel tervezték. A
fejlesztők két helyen elkészítették az Sz-50-es (1. sz. ter
vezőiroda) és a Dal (301. sz. tervezőiroda) rendszer kon
cepcióját. Az elgondolások közül a Dal 1958-ban zöld
utat kapott, és a Lavocskin által vezetett tervezőiroda lett
a rendszer főkonstruktőre. Ez a légvédelmi rendszerek
nél rendhagyó volt, mert mindig a radarrendszer fejlesz
tői vezették a munkát, nem a rakéta fejlesztői.
Az alapelgondolás szerint a MiG-15 típusú légi célt
160-180 km-re kell megsemmisíteni, tehát szó sem volt
rakétavédelemről. A rendszerfejlesztésének állapotát fél
évente vizsgálták, és folyamatosan módosították az alapkövetelményeket. A rendszer központi eleme a 400-as
(5V11) légvédelmi rakéta volt, amely kétlépcsős, kereszt
plusz elrendezésű. Az elgondolás alapján a rendszer cél
pontjai repülőgépek és csapásmérő robotrepülőgépek
voltak, a matematikai modellnél csak a közeledő légi cél
elleni tevékenységet dolgozták ki.
A rakéta felépítése szerint hasonlít Grusin V-750 raké
tájára, de hatótávolsága miatt nemcsak távvezérelt cél
parancsok alapján repült, hanem a végső szakaszon be
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kapcsolódó aktív önrávezetőfej vezérelte. Emiatt az orr
rész rádióelektronikai áttetsző anyagból készült. A rend
szer felépítése szintén hasonlított a Dvina (Sz-75) rend
szer működéséhez, csak a célkoordináta-mérő radar
mellett önálló radarállomással oldották meg a rakétakoor
dináták mérését és a fedélzeti parancsok közlését. A két
lokátor munkáját rávezetőgép (analóg számítógép) koor
dinálta, ennek hibás működése miatt nem fejeződött be a
rendszer fejlesztése.
A rakétát a technikai alegység a szükséges anyagokkal
(hajtóanyagok, levegő stb.) feltöltötte, befejezte a rakéta
szerelését. Majd a technikai színből vasúti sínen gördülő
szerelőtargoncával vontatták a speciális rácsszerkezetű
indítóberendezéshez. Rendhagyó módon a rakéta
vezetősínéi felülről vezették meg a rakétát. Az
indítóberendezés helyszög szerint állandó 45°-os érté
ken, de oldalszög szerint a cél irányába fordítva készítet
te elő a rakéta indítását.
A szilárd hajtóanyagú gyorsítófokozat működése alatt a
rakéta kormányszárnyait és lapjait rögzítették. Az első fo
kozat stabilizátorlapjaira szerelt kormánylapok csak a
csavarodás szerint stabilizálták a rakétaröppályát. A má
sodik lépcső hajtóműve leválasztotta az első fokozatot. A
rakéta repülését a robotpilóta programja szerint vezérel
ték. A földi mérőállomásról érkező parancsjelek csak
pontosították a repülés irányát. Földi parancsjelre a már
korábban aktivizált önrávezetőfej átvette a vezérlést. A
Griff típusú rádiógyújtó a cél közelében felrobbantotta a
repeszromboló robbanófejet.
A rakéta alapvető jellemzői: maximális sebesség 3000
km/h, maximális repülési magasság 30 km. A rakéta
hossza 13,6 m, a rakétatest átmérője 0,65 m, teljes töme
ge 8757 kg.
A Dal rendszert két ok miatt keverik össze az A kísérle
ti rakétavédelmi rendszerrel. A rakéta hatótávolsága mi
att a Dal rendszer nem fért el Kapusztyin Jarban, így a re
pülési vizsgálatokat Szari-Sagan mellett végezték, az A
rendszer közvetlen közelségében, és közel egy időben
zajlottak a tesztek. A másik okra egy kicsit később térek
vissza.
Lavocskin vizsgálatai 1958. december 30-án kezdőd
tek el a rakéta önálló repülésével. A vizsgálat első szaka
szában 12 db indítást végeztek. Ezek tapasztalatai alap
ján átalakították az objektumot. A második lépcsőről le
vették a felesleges kormányszerveket, helyette csak az
első lépcső végezte a csavarodás szerinti stabilizálást.
Más apróbb átalakítást is végeztek. Lavocskin szívbeteg
sége 1960 elején kiújult. A tervezőirodájától először a va
dászrepülőgép-fejlesztési témákat vonták el, majd leállí
tották az űrsiklóprogramot is. Lavocskin érezte, hogy a
politikai vezetők az intrikák miatt elpártoltak tőle. Szívbe
tegsége miatt nem utazott a kedvezőtlen klímájú kísérle
ti telepre. A májusi ünnepségek során Hruscsov szemé
lyesen bírálta, azzal vádolta, hogy Moszkvából csak si
kertelenül lehet irányítani a fejlesztést. így Lavocskin le
utazott a Balhas-tó mellé, és a hatvanadik születésnapja
előtt három hónappal, 1960. június 9-én meghalt. Győz
tek az intrikát jobban alkalmazó konstruktőrök.

Bár 1962 elejére elkészült az alapkoordinátákat mérő
radar (RLSz-1), az aktív rakétakövető-parancsközlő állo
más (SzAZO-1), és működött a rávezetőgép (UMN),
megkezdték a repülési vizsgálat második szakaszát. A
rendszer további sorsa ezektől független volt. A háttérben
a politikusok és a vezető konstruktőrök közötti kapcsola
tok érvényesültek. Koroljov és Cselomej egymással ver
senyezve próbálta megszerezni Grabin korábbi tüzérségi
gyárát. A győztes Koroljov lett, Cselomej fájdalomdíjként
megkapta Lavocskin tervezőirodáját. Az átszervezések
miatt leállították a további munkát. Egy légvédelmi raké
tákat fejlesztő irodával kevesebb lett, Leningrád körül né
hány félig vagy teljesen kiépített indítóállás hosszú ideig
jelezte a félbemaradt munkát.
De a 400-as karrierje csak most kezdődött. A követke
ző, 1963. novemberi díszszemlén tévésztár lett. Amikor
beérkezett a Vörös térre, mint nagysebességű lég- és ra
kétavédelmi rakétát mutatták be. Valószínűleg ez a másik
ok, amiért keverik a V-1000-sel. Feltételezhetően titkosszolgálati sugallatra vonultatták fel a látványos rakétát.
Az akció sikeresnek tűnt, mert a nyugati fegyverzeti szak
értők betették a Jane’s katalógusokba, mint SA-5 légvé
delmi rakétarendszert. Persze balgaság lenne azt hinni,
hogy az amerikai-angol szakemberek nem vették észre
a tévedést, de hosszú ideig nem változtattak a hibán.

A V -1 000 rakétavédelmi rakéta

2. ábra: A V-1 ООО-es rakéta és indítóberendezése (a
Nyevszkij Basztyion nyomán)

Az A rendszer fejlesztését 1956-ban kezdték el Kiszunyko vezetésével az önállóvá vált SzKB-30-ban (30. szá
mú Különleges Tervezőiroda). A rakétavédelmi kísérleti
rendszer részei: a Dunaj-2 típusú horizonton túli felderí
tő radar, 3 db célrakéta-koordinátát mérő radar, rakétave
zérlő radarállomás (ezzel együtt működött a vezérlő- és
robbantásiparancs-közlő állomás), a V -1 000 típusú raké
ta az indítószerkezettel, a vezetőközpont az M -40 típusú
központi számítógéppel és a szükséges kommunikációs
rendszerek.
A V -1 000 kétlépcsős, kereszt-háromszög elrendezésű
rakéta. Maximális sebessége 1000 m/s, maximális repü
lési magassága 25 km. A rakétát egy toronyszerű
indítóberendezésre emelték. A berendezés körbeforgó
lafettára szerelt gerendaszerkezetből állt, amelyen veze
tősíneken mozgott a rakéta.
A NATO-felderítők által Tallinn, közelében megfigyelt
rendszer az Sz-200-as (Vega) légvédelmi rakétarend
szer. Ez a harmadik rakéta az 5V28 típusú. Erről a rend
szerről már beszámolt a Haditechnika. A három rakéta
közös rajzán látható, hogy a leghosszabb V -1 000 egy
ben a legkeskenyebb. A 400-as tévésztár lett, a V -1 000es sikeres kísérleti eszköz volt, egyedüli igazi harci raké
tává csak az 5V28 vált.
A számos átírásnál a szerző gondosan ügyelt a nevek
re, csak Kiszunyko és Szari-Sagan nevét nem találta
meg eredetiben.
Szabó Miklós nyugállományú mérnök alezredes

Modellt keres
Keresek 1:72-es Airfix RF-5E, Heller Draken maketteket bármilyen állapotban, illetve Fujimi MÍG-21PFM Indian Tiger,
MiG-21 MF African MiG, osztrák Draken matricákat és festési útmutatókat akár hiányos, illetve fénymásolt formában
is. Szintén keresek információkat atomhordozó F-104, illetve MiG-21 gépekről.
Dénes Sándor, 5903 Orosháza, Virág u. 14. Tel.: 20 595-6644 E-mail: d.nash@freemail.hu
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Az U-2-es felderítő repülőgép története III. rész

Az elektronikai felderítés
A vietnami háború után az U-2-esek új
feladatkörben repültek a világ számos
légibázisán megfordulva: alapvető
megbízatásuk a Varsói Szerződés tag
államainak határán repülve elektroni
kai felderítés végzése volt. A 70-es
évek elején sokat használták az
akrotiri bázist. Ellenőrizték a Szuezicsatornát, az egyiptomi szovjet kato
nai építkezéseket, a görög-török vál
ság idején a tűzszünet betartását, az
izraeli-szíriai konfliktust a Golán fenn
sík térségében, és rendszeresen re
pültek a Varsói Szerződés határai
mentén Irántól Norvégiáig elektronikai
felderítéseket végezve. Hat darab
U-2C-t telepítettek Európába, ahol há
romszögelési módszerrel határozták
meg a szocialista tábor területén üze
melő elektromágneses sugárforrások
pontos helyét. Ezeket a gépeket a brit
kormány kérésére a szürke két árnya
latára festették az általánosan meg
szokott fekete helyett. 1975. augusztu
sáig szolgáltak a RAF wethersfieldi
légibázisán, majd visszavonták őket a
Davis Monthanba.5 A légvédelmi raké
ták fejlődése véget vetett az U-2-esek
ellenséges terület feletti repülésének,
és egyben elindította a különösen ér
zékeny felderítő műholdak és a nagy
magasságú, nagy sebességű repülés
re képes felderítő repülőgép, az
SR-71A Blackbird fejlesztését, melyet
szintén Kelly Johnson vezetett. Ettől
függetlenül az U-2-esek rendszerben
maradtak, és számos kutatási, határ
menti elektronikai felderítési és polgá
ri katasztrófaelhárítási feladatban al
kalmazták őket. Az 1970-es években
már a nem katonai repülések száma
volt az uralkodó. 1976 februárjában a
guatemalai földrengés pusztításának
felmérésében, és a túlélők felderítésé
ben két 10,5 órás bevetésen vettek
részt. A Csendes-óceánon egy alka
lommal egy 600 négyzetmérföldes te
rületet fotóztak végig, hogy egy e ls ü l
lyedt hajó túlélőit megtalálják.

U-2-es vagy egy teljesen új gép
1966 elején mind a CIA, mind a légierő
leltárt készített az U-2-esek állapotá
ról, a harci veszteségeikről és az el
használódásukról. Ennek következ
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ményeként a veszteségek pótlására
megbízták a Lockheedet, hogy készít
sen egy továbbfejlesztett prototípust
és még 12 repülőgépet augusztusra.
Bár a megbízás csak egy egyszerű
korszerűsítésre szólt, a CIA elérte a
Lockheednél néhány jelentős hiányos
ság megszüntetését. A szenzorok szá
ma jelentősen megnövekedett, ami
természetesen jelentős súlynöveke
dést eredményezett, ezzel negatív

irányba befolyásolva mind a repülés
távolságát, mind a magasságát. A CIA
mindenképpen ki akarta küszöbölni
ezt, és javítani akart a leszállási ké
pességeken, valamint bővíteni kívánta
a pilótafülkét, a hordozható eszközök
mennyiségét és növelni a repülés tá
volságát. Fontos szempont volt még,
hogy a sárkányszerkezet is erősebb
legyen, a repülőgép túlélő képessége
érdekében.

15. ábra: A gép tetején látható a műhold-kommunikációs rendszer konténere (U.S. Air
Force photo by Master Sgt. Rose Reynolds)

Kelly Johnson és csapata megkezd
te a fejlesztési munkát az U-2A bázi
sán, de tulajdonképpen egy új repülő
gépet kellett megalkotniuk. A Lock
heed 1966 végén kezdte meg a fej
lesztést az U-2R6 prototípusának el
készítéséhez. A korábbi C variánshoz
használt megbízható 76 kN-os Pratt
and Whitney J75-P13B hajtóművet
megtartották. A törzset megerősítették
a szárny előtt és után is, ezzel egyide
jűleg hosszát megnövelték 15,14 m-ről
19,11 m-re. Megnövelték a pilótakabin
méretét, és egy duplanullás katapultülést is elhelyeztek benne. Megna
gyobbították a kamerarekeszt (Q-bay)
is, helyet teremtve ezzel az új szenzo
roknak, az elektronikai zavaróberen
dezéseknek. Megnövelték a fúvócső
hosszát, csökkentve ezzel az infravö

rös kisugárzás érzékelhetőségét is,
valamint kialakították a leszállóhorog
helyét későbbi repülőgép-hordozón
történő alkalmazhatóság miatt. Mind a
függőleges, mind a vízszintes vezérsík
mérete nagyobb lett. A későbbi R-es
verzióknál a vízszintes vezérsíkot
hosszirányú bordázattal látták el, ez
zel nőtt a gép stabilitása. A szárnyak
fesztávja 24,38 m-ről 31,39 m-re emel
kedett, és olyan bevonatot kaptak,
hogy kisebb sebességnél váljon le ró
la az áramlás. A gépet fékszárnnyal
látták el, ezzel javítva leszálláskor a
kis sebességen történő stabilitást.
Megnövelték az üzemanyagtartály tér
fogatát. Felhajthatóvá tették a szárny
végeket, segítve ezzel a repülőgép
hordozón történő műveleteket. A szár
nyak megerősítését az is indokolta,

hogy a nagyobb méretű szárnytartá
lyokat (super pods) elbírják. Ezek a
megnövekedett szenzor- és/vagy
üzemanyag-mennyiség
tárolására
szolgáltak. Az átalakításokkal nem
csak a gép méretei, de a tömege is je
lentősen megváltozott, az U-2C 10
886,4 kg-jához képest az U-2R már
18 597,6 kg volt. Ennek következtében
a főfutó is megerősítésre szorult. A ko
rai változatokhoz képest a repülési jel
lemzők csekély mértékben változtak,
kivéve a hatótávolságot. Az U-2R
1415,6 literrel több tüzelőanyaggal in
dult, és így a hatótávolsága 7563 kim
ről 9978 km-re emelkedett. Ezzel a ka
liforniai Beale7 légibázisról leszállás és
légi utántöltés nélkül 14 óra alatt volt
képes
átrepülni
az
angliai
légibázisokra.
Az U-2R prototípusának első repü
lésére 1967. augusztus 28-án került
sor. Ezután egy rövid, de rendkívül in
tenzív kísérleti repüléssorozat után el
kezdték a sorozatgyártást. 1968 vé
gén érkezett meg az első rendszeresí
tett példány az Edwards8 északi
bázisára.9 A CIA innen helyezte át a
gépeket Floridába, a Kuba feletti repü
lésekre és Tajvanra, a kínai felderítő
repülésekre. A gépek a Kínai Nemzeti
Légierő jelölését viselték, és tajvani
személyzettel repültek 1968-tól egé
szen 1974-ig, míg annak érdekében,
hogy létrejöjjön a Kínai Népköztársa
ság és az USA közötti csúcstalálkozó,
le nem állították. Az U-2-bevetések a
kínai-amerikai viszony megromlásá
val később újrakezdődtek, de akkor
már a légierő irányítása alatt. 1966ban a légierő megkezdte alakulatainak
átszámozását és átdiszlokálását. így a
kubai krízis veteránja a 4080. SRW
laughlini, Texas bázisáról mint a 100.
SRW áttelepült a Davis Monthan
légibázisra. 1976-ban a légierő elhatá
rozta, hogy egyszerűsíti a hadművele
ti felderítő repülésének vezetését, és a
9. és 100. SRW-t áttelepítette a Beale
légibázisára. A 9. SRW egy másik
Lockheed-géppel, az SR-71A-Blackbirddel hajtotta végre feladatait.
A világ másik végében a vietnami
Bien Hoa-i légibázison, a teljesen feltöltött 99. SRS teljesített szolgálatot
egészen 1968-ig. Később az egységet
a thaiföldi U-Tapao bázisra telepítették
át, ahol a Linebacker II hadművelet
biztosításában vettek részt, egyrészt a
csapások előtti, majd utáni felderítés
ben. A feladatot Olympic Torch fedő
névvel látták el. Eközben Senior Book
fedőnévvel felderítéseket végeztek a
kínai kommunikációs rendszer ellen.
Az U-2R-ek új rekordot is felállítottak
a hadműveletek folyamán: 1974 de
cemberében 600 órányi bevetésen
vettek részt. A vietnami háború befe2004/6 HADITECHNIKA 25

jeztével az egységet gépekkel és sze
mélyzettel együtt szétszórták a világ
különböző pontjaira. Az 1976-os légi
erő-átszervezés folyamán az összes
U-2-es a 99. SRS alárendeltségébe
került, míg a többi (4080. és 100.) had
rendi számát a beale-i bázison települt
KC-135-ösök kapták.

Kísérletek a repülőgép-hordozón
történő alkalmazáshoz
Az EP-X (Electronic Patrol-Experi
mental) egy módosított R változat, me
lyet a haditengerészet számára készí
tettek a hordozón történő alkalmazás
ra. Két U-2R repülőgépet a CIA köl
csönadott a haditengerészetnek, me
lyeket 1969-ben a ÜSS AMERICA fe
délzetén próbáltak ki Virginia partjai
mentán. Bill Park, a Lockheed berepü
lőpilótája 1969. november 21-én haj
totta végre az első fel- és leszállást ha
jófedélzetről. Jelentése szerint a gép
37 km/h-s ellenszélben képes leszállni
biztonságosan leszállóhorog nélkül.10
Erre a gép rendkívül kicsi leszálló se
bessége nyújtott lehetőséget. A fel
szállásra ugyanez jellemző. Az R vál
tozatban meglévő rendkívül kedvező
tömeg-tolóerő arány és a már említett
37 km/h-s ellenszél elegendő volt,
hogy a gép felszálljon a hordozó fedél
zetén rendelkezésre álló 91,5 m-nyi
felszállópályán. A későbbiekben elké
szítettek egy könnyen felszerelhető
készletet, mely tartalmazta a leszálló
horgot, egy módosított szárnyvégcsúszót, és kialakították a horog ka
binból történő alkalmazhatóságának
lehetőségét. Ezzel a készlettel bárme
lyik R változat képes volt hordozón tör
ténő alkalmazásra is. Ezek után a re
pülőgépeket felszerelték a haditenge
részeti alakalmazáshoz nélkülözhetet
len fedélzeti berendezésekkel is. Az
így ellátott U -2R -ek kapták az
U -2EP -X jelölést. Ez a felszerelés tar
talmazott egy modernizált RCA X-sávú
radart, egy AN/ALQ-110 elektronikai
felderítő vevőt és egy előre néző infra
vörös érzékelőrendszert. Ez alkalmas
sá tette a haditengerészeti felderítésre
is. A későbbiekben egy kísérleti gép
egy módosított AN/APS-116 előre né
ző radart is kapott, melyet a gép orrá
ban helyeztek el. Ez alkalmassá tette,
hogy felderítse a tengeralattjárók kiál
ló periszkópját vagy légzőcsövét. Az
infrarendszert a szárnyon lévő tartály
ban helyezték el, míg az elektronikai
felderítőt és a radart a Q-bay-ben, az
antennákat pedig egy ez alatt lévő tar
tályban működtették. A Lockheed be
terjesztett egy felfegyverzett változatú
EP-X-et is, mely egy elektrooptikai ve
zérlésű, felszíni hajó elleni Condor ra
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kétát is vitt volna magával, de ezt a ja
vaslatot nem fogadták el. A kísérleti
program végén mind a két EP-X-et
visszaalakították szabvány R változat
tá, és visszakerültek a CIA-hoz.

Gyártás változatlan
külsővel, de új névvel
1977-re a leltárban lévő korai U-2-k és
U-2R-ek száma a balesetek és a ter
mészetes elhasználódás következté
ben már jelentősen lecsökkent. Ez a
csökkenés, valamint az a tény, hogy a
NATO területein jelentősen meg
növekedett az elektronikai felderítés
igénye, arra késztette az USA védelmi
minisztériumát, hogy a Lockheeddel
újra megnyittassák az U-2-es szerelő
sort. A kezdeti szerződés 10,2 millió
dollárról szólt. A TR-1-es csak egy
pontban tér el az U-2R változattól. Ne
ve, hogy jobban kifejezze a felhaszná
lási területét (tactical reconnaissance),
TR-1-re változott. Először két TR-1At és egy ER-2-t gyártottak le. Az ER-2
teljesen megegyezik a TR-1-essel,

csak nem tartalmaz semmilyen kato
nai felszerelést. Ezt a NASA" számára
építették, hogy a számos korábbi
U-2C társaságában a magaslégkör
tanulmányozásának egyik forrása le
gyen. A gyártást 1979 végén kezdték
el és az ER-2 1981. május 11-én, míg
a TR-1-esek augusztus elsején repül
tek először.
Az első két TR-1 -est próbarepülés
re, rendszerfejlesztésre, és a pilóták
kiképzésére használták. A TR-1 A szá
mos olyan belső elemet tartalmazott,
melyeket már az U-2R is használt.
Ilyen volt a Hughes-féle ASARS
(Advanced Synthetic Aperture Radar
System) és a Lockheed-féle PLSS
(Precision Emitter Location Strike Sys
tem). Az ASARS egy levehető, hagy
ma alakú dudorként jelentkezik az orr
felső részén. Ez határközeli repülésnél
lehetővé teszi a mélyen a határok mö
gött történő felderítést anélkül, hogy
kitenné a repülőgépet bármilyen ellen
séges behatásnak (kivéve a zavarást).
A PLSS rendszert általában a szár
nyon található tartályban (Super pod)
helyezték el. Ez három T R -1 -es egy-

18. ábra: Egy föld-föld rakétaosztály kitelepülése is jó l látható (U.S. Air Force photo by
Master Sgt. Rose Reynolds)

található Diego Garcia-i bázisról ellen
őrizték magát az óceánt, a Perzsa-öb
löt, Iránt és Afganisztánt. Ha valahol
gyorsan kellett megjelenni, a DET-6ot vetették be, akik normál körülmé
nyek között a kaliforniai Norton
légibázison állomásoztak. A DET-1 és
- 4 már SR-71-esekkel volt felszerel
ve, és a Kadena (Japán), valamint
Mildenhall (Nagy-Brittania) bázison
szolgáltak. A DET-5 a floridai Patrick
légibázison települt, és Nicaragua fe
lett repülve készítettek felvételeket a
szovjet segítséggel készülő katonai
építkezésekről, valamint a M i-24 Hind
harci helikopterek megjelenéséről a
térségben. Az elfogó vadászrepülőgé
pek és a föld-levegő rakéták fejlődése
miatt az idegen területek feletti repülé
sek 1990 után végleg elmaradtak.

idejű alkalmazását követelte meg, mi
vel a helymeghatározó méréseihez a
háromszögelési módszert alkalmazta.
Harcfeladat során ezek a repülőgépek
egy földi állomásnak sugározták a mé
rési adataikat, mely feldolgozva azo
kat, a bemért radarok koordinátáit
azonnal megküldte a csapásmérő
erők számára. Ezt a rendszert nem
csak a TR-1-eseken alkalmazták, de
a nagy magasságú repülési paraméte
rei miatt ezzel jóval nagyobb távolság
ra is képesek voltak a pontos hely
meghatározásra.
Egy rövid repülési kísérletsorozat
után a légierő hosszú távú szerződést
kötött a Lockheeddel. Ennek értelmé
ben 1982-ben 10, 1983-ban 4, míg
1984-ben 5 repülőgépet kellett leszállí
taniuk. A szerződés összesen 35 repü
lőgépről szólt, melyben 25 TR-1-et és
10 U-2R-et kellett legyártaniuk. Tartal
mazta még két darab TR-1 В elkészíté
sét is, melyek a TR-1A kiképző változa
tai voltak. Ezek elrendezés szempont
jából a korai U-2CT-kre hasonlítottak,
bennük a másik fülkét a kamerarekesz
helyére, a pilóta mögé és fölé helyezték
el. A TR-1 В első alkalommal 1983. feb
ruár 23-án repült. Az U-2R-ek gyártá
sára egyrészt azért került sor, hogy a
repülési idejük lejártával kiesett példá
nyokat pótolják, másrészt ez időben fel
merült esetleges tajvani, brit, nyugatné
met és izraeli vásárlási igény is, de er
ről nincs hivatalos írásos anyag. A le
gyártott repülőgépekkel megkezdték a
C változatok cseréjét. Öt korai U-2-t ki
állítottak különböző helyeken. Egy a lé
gierő múzeumába a Wright Patterson
légibázisra, egy a March légibázis mú
zeumába, egy a SAC múzeumába az
offet-i légibázisra, egy a National Air
and Space Múzeumba került Washing
tonba, míg az ötödik a beale-i légibázis
kapuját őrzi.

A TR-1 -esek bevetései

A NASA U-2-sei

A 80-as években öt U -2R-el és
TR-1A-val felszerelt repülőszázad állt
hadrendben. A 4025., a 4028., a 99.
SRS és a 4029 SRT (kiképzőszázad,
TR-1 В és U-2CT repülőgépekkel) a
9. SRW kötelékében a beale-i
légibázison teljesítette szolgálatát, míg
a 95. TRS a 17. TRW kötelékében a
RAF alconburyi bázisán Nagy-Brittaniában NATO-feladatokat látott el.
1983 februárjában kapták meg az első
két TR-1 A repülőgépüket, míg teljes
feltöltésüknél ezek száma elérte a 18at. A beale-i bázison szolgálatot telje
sítő gépek látták el az összes NATO-n
kívüli feladatot. A TR-1 -esek alapvető
feladata az elektronikai felderítés
(SIGINT, COMINT) volt. Természete
sen nem hanyagolták el az oldalirány
ból készített fotó-radar felvételek ké
szítését sem, valamint alkalomszerű
en átrepültek kevéssé védett területek
felett is. Az ellenséges területek köze
lében történő hosszú időtartamú repü
lések lehetővé tették a TR-1-esek
számára, hogy információkat szerez
zenek ellenséges radarok, kommuni
kációs központok és más felderítési
szempontból fontos objektumok pon
tos települési helyeiről és azok elektro
nikai jellemzőiről.
Mintegy húsz különböző települési
helyen végeztek felderítéseket a világ
minden pontján, ahol feszültséggóc
alakult ki, ellenséges tevékenység
vagy csak az USA érdekeit veszélyez
tető tevékenység zajlott. Ezekre kikü
lönített csoportokat (detachment,
DET) hoztak létre, több esetben ez
csak egy repülőgépből állt. Ilyen bázis
volt például az akrotiri Cipruson vagy
az osani Dél-Koreában, ahol váltásos
rendszerben egy repülőgép mindig
szolgálatban állt. Az Indiai-óceánon

A korai U-2-es programok egyfajta fe
dő „kutató” programok árnyékában mű
ködtek. Bár ténylegesen történtek
magaslégköri vizsgálatokra repülések,
a gép alapvetően az 1970-es évekig
felderítő repülőgépként funkcionált. A
NACA, később a NASA keveset profi
tált ezekből az eredményekből. Ezekre
a „trükkökre” a magas költségek fede
zésére és biztonsági okok miatt volt
szükség. Ez a folyamat 1971. április 2án ért véget, amikor a légierő két repü
lőgépet adott „kölcsön” a NASA kutatá
sainak biztosítására. Az N-708NA és
N-709NA jelölésű U-2C repülőgépet
az amesi kutatóközpontban, a Moffett
Field (Kalifornia) mellett található hadi
tengerészeti repülőbázison, Kalifornia
államban a HAMB (High Altitude Mis
sion Branch) kötelékében helyezték el.
Ezeket a repülőgépeket használták
többek között térképezésre, vízi és
szárazföldi fényképezésre, természeti
katasztrófák következményeinek felbe
csülésére. Ezek a vizsgálatok össze
kapcsolódtak
az
ÉRTS
(Earth
Resources and Technology Satellite)
programmal. A megszerzett kutatási
eredményeket, mikrofilmeket, számítógépes adatbázisokat a kormányhiva
talok, egyetemek és ipari kutatók szá
mára is hozzáférhetővé tették. A NASA
U-2-sei részt vettek a SKYLAB űrállo
más repülésének biztosításában is.
1982. június 12-én (vagy 1981. június
10-én) csatlakozott az N-706NA jelölé
sű ER-2 repülőgép a NASA U-2-eseihez. A katonai jelentőségű rendszerei
től megfosztott T R -1-es 1814 kg NASA-műszer szállítására volt képes. Ez
a C változat teherbírásának kétszerese
volt, és ezzel a tömeggel 4827 km-t tu
dott megtenni több mint 22 860 m ma
gasságban. Az ER-2-es kutatási ered2004/6 HADITECHNIKA 27

Az U-2-esek baleseteinek és repült óráinak adatai 1970-1996 között
3. táblázat
Balesetek
száma

Évszám

Balesetek
száma

Repült órák

Évszám

1970

-

4413

1979

1971

1

4241

1980

3

1972

1

7732

1981

-

1973

-

10 718

1982

-

1974

-

11 425

1983

-

1975

2

10 791

1984

3

1976

-

8717

1985

-

1977

1

9395

1986

1978

-

8934

1987

-

Repült órák

Évszám

Balesetek
száma

Repült
órák

10 126

1988

-

16 730

10 800

1989

-

17 620

10 211

1990

1

18 001

10 131

1991

-

19 820

12 555

1992

1

16 597

13 257

1993

1

18 085

11 788

1994

1

15 643

13 954

1995

1

17 726

16 785

1996

2

13 762

Flying Safety Magazine 1996. decemberi adatai alapján

ményei hozzájárultak a Space Shuttle
későbbi repüléseihez. A NASA U-2C
repülőgépei voltak a legtovább műkö
dőképes korai változatok, melyek a
második ER-2-es rendszerbe állításá
ig szolgáltak kutatási célokat.

Az első Öböl-háború

Négy hónappal később ezek a gépek
ismét hadi alkalmazásra kerültek.
1990. augusztus 2-án az iraki csapa
tok elfoglalták Kuvaitot, és másnap el
kezdődött az amerikai csapatok tér
ségbe történő átcsoportosítása, a
Desert Shield hadművelet. Az első
További U-2-es korszerűsítések
U-2-esek augusztus 17-én érkeztek
Az U-2-esek szerepe a vietnami hábo meg a Taif mellett található King
rú végével újra felértékelődött. Bár az Fahd13 légibázisra. E térségben az
SR-71-esek hadi alkalmazásának elő U-2-es hajtóművei számára a kevés
nyei beigazolódtak, a repülések ki bé illékony JP-7-es hajtóanyagra volt
emelkedően magas költségei12 azon szükség, mely ez időben az akrotiri14
ban sokat nyomtak a mérleg másik ser és a torrejoni15 légibázison állt rendel
penyőjében. Az U-2-esek folytatták kezésre. KC-10-esek, C-141-esek és
felderítő repüléseiket a világ számos KC-135Q tankerek 190 000 liter J75pontján, ahol az USA potenciális fenye öst tüzelőanyagot szállítottak le au
getettséggel számolt, ahol szövetsége gusztus 17-ére Taifba, ami 60 hadmű
seit vélte veszélyeztetve, és ahol kü veleti napra elegendő mennyiség volt
lönböző természeti katasztrófák követ az U-2-esek részére. Az első U-2-est
keztek be. Az 1980-as években a Senior Year Electro-optical Recon
Lockheed és a légierő is fejlesztéseket naissance System (SYERS) felderítő
tervezett az U-2R/TR-1A teljesítmé rendszerrel szerelték fel. Ez egy kétnyének növelésére. A fő célkitűzés az sávú felderítőberendezés, mely a
volt, hogy a gép gyorsabban, maga Senior Blade adattovábbító és -feldol
sabban és nagyobb távolságra legyen gozó egység segítségével képes közel
képes repülni. Az új hajtóművek közül valós idejű látható és infratartományú
a választás a 82 kN tolóerejű General képeket továbbítani a földi egység
Electric F118-GE-101-re esett. Ez idő számára. Ez a típus a Desert Storm
ben ez a hajtómű volt a szupertitkos, alatt folyamatosan továbbított informá
kísérleti stádiumban lévő Northrop B-2 ciókat Dél-lrak határ menti részéről.
A másik alkalmazott géptípus egy a
Spirit „lopakodó bombázó” erőforrása.
Tömege 589,7 kg volt, kevesebb mint a DET-4 Alconbury állományába tartozó
mely
az
ASARS-2
2222,6 kg tömegű J75-ösé, és ez 16%- TR -1-es,
os üzemanyag-megtakarítást eredmé Advanced Synthetic Aperture Radar
nyezett. Ezzel 2253 km-rel emelkedett Systemmel dolgozott. Végül két
a tüzelőanyag-utántöltés nélküli ható- U-2R-t vezényeltek a térségbe, mely
távolság, mely anélkül már elérte a Senior Span műhold-kommunikációs
12 228 km-t. Az átépített repülőgép rendszerén keresztül valós idejű felde
U-2S jelöléssel 1994-ben tette meg el rítési információval látta el a helyszíni
ső repülését a kaliforniai Palmdale fe és az USA területén működő vezetési
lett. 16 nappal később már rendszerbe pontokat. A gépek kamerarendszere
is állt a beale-i légibázison. 1998-ig HR-329 (H-CAM) és IRIS III. volt. A
minden TR-1A/U-2R változatot átépí H-CAM egy nagy felbontású, giro-statettek S változatra. 1990. január 26-án bilizált 167,6 cm fókusztávolságú ka
kezdték meg az SR-71-esek rendszer mera. Ez rendkívül jó lehetőséget biz
ből történő kivonását, és március 28-án tosított a célok kiválasztására. Az IRIS
az utolsó útját repülte ez a típus a Los III. egy nagy felbontású optikai kame
rarendszer, mely 61 cm-es fókusztá
Angeles-Washington DC útvonalon.
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volsággal rendelkezik. Ez a rendszer a
gép két oldalától közel 60 km-es távol
ságról képes képi információkat sze
rezni, bár ezek tisztasága elmarad a
H-CAM által szolgáltatott képekétől.
Az IRIS III. 1990. december 30-án
indult első küldetésére. A Desert
Shield időtartama alatt az U-2-es re
pülések lényegében nem különböztek
a békebevetésektől. Nem hatoltak be
az iraki légtérbe. A műveletek fedőne
ve Olympic Flare volt. Greg Lamb szá
zados repült először bevetésre Senior
Span U-2R gépével augusztus 19-én,
és az első TR-1 Dan Sanders száza
dos vezetésével repült ASARS-2 be
rendezéssel. A 1704. RS(P) 11 Syers,
7 Senior Span és 3 ASARS-2 felada
tot repült. A bevetések száma elérte
szeptemberre az 51 -et, októberre a
62-t, novemberre a 78-at. A Desert
Storm kezdetére, január 16-ára a szá
zad már 12 repülőgéppel rendelkezett,
6 db U-2R és 6 db T R -1 -es települt a
taifi bázison. A személyzet sátrakban
lakott. Először Mark McDonald száza
dos találkozott SA-2-esek légvédelmi
tüzével január 17-én a határ melletti
repülése során, de még ezen a regge
len megtörtént az első behatolás az
iraki légtérbe. B. L. Bachus őrnagy
még aznap reggel visszatért sikeres
bevetéséről. Az U-2-esek fő feladata
az iraki csapatmozgások megfigyelése
lett volna, de hamar módosult
R-14SCUD-vadászattá. Az ASARS-2
információi alapján a légiháború első
hetében nem kevesebb mint 15 SCUD
indítóállványról adtak pontos célmeg
jelölést a vadászbombázók számára.
Február 24-én Sanders százados re
pült Bászra térségében, mikor felderí
tette, hogy komoly iraki csapatmozgás
közelíti meg az egyik szövetséges ala
kulatot. Információi alapján a CENTCOM parancsnoksága Riyadból viszszavonta a veszélyben lévő csapato
kat, és AH -64 Apache és AH-1 Cobra
helikoptereket küldött az iraki csapat
összevonás megsemmisítésére. A
végeredmény több mint 350 lerombolt

iraki jármű lett, köztük 27 T-72-es
harckocsival. Január hónapban 73,
februárban 181 bevetésre került sor. A
1704-es felderítő repülőszázad állo
mánya, a Desert Shield/Storm hadmű
veletek alatt 4561,6 órát repült. A földi
személyzet kitűnő, 92% feletti hadrafoghatósági mutatóval hívta fel magá
ra a figyelmet. A pilóták 18 Kiváló Re
pülő Keresztet és egy Bronz Csillagot
kaptak elismerésül. Az Öböl-háború
befejeztével az U-2-esek részt vettek
a repülési tilalmi zónák ellenőrzésé
ben Észak- és Dél-lrak felett. A műve
let fedőneve Olive Branch volt.
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A közelmúlt alkalmazásai
Jegyzet
A jugoszláviai háborúk alatt a 9. SRW
repült a NATO felderítési adatainak
biztosítására. Ez az összes légi felde
rítési információ 80%-át tette ki. Ezen
információk alapján semmisítettek
meg a NATO erői 39 földi telepítésű
légvédelmi rakétaindító állást és 28 re
pülőgépet a szerb légierőből. A 2001.
szeptember 11-ei terrortámadások
után a 9. RW (korábban SRW) az
Egyesült Arab Emirátusok dhafrai bá
zisára települt, és részt vett az Endur
ing Freedom hadműveleteiben, me
lyek során feladata az AI Kaida objek
tumainak és más tálib célpontoknak a
felderítése volt.

5. Az 1927-ben alapított légibázis
Tucson mellett, Arizona államban ta
lálható. Nevét Samuel Davis és Oscar
Monthan hadnagyok iránti tiszteletből
kapta, akik 1921-ben és 1924-ben hal
tak repülőhalált. A légibázis egyben
raktár és elosztóközpont is, mely a
Sonora-sivatag száraz levegőjének
szárító hatását használja ki.
6. R mint revised, átalakított, átdol
gozott.
7. Nevét egy polgárháborús dandártábornokról, Edward Fitzgerald Beáié
ról kapta. Korábban a hadsereg lakta
nyája volt, csak 1948-ban vette át a lé

gierő, és három évvel később lett kész
a repülőtér. Itt volt a hadműveleti légi
parancsnokság 14 légi hadosztályá
nak vezetési pontja és a 9. SRW.
8. A bázist 1933-ban hozták létre
Rosamondtól 20 mérföldre keletre.
Neve akkor még Muroc volt, és a had
sereg repülőterének készült. Itt szer
vezték meg a légierő kísérleti repülé
seit, és Glen Edwards őrnagy 1948. jú
nius 5-ei halála után keresztelték át.
Az őrnagy egy YB-49 Flying Wing be
repülése során vesztette életét. A re
pülőtér nagy része a Muroc kiszáradt
sóstavon található, és ez az űrrepülő
gépek fő leszállóhelye is.
9. Powers lelövése után az északi
bázis lett az U-2-esek elsődleges állo
máshelye.
10. Itt a hajó szélhez viszonyított ha
ladási sebességét is figyelembe kell
venni.
11. National Aeronautics and Space
Administration.
12. Az SR-71-esek alkalmazása
szintén minden esetben igényelte a lé
gi utántöltést, és ez alapvetően emelte
a bevetések költségeit.
13.
Szaúd-Arábia
legnagyobb
légibázisa Riyadhtól 640 km-re dél
nyugatra.
14. A RAF légibázisa Cipruson.
15. USA-légibázis Spanyolországban.
Hajdú Ferenc

Wass Albert

VÉRBEN ÉS VIHARBAN
történelmi regény
Ma már ősi történelem. Hunok, gótok és dákok. Hősök, csaták, szerelem
és árulás. Egyik legnagyobb - Fekete Istvánnal, Gárdonyi Gézával és Jó
kai Mórral egyenrangú - írónk regénye kevéssel Attila halála előtt kezdő
dik. Az uralkodó fiai közül csak a legkisebb éli túl a birodalom összeomlá
sát. A megmaradt hunokkal a ma Erdélyként ismert területre visszavonuló
fiatal, de bölcsen és felelősségteljesen gondolkodó vezér mindig népe ér
dekeit tekinti elsődlegesnek, nem a saját sorsát, jólétét. A „megfilmesítés
után kiabáló”, könnyen olvasható, izgalmas, fordulatos mű az „Egyedül a
világ ellen” című, szintén tanulságos kisregénnyel összevonva, közös kö
tetben jelent meg.
A „Vérben és viharban” a valaha írt legszebb magyar történelmi regények
egyike. Értékei miatt életkortól függetlenül minden olvasónknak nagyon
ajánljuk.
Kráter Műhely Egyesület, Pomáz 2002,160 oldal, 1280 Ft.
A regény megvásárolható a Kráter Könyvesházban (1072 Bp., Rákóczi
út 8/A, tel.: 266-3153) munkanapokon 10-18 óráig. A Haditechnika olvasói a kötet árából itt 10% kedvez
ményt kapnak.
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A Kalasnyikov-szurony rövid története II. rész
(A 11-14. rajz és a 13-14. ábra a HT 2004/5. számban
jelent meg. Szerk.)
Több mint két évtizeddel később, a hidegháború éveiben,
1985-ben a lengyel hadmérnökök kiképzési célokra egy
gyakorló szuronyt készítettek, melynek pengéjét ki lehe
tett venni a markolatból, és hegyére védőgumit raktak.
Ezzel a megoldással a kiképzés színvonalát és eredmé
nyességét növelték. A csapatokat 1986-tól szerelték fel
ezzel a típussal (10. rajz).
A stratégiai elképzelések alapján a Német Demokrati
kus Köztársaság hadmérnökei két évvel később - 1987re - a hadsereg speciális alakulatai részére kísérletkép
pen kifejlesztettek egy különleges szuronyt, amely egy
ben túlélőkésként is szolgált. A pengéjére szögmérő és
centiméter-beosztás készült. A markolatát megvastagí
tották a stabilabb és kényelmesebb fogás érdekében, to
vábbá kialakították az ujjak helyeit, és belsejébe henger
alakú „túlélőampullát” raktak. A szuronyhüvely elejére
csavarhúzót, megerősített hordszíjára egy jelzőtükröt he
lyeztek. A Német Demokratikus Köztársaság néphadse
regében 1987 M harci késként kísérletképpen rendszere
sítették. A különleges alakulatok felszerelése ezzel való
színűleg 1988-ban kezdődött (11. rajz).
Ismét két évvel később - 1989-ben - a szovjet had
mérnökök tovább módosították a konstrukciót: üvegszál
erősítésű műanyaggal vonták be a markolatot és a szu
ronyhüvelyt, növelték a pengén a fűrészfogak számát, a
penge elején lévő élformát homorúból domborúvá vál
toztatták. A markolat marokrészét keskenyítették, és a
stabil fogás érdekében bordázattal látták el. Alsó és fel
ső végén ujjtámaszokat alakítottak ki, fémvégét mű
anyagba „ágyazták”. A kézfejszíjat elhagyták, ennek
eredményeként egy könnyebb, „esztétikusabb” bajonett
született, csökkentett gyártási költséggel, mely a tömeggyártásnak kedvezett. A kialakított szurony markolatá
ban és pengéjében a kozák „Kindzsál” tőr jellemzőit fe
dezhetjük fel (13. ábra).
A szovjet hadseregben 1989 M AKM szuronyként rend
szeresítették. A csapatok felszerelése ezzel a típussal
1990-ben kezdődött (12. rajz).
Az AKM gépkarabélycsaládhoz kifejlesztett szuronytí
pusok igen sikeresek. Az 1960-as és 1980-as évek között
a külföldi országok számos megoldásukat átvették (USA,
Nagy-Britannia, Németország, Svájc). Ugyanakkor né
hány ország megalkotta saját konstrukcióit. Egyesek „öt
leteket” vettek (Finnország, Izrael), mások szovjet „baráti”
segítséggel tették ezt (pl. Egyiptom, Észak-Korea, India,
Jugoszlávia, Kína, Kuba, a Varsói Szerződés országai Csehszlovákia kivételével). Ezen országok nemcsak elő-
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15. rajz: Német Eickhorn gyártmányú KCB szurony
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15-16. ábra: Áruházi számla a vásárolt szuronyokról (1999),
A német Visier magazin hirdetési reklámja (1993)

állítói voltak a szuronyoknak, hanem a nemzetközi fegy
verkereskedelem export-import forgalmazói is. A Varsói
Szerződés megalakulása után a hadászati koncepció
alapján a korszerű és egységes fegyverzet kialakítása volt
a cél az egyesített országok fegyveres erőinél. Ez az el
képzelés vonatkozott a fegyverekhez tartozó szuronyra is.
A szervezeten belül arra törekedtek a kialakításuknál,
hogy a rendszerben lévő összes AK típusú gépkarabély
ra és SZVD öntöltő puskára - szükség esetén - ráhelyez
hető legyen. Ez alól kivételt képezett Csehszlovákia, da
colva a szovjet „baráti” segítséggel. Természetesen a
szervezeten belül ők is megalkották a saját elképzelésük
és terveik alapján készült szuronyt. Ez a típus nem illett
bele a Varsó Szerződés rendszerébe, emiatt örök szálka
maradt a „Nagy Testvér* szemében (14. rajz).
A szuronyok különböző változatait számos ország had
seregében rendszeresítették, Európától a harmadik vilá
gig mindenütt. A kelet-európai rendszerváltás után, a ha
gyományos fegyverzet csökkentésekor a feleslegessé
vált darabokat „megsemmisítették”, illetve a polgári ke
reskedelemben kiárusították, vadászok, horgászok, ter
mészetjárók, gyűjtők részére (15-16. ábra). Ennek elle
nére a mai napig rendszerben maradtak. Hosszú szünet
után 1996-ban egy német cég (Eickhorn) ismét gyártani
kezdte - arab megrendelésre - a Kalasnyikov-szurony
egy sajátos típusát, krómozott parádé és harci változat-

18. ábra: Harcászati bemutató 1959/1 M AKM szuronnyal a
XXI. században

ban (ez alapvetően egy KCB bajonett volt). Úgy készítet
ték el, hogy kizárólag csak az AK típusú gépkarabélyok
ra lehessen felcsatolni (15. rajz).
A Kalasnyikov-szurony első éles, harci alkalmazására
egyesek szerint 1956. november elején, Magyarorszá
gon került sor, amikor a Szovjet Hadsereg bevonult ha
zánkba, a forradalom leverésére.
Ez az eszköz napjainkban is használatban maradt, a
legfontosabb hidegfegyver a modern hadviselésben. A
korszerű fegyverek mellett már sokat veszített ugyan ere
deti jelentőségéből, a hagyományos hadviselésben hát
térbe szorult, de változatlanul használják (17-18. ábra),
mert jobbat, esztétikusabbat a hadmérnökök eddig még
nem konstruáltak. Jelenlegi ismereteink szerint nem fo
lyik fejlesztésük, csak a gyártásuk (különböző országok
ban), ugyanakkor a szurony és a túlélőkés egyesítésére
tettek már kísérletet, de ez a bonyolult technológia és a
magas költségek miatt nem valósult meg.
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A haderők harceszköz-fejlesztési trendjei
a FÁK fontosabb országaiban
A szárazföldi haderők
fegyverzetének fejlesztési trendjei
A térség országai a szolgálatban álló haditechnikai
eszközök korszerűsítésével és kismértékben újak be
szerzésével tesznek kísérletet haderejük fejlesztésére.
A fő hangsúlyt a korszerű aktív és passzív védelmi be
rendezésekkel felszerelt harckocsik, a megnövelt tűz
erejű gyalogsági és páncélozott szállító harcjárművek,
a nagy találati pontosságú rakéták és tüzérségi gráná
tok beszerzésére és rendszerbe állítására helyezik. Az
új haditechnikai eszközök szolgálatba állítását a szük
séges pénzügyi források hiánya évek óta akadályozza,
miközben Oroszország a hadiipari kutatás-fejlesztés
terén figyelemreméltó eredményeket ért el. Ukrajna és
Fehéroroszország a haditechnikai eszközök és a kato
nai felszerelések terén - a jelenlegi igények mellett önellátó, de a legtöbb ország csak a régi, szovjet-orosz
eredetű fegyverrendszerek korszerűsítésére és felújítá
sára képes.
A Szovjetunió felbomlásával válságba került hadiipari
komplexum sorsa napjainkra ismét rendeződött. A térség
országai újjászervezték haditechnikai együttműködésü
ket, több ország képes saját hadserege jelenlegi szük
ségleteinek kielégítésére, egyes korszerű haditechnikai
eszközök és katonai felszerelések előállítására. Az új fej
lesztések a kezelőszemélyzetek túlélőképességének nö
velésére, a tűzerő és a manőverezőképesség fokozásá
ra, a precíziós fegyverek bevezetésére irányulnak.

Oroszország
A mobilitás
Az új orosz harcjárművek fejlesztése során újra nagy
hangsúlyt kapnak a dízelmotorok, és csökken a koráb
ban alkalmazott gázturbinák szerepe. A korszerű, több
fajta hajtóanyaggal is üzemeltethető dízelmotorok jelen
tősen növelik a (harc)járművek mozgékonyságát. Az
elektronikai berendezések méretének csökkentésével a
vezetés hatékonyságát elősegítő és a mobil elektronikai
harceszközök működtetését biztosító berendezéseket is
beépítettek a járművekbe, ezzel is növelve azok túlélő
képességét. A harcjárművek küzdőterét felszerelték tö
megpusztító fegyverek (ABV) hatása elleni védőberen
dezésekkel is.
A felderítés, a navigáció és a tűzvezetés
Az automatizált tűzvezető rendszerek elterjedése ellené
re az orosz fegyveres erők a jövőben is alkalmazzák a
tüzérségi tűz pontosítására a kerekes és a lánctalpas
járművekben, illetve a helikopterek vagy repülőgépek fe
délzetén elhelyezett tüzérségi megfigyelőket. A harctér
felderítésére növekvő mértékben kapnak szerepet a va
lós idejű adatátvitelt is biztosító pilóta nélküli repülőesz
közök.
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A felderítőeszközök terén általános a passzív rendsze
rek, például a hőképalkotó berendezések elterjedése. Je
lenlegi teljesítményük elmarad a hasonló nyugati eszkö
zökétől, de fejlesztésüket a fejlett technológia átvétele je
lentős mértékben elősegíti. A lézeres távolságmérő be
rendezések mára a tüzérségi harceszközök, a harckocsik
és a gyalogsági harcjárművek alapfelszereléséhez tar
toznak.
Az oroszok nagy hangsúlyt helyeztek a különféle harc
téri felderítő, tűzvezető lokátorok és elektrooptikai beren
dezések fejlesztésére, amelyeket egyre több páncélozott
és felderítő járműbe beépítenek. A hasonló ellenséges
eszközök ellen az álcafestékek és más, a rejtést biztosí
tó borítások többféle típusát hozták létre, amelyek képe
sek az infravörös, optikai, lézeres és rádiólokációs felde
rítőeszközök megtévesztésére. A passzív eszközök fej
lesztése mellett nagy hangsúlyt helyeznek az aktív védel
mi rendszerek fejlesztésére is.
Az orosz harcjárműveket, a tüzérségi harceszközöket,
a ballisztikus és légvédelmi rakétakomplexumokat, a fel
derítőjárműveket ellátták korszerű navigációs rendszer
rel, és egyaránt használhatják az amerikai GPS és az
orosz GloNaSzSz műholdrendszert. Ezek a rendszerek
elősegíthetik a minden időben használható harceszközök
alkalmazását, és megkönnyíthetik a harcvezetést bonyo
lult időjárási és terepviszonyok között.
A tüzérségi harceszközök
Az önjáró tüzérségi harceszközök, valamint a tüzérfel
derítő és tűzvezető rendszerek korszerűsítése lehetővé
tette a korábbinál nagyobb tűzerejű, lőtávolságú és pon
tosságú tüzérségi lövegek kifejlesztését. A rakéta-sorozatvetők korszerűsítésével tovább fokozzák az orosz tü
zércsapatok tűzerejét. Az önjáró és a gépvontatású tü
zérségi harceszközök pontosságát tovább növelik a
számítógépes tűzvezető rendszerek alkalmazásával,
valamint a lézeres és infravörös vezérlésű tüzérségi
gránátokkal.
Az aknák
A korszerű orosz harckocsiaknák képesek a jelenleg
használt aknakereső és -semlegesítő berendezések
megtévesztésére. Élesítésük és megsemmisítésük távol
ból, rádióhullámok segítségével is lehetséges. A kismére
tű elektronikus gyújtók használata lehetővé teszi az ak
nák méretének csökkentését.
Az aknakereső és átjárónyitó eszközök fejlesztésével
az oroszok képesek a NATO-országokban rendszeresí
tett kis fémtartalmú, illetve távtelepítésű aknák hatástala
nítására, felszedésére.
A harckocsik és a gyalogsági harcjárművek
Az orosz fejlesztési elveknek megfelelően a harckocsik
manőverezőképességének és páncélvédettségének nö
velésére helyezték a fő hangsúlyt. A korszerű orosz

latban álló nagyszámú légvédelmi rakétakomplexum
többségét folyamatosan továbbfejlesztik, hogy növeljék a
rendszerek hatékonyságát és zavarás elleni védettségét,
különösen az ellenséges elektronikai harceszközökkel
szemben. Az újonnan kifejlesztett komplexumok már ké
pesek a ballisztikus rakéták, a manőverező robotrepülő
gépek és a lopakodó repülőgépek megsemmisítésére is.
Az új rádiólokátorok és a tűzvezető rendszerek lehetővé
teszik a célok automatikus felderítését, követését és
megsemmisítését.
1. ábra: Az orosz T-90Sz típusú harckocsi kiváló mozgé
konysággal rendelkezik

harckocsik sziluettje alacsonyabb, mint elődeiké és réte
ges páncélzattal rendelkeznek. A kumulatív hatású pán
céltörő rakéták elleni védelmet a homlok- és az oldal
páncélra, valamint a toronyra szerelt reaktív páncélzat
növeli. Ennek a további fejlesztésével tervezik megolda
ni, hogy a harckocsik és harcjárművek védelmét növel
jék mind a hagyományos kumulatív hatású páncéltörő
gránátok és rakéták, mind pedig a kinetikus energiát fel
használó nyíllövedékek ellen. A harckocsik és a gyalog
sági harcjárművek új típusú aktív védelmi berendezései
a közeledő páncéltörő rakéták irányzórendszerének za
varásával vagy fizikai megsemmisítésével biztosítják túl
élőképességük növelését.
A huzagolás nélküli harckocsiágyúk fejlesztése lehető
vé teszi a különféle hagyományos gránátok kilövése mel
lett a kumulatív hatású, irányított páncéltörő rakéták indí
tását is. A lézertávmérők és a számítógépes tűzvezető
rendszerek beépítése jelentősen növeli az orosz harcko
csik találati pontosságát.
A jövőbeni fejlesztések egyaránt irányulnak a szolgá
latban álló harckocsitípusok korszerűsítésére, manő
verezőképességük és páncélvédettségük növelésére, il
letve alapvetően új típusú, elektromagnetikus vagy elekt
rotermikus ágyúval felszerelt harckocsik előállítására. Az
aktív védelmi rendszerek fejlesztésével kiemelten foglal
koznak.
A páncéltörő fegyverek
Az orosz kutatás-fejlesztés eredményeként az újonnan
kifejlesztett és az utólag korszerűsített páncéltörő rakéta
típusok is elérik, esetenként meghaladják a nyugatiak
harcászati-technikai paramétereit. A legújabb típusok fej
lesztésénél folyamatosan felhasználják a vonatkozó tu
dományos-technikai kutatások eredményeit, például a
tandem elhelyezésű robbanótöltetek kialakításánál, a lo
kátor- és lézerirányítás, valamint a hőképalkotó berende
zések fejlesztésénél. A rakéták irányzórendszere jól vé
dett a zavarás ellen. A jövőbeni fejlesztések során a rob
banótöltet hatékonyságának növelése, a rakétahajtómű,
az érzékelők és az irányzórendszer fejlesztése kap ki
emelt figyelmet.
A közvetlen irányzású páncéltörő ágyúk további fej
lesztését az űrméret növelésével (125-130 mm), az
irányzóeszközök korszerűsítésével és újfajta gránáttípu
sok bevezetésével biztosítják.
A légvédelmi fegyverek
Az oroszok a légvédelmi rakétakomplexumok fejlesztése
mellett nem mondanak le a légvédelmi gépágyúk hasz
nálatáról sem, amelyeket kézi légvédelmi rakétákkal egé
szítenek ki képességeik növelése érdekében. A szolgá

Amennyiben a rendelkezésre álló pénzügyi források
lehetővé teszik, az orosz szárazföldi csapatok harcá
szati-hadműveleti képességeit jelentősen növeli a meg
lévő haditechnikai eszközök korszerűsítése és az új
harceszközök szolgálatba állítása. Korlátozott mérték
ben, de folyamatos lesz a harckocsik, a páncélozott
szállító és a gyalogsági harcjárművek, a felderítőjármű
vek és az önjáró tüzérségi lövegek lecserélése. A harcjárművek védettségét tovább növelik a reaktív páncél
zat megerősítésével és az aktív védelmi rendszerek to
vábbfejlesztésével. A harckocsik és harcjárművek aktív
és passzív felderítőeszközökkel, hőképalkotó berende
zésekkel, korszerű tűzvezető eszközökkel történő fel
szerelése lehetővé teszi azok bonyolult időjárási viszo
nyok közötti üzemeltetését. Az állami és a katonai veze
tés továbbra is nagy befolyást gyakorol a kutatás-fej
lesztési irányok kijelölésére, a gyártási kapacitások
fenntartására.

Ukrajna
A szovjet hadiipari komplexum Ukrajnában maradt részei
nem teszik lehetővé a teljesen önálló ukrán hadiipar ki
alakítását. A rendelkezésre álló technológia csak korláto
zott mértékű hadiipari fejlesztést eredményezhet, amit to
vább nehezítenek az ország energiaproblémái.
A mobilitás
Az ukrán fejlesztők jelentős eredményeket értek el a
harckocsik dízelmotorjainak fejlesztésében, amelyek má
ra a világ élvonalába tartoznak. A pénzügyi nehézségek
miatt a hazai harckocsiállomány korszerűsítése helyett
ezeket a motorokat az exportpiacokon (Pakisztán és Szí
ria) próbálják értékesíteni.

2. ábra: A Tu-160 Blackjack szuperszonikus hadászati bom
bázó repülőgép

I ,

3. ábra: Az interkontinentális ballisztikus rakéták indítására
alkalmas Tájfun osztályú atomhajtóműves tengeralattjáró
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A tüzérség
Az ukrán haderő szovjet gyártmányú tüzérségi harcesz
közökkel rendelkezik. Az ukrán hadiipari vállalatok legfel
jebb 122 mm űrméretű lövegek előállítására képesek.
Önellátók a tüzérségi gránátok gyártása terén.

sítésére is. A kutatás-fejlesztési, export- és együttműkö
dési tevékenységüket Óroszországtól függetlenül terve
zik és valósítják meg.

Fehéroroszország

A harckocsik és a gyalogsági harcjárművek

A mobilitás

A volt Szovjetunió egyik fő harckocsigyártójaként Ukrajna
jelentős fejlesztő- és gyártókapacitást tart fenn, amely
igen aktív a meglevő harckocsik továbbfejlesztése és a
nemzetközi együttműködés révén a nyugati technológiák
implementálása terén. Ukrajna közel önálló a legkorsze
rűbb harckocsijainak - a T-84, T-80UD típusok - előállí
tásában. A kiváló harcászati-technikai paraméterekkel
rendelkező ukrán harckocsik, a gyártók aktív külpiaci
szereplése és az intenzív nemzetközi együttműködés
elősegítheti a további sikeres kutatás-fejlesztési tevé
kenységet. Az ukrán harckocsik elsősorban a korszerű
harckocsimotor, a NATO-szabványnak megfelelő 120
mm-es harckocsiágyú beépíthetőségének lehetősége és
a reaktív páncélzat fejlesztése terén számíthatnak a kül
földi vásárlók érdeklődésére, és ezek a területek kapják
az elsődleges figyelmet a kutatások során.

A volt Szovjetunió önjáró tüzérségi harceszközei számára
Fehéroroszországban készültek az alvázak. A Minszki Jár
mű és Traktorgyár továbbra is szállít nagy teljesítményű,
kerekes futóművel szerelt rakétaindító és szállítójármű-al
vázakat az orosz haderő számára. Jelenleg az SS-27
(RSz-12M1 Topol-M) interkontinentális ballisztikus rakéta
önjáró változatának szállító-indítójárművét gyártják.

A páncéltörő fegyverek

A világpiacon tapasztalható erős verseny ellenére fehér
orosz gyártók - orosz közreműködéssel - egy új, 2T jel
zésű, harckocsialvázra épített gyalogsági harcjárművet
fejlesztettek ki. A harcjármű felépítése harcászat-techni
kai paraméterei alapján jelentős újítást nem tartalmaz.

Az ukrán hadiipar szovjet-orosz fejlesztésű irányított pán
céltörő rakétákat, páncéltörő ágyúkat és gránátvetőket
gyárt a saját haderő szükségleteinek kielégítésére. Saját
kutatás-fejlesztési tevékenységet nem folytat.

A tüzérség
A fehérorosz haderő csak szovjet gyártmányú tüzérségi
harceszközökkel rendelkezik. Ezek hazai gyártása nem
megoldott, de rakéta- és tábori tüzérségi harceszközök
höz exportra kínál tűzvezető rendszereket.
A harckocsik és a gyalogsági harcjárművek

A légvédelmi fegyverek
A légvédelmi fegyverek
Ukrajna szinte kizárólag szovjet gyártmányú légvédelmi
rakétákkal és gépágyúkkal rendelkezik, amelyekben je
lentős az ukrán eredetű részegységek aránya. Az ukrán
haditechnikai vállalatok - a kijevi Arsenal és a harkovi
Malisev - az orosz SA-14 Gremlin (Sztrela-3) és SA-16
Gimlet (lgla-1) kézi légvédelmi rakétákhoz optikai célke
resőket készítenek. Jelenleg már képesek légvédelmi
gépágyúk önálló gyártására, a korábbi típusok korszerű

A fehérorosz légvédelem integrált része az orosz légvé
delmi rendszernek. A szovjet gyártmányú, fehérorosz tu
lajdonú rakétaütegeket az orosz haderő állományába
szervezett és az oroszok által üzemeltetett lokátorok és
rakétaütegek egészítik ki. Az AGAT vállalat légvédelmi
rakéták tűzvezető rendszereit gyártja a FÁK országai, In
dia, Kína és Szíria részére.
Hamar Sándor

Boór András
BOÓR ANDRÁS

ERKÖLCSI GUBANCOK

ERKÖLCSI GUBANCOK
Újabb meghökkentő történetek Magyarországról
Rejtélyes, kettős haláleset a Magyar Néphadsereg budaörsi laktanyájá
ban. A sok évvel ezelőtti ügy vélhető hátterét Boór András „Az utolsó lö
vés” című novellája tárja elénk. A szerző tisztként szolgált a néphadse
regben, „Erkölcsi gubancok” című kötete az említetten kívül számos ér
dekes, az életből merített valódi esetek felhasználásával megírt novellát
tartalmaz.

Holoprint Kiadó, Budapest 2001
A kisalakú, 196 oldalas könyv 1000 Ft + postaköltség áron utánvétes
formában megrendelhető a szerzőnél.
Levélcím: Boór András, 1113 Budapest, Bocskai út 34/A.
Tel: 385-6225 (reggel 8-9-ig vagy 15 óra után).
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Az iraki gerillaharcok első tizenegy hónapja
Bevezetés

Az alkalmazott taktikák

Mióta George W. Bush, az Egyesült Államok elnöke
2003. május 1-jén ünnepélyes keretek között megtette
bejelentését az Irak elleni háború „nagyobb hadművele
teinek” végéről, napról napra nagyobb veszteségeket
szenvedett el az Irakot elfoglaló szövetség. Kezdetben e
támadásokat más iszlám országokból beszivárgó terro
ristáknak tulajdonította az amerikai politikai vezetés. Az
egyre szervezettebb akciók azonban nyilvánvalóvá tet
ték, hogy a háttérben a Szaddam-hű szunniták, különö
sen a korábbi - 30-40 000 főre tehető - Fedájín milícia
tagjai állnak. Bagdad és Tikrit áprilisi gyors bevétele, az
utánpótlási vonalak elleni támadások, valamint a rejtett
fegyverraktárak létrehozása is azt valószínűsítik, hogy az
irakiak eredeti haditervei is a „háború utáni” tervszerű, de
irreguláris harcmodorra készültek.
Háromnegyed évvel a szunniták gerillaharcainak kez
dete után azonban a 15 000 fősre becsült síita Mahdi
milícia és egyes kurd hadurak is támadásokat kezdtek
az amerikaiak vezette szövetséges egységek ellen, ami
az egész országra kiterjesztette az összecsapásokat.
Ezek elemzése értékes tanulságokkal szolgálhat a jövő
ben az urbanizált területeken folytatott hadviselés terve
zéséhez, mivel a felkelőknek egyedül a nagyobb váro
sokban van lehetőségük a koalíciós erőkkel szembe
szállni.
A jelenleg is zajló események teljes körű vizsgálata ma
még lehetetlen, azonban megértésükhöz talán közelebb
vihetnek a jelenleg elérhető adatok is, ugyanis a koalíci
ós erők veszteségeiről részletes listák érhetőek el.1Közü
lük száz véletlenszerűen kiválasztott, 2003. május elseje
óta ellenséges harctevékenység következtében elesett
katona halála körülményeinek elemzését tartalmazza
cikkünk.2 (A részletes elemzést szinte lehetetlenné teszi,
hogy a támadások nagy része valójában nem közvetlenül
a megszálló csapatokat éri, hanem a velük együttműkö
dő hivatalos személyeket: így például csak februárig több
mint 600 iraki rendőr halt meg az összecsapásokban róluk viszont alighanem senki sem vezet pontos nyilván
tartást...)

A koalíciós erők - a tudósítások tanúsága szerint - felte
hetőleg az izraeli hadsereg palesztin területeken alkal
mazott eljárásaihoz hasonló taktikát alkalmaznak: bekerí
tett negyedekbe igyekeznek visszaszorítani a fegyvere
seket, hogy lehetőség szerint elkülönítsék csoportjaikat a
polgári lakosságtól, majd e területeket helikopterek fede
zete alatt benyomuló harckocsikkal és PSZH-kal további
részekre osztják, és csak ezek után kezdik meg az ellen
állási fészkek felszámolását, ha lehet, precíziós légi
csapásokkal. Az egész taktika arra épül tehát, hogy a be
épített területeken is megpróbálják kihasználni a na
gyobb távolságokból bevethető fegyverzetük fölényét. A
nyilvánvaló technikai fölényt leginkább talán a legutóbbi
fallúdzsai harcok mutatták meg: az április elején kitöri 6
napos harcban körülbelül 450 iraki felkelő esett el, és
nagyságrendileg 1000 sebesült meg. Ezzel szemben az
amerikai csapatoknak mindössze 4-16 halottjuk volt.
Emiatt az irakiak lehetőség szerint a nyílt csaták helyett
meglepetésszerű rajtaütések végrehajtására törekedtek,
illetve olyan eszközöket alkalmaztak, melyekkel a közvet
len harcérintkezés elkerülésével tudnak kisebb-nagyobb
veszteségeket okozni.

Az iraki harcok: időben és térben
A támadások intenzitása erősen ingadozik, amiből két
dologra lehet következtetni: egyrészt a nagyobb, össze
hangolt támadási hullámok megszervezéséhez egy-két
hónapnyi felkészülésre van szükségük a gerilláknak;
másrészt az iszlám vallási ünnepek környékén a lakos
ság több támadásban részesíti a harcosokat.
Területileg mindmáig a szunnita háromszögnek ne
vezett városcsoportban (Fallúdzsa-Tikrit-Ram adi) a
legsűrűbbek a tám adások, de az északi, kurd
(M oszul-Erbil-K irkuk térsége) és a déli, síita lakossá
gú területek (Bászra-Naszírija körzete) is egyre ve
szélyesebbé válnak a megszálló erők számára. A leg
biztonságosabbnak a nemzetközi hadosztály által el
lenőrzött vidék (Babilon-Kerbala-al-H illa környéke)
számít.

A támadás jellege Aránya
közvetett
51%

közvetlen

49%

Eszköze
hk. elhárító akna
házi készítésű
pokolgép
aknavető
rajtaütés konvojon
(AK/RPG/gránát)
légi cél ellen
(AK/RPG/irányított
rakéta)
objektum ostroma
(AK/RPG)
öngyilkos merénylő

Halottak
4
42
5
28

15
2
4

Látható tehát, hogy a támadások több mint fele úgy tör
ténik, hogy előkészítője nincs közvetlen veszélynek kité
ve, valamint, hogy a közvetlen harcérintkezéssel járó tá
madások túlnyomó többsége szárazföldi vagy légi szállí
tóeszközök ellen irányul. Ez a támadóknak a könnyű
visszavonulás lehetőségét adja, hiszen nagyjából kiszá
mítható, mennyi időbe telik a megtámadottaknak erősí
tést küldeni.
A célpont jellege Arány
mozgó
85%

állandó

15%

Védettség
páncélozásán
páncélozott

Halottak
62
8
15
légi
megerősített tábor
6
megerősített objektum 9

A célpont jellege is sok mindent elárul a támadókról:
az, hogy mozgásban lévő járművek szenvedik el a táma
dások nagy részét, arra utal, hogy a felkelők meglehető
sen jó információkkal rendelkeznek a szövetségesek út
vonalairól - feltehetően éppen az újjászerveződő iraki
rendőrség tagjaitól - , de azt is jelenti, hogy a koalíció
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nem fordít elég figyelmet útvonalainak kiszámíthatatlan
ná tételére. Másfelől viszont ezek az adatok azt is
mutatják, hogy táboraikat és a fontosabb objektumokat nem úgy, mint az olajvezetékeket és a villamosenergia
hálózatot - sikerül hatékonyan védeniük.

Mennyit ér a védelem?
A ’90-es évek óta egyre több hadsereg látja el katonáit (a
még nem első vonalbeli alakulataiban is) repesz-, illetve
golyóálló mellényekkel, valamint sok (harc)járműtípust ki
egészítő páncélzattal szerelnek fel. Ebben a folyamatban
az amerikai hadsereg és tengerészgyalogság járt az
élen, így a közelmúlt iraki harcai ezek hatékonyságáról is
sokat elárulnak.
Mindenképpen a személyi védőfelszerelések haté
konyságát bizonyítja, hogy harci körülmények között ke
vesebb katona hal meg, mint amennyi megsebesül.
Az amerikai veszteségek okai a háború kezdete óta
Ellenséges támadások
Betegség/baleset
Összesen

Meghalt
442 (68%)
143 22%)
650

Megsebesült
2988 (86%)
469 (14%)
3457

Azonban ne feledjük el, hogy városi terepen nem vár
ható el túl sok a személyi védőfelszerelésektől, hiszen a
rövid távolságokon a felkelők által használt AKkategóriájú fegyverek ellen inkább csak a PSZH-k pán
célzata nyújthat védelmet.

E járművek is csak korlátozottan alkalmazhatók urbanizált területeken: még a hadsereg legújabb M2/M3A3
Bradley típusai is viszonylag nagy számban esnek áldo
zatul RPG-7-esek gránátjainak, illetve aknáknak és az
utak mentén elhelyezett házi készítésű pokolgépeknek. A
tengerészgyalogság AAV7A1-es járműveire pedig ez
még inkább érvényes. A felkelőknek álcázott robbanó
eszközök segítségével még 2 db M1A1 (A2?) Abrams
harckocsit is sikerült megsemmisíteniük.
A legkritikusabb helyzet azonban a repülőeszközök te
rén alakult ki, köztük is főleg a helikopterek a veszélyez
tetettek. Hiába vannak ugyanis felszerelve a legkorsze
rűbb rendszerekkel az irányított rakéták zavarására, a la
kott területek feletti bevetéseiken elkerülhetetlenül ki van
nak téve a kézifegyverek és RPG-k lövedékeinek. Míg az
előbbiek ellen némi védelmet remélhetnek a gépek pán
célozásától (pontosabban „kevlározásától”), az utóbbiak
ellen csak a nagy sebesség és magasság jelenthet vé
delmet, ami azonban akadályozza hatékony alkalmazá
sukat.

Jegyzetek
1. Pl. a www.cnn.com weboldal Special Reports menü
pontjából.
2. A vizsgált időszak alatt összesen 293 amerikai kato
na esett el Irakban, ezért százfős mintánk elégségesnek
tekinthető.
Halasi Endre

Az SS—26 rakétarendszer
Az orosz fegyveres erőknél idén rendszeresítik az új
kis hatótávolságú, föld-föld osztályú rakétarendszert.
Ez az első olyan orosz csapásmérő eszköz, amelyet
csak hagyományos robbanótöltettel szerelt robbanó
fejjel fognak alkalmazni. Az új haditechnikai rendszer
pontos megnevezését kissé megnehezítik a technikai
lehetőségek. A rakétahajtómű miatt ez a repülőesz
köz rakéta, de repülési profilja szerint közelebb áll a
manőverező robotrepülőgéphez, mint a ballisztikus
rakétához. Jelen cikkben a rendszer fejlesztését, fel
építését és alkalmazását mutatjuk be.
A nyolcvanas években kötött fegyverzetcsökkentési szer
ződések megpecsételték a szovjet fél által alkalmazott
kis és közepes hatótávolságú, nukleáris robbanófejjel
szerelt rakétarendszerek sorsát. Külföldi ellenőrzés mel
lett megsemmisítették az SS-20-as Oka rakétákat. Az er
kölcsileg és technikailag teljesen elavult Scud-B rend
szert a kilencvenes évek elején már felváltotta a Tocska,
SS-23-as rakéta, de még ennek a korszerűsített változa
tát, a Tocska-U rendszert is a nukleáris robbanófejnek
megfelelő találati valószínűség figyelembevételével ter
vezték.
Az új rendszer részére a következő harcászati-műszaki
követelményeket fogalmazták meg: Az új rakéta csak ha
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gyományos robbanótöltettel szerelt robbanófejet alkal
mazhat. Irányításánál meg kell valósítani a precíz fegyve
rekre jellemző követelményeket. Repülés közben a végső
pillanatig folyamatos manőverezési képességgel kell ren
delkeznie. A számos robbanófej változata lehetővé teszi a
lehető legszélesebb körű alkalmazását. Az integrált auto
matizált harcvezetési és kommunikációs rendszerek se
gítségével a beérkező adatokból az indításig pontosítha
tók a cél megközelítéséhez szükséges ún. etalonadatok
és a végső rávezetési adatmátrix. Az irányításnál integrál
ni kell a globális szatellit navigációs rendszerek adatait is.
Az új rendszer legyen képes a fokozott védelemmel ellá
tott célpontok megsemmisítésére. Növelni kell a rendszer
tűzgyorsaságát. A repülőeszköz legyen képes a légvédel
mi és rakétavédelmi rendszerek áttörésére, valamint a
mozgásban lévő célpontok megsemmisítésére.[1]
A fenti követelmények megvalósítására fejlesztették ki
az Iszkander rendszert.

A rendszer fejlesztése és a vizsgálati eredmények
A rendszer fejlesztését Nyikolaj Guscsinra, a kolomnai
Műszaki Tervező Iroda vezetőjére bízták, aki az Oka és a
Tocska rakéta fejlesztését is vezette. Az első változatot

Az L-159-esek Gripen előképzésben

(A vonatkozó cikket lásd a 48. oldalon. Szerk.)

Fotók: Baranyai László
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A Lipták-féle első magyar harckocsi terve

A modell a második változatot ábrázolja, amely Szakáts-féle lángszóróval épült
(A vonatkozó cikket lásd az 59. oldalon. Szerk.)
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Fotó: Haris Lajos

Normandiai emlékhelyek

5. ábra: Amerikai M10 páncélvadász

6. ábra: A Tempest vadászgép szárnya

7. ábra: Zsilip mellett beásott pct. ágyú

(A vonatkozó cikket lásd a 63. oldalon. Szerk.)
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Normandiai emlékhelyek

14. ábra: Páncéltörő ágyúk a parti homokban

11. ábra: A Hondetange múzeumban állt C-47A

15. ábra: Szabadtéri múzeumban álló M4 harckocsi

16. ábra: A 150 mm-es Skoda löveg M272 bunkerben
Fotó: Esik László
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8. ábra: A NATO-képviselet tagjai

(A vonatkozó cikket lásd a 66. oldalon. Szerk.)

Fotók: Talián István
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A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata II

(A vonatkozó cikket lásd a 72. oldalon. Szerk.)

Grafika: Hadnagy Róbert
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A Red Bull gépei a Tököli repülőtéren

Fotók: Baranyai László
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Fegyvergyűjtemény Zágráb mellett

©
Még 1990 előtt, az akkori Jugoszláviában egy szabadtéri
gyűjtőhelyen készítették az alábbi fotókat. Látszott, hogy a II.
világháborús fegyverek voltak tárolva, viszonylag jó állapot
ban, egy esetleges későbbi muzeális elhelyezésre számítva.
A háttérben fényszórók, utászpontonok és szállítójárművek
voltak. Az 1991-92-es harcok után nem kaptunk hírt az
anyag sorsáról.
1-2. ábra: A horvát hadsereg által használt páncélvonat egyik
kocsija, valószínűleg a motoros kocsi, amely szólóban is köz
lekedik
3-7. ábra: Német 20 mm-es M.38 Flakvierling vontatott légvé
delmi gépágyú, kerekek nélkül
Fotók: Matthaeidesz Konrád
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1995-ben mutatták be. Amerikai adatok szerint az első
példányok hatótávolsága 400 km volt, de az E típus ma
ximális hatótávolsága már csak 280 km.[2]
A rendszer hordozó járműve a VAZ-6909 család új al
váza lett, amelyet 1995 augusztusában mutattak be
Moszkvában a szállítóeszközök bemutatóján. [3] A raké
ta irányítórendszerét vezérlő önrávezetőfejet az Automa
tizálási és Hidraulikai Központi Tudományos Kutató Inté
zet (CNIIAG) szakemberei fejlesztették ki. A rakétát szi
lárd hajtóanyagú, egylépcsős, egy fúvócsöves rakétahaj
tóművel tervezték.
A kezdeti próbaindításokról 1996-ban televíziós adás
számolt be. Valószínűleg pénzügyi okok miatt a fejlesztés
lelassult. Hivatalos adatok szerint 1999 óta alkalmazták
az orosz szárazföldi csapatok. Az első tapasztalatok után
az E változat fejlesztése folytatódott. Az állami átvételi
vizsgálatok során 2001 végétől több mint tíz rakétát indí
tottak.
A múlt év végén először a Krasznaja Zvezda tájékozta
tott az Iszkander-E rakétarendszer rendszeresítés-é
rői.[2] Az orosz katonai terminológiában az E változat az
adott fegyverrendszer export-, azaz külföldre szánt válto
zata, és ezt nem szokták rendszeresíteni. Elképzelhető,
hogy ez egyben a fegyverrendszer új, korszerűsített vál
tozata (orosz hagyományok szerint korábban ez lett vol
na az U vagy M változat). Az orosz szakirodalomban szo
katlan, hogy jelölésére nem használtak kódot, mindenhol
csak Iszkander a megnevezése.
A nyílt irodalomban kevés adat található a robbanófej
változatokról. Amerikai források [3] a hagyományos mel
lett kazettás, bunkerromboló és elektromágneses impul
zust generáló robbanófejről is írnak. Az orosz szakirodalom csak az 54 elemből összeállított kazettás robbanófej
ről adott tájékoztatást.
A rakéta találati pontossága maximális hatótávolságon
1-2 méter. [1, 2, 4, 5] Megsemmisítheti az ellenség csa
pásmérő eszközeit (légvédelmi rakétás üteget, rakétarendszert stb.); a repülőtéren tárolt repülőeszközöket;
légvédelmi és rakétavédelmi objektumokat (felderítőloká
torokat, vezetési pontokat, kommunikációs pontokat
stb.); az utánpótlási útvonalak fontosabb létesítményeit
(hidakat, vasúti csomópontokat stb.); hadiipari és egyéb
fontosabb objektumokat.
A rakéta megbízhatóságával, találati pontosságával,
egyszerű kezelésével és gazdaságos üzemeltetésével
az orosz katonai vezetők elégedettek. Zarickij vezérezre
des, a rakéta-tüzér csapatok parancsnoka szerint az
Iszkander kazettás robbanófejével nagy hatékonysággal

1. ábra: A rakétarendszer indítás előtti állapotban (www.milparade.com)

3. ábra: Iszkander-E rendszer a brnói kiállításon (ATM)

rombolja az ellenséges objektumokat, haditechnikai esz
közöket, megbízhatóságát csak fokozza, hogy várható
röppályáját szinte lehetetlen előre prognosztizálni, így a
ma ismert rakétavédelmi rendszerek ellentevékenysége
eléggé korlátozottnak tűnik. [4]

A rendszer ismertetése
A rendszer részei a rakéta, az önjáró indítóállvány, a szál
lító-töltő harcjármű, az adat-előkészítő mozgópont (önál
ló harcjármű), az alegység törzsvezetési harcjárművé, a
technológiai és a mindennapi tevékenységhez szüksé
ges szállítóeszközök, valamint a rakétatárolási és kikép
zési eszközök. A rendszer elemeit terepjáró gépjármű
vekre telepítették. Az indítóállvány és a szállító-töltő
harcjármű 2 -2 db rakétát hordoz.
A rakétát - amely az orosz szakirodalomban típusszám
nélkül, csak Iszkander-E jelzéssel szerepel - egylép
csős, szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművel szerelték. A
rakéta tömege 3800 kg, a robbanófej tömege 480 kg. A
rakéta hatótávolsága 50-280 km között van. A hajtómű
csak egy fúvócsővel rendelkezik. A repülés irányítását és
stabilizálását gázkormányok, valamint aerodinamikai kor
mánylapok segítségével végzi. A rakéta sárkányfelületét
és a test fontosabb szerkezeti elemeit kompozit anyagok
ból készítették. A sárkányfelületet „lopakodó” technológia
alkalmazásával borították, így az elektronikai felderíthetőségét jelentősen csökkentették. A repülés időtartama
alatt működik a hajtómű, ezért a repülés irányítása már
az ún. gyorsítási szakaszon elkezdődik. A rakéta repülé
sét a Topol-M rendszernél bevált módszer szerint irányít
ják: a kiválasztott célpont megközelítési útvonalán né
hány etalonpontot jelölnek ki.
A rakéta indítás után a fedélzeti tehetetlenségi irányí
tórendszerrel a beprogramozott időpontokban módosítja
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a repülési paramétereket. A repülés során optikai
önrávezetőfeje ellenőrzi a terepet, és az előre betáplált
etalonpontok alapján pontosítja az irányítórendszer mű
ködését. Az előre tervezett pontokban a rakéta jelentős
röppálya-módosításokat végez, így a repülési pályáját
szinte lehetetlen előre kiszámítani, 20-30 g-nek megfe
lelő túlterhelésnek is ellenáll. Irányítása a végső szaka
szon átkapcsolódik az önrávezető fejre. A célpontról ké
szített előzetes felderítési adatokat digitalizálva a fedél
zeti memóriában tárolja. A fej által készített adatokat eh
hez hasonlítja, és a végső szakaszon így közelíti meg a
célpontot.
A fenti rávezetési módszer előnye, hogy a rakéta csak
saját fedélzeti adatbázisát alkalmazza, így külső zavarása
körülményes. A rakéta irányítását a saját tehetetlenségi
rendszere végzi, amit az optikai rávezetőfejről vett infor
mációval folyamatosan pontosítanak. A globális navigáci
ós rendszerek segítségét csak az útvonal kiválasztásakor,
az etalonpontok bemérésének pontosítására használják.
A rendszer háborús időben történő zavarása a célpont
megközelítését nem befolyásolja, viszont a GPS-adatok
megbízható vételét háborús körülmények között nem le
het garantálni. Ezt bizonyították a tavalyi amerikai balsike
rek Irakban. A rakéta önrávezetőfeje olyan érzékeny, hogy
holdmentes éjszakában is azonosítani tudja a célpontot,
ezért a találati pontossága igen jó. [5]
Az elmúlt évtized háborúinak tapasztalatai szerint a
leghatékonyabb haditechnikai csapásmérő is bevethetetlenné válik, ha a működését nem támogatja integrált fel
derítő és vezetési rendszer. Az Iszkander lehetséges cél
pontjairól a műholdas, repülőgépes és pilóta nélküli felde
rítő rendszerek adatait összehangolva, a globális navigá
ciós rendszer adataival pontosítva készül el az adatmát
rix, amelyet az indítás előtt táplálnak be a fedélzeti me
móriába.
Az alegység harci munkáját a törzsvezetési harcjármű
ből vezetik. Ide érkeznek az adat-előkészítő mozgópont
által készített célpont- és repülésiútvonal-adatok. Az elöl
járótól érkező parancsok végrehajtásáról innen küldik a
jelentéseket.

szükséges ellenőrzések során az indítóállvány számító
gépe betáplálja a célpont, a repülési útvonal etalonpont
jainak adatait. A műszaki állapot ellenőrzése után a hid
raulikus rendszer függőleges helyzetbe emeli a rakétát.
Az ilyenkor kiemelkedik a harcjárműből, és a hidraulikus
emelőszerkezet tartja. Az irányítási rendszer készenléte
után a rakéta indul. Az indítási folyamat előkészítésének
időtartama egy perc. A rakéta csak nagyon rövid ideig,
pár másodpercig van a kiemelt helyzetben, ezért az indí
tás felkészítési folyamata az elődökhöz képes sokkal rej
tettebb.
A rakéta hajtóműve bekapcsolódás után folyamatosan
növeli a tolóerejét. Meghatározott értéknél a rögzítő
szerkezet elengedi a rakétatestet, és az fokozatosan
emelkedni kezd. Az Iszkander hajtóműve sokkal kisebb,
mint a Topol-M-é, így nem szükséges az indítóállvány
védelme miatt a test kivetése. A rakétatest függőleges
helyzetben az indítóállványon kívülre kerül, így a forró
gázok csak körbefújják az állvány hátsó lemezét, a másik
rakéta takarásban van.
A rakéta rövid emelkedés után elvégzi az első röppálya-módosítást, majd folytatódik a gyorsulás. A röppálya többször változik. Az optikai önrávezetőfej által
mért adatokat a fedélzeti számítógép a memóriában

A rendszer működése
A rendszer haditechnikai eszközeit ütegkötelékben szer
vezték. Az orosz hagyományoknak megfelelően valószí
nűleg három ütegből szervezett osztályokra épül a rakétás dandár. Az ütegnél 4 -6 db rakétát tárolnak. A sze
mélyzetről pontos adatot nem sikerült beszerezni. Az in
dítóállvány személyzete 3 fő, a szállító-töltő harcjárműé
2-3 fő, a többi harcjárműben 2 fő. Az alegység állománya
12-16 fő.
Az alegység a terepen 150x150 m területen foglal harc
rendet. A harcrend előzetes berendezése a rakétaindítás
szempontjából nem szükséges, egyedül az a fontos, hogy
az indítóállvány mögötti területen ne legyen könnyen gyul
ladó anyag. A harcjárművek egymástól 20-50 m távolság
ra helyezkednek el. Az alegység gépjárműveit integrált
kommunikációs rendszer kapcsolja össze. Ez a rendszer
kapcsolódik az elöljáró kommunikációs hálózataihoz, így
a célpont kijelölését, az alegység vezetését a magasabb
vezetési pontokból is irányíthatják.
A rakéta indítás előtti felkészítése teljesen automati
zált, eközben az állvány személyzetének nem kell a harc
járműből kilépni. Az indítás után az alegység azonnal el
hagyhatja a tüzelőállást.
Az indítóállványon tárolt rakéták közül a kiválasztott fel
készítése indul be. A rakétafedélzeti rendszerekbe a
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4. ábra: Indítóállvány a kiemelt rakétával, jó l látszik a raké
taválaszfal (ATM)

rögzített etalonhoz hasonlítja, és az eltérés alapján kor
rigálja az irányítást. A cél körzetében a rávezetőfej a
mért adatokat a felderítési adatokhoz viszonyítja, és
ennek megfelelően irányítja a rakétát, amely az
önrávezetőfej segítségével mozgásban lévő célpontot
is megsemmisíthet.
Az optikai önrávezetőfej védve van az elektronikai za
varás ellen, és nem befolyásolja a találat pontosságát a
GPS zavarása sem. A röppálya nem a hagyományos bal
lisztikai, hanem az etalonpontokban megváltoztatott röppályák összegzése. A rakéta sárkánya nehezen mérhető
elektronikus eszközökkel, az indítási pillanaton kívül ne
hezen felderíthető. Mindezek alapján megállapítható,
hogy a rakéta felderítése és zavarása összetett, bonyo
lult feladat. Az ellenrakétának 60-90 g-s túlterhelésnek
kell ellenállnia, hogy sikeresen közelíthesse meg az
Iszkander-E-t, továbbá rávezetésénél új módszert kell al
kalmazni.
A rendszer felépítése egyszerű, így a kezelőállo
mány kiképzéséhez nincs szükség speciális előkép
zettségre. Az alegység rendelkezik a kezelőállomány
felkészítéséhez szükséges gyakorló-, trenazsőr beren
dezéssel.
Az orosz hadiipar felkészült a sorozatgyártásra, a vár
ható megrendelést évente 700-1000 rendszerre tervezik.
A nemzetközi fegyverpiacon már több külföldi beszerző
érdeklődött utána. [6]

Az új hadászati-harcászati rakétarendszer lehetőségei
alapján perspektivikus fegyverrendszernek tűnik. A sike
resebb és tökéletesebb alkalmazásához persze szükség
van a célpontok integrált felderítésére, de a leírtak szerint
az elavult és már kivont Scud-B és a most alkalmazott
Tocska, Tocska-U rendszerek lehetőségeinél 5-8-szor
hatékonyabb az új eszköz, amelynek előállítási és üzem
ben tartási költsége kisebb az elődeiénél.
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L-159-esek Gripen-előképzésben
A Magyar Légierő az Aerotechnika Rt. közreműködésé
vel 150 óra repülési időt vásárolt az Aero Vodochodytól,
műszeres (negyedik generációs) repülések előképzésé
re. Erre a célra az L-159-es kétüléses „B” verzióját
(6073) és az együléses ALCA (5832/Advanced Light
Combat Aircraft) egy-egy példányát repülték át a cég pi
lótái a kecskeméti bázisra, mivel rohamosan közeledik
2005 januárja, amikor kijelölt és előképzett pilótáink meg
kezdik Svédországban az F-7-es Gripen gyakorlóezred
satenesi bázisán a teljes körű kiképzést (légi harc, csa
pásmérés, felderítés napszaktól és időjárástól függetle
nül). Közel egyéves időtartam alatt a legfejlettebb elmé
leti és gyakorlati kiképzésben részesülnek, mivel ők fog
ják alkotni a hazai Gripen-oktatógárdát.
2009. január 1-jétől a NATO-nak alárendelt készültségi
szolgálatot (QRA/Quick Reaction Alert) a Gripennek kell
biztosítania a magyar felajánlás szerint. Ahhoz, hogy az
elsődleges elfogás-légi harc feladatokat el tudják látni, a
kabinba úgymond „harcedzett”, gyakorlott (átképzett
MiG-29-es) pilótákat kell ültetni, mivel ők már rendelkez
nek kellő harcászati ismeretekkel, így pl. célfelderítési,
megközelítési, rakétaindítási stb. tapasztalatokkal, és
tudják az utánégetőket megfelelően kezelni. Tehát az ed
dig szerzett tapasztalatot és tudást át kell vinni az analóg
MiG-29-esről, és tovább kell fejleszteni a digitalizált
Jas-39-esre, mert ezen más az ember és a gép viszonya
(pl. műszerezettség, kormányvezérlés). A technológiák
részbeni „áthidalására” szolgál a két L-159-es.
Első lépésként a kijelölt pilóták (5 + 1 tartalék) Prágában
elsajátították az L-159-es elméleti ismereteit. Ezt követő
en 2004. május 3-án megérkezett a Szentgyörgyi Dezső

1. ábra: Az L-159A és L-159B nézeti rajza (Aero Vodochody)
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Légibázisra a cseh nemzeti színekben repült L-159B. Az
Aero Vodochody tulajdonában lévő gép folyamatos fej
lesztés alatt áll, így elmondható róla, hogy a legfejlettebb
a fedélzeti rendszereit tekintve. Kialakították a légi utántöl
tési képességét is, a gép jobb oldalán haránthelyzetben
merev tankolócsonkot szereltek fel, mellyel „száraz” után
töltési próbákat is végeztek. Egy esetleges taktikai csa
pásmérésnél, a cél jellegének megfelelően „full extrás”
L-159B képes az ellenséges légtérbe való behatolásra a
célobjektum felderítésére és megsemmisítésére. Ezt az
arzenáljába integrált különböző rendeltetésű elektronikai
konténerekkel (felderítő, zavaró, célmegjelölő) és precízi
ós fegyverekkel (GBU-12/16 vagy AGN-65) érheti el a
kétfős személyzet, miközben egymás között a feladatokat
megoszthatják. A valóságban most csak 2 db 350 literes
póttartályt hordozott a belső fegyvertartókon a gyakorló
repülések jellegének megfelelően. Műszerfalának ergonó
miája hasonlóságot mutat a jövőbeni „magyar vadászé
val”. Megtalálhatjuk az MFD (Multi Function Display) többfunkciós színes kijelzőket, a HUD (Head Up Display)
szemmagasságú tükörüveg kijelzőt, továbbá a digitális
adatbuszrendszert (MIL-STD-1553), valamint a botkor
mányon és a gázkaron elhelyezkedő kézelőgombokat a
HOTAS (Hand On Throttle And Stick) részére, a negyedik
generációs elvárásoknak megfelelően.
Május 6-ával megkezdődött a hajózok 25-25 órás gya
korlati előképzése. A műszeres repülések „alapozását” a
kétkormányos L-159B-n hat-hat óra alatt sajátították el
felügyelet mellett. A gyári berepülőpilóta folyamatosan
kontrollálta a repülések menetét, és instrukciókkal látta el
a pilótákat. Itt már „saját bőrükön” érezhették a negyedik

2. ábra: Az L-159A szerkezeti rajza (Aero Vodochody)

generációs gép-ember kapcsolatot, ami a fejlett elektroni
kai rendszereknek köszönhető.
Repülések előtt ugyanis a megtervezett harci feladat
forgatókönyvét be kell táplálni a repülőgép fedélzeti szá
mítógépébe. A betáplált adatok alapján az inerciális navi
gációs rendszer, együttműködve a GPS-szel, egy méter
pontossággal meghatározza a gép vagy a célpont hely
zetét. A konkrét feladat végrehajtását optimalizálták.
A műszeres repülés ismereteit rossz időben, illetve felhő
ben való repülésre és földi célok kis magasságon történő tá
madására a cseh légierő színeire festett együléses ALCA-n
repülték a kiválasztottak. A sík antennájú, multifunkciós im
pulzus Doppler-lokátor (Fiar Grifo L) képességét nem hasz
nálták ki a bevetések alatt, ugyanis az a képességeiből adó
dóan rendkívül összetett, így a bérelt összes repülési idő
lenne csak elegendő pilótánként a lokátoros repülés elsajá
tításához, begyakorlásához. A bevetések végrehajtását és
kivitelezését nagyban megkönnyítette a pilóták számára a
korszerű pilótafülke berendezése, a többfunkciós színes ki
jelzők, amelyekre az éppen szükséges adatok kivetíthetőek,
vagy a gázkar, amelyen keresztül elektronikusan vezérelhe
tő a sugárhajtómű stb. A géppel könnyű manőverezni a hid
raulikus kormányszervek, valamint a Honeywell sugárhajtó
mű jelentős tolóerejének köszönhetően.
A repülést követően a pilótáknak a harci feladat végrehaj
tásának eredményességéről a fedélzeti digitális adatrögzí
tő és videorendszer által rögzített felvételek, illetve adatok
szolgálnak felvilágosítással. Az elemzés és kiértékelés a
színes kijelzőkön és a HUD-on megjelent, kivetített adatok
és képi információk alapján történik. Amíg a bevetés kivite

lezését tanulmányozzák, addig a gyári műszakiak az
L-159-est a következő felszálláshoz készítik elő, és töltik
újra. A sárkányszerkezetbe és a sugárhajtóműbe beépített
állapotjelzők, elektronikus idegpályák által közvetített ada
tok alapján az adatbuszrendszeren keresztül a technikusok
teljes egészében nyomon követhetik a gép teljes műszaki
állapotát és a repülések alatti igénybevételeket, amelyek az
L-159B esetében igen változatosak. Az Aero Vodochody
minden jelentős nemzetközi (délkelet-ázsiai, európai,
észak-afrikai) bemutatón részt vesz. Az indiai légierő pilótái
két évvel ezelőtt tesztelték teljes fegyverterheléssel (2700
kg) a 6000 méter magas hegyek között. Hajszolták a típust
a végletekig (+ 8 g, —4 g), nagy megelégedettségükre. Az
ALCA esetében rendkívül fontos az arzenáljába integrált
hagyományos és precíziós fegyverek próbája, illetve éles
lövészete, amelyre Norvégiában (AIM—9 és AGM-65) és
Franciaországban került sor.
Összességében elmondható: az L-159-es jó válasz
tásnak bizonyult, pilótáink elégedettek voltak, az előkép
zés hazai környezetben történhetett. Méltó folytatás len
ne, ha a kiöregedő Albatroszok helyett az L-159-esekből
bérelne vagy vásárolna a HM, így egyszerre két elvárás
nak tenne eleget. Elsősorban a pilóták hazai folyamatos,
negyedik generációs képzése és szinten tartása igényé
nek, másodsorban lenne egy könnyű, többfunkciós, nagy
harcértékű gépünk is. Köszönet a hajózóknak és az
Aerotechnika Rt.-nek.
(Színes fotókat lásd a 37. oldaton. Szerk.)
Baranyai László
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Űrtechnika

Ki az űrhajós?
Az első kérdés az, hogy lehet-e még számon tartani a vi
lágűrben járt embereket, a második kérdés, hogy szük
ség van-e egyáltalán regisztrációra. Valamikor a Szovjet
unióban, ha a kozmoszban járt emberek száma valami
lyen jubileumihoz közeledett, biztosak lehettünk abban,
hogy szovjet űrhajó indul a világűrbe, hogy valamelyik űr
hajósával learathassa a kínálkozó babért.
Az egyik kereskedelmi rádió reklámja nemrég az éter
be harsogta egy képzeletbeli vetélkedő kérdéseként: „Ki
lépett először a Holdra?” - a hölgy Armstrongot nevezi
meg, majd a „Ki volt a második?” kérdésre már tanácsta
lanul hallgat. Feltehetőleg ugyanígy járna az említett
hölgy, ha a „Ki volt a világ első űrhajósa?” után a máso
dik nevére is rákérdeznének. Nem járnánk jobban a
„Hány ember járt eddig a világűrben?” kérdésre adandó
pontos válasszal sem.
Tehát, ki tekinthető űrhajósnak? Az, aki egy űreszkö
zön eljut a világűrbe - hangozhat a válasz, csakhogy az
űr nem egy világosan elhatárolt réteg felett kezdődik, az
az a légkör hajszálvékony „héja” felett már a semmi he
lyezkedik el. A korai kutató eszközök, rakéták csak kós
tolgatták, de nem érték, nem érhették el a Föld körüli ke
ringési pályára való kapaszkodás sebességét, bár a
200-300 kilométeres magassági sávban már kétségtele
nül hosszabb-rövidebb időt töltöttek az űrben.
Ha megkérdeznénk tíz embert, hogy ki volt az első ame
rikai űrhajós, a többségük rávágná, hogy John Glenn. A
magyar médiumok is meglehetősen sokat foglalkoztak a
veterán űrhajóssal, amikor 77 évesen ismét űrutazáson
vett részt, az első repülése után 37 évvel! A kérdésre adott
válasz azonban nem pontos. Glenn 1962-es űrrepülését
két „űrugrás” előzte meg. Alan Shepard és Virgil Grissom
űrpilóták kabinjai ballisztikus pályán járták meg a koz
moszt, vagyis olyan úton haladtak, amilyet a kilőtt ágyúgo-

1. ábra: Shepard volt az első amerikai űrhajós. Az Apollo-14
holdrepülése tette lehetővé, hogy bekerüljön az ASE-táborba (NASA)
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lyó jár meg, ugyanis nem végeztek a Föld gravitációs ere
jének engedve keringő mozgást glóbuszunk körül.
Ma már tudjuk, hogy a Koroljov vezette tervezőiroda is
foglalkozott a ballisztikus űrutazás gondolatával egy módo
sított Vertyikal rakétával. Az Egyesült Államok kétségtelen
légi fölényének ellensúlyozására, illetve az USA területének
elérése érdekében kifejlesztett R-7-es interkontinentális
ballisztikus rakéta sikere azonban örökre elhomályosította
ezeket az elképzeléseket. Mivel az Egyesült Államok ha
gyományosan a légierőt részesítette előnyben, a rakétatechnikában - a német szakértők segítsége ellenére meglehetősen lemaradt. A Szovjetunióban már a Föld körülrepülését tervezték, amikor az Egyesült Államok még
csak ballisztikus „űrugrásokra” vállalkozhatott a rendelkezé
sükre álló hordozórakéták elégtelen teljesítménye miatt.
1961 áprilisában Gagarin megelőzte az amerikai űrha
jósokat, így a néhai John F. Kennedy elnöknek nem ma
radt más választása, mint első amerikai űrhajósként ki
tüntetni Alan В. Shepardot. Ha viszont Shepard volt az el
ső amerikai az űrben, akkor ki vagy mi volt John Glenn?
Ő volt az első amerikai űrhajós, aki a Friendship 7 nevű
űrhajóján háromszor megkerülte Földünket, vagyis az el
ső amerikai, aki orbitális űrrepülést hajtott végre. Nem
zetközileg csak Glennt számították „igazi” űrhajósnak, a

2. ábra: Jurij Gagarin, az abszolút első mindkét kategóriában
(Szovjetunió)

3. ábra: John Glenn, aki az amerikai űrhajósok közül először
kerülte meg a Földet (NASA)

két „űrugró”, Shepard és Grissom évekkel később léphe
tett be az űrhajósok egyre szaporodó táborába. A NASA
táblázatai azonban mindig is velük kezdődtek.
Amíg a Szovjetunióban az ötvenes évek végén az R-7es interkontinentális rakéta megjelenésével háttérbe szo

rultak, sőt évtizedekig teljesen szüneteltek az űrrepülőgé
pek fejlesztéséhez szükséges előkísérletek, addig az
Egyesült Államokban egészen 1968-ig repültek az X -1 5ös rakéta-repülőgépekkel. Ezek a repülések azonban el
nyelődtek a rakétapropaganda tengerében, és csak a
szakmai lapok számoltak be róluk. Az X-15-ösök nem
voltak alkalmasak Föld körüli repülésre, de nagyjából 10
percig tartó szuborbitális repülésekre igen!
Az amerikaiak nemes egyszerűséggel kijelentették:
mindenkit űrhajósnak tekintenek, aki eléri legalább az 50
mérföldes (80 km-es) magasságot. Az X-15-ös rakéta
repülőgép a Boeing B-52-es repülőgép szárnya alól in
dulva 199 repülésből 13-szor volt képes ezt a magassá
got elérni, tehát az űrhajósok létszáma e magassági kri
tériumnak megfelelően tovább gyarapodott. Az ASE
(Association Space Explorers), az Űrhajósok Nemzetkö
zi Szövetsége (melynek Farkas Bertalan is tagja), ugyan
akkor csak azt fogadja el hivatalosan űrhajósnak, aki leg
alább egyszer megkerülte a Földet, a szuborbitális repü
lések végrehajtóit nem tekinti annak. Nem tekinti az ASE
például a Challenger tragédiájában elhunytakat sem űr
hajósnak, és azokban a kísérletekben részt vevőket sem
tudják tagjaik sorában, akik ugyan elindultak a Föld körü
li pálya felé, de a hordozórakéta valamelyik fokozatának
hibája miatt nem jutottak ki oda.
A világűrjog szerint mindazon objektumok, melyeket az
orbitális, azaz a Föld körüli pálya elérése érdekében indí
tottak, űreszköznek tekintendők, függetlenül attól, hogy
az orbitális pályát elérték-e vagy sem.
A számozási problémára csak a kettős sorszámozás
nyújt kielégítő megoldást: az egyik az ASE-féle, a másik
szerint minden személy, aki a kozmosz felé elinduló űrjár
művön tartózkodik, az űrhajós kategóriába kerül függetle
nül a repülés magasságától, idejétől, és hogy megkerülte-e a Földet egyáltalán.
Schuminszky Nándor

A HM Technológiai Hivatal közleménye
A HM Technológiai Hivatal által 2003. évben tanúsított szervezetek
Okirat száma

Cégnév

A normatív dokumentumok
típusa

A tanúsítvány
értékesítési ideje

117/005/2003

HUNYADI ELEKTRONIKAI Kft.

AQAP 102

2006. 03. 27.

117/006/2003

M + Z 2000 Kft.

A Q A P 120

2006. 04. 22.

117/007/2003

HESZTIA Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Kft.

AQAP 120

2006. 04. 22.

117/008/2003

PROFON Informatikai Kft.

AQAP 110 (AQAP 150)

2006. 06. 12.

117/009/2003

MÁTRA Gépipari és Kereskedelmi Kft.

AQAP 120

2006. 06. 20.

117/010/2003

ALBACOMP Számítástechnikai Rt.

AQAP 110 (AQAP 150)

2006. 07. 22.

117/011/2003

TRENDEX Holding Rt.

AQAP 110

2006. 08. 12.

117/0122003

CIVIL BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT Rt.

MSZ EN ISO 9001

2006. 09. 17.

117/013/2003

CIVIL BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT Rt.

A Q A P 120

2006. 09. 17.

117/14/2003

Videoton rendszertechnikai Kft.

AQAP 110 (AQAP 150)

2006. 09.02.

117/15/2003

SIEMENS Rt.

AQAP 110 (AQAP 160)

2006. 10. 07.

117/16/2003

PRO PATRIA Rt.

AQAP 110 (AQAP 150)

2006. 10. 09.

117/017/2003

HM Armcom Kommunikációtechnikai Rt.

AQAP 110

2006. 11. 03.

117/018/2003

MEDYAG Immunbiológiai, Diagnosztikai Termelő
és Kutatásfejlesztő Kft.

AQAP 120

2005. 07. 02.

2004/6 HADITECHNIKA 51

Hazai tükör
Az MB G—270 CDI BA10 bázisán kialakított
univerzális mechanikus fegyverállvány (UMF)
A haditechnikai fejlesztésben szokatlanul rövid idő, mint
egy három hét állt a konstruktőrök rendelkezésére, hogy
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő
Erők (ISAF) állományába kijelölt Mercedes G-270 CDI
BA 10 típusú terepjáró gépjárműveket a Magyar Honvéd
ség Szárazföldi Parancsnoksága által 2004. július 7-én
megfogalmazott igény szerint a műveleti területen adódó
feladatok hatékonyabb végrehajtása érdekében átalakít
sa. A Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság
szerint a Szállító Zászlóalj által szerzett gyakorlati tapasz
talatok alapján szükségessé vált a készletükben levő és
harcbiztosítási feladatokat ellátó, valamint az ISAF kontin
gens állományába kijelölt Mercedes G-270 CDI BA 10 tí
pusú terepjáró gépkocsik átalakítása, a feladatok hatéko
nyabb végrehajtása érdekében. Az igény szerint a tűzerő
növelését egy, a kezelőszemélyzet által a gépjárműre rög
zíthető, 360 fokban forgatható, a 7,62 mm-es PKM gép
puska befogására kialakított fegyverállvány valósítaná
meg. További igényként fogalmazódott meg, hogy a gép
puskaállvány (továbbiakban fegyverállvány) biztosítsa:

A konstrukció tervezői munkáit a HM CURRUS Gödöl
lői Harcjárműtechnikai Rt. szakemberei végezték, figye
lembe véve a HM Technológiai Hivatal, az MH Fegyver
zettechnikai Főnökség, valamint a HM MÉHH szakembe-

- a géppuska biztonságos, könnyen oldható rögzítését;
- a folyamatos célkövetést nagyobb menetsebesség
esetén is;
- az álló testhelyzetben végrehajtott figyelést, illetve az
azonnali tűzkiváltást.
Ezen túlmenően követelményként jelentkezett még,
hogy a fegyverállvány legyen könnyen kezelhető, magas
ságban állítható, a lehető legkisebb mértékben akadá
lyozza az irányzó tevékenységét, valamint rendelkezzen
olyan határolóval, amely megakadályozza a felszerelt
géppuskával a gépjármű fülkéjébe vagy motorjába való
belövés lehetőségét.
A „kívülállók” számára a feladat egyszerűnek tűnhetett.
A szakemberek azonban tisztán látták, hogy a megfogal
mazott igényeket, követelményeket minden tekintetben
kielégítő eszköz megtervezése és adott határidőre (2004.
július 29.) történő gyártásba vitele egyáltalán nem könynyű feladat, hiszen a prototípuson a gyártás megkezdése
előtt a szükséges üzemi és haditechnikai ellenőrző vizs
gálatokat is végre kellett hajtani.
A feladatot az is nehezítette, a fegyverállványok terve
zése és kivitelezése tekintetében a magyar szakemberek
nem sok tapasztalattal rendelkeztek, mivel a jelenleg
rendszerben levő, döntően harcjárműre szerelt állványok
tervezése nem hazai bázison történt, azokat már az alap
eszközökkel (pl. harckocsi) együtt kapta meg a Magyar
Honvédség.
Az elmúlt évtizedben bár voltak törekvések különféle
fegyverállványok megvalósítására, azonban ezek bonyo
lultsága, elsősorban a szerényebb alkalmazói igény kö
vetkeztében, nem érte el a jelenleg igényelt fegyveráll
vány bonyolultságát.
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2. ábra: Tüzelési pozíció a gépjármű haladási irányára me
rőlegesen

gálataira. A felmerülő hibák kijavítását követően a méré
sek július 25-28. között folytatódtak Táborfalván és Gö
döllőn.

A fegyverállvány leírása

ábra: Tüzelés mozgás közben. A képen jól látható a védő
rácsozat a vezetőfülkén és a szállítótér oldalán

3.

A fegyverállvány két fő részből, a konzolszárat magában
foglaló állókonzolból, valamint fejegységből áll. A fejegy
ségen került elhelyezésre a hattyúnyak a rakasztartóval,
a fékrendszer, a gázrugó, a forgótalp, a markolattartó, va
lamint a fegyverkonzol.
A gépjármű szállítóterének közepére pozícionált állókon
zol a szállítótér két középső C profiljában került rögzítésre.
Az állókonzol magasságban állítható konzolszára biztosítja
az állvány optimális beáll íthatóságát különböző testmagas
ságú irányzók esetén. A konzolszáron került elhelyezésre
az irányzót rögzítő heveder is. Az állókonzol járműre eme
léséhez, illetve rögzítéséhez két ember szükséges.
A 360 fokban körbeforgatható fejrész két rugós biztosí
tócsappal rögzíthető a konzolszárban. A fejegység és a
konzolszár közötti jobb elmozdulást teramidgyűrű segíti
elő. A rakasztartóval egy szerkezeti egységet képező
hattyúnyakat két csap rögzíti a fejrészen. A rakasztartóban egy 200-as rákász helyezhető el, amelynek fedele le-

• o

reinek javaslatait. Az érintett katonai szervezetek szak
emberei bevonásával megtartott egyeztető megbeszélést
követően az első prototípus vizsgálatai már 2004. július
17-én megkezdődhettek a HM Technológiai Hivatal tá
borfalvai Lőkísérleti és Vizsgáló Állomásán. Ezek kiter
jedtek mind a módosított járműkonstrukció menetdinami
kai, mind a fegyverállvány dinamikai és lövésszaki vizs-

7. ábra: A szállítótérre felszerelt állókonzol a konzolszárral
és a rögzítőhevederrel
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cserélésre került a 100-as rákász adagolónyílással ellá
tott fedelére, a tölténykapacitás növelése és az adagoló
képesség megtartása érdekében. A heveder- és hüvely
fogó zsákot a PKM géppuska sátorvas előtt kiképzett
csatlakozási helyre rögzítették.
A gázrugót, amely a géppuska magasságban történő
könnyebb állíthatóságát biztosítja, a hattyúnyak és a fej
rész közé kötötték be. A hattyúnyak menethelyzetben tör
ténő rögzítését, azaz függőleges irányú elmozdulásának
megakadályozását egy határolólánc biztosítja, amely a
fegyver harckész állapotba hozásakor gyorsan kiköthető.
A hattyúnyak - és ezáltal a géppuska függőleges irányú rögzítését harchelyzetben egy bowdenes fékrendszer biz
tosítja. A fékkart a markolatra, a féknyerget a hattyúnyak
bal oldalán kialakított rögzítőkonzolra szerelték. A hattyú
nyak mellső részén kiképzett talapzatra szerelték fel a for
gótalpat és a markolattartót. A markolatot - a kezelő kartá
volságától függően - a markolattartón kiképzett háromme
netes furat egyikébe kell becsavarni. A forgótalpon helyez
ték el a géppuska befogását biztosító fegyverkonzolt. A fej
rész elfordulás elleni (vízszintes irányú) biztosítását - me
nethelyzetben - rögzítőcsappal oldották meg.
A konstruktőrök a géppuskához rögzíthető heveder- és
hüvelyfogó zsákokat is terveztek annak megakadályozá
sa érdekében, hogy lövés közben az üres heveder, vala
mint a kirepülő töltényhüvelyek ne kerülhessenek a gép
jármű platójára. Ugyanis a platón felgyülemlő heveder és
üres töltényhüvelyek zavarhatják az irányzót lövés köz
ben, esetleg egyensúlyvesztését is okozhatják. Az irány
zó fegyverállványhoz való rögzítését menetközben egy
úgynevezett biztonsági beülő heveder biztosítja, amely a
konzolszáron elhelyezett rögzítő hevederhez egy gyor
san oldható karabinerrel csatlakozik. A biztonsági beülő
heveder, amely biztosítja akár az álló, akár a guggoló
testhelyzetben való tüzelést is, viszonylag gyorsan felve
hető, rögzítése kényelmes és biztonságos.
A vizsgálatokon szerzett tapasztalatok rámutattak arra,
hogy az irányzónak menet közben figyelembe kell vennie
a gépjármű mozgásából adódó irányváltoztatásokat, vala
mint a terep egyenetlenségéből adódó nemkívánatos
egyéb mozgásokat. A különböző úttípusokra megállapított
(irányadó) maximális menetsebességek a fegyver(állvány)
biztonságos használatához a következők:
- aszfaltúton, jó minőségű úton:
- jó minőségű földúton, terepen:

- szegdelt, rossz minőségű úton:
20-25 km/h
- erősen szegdelt, egyenetlen terepen: max. 10 km/h
A fegyverállvány telepítése során, annak érdekében,
hogy az irányzónak elegendő mozgástér álljon a rendel
kezésére, a gépjármű szállítóterén eredetileg elhelyezett
két ülést el kell távolítani. A géppuska állványra történő
fel-, illetve leszerelése egyszerűen, 10 másodperc alatt
megoldható.
A konstruktőrök a fegyverállvány tervezésével párhu
zamosan átalakításokat hajtottak végre az alapjármű ve

50-60 km/h
35-40 km/h

l ő . ábra: A biztonsági beülő heveder csatlakozása a
rögzítőhevederhez
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Állvány tömege (fegyver nélkül): 59,5 kg
Komplett állvány tömege
(fegyverrel és lőszerrel):
78 kg
Géppuskával belőhető terepszakasz:
- horizontálisan:
nx360°
- vertikálisan:
-3 ° 4- +68°

11. ábra: A hattyúnyak a forgótalppal, a gázrugóval és a ha
tároló lánccal

zetőfülkéje, illetve szállítótere védettségének növelése
érdekében. A vezetőfülke, valamint a szállítótér védettsé
gét lapos szögben dobott tárgyak (pl. kő, kézigránát)
beesése ellen rácsozat növeli. ívelten dobott tárgyak
beesése ellen a vezetőfülke igen, de a szállítótér - érte
lemszerűen - rácsos védelemmel nem rendelkezik. A repeszhatás csökkentését a szélvédőn és az oldalüvege
ken kiegészítő fóliázás biztosítja.

A vizsgálatok bebizonyították, hogy a konstrukció kielégí
ti az alkalmazó által támasztott követelményeket, és rendel
tetésszerű alkalmazás esetén a kezelőre, a fegyverre, va
lamint a gépjárműre veszélyt nem jelent. A gépjármű me
netdinamikai tulajdonságaiban érezhető változás nem mu
tatkozott. A konstrukció, a gépjármű álló helyzetében bizto
sítja a fegyverre jellemző célleküzdési paramétereket, moz
gó gépjármű esetén pedig - a menetsebesség függvényé
ben - a célzott lövés vagy területtűz alkalmazását. A terep
figyelése, valamint az azonnali tűzkiváltás lehetősége álló,
illetve mozgó gépjárművön egyaránt biztosított.
Az állvány biztosítja a fegyver kezelhetőségét a rend
szeresített vegyivédelmi felszerelésben, illetve lövedékál
ló védőmellényben is. Meglepő módon a kialakított fegy
verállványra csak alig nyomta rá bélyegét a gyors munka.
Azt azonban a konstruktőrök is elismerték, hogy bár töre
kedtek a lehető legjobb és legkorszerűbb megoldások al
kalmazására, mégis egyes megoldások a jövőben tovább
tökéletesíthetők. A vizsgálatokon részt vett szakemberek
ezért javasolták a fenti konstrukció továbbfejlesztését,
annak érdekében, hogy a jövőben a különféle nemzetkö
zi missziókban részt vevő állomány már egy kiforrottabb
és alaposabban megvizsgált konstrukciót alkalmazhas
son, melynél már figyelembe lehet venni a műveleti terü
leten (Afganisztánban) szerzett tapasztalatokat is.

A fegyverállvány főbb műszaki adatai:
Szélesség (talpnál mérve):
310 mm
Szélesség (rakasztartó markolat): 660 mm
Magasság (fegyver nélkül):
min. 1350;
max. 1610 mm
Magasság (fegyverrel
min. 1860;
max. lőszögnél):
max. 2120 mm
Magasságállítási tartomány:
260 mm

Annak ellenére, hogy a fegyverállványt a Mercedes
Benz G-270 CDI BA 10 bázisán alakították ki, az eszköz
minimális, az alapkonstrukciót nem érintő átalakítással
felszerelhető a Mercedes Benz G-250 Wolf terepjáró
személygépkocsira is, figyelembe véve annak rövidebb
szállítótérhosszát.
Bartha Tibor mk. alezredes

Megkezdődött a honvédség által
megrendelt katonai járművek sorozatgyártása
A Rába Rt. megkezdte a Honvédelmi Minisztérium
által 2004-re megrendelt 90 darab H-14-es típusú
katonai terepjáró tehergépkocsi sorozatgyártását. A
járművek mintadarabjait a Magyar Honvédség a nyár
folyamán több mint egy hónapig tesztelte. A jár
művek a csatapróbák során valamennyi feladatot tel
jesítették, így a sikeres menetpróbák után
megkezdődött a gyártásuk.

as tehergépkocsi, míg a fennmaradó járművek külföldi
partnerektől vásárolt és a honvédségi igényeknek
megfelelően átalakított terepjáró személy- és tehergép
kocsik. A megrendelt járművek közül a gyár elsőként a
H -14-esek fejlesztését kezdte meg, majd a nyár
folyamán lezajlott sikeres kipróbálási folyamat után a vál
lalat elindította a járművek sorozatgyártását is.

A Rába és a Magyar Honvédség között megkötött
keretmegállapodás értelmében a honvédség 2004-re
összesen 167 jármű leszállítására adott megrendelést a
Rábának. Ezekből 90 a Rába saját fejlesztésű H-14-es
tehergépkocsija, 20 darab szintén saját gyártású H-18-

Mire képesek a H-14-esek?
A H-14-es a Rába „H” jelzésű katonai terepjáró tehergép
kocsi termékcsaládjának öt tonna teherbírású tagja,
amely megbirkózik a legnehezebb terepekkel is, gyorsan
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1. ábra: Az első

7

jármű a RÁBA udvarán

bevethető, légi és vasúti úton is szállítható, és garantálja
használóinak a lehető legnagyobb biztonságot. Összkerékhajtású, a hathengeres, vízhűtéses turbófeltöltővel
és töltőlevegő-visszahűtéssel működő, 206 kW teljesít
ményű dízelmotor kielégíti az EURO-3 emissziós nor
mákat. Sebességváltója 9+1 fokozatú szinkronváltó.
Különlegessége, hogy futóműveit úgy alakították ki,
hogy azok menet közben is lehetővé tegyék a gumiab
roncsok nyomásának szabályozását, ami az összkerékhajtással és a blokkolásgátlóval kiegészítve lénye
gesen megkönnyíti a szélsőséges talajviszonyokon való
közlekedést. Az eszközök alkalmasak különböző katonai
szállítmányok szállítására, utánfutók, többtengelyes pót
kocsik és fegyverzeti eszközök vontatására. A járművek
rendkívül nagy teherbírásúak, nehéz terepen 5 t, közúton
pedig közel 7 1 rakományt is képesek szállítani.

Sikeres csapatpróbán estek át a mintajárművek
A Rába két mintajárművet készített el a H-14-esből,
melyeket júliusban átadott a honvédségnek kipróbálásra.
Ezeket Székesfehérváron és Hódmezővásárhelyen
augusztus közepéig különböző alakulatok próbálták ki,
és a számukra legfontosabb szempontok szerint
értékelték őket. Közúton, kiépítetlen földutakon, különféle
terepen és gázlókon ellenőrizték, hogy alkalmasak-e a
harci műveletek támogatására, a csapatmozgások és
szállítási feladatok ellátására. A járművek a program
során összesen ötezer kilométert tettek meg.
A járműveket Győrben, a Rába Jármű Kft. összesz
erelő üzemében állítják össze. A munkában autó
szerelők, autóvillamossági szerelők, termékauditorok
vesznek részt. A kilencven darabból eddig hét készült el,
amelyeket a gyár átadott a honvédségnek. A fennmaradó
járművek folyamatosan készülnek, a teljes sorozatot
novemberre gyártják le.
Pintér István, a Rába vezérigazgatója az első hét
katonai jármű átadásakor elmondta: „A Rába elsődleges

célja az, hogy megrendelői maximálisan elégedettek
legyenek. Most egy különleges megrendelő, a Magyar
Honvédség igényeit sikerült kielégítenünk, és büszkék
vagyunk rá, hogy ezzel nemcsak vállalatunk eredményeit
javítjuk, hanem Magyarország biztonságát is szolgáljuk.”
Az elkészült első 25 db H -1 4 járművet 2004. november
11-én a HM részéről Zámbori Mihály védelemgazdasági
helyettes államtitkár adta át a felhasználó egységeknek
Budapesten. A gyár várhatólag november végéig legyárt
ja a rendelt 90 db-ot.
Győr, 2004. szeptember 20.
Rába Járműipari Holding Rt.

A Haditechnika megvásárolható
Szakkönyváruház (1065 Bp., Nagymező u. 43., 373-0500)
Technika Könyvesbolt és Antikvárium (1114 Bp., Bartók Béla út 15., 466-7008)
Sas Militaria (1051 Bp., Sas utca 4., 266-4393)
Hadtörténeti Múzeum boltja (1014 Bp., Tóth Árpád sétány 40., 06-20-938-0823)
Stúdió könyvesbolt (1138 Bp., Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461)
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A légi időjárás-felderítés
jelentősége a repülésbiztonság tekintetében
A meteorológia az időjárással, a légkörrel és a benne le
játszódó fizikai folyamatokkal foglalkozó tudomány. A sok
részterületen belül kutatja a légi közlekedés meteorológi
ai vonatkozásait is. A polgári légi közlekedésben napja
inkban számtalan katasztrófa közvetlen, közvetett okozó
ja az időjárás viszonylagos kiszámíthatatlansága.
Mint nyugalmazott vadászrepülő, aki nap mint nap ta
pasztaltam az időjárás, sokszor a prognosztizálttól eltérő
valódi arcát, néhány megtörtént élményt kívánok felele
veníteni. A hadseregben töltött harmincnégy év alatt több
repülőgéptípuson repültem, kezdetben az UT-2 (Ga
lamb) típuson, majd ezen oktattam két évig. Ez a gép nyi
tott kabinnal (két ülés egymás mögött) rendelkezett, rádi
ója persze nem volt. Egy januári napon Tiszapüspökiről
szálltunk fel szeretett oktatómmal útvonalrepülésre. Dél
keleti irányban 800 méteren hatalmas hóviharba kerül
tünk, a felhőzet leszorított bennünket 200 méterre, ahol
még látni lehetett a földet. A baj nem jár egyedül, térké
pemet a légáramlat kiemelte az ölemből. Társam egy na
gyobb településnél átvette a gép vezetését, és a vasútál
lomás felett repülve leolvastuk, hogy Békéscsabán va
gyunk. 330 fokon elértük a jellegzetes vezsenyi Tisza-kanyart, majd gond nélkül leszálltunk Tiszapüspökin. Be
számoltunk az időjárásról a parancsnoknak, aki több fel
szállást nem engedélyezett. Nevezhetjük ezt a felszállást
az akkori körülmények (rádió és lokátor hiánya miatt) idő
járás-felderítésének.
A szél iránya és sebessége is lehet veszélyes tényező,
ha nem felel meg a típusra meghatározott értékeknek.
Szolnokon történt, hogy az IL-10-esen (Párduc) repül
tünk, amikor olyan erős oldalszél kerekedett, ami veszé
lyessé vált, és le kellett szánnunk. Kábái alezredes pa
rancsot adott egy újabb felszállásra, hogy a növendékek
lássák az ilyen erős oldalszélben sikló repülőgép helyze
tét. A leszállással nem is volt baj, de korán kikapcsoltam
a farokfutó rögzítőjét, és az erős oldalszél belekapott a
függőleges vezérsíkba, így a gép berádlizott, vagyis pör
gött a betonon. Csak az „uráli” acélnak köszönhettem,
hogy a futók nem törtek ki. A tüzetes vizsgálat viszont
hajszálrepedéseket mutatott ki a futó felerősítési csomó
pontjain.
A későbbiekben beosztásomból adódóan számtalan
időjárás-felderítést hajtottam végre szuperszonikus tech
nikával. A kiképzési repülések előtt, ami általában hat
órát vett igénybe, a repülésvezető kétkormányos géppel
(MiG-21, E-66, MiG-21 UM) köteles volt időjárás-felde
rítést végezni. Különleges körülmények közt igénybe ve
hettünk harci gépet is. A hátsó ülésben általában az első
osztályú vagy a legmagasabb kiképzési fokon lévő repü
lőgép-vezető foglalt helyet. Felszállás előtt a meteoroló
giai állomáson tájékozódtunk a szinoptikus helyzetről. Az
évszakok külön jelentőséggel bírnak, hiszen mindegyik
nek megvan a maga sajátossága és veszélye. A nyári
anticiklonális (leszálló légmozgás) helyzet talán a legked
vezőbb a repülés szempontjából. Ilyenkor a zivatarok ki
alakulási lehetőségére kell figyelni. Nagyon szerettem az
időjárás-felderítést, amikor nyári kumuluszokkal volt tele
az égbolt. A fagylalttölcsérre hasonlító felhőket megcé

lozva erős turbulencia rázta meg a gépeket. Káprázatos
élmény volt.
Elsőként jelenteni kellett a látást km-ben, a felhők öszszetételét, alsó és felső magasságát, valamint minőségét
és az esetleges veszélyes jelenségeket (pl. köd, kisugár
zási, ill. áramlási). Itt megkülönböztettünk több felhőfajtát:
kumulusz (gomoly), sztratusz (réteg), nimbosztratusz
(esőréteg), cirrusz (fátyol), kumulonimbusz (zivatar). A le
szállás után határozni kellett a repülés megkezdéséről,
az esetleges várakozásról az ügyeletes időjelzővel való
konzultálás után. Egy példa arra, miért szükséges az
egyeztetés: Mezőkövesden egy tipikus nyári időfelderítés
után részemről semmi akadályát nem láttam a repülés
megkezdésének. Nem így vélekedett Demjén János, aki
egyik legjobb időjelzőnk volt. Számításai alapján azt állí
totta, hogy az ekkor még ártatlan gomolyfelhők rövid időn
belül zivatarfelhőkké olvadnak össze, és megkezdődik az
„égi áldás”. Igaza lett. A repülést még el sem kezdtük,
20-30 perc múlva dörgött, villámlott, és ömlött az eső.
Repülés közben minden levegőben tartózkodó pilóta
köteles állandóan tájékoztatni a repülésvezetőt az időjá
rás esetleges változásáról, különösen a repülésre veszé
lyes jelenségekről. Ismeretes, hogy éjszaka a villámok fé
nye csalóka, nehezen megítélhető a pontos távolság. Ta
pasztalataim szerint nem könnyű dolog a Kárpát-meden
ce időjárásjelzése, sok mikrohatás teszi a helyzetet bo
nyolulttá. Ilyen a Duna vonala, amely miatt sokszor a
vártnál kellemetlenebb helyzet várt az előre jelzettnél a
hajózókra. Az Alpok hatása is sok bosszúságot okozott
már. Megtörtént egy éjjeli repülés alkalmával, hogy fel
szálláskor még nyoma sem volt a csapadéknak, de negy
ven perc repülés után a repülésvezető közölte velem,
hogy csak fordított irányban 123 fokra tudok leszállni,
mert sűrűn esik a hó, valamint, hogy ügyelnem kell a fé
kezésre, mert csúszik a beton. Ilyen és ehhez hasonló
váratlan körülmények sokszor előfordultak, így minden
apró, jelentéktelennek tűnő jelre, ami az időjárás változá
sát eredményezheti, nagyon oda kellett figyelni. Számta
lan emberéletet követelő katasztrófa történt az időjárás
szeszélyessége miatt. Évente repültünk a Balti-tenger fö
lött, ahol a tenger hatása okozott nem várt meglepetése
ket. Egy esetben 50 méteres alappal zárt felhőzet zúdult
a repülőtér fölé pillanatok alatt, a levegőben lévő pilóták
csak a tartalék repülőtéren szánhattak le. Éppen ezért a
szabályzat szerint a repülést csak egy vagy két tartalék
repülőtérrel (ahol az időjárási viszonyok megfelelnek a
követelményeknek) lehetett megkezdeni. Egyszer pl. zi
vatar miatt (Kecskemét helyett) Kunmadarason kellett leszállnom, ahonnan éppen elvonult a zápor, erről árulkod
tak a víztócsák a repülőtér betonján.
Számomra örökké emlékezetes marad az 1980-as lé
gi díszszemle is az időjárás alakulása miatt. Április 4-én
Bakó Ferenc ezredes és Decsov Zoltán alezredes, a
MiG-23- és a MiG-21 MF-egység parancsnokai száll
tak fel időjárás-felderítésre. A földről aggódva figyeltük
a zárt alacsony felhőzetet és a párás, kb. egy kilométe
res látási viszonyokat, úgy tűnt, az egy hónapos fárad
ságos felkészülés kárba vész. Az időjárás-felderítő le
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szállása után 10 perccel jelenteni kellett a honvédelmi
miniszternek a döntést. Az időjelzővel történő konzultá
lás után elhatároztuk, hogy végrehajtjuk a repülést.
Részletesen ismertették az időjárást az útvonalon, vala
mint Budapest felett. Siralmas volt, egy kilométer körüli
látással, 50-70 méter felhőalappal az egész útvonalon.
Budapest felett a felhőalap valamivel magasabb,
400-500 méter volt, a látás pedig egy kilométer. Iszo
nyatos feszültség lett úrrá az állományon, hevesen vert
a szívünk a gázadáskor. A levegőben beigazolódott,
hogy az időjárás semmit nem javult, amiben azért titok
ban reménykedtünk. Talán a repülők istene és a szeren
cse is közrejátszott a feladat eseménymentes végrehaj
tásában. Mind a 35 pilóta megkönnyebbülten landolt vé
gül a betonon.

Azt hiszem, a leírtakból kitűnik, hogy az időjárást, annak
szeszélyes voltát, időnkénti kiismerhetetlenségét nagyon
komolyan kell kezelni. Szűkén, a teljesség igénye nélkül
próbáltam érzékeltetni a repülésre különösen veszélyes
időjárási jelenségeket. Nem szóltam többek között a nagy
magasságban, 10-14 km-en fellépő orkáncsatornákról,
közvetve ezek is befolyásolhatják a repülés biztonságát (a
szélsebesség elérheti a 150-200 km/órát is). A legfőbb
szempontot, a biztonságot már a fejlett technikai eszkö
zök (műholdak) segítségével garantálhatják. Azonban az
ember mint szubjektum fontos tényező marad továbbra is,
ha ismeretei birtokában helyesen és időben értékeli a re
pülésre veszélyes időjárási jelenségeket.
Szabó Ferenc nyá. alezredes

Űrkiállítás az OKK-ban

2004. március 9-én Valerij Platonov főigazgató és dr. Magyari
Béla, a Magyar Asztronautikai Társaság elnöke (aki Farkas
Bertalan tartaléka volt) nyitotta meg a Jurij Gagarin születé
sének hetvenedik évfordulója alkalmából, a budapesti Orosz
Kulturális Központban megrendezett űrkiállítást. Schuminszky Nándor számos érdekes anyaga közül az egykori szovjet
holdprogram makettjei keltették a legnagyobb érdeklődést. A
nagy létszámú közönség első alkalommal láthatta az egyko
ron szigorúan titkos szovjet holdprogram 1:30-as méretű ma
kettjeit, és szintén első alkalommal múzeumi minőségű, pa
pírból készült proton rakéta makettjét. A kiállított tárgyak kö
zött kiemelkedő értéket képviselt a gyűjtők számára az a pla
kát, amelyből mindössze kilenc darab van a világon. Ez adott
volna hírt arról, hogy Föld körüli pályára bocsátották az első
magyar űrhajóst, Magyari Bélát. Farkas Bertalan űrrepülése
után ezek többi példányát megsemmisítették.
Schuminszky Nándor

A Haditechnika ára 2005-ben 380 Ft-ra változik, az előfizetési díj változatlanul évi 1800 Ft.
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Haditechnika-történet
A Lipták-féle első magyar harckocsi terve
Dr. Lipták Pál magyar vasgyáros 1913-14-ben benyújtot
ta a M. Kir. Honvédelmi Minisztériumhoz a Lipták Vasgyár
mérnökei által kialakított harckocsi tervét. Ez egyidejűleg
egy titkos szabadalom tárgya is volt. Az alapötlet a vas
gyár területén működő Holt típusú emelődaru futóművé
nek egy páncélozott járműben való felhasználása volt. Az
eredeti Holt-Caterpillar lánctalpas futóművet 1910-ben
szabadalmaztatták. A feltaláló terve megvalósításához a
HM anyagi támogatását kérte.
A lánctalpas Holt-szabadalmat a Wiener-Neustadt-i
garnizonban használták fel, ahol Hóra Nándor vezetésé
vel elkészült a Vakond árokásó harckocsi terve.
A jelenlegi adataink szerint az első változatú harcko
csi megépült valószínűleg 1914-ben, mivel egy rossz
minőségű fotót találtak a Tolnai Világlapban erről. Ez
kerek toronnyal és egy beépített géppuskával rendel
kezett.
A második változat is megtervezésre került 1915-ben. En
nek rajzairól készült a modell, amelynek képei a 38. oldalon
láthatóak. Ez már a Szakács-féle lángvetőt kapta fegyver
ként. Ez akkor a lovasság támadása ellen pusztító fegyver

nek számított. Ennél a test már lépcsős a jobb kilátás miatt.
Erről a példányról fotót eddig nem találtunk.
A jármű gúla alakú páncéllemez felépítménye 1925
után az első tankatrappok építésénél valósult meg fából
vagy lemezből. (Dr. Vajda Pál műszaki történész Magyar
feltalálók című könyvének második kötetét 1943-ban ter
vezték megjelentetni. Ennek egy fejezetét képezte a tör
ténet részletes leírása Az első magyar tanképítő címmel.
A kötet a háború miatt nem jelent meg. A M. Kir. Hadimú
zeumból Görgey Aladár főkönyvtáros 1940-es közlése
szerint a hadimúzeum gyűjteményében lévő találmá
nyok, szabadalmak között az akkori kimutatás szerint a
XXXII. DRP. szabadalom az 1914. számon szerepelt.

Dr. Lipták Pál
(Békéscsaba, 1874. április 13. - Budapest,
1926. május 15.)
Lipták Pál egy békéscsabai ács tízgyermekes családjá
ban látta meg a napvilágot. Nagy szegénységben éltek.

1. ábra: Az 1990-ben épített Holt-Raupe traktor négyhengeres benzinmotorral, egy kormányzott kerékkel, ez a futómű az emelődaru
és a harckocsi alapja
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3. ábra: A Holt-Perior traktor alkatrész-katalógusának cím
lapja (1913)

H a lf-T r a c k , A rtille ry , 2 0 -to n ( H o lt C a te rp illa r 120)
4. ábra: A Holt 1910-es alváz a tervezeti Lipták-féle harckocsi alapjármüve (H. L.)
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Track, A r t i l l e r y ,
LIPTAK P A L/191а/

7.

ábra: A Lipták-léle harckocsi első változata a Holt 1910-es alvázon - vázlatos rajz (Haris Lajos)
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10. ábra: A Lipták-féle harckocsi második változata a Holt 1910-es alvázon

Néhány gimnáziumi év után ácsmesterséget tanult.
Eleinte mint ácssegéd, majd mint mester, végül mint az
építési osztály vezetője részt vett a Vaskapu szabályo
zási munkálataiban. Közben magánúton befejezte kö
zépiskolai tanulmányait, és oklevelet szerzett a Buda
pesti Műszaki Egyetemen. Az egyetemen Kovács-Sebestyén Aladár tanársegéde volt. 1906-ban megírta
doktori disszertációját, melyben lefektette az építészet
ben használatos előfeszített vasbeton készítésének el
méleti alapjait. 1907-ben műszaki doktori oklevelet
szerzett.
1910-ben alapította meg a dr. Lipták és Társa építési és
faipari részvénytársaságot. A vállalat gyorsan bővült.
Banktőke bevonásával előbb egy kisebb lakatosüzemet,
majd a darugyár 1912-ben egy durvahengerművet vásá
rolt. Több bánya mellett tulajdonába került a borsodszendrői szénbánya is. Lipták rövid idő alatt rendkívüli gazdag
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vázlatos rajz (Haris Lajos)

ságra tett szert. Büszke volt arra, hogy Budapesten ő fi
zette a második legtöbb adót.
Részt vett Magyarország politikai életében is. Az álta
lános választásokon a XVI. kerület szavazatai alapján
bekerült a Nemzetgyűlésbe. Emich Gusztáv kereskedel
mi minisztersége alatt államtitkári pozíciót vállalt, melyet
a következő két miniszter hivatali ideje alatt is megtar
tott. Az első világháború alatt Pestszentlőrinc és Kispest
határának közelében hadianyaggyártó üzemet (martin
acélmű és hengerde) építtetett, és az itt alkalmazott
5000 ember számára megvalósította a róla elnevezett
lakótelepet (Lipták-telep). Az első világháború vége felé
a kormány már képtelen volt állni a keleti fronton szük
séges hadianyag-utánpótlás költségeit, ekkor gyárai in
gyen (hitelben?) továbbra is szállítottak. IV. Károly, az
utolsó magyar király a dualizmus felbomlása előtt né
hány nappal írásban köszönte meg a háború alatt nyúj
tott segítségét.
A világháborús vereség és a trianoni békeszerződés
következményei vagyona nagy részét felemésztették. A
korábbi szállítások nem kerültek kifizetésre, és vagyona
(bányái) jelentős része az országhatárokon kívül maradt.
Ötvenkét éves korában halt meg Budapesten igen rossz
anyagi körülmények között.

Felhasznált irodalom
Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990
www.vbt.bme.hu
www.mek.iif.hu
www. vendégváró.hu
www.arch.export.bme.hu
Haris Lajos-Haris Ottó-Hajdú Ferenc

Normandiai emlékhelyek

Nemrégiben megkaptam a Ferenczy Könyv- és Lapki
adó által kiadott „D-Day” című könyvet. Izgatottan vettem
kezembe a terjedelmes művet, hiszen a téma mindig is
érdekelt. A könyv igazi csemege, nagyon jól összefoglal
ja a partraszállás eseményeit. Különösen érdekesek vol
tak számomra a kisebb kézifegyverekről, használati tár
gyakról, egyenruhákról készített színes grafikák. Egyet
len hiányosságként talán az róható fel, hogy kevés infor
mációval szolgál a „nagyvasakról” (harckocsik, repülők,
járművek). A képek nézegetése közben eszembe jutot
tak saját emlékeim is, hiszen egy-két helyszínen én is
jártam.
A partraszállásról először 1967-ben, általános iskolás
koromban láttam fényképeket egy angol nyelvű könyvben.
Mivel akkor még nem beszéltem angolul, a szöveget és a
képaláírásokat nem értettem, de a látható események
nagy hatást tettek rám. Akkor határoztam el, hogy ezt a
helyszínt egyszer személyesen is felkeresem. 1994-ben a
Top Gun újság próbált meg utat szervezni Normandiába,
de ez különböző okok miatt nem valósult meg. Meghiúsu
lása csalódást okozott, hiszen az 50. évforduló óriási
esemény volt. Barátaimmal elhatároztuk, hogy magán
úton próbálunk meg kijutni. Mivel autóval utaztunk, úti
céljaink között több olyan szerepelt, mely a második vi
lágháború eseményeivel kapcsolatos. Utunk során a kö
vetkező helyszíneket látogattuk meg.
Berchtesgaden, Sasfészek
Ezt az épületet Martin Borman építtette Hitler 50. szüle
tésnapjára. A szövetséges bombázások nem sok kárt tet
tek benne, háború utáni lerombolását sikerült megakadá
lyozni, így eredeti formájában maradt fenn ez a történel
mi emlékmű. A Sasfészekbe vezető utat 1952-ben lezár
ták a forgalom elől. Autónkkal Kehlstein parkolójáig tud
tunk eljutni, innen menetrend szerinti buszok indultak a
helyszínre. Az út hossza 6,5 km, kezdési és végpontja
között a szintkülönbség 700 m, szélessége 4 m. Megépí
tését kiváló mérnöki teljesítménynek tekinthetjük, figye
lembe véve azt, hogy tömör sziklába kellett vájni, s csak
egyetlen hajtűkanyart alakítottak ki. Építése 13 hónapig
tartott. A Sasfészek előtti parkolóból egy 124 m hosszú,
boltíves, gyéren megvilágított alagút vezetett a hegy bel
sejébe. Elég nyomasztó volt, szinte hallottam a katonai
egységek ütemes lépéseit. Az alagút végén beszálltunk
egy rézzel gazdagon díszített liftbe, mely 41 s alatt tette
meg a 124 méteres utat felfelé, a Sasfészekbe. Az épü
let tipikus nemzetiszocialista stílusban épült. 1960 óta ét
terem működik benne. Kedvelt kirándulóhely, 1834 méter
magasan fekszik, jó idő esetén akár 200 km távolságra is
el lehet látni.
Barátaimmal sétáltunk egy kicsit a sziklák között, majd
visszaindultunk. Megérkezve a parkolóba észrevettem,
hogy kb. 200 m-re egy másik látnivalót is jeleznek a táb
lák. Jelesül egy föld alatti bunkert. Körülbelül 3 m-t men
tünk lefelé egy csigalépcsőn, míg eljutottunk egy elága
záshoz. Bejártuk az összes folyosót, megtekintettük az
üvegfallal lezárt helyiségekben kiállított korabeli fegyve

reket és használati tárgyakat. Körülbelül 15 m mélyen jár
hattunk a föld alatt. A folyosók egy részét befalazták, de
egyes helyiségeket eredeti állapotukban hagytak meg. A
falakon még láthatóak voltak a lövések nyomai és a meg
égett ablakkeretek.
Németországból továbbindultunk Franciaországba.
Ahogy közeledtünk a partraszállás helyszínéhez, egyre
több emlékhelyet láttunk az út mentén. Franciaországban
egy Caen melletti kempingben szálltunk meg. Nagy sze
rencsénk volt, hogy találtunk benne szabad helyet, hi
szen a szálláshelyek többsége már évekkel a nagy ese
mény előtt megtelt. Franciaországi tartózkodásunkra vé
gig jellemzőek voltak az útlezárások és elterelések. Az
események jelentőségét figyelembe véve ez érthető is,
de így mindennap jóval korábban kellett elindulnunk, hi
szen a kiadós gyaloglásokkal is számolnunk kellett. Kem
pingbeli tartózkodásunk során nagyon megfogott egy je
lenet: egyik reggel 70-80 éves veteránok bújtak elő sát
raikból kitüntetésekkel gazdagon díszített egyenruháik
ban, megreggeliztek a sátruk előtti kisasztalon, majd elin
dultak egykori harcaik helyszínére.
Franciaországban a következő helyekre látogattunk el.

Port-en-Bessin, Roncsmúzeum
A Roncsmúzeum egy kilométerre fekszik Port-en-Bessintől a Bayeux felé vezető út mentén. Az egyik legérde
kesebb múzeum Normandiában. Vezetője Jacques
Lemonchois, aki több évtizede foglalkozik a partraszál
lás során elsüllyedt járművek és tárgyak kiemelésével.
Gyűjteményében találhatók harckocsik, rohamlövegek,
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repülőgép-alkatrészek, hajófelszerelések és a kiemelt
járművekben talált személyes tárgyak, dokumentumok.
Az intézmény gazdag fotó- és filmanyaggal is rendelke
zik. Nekem legjobban egy nagyon jó állapotú Hurricane
motor tetszett.

Arromanches
Június 6-án itt voltunk a központi megemlékezésen. Az
ünnepi beszédek és megemlékezések után az egykori
harcok veteránjai vonultak el feszes díszlépésben a tri
bün előtt. Vajon ezek az „öreg harcosok” akkor és ott mit
érezhették? A veteránok díszelgése után következett
(legalábbis számomra) a nap fénypontja: a korabeli jár
művek felvonulása. Dzsipek, harckocsik, rohamlövegek,
teherautók és kétéltűek haladtak végig a parton. Sok jár
művet most láttam életemben először. Az egyik DUKW a
partról egyenesen a vízbe hajtott, tett egy félkört, majd új
ra a szárazra gurult. Ezután két, a partraszállásban részt
vevő hadihajó jelent meg a tengeren. Lövegeikkel (és
vaklőszerrel) tüzet nyitottak a partra, úgy, mint ötven év
vel ezelőtt. Felettünk veterán repülőgépek húztak el (Fly
ing Fortress, Mustang és Spitfire). A szervezett ünnepsé
gek után megtekintettük a Mulberry maradványait, majd a
múzeumot. Ennek anyagai között szerepelt egy nagymé
retű dioráma a partraszállási övezetről, mely különböző
fényhatásokkal és hangaláfestéssel tette érthetővé az in
vázió eseményeit. A Mulberry makettjét is megcsodálhat
tuk. Egy rövidfilm részletesen bemutatta készítését. A tá
rolókban korabeli fegyvereket, fényképeket és tárgyakat
állítottak ki.
Longues-sur-Mer
Az M272 típusú négy bunkert a Todt szervezet építette.
Az üteghez tartozott még a tűzvezető központ, 2 db 1500
mm-es keresőreflektor, egy 122 mm-es K390/I típusú
ágyú és számos 20 mm-es légvédelmi gépágyú. A bun
kerekben helyezték el a 4 darab 150 mm-es, Skoda
gyártmányú, TbtsK C/36 típusú lövegeket. Ezek maximá
lis lőtávolsága 19 525 méter volt, közülük három még
ottjártunkkor is „figyelte a tengert”. Űrméretük alapján
iszonyú tűzerejűk lehetett. A francia partszakaszon lévő
erődítmények közül ez az üteg maradt meg a legjobb ál
lapotban.

Caen, Memorial
A múzeumot 1986 szeptemberében nyitották meg, célja
az „1944. június 6-i partraszállás és az azt követő nor
mandiai harcok bemutatása, e harcok hatásának ábrázo
lása a második világháború menetére, a világméretű
konfliktus kiváltó okainak ismertetése, majd a háború kö
vetkezményeinek leírása.” A kiállítás hat részre tagolódik:
A béke bukása (1918-1939), Franciaország a megszál
lás éveiben (1940-1944), Totális háború (1940-1945), DDay, A normandiai csata, Reménység (1945-1994). A
tárlókban fényképek, használati tárgyak és dokumentu
mok, sok helyen hangfelvételek és filmbejátszások tették
színesebbé a kiállítást. Érdekes volt a partraszállás elő
készületeiről készített archív filmanyag. A filmvásznat
kettéosztották, így egyszerre láthattuk az ellenséges erők
tevékenységeit. Nemcsak a harccselekményeket láthat
tuk, hanem a dolgozó embereket is, akik a nagy össze
csapásra készülnek.
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Ouistreham, Atlanti Fal Múzeum
A 17 méter magas épület eredetileg a Riva Bella-i üteg
tűzvezető központjaként szolgált az invázió idején. Te
tejére egy 20 mm-es légvédelmi gépágyút is telepítet
tek. Az ötszintes épületben helyet kapott egy gázmen
tesítő szoba, rádiósszoba, gyengélkedő, adatkiértékelő
helyiség, valamint a katonák szálláshelye. A rádiósszo
bában lévő anyag Ouistreham felszabadítását mutatta
be. A múzeum eredeti felszerelési tárgyait nézve képet
kaphattunk egy német bunker mindennapi életéből. A
legfelső szinten volt a megfigyelőállás egy óriási táv
mérővel. Az Atlanti Fal építését archív filmanyag mutat
ta be.
Ezzel a helyszínnel utunk franciaországi részét befe
jeztük, indultunk tovább Belgiumba. Bastogne-ban egy
olyan motelben laktunk, melynek éttermét a falak mel
lett körbefutó polcokon elhelyezett, az ütközetben hasz
nált, különböző űrméretű lőszerhüvelyek díszítették. Az
ütközet történetét már sokszor megírták, így ezzel most
nem kívánok foglalkozni. A csata emlékére az első mú
zeumot 1950-ben alapította Guy Franz Arend a város
központjában. 1976. május 31-én adták át a jelenlegi
helyszínt.

Bastogne, Historical Center
A múzeum két kilométerre fekszik a város központjától,
Mardasson dombján. Mellette található az Amerikai Em
lékmű. Az ütközetben használt fegyverek, járművek és
felszerelési tárgyak életnagyságú diorámákban kerültek
bemutatásra. Az amfiteátrumban megnéztük a csata tör
ténetét, majd egy 24 perces archív filmanyagot, melyet
az ütközet alatt vettek fel. Utána közelről megtekintettük
az emlékművet, de hamar továbbindultunk, mert erre a
napra még egy múzeum megtekintését terveztük, s mind
közül ez volt a legnagyobb.

Hondelange, Victory Memorial Museum
A harckocsikat kivéve ez a múzeum rendelkezett a leggaz
dagabb kiállítási anyaggal a világon a második világhábo
rús járműveket illetően. A múlt idő itt tényleg szó szerint ér
tendő, hiszen a múzeumot már bezárták, a gyűjtemény da-

5. ábra: Partvédelmi ágyú kísérőd tüzelőállásban

6. ábra: Remagen és a híd látképe

rabjait (részben vagy egészben) eladták. (Pl. a képen lát
ható Dakota ma már vélhetőleg a hollandiai Best múzeu
mát gazdagítja.) Több mint 200 járművet tekinthettünk
meg, egy részüket öt diorámában helyezték el. Motorke
rékpárok, személyautók, teherautók, vontatók, páncélozott
csapatszállítók, féllánctalpas és lánctalpas járművek töme
gét láthattuk. A gyűjteményben még egy 8 inches, ameri
kai gyártmányú tarack is szerepelt, lebilincselő volt a mé
rete. Különleges volt még a hatkerekű Humber Hexonaut,
melynek mindegyik kereke hajtott volt, kormányzása a
harckocsikhoz hasonlóan történt. A járműből három (más
források szerint csak kettő) prototípus készült, egyet polgá
ri használatra eladtak. Ezt a példányt sikerült megszerez
nie az ötvenes években a múzeumnak. Dzsipből is volt né
hány változat, egy átalakított páncélozott, Patton tábornok
dzsipjének másolata és egy általános. A német anyagban
láttuk az Sdkfz 251 több alváltozatát, a Steyr RSO/01 löveggel szerelt példányát, az Opel Maultier Panzerwerfer
42 sorozatvetőt és még számos érdekességet. Természe
tesen az előzőekben leírt példák csak ízelítőül szolgálhat
nak a múzeum gazdag anyagából, hiszen megtekintettünk
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még olasz, francia, belga, kanadai, sőt lengyel és cseh jár
műveket is. Szívem szerint még legalább egy napot eltöltöttem volna a nézelődéssel. Sajnos ez a múzeum ebben
a formában már soha többé nem lesz látható.
Tervünk szerint már csak egy helyre volt időnk, így
másnap reggel Németország felé vettük az irányt.

Remagen, Barátság Múzeum
A városnál lévő híd volt az első a Rajnán, mely érintetle
nül jutott a szövetségesek kezére. Eisenhower szerint
„aranyban mérték a súlyát” . 1945. március 7-én érte el a
9. amerikai Páncélos Hadosztály előrenyomuló egysége,
Lt. H. K. Timmermann vezetésével. A németek minden kí
sérlete kudarcba fulladt a híd lerombolására, bár sokféle
eszközt bevetettek (még békaembereket is). 1945. márci
us 17-én a híd a túlterhelés miatt összeomlott. Hans Peter
Kuerten, Remagen polgármestere vetette fel egy emlék
hely kialakításának lehetőségét. Hosszú időn keresztül

nem járt sikerrel, mivel hiányzott a megvalósításhoz szük
séges anyagi keret. Amikor 1976-ban szükségessé vált a
még érintetlen hídpillérek eltávolítása a folyóból, a polgármesternek az az ötlete támadt, hogy a híd köveit, egy ta
núsítványt mellékelve, darabonként eladja. így több mint
100 000 márkát sikerült összegyűjtenie. Az emlékhelyet
1980. március 7-én nyitották meg a híd nyugati tornyában.
A múzeum anyaga fényképeket, dokumentumokat és
egyéb korabeli tárgyakat tartalmazott. A videoszobában
régi filmfelvételeket láthattunk a híd múltjáról, egy másik
film az építését és elfoglalását mutatta be.
Ezzel a múzeummal utunkat befejeztük, innen már ha
zafelé vettük az irányt. Akit érdekel a hadtörténelem, an
nak mindenképpen ajánlom a helyszínek megtekintését,
de nem ilyen „sűrített programmal”. Sajnos az eltelt évek
folyamán nem találkoztam és nem is beszéltem olyan
magyarokkal, akik kinn voltak az 50. évforduló valamelyik
ünnepségén. Ha mégis akadna ilyen személy, szívesen
felvenném vele a kapcsolatot egy kis „eszmecserére”. El
érhetőségem: nagykovet@hotmail.com
Ésik László

Kiegészítés Matthaeidesz Kornél
A tiranai fegyvergyűjtemény című cikkéhez
A szerző a Haditechnika 2003/4. számában megjelent A
tiranai fegyvergyűjtemény című cikkhez fűz néhány meg
jegyzést, és érdekesnek ígérkező, aktuális albán fegyver
zeti, illetve magyar vonatkozású kiegészítést.
A cikkben említett múzeum nem hadtörténelmi múze
um, hanem az Albán Nemzeti Történeti Múzeum. Az ud
varán kiállított fegyveranyag a múzeumot építtető egyko
ri Albán Munkapárt jóvoltából került az udvarra, nem ha
ditechnika-történeti bemutatóként, hanem „a Párt és az
albán nép nemzeti felszabadító” harcaira való
emlékez(tet)és céljából. Ilyen „mini fegyvermúzeumok”
Albánia minden nagyobb városában nyíltak a diktatúra
időszakában, önállóan vagy a már korábban létező helyi
múzeum kiegészítéseként. Mára ezekből kettő maradt,
az egyik a cikk által is bemutatott tiranai, a másik az or
szág déli részén található Gjirokastra nevű város várának
katakombáiban. Ez utóbbi fegyver- és löveganyaga jelen
tősen meghaladja a tiranaiét, de nincs ahhoz hasonló
múzeumjellege, hiszen a kiállított fegyvereket nem mu
tatják be, írják le külön. A gjirokastrai múzeum egyik ér
dekes darabja az ötvenes években lelőtt amerikai felderí
tő repülőgép kiállított roncsa. Mind a tiranai, mind a
gjirokastrai múzeum fegyveranyagának legnagyobb ré
szét a második világháborúban a megszálló olasz és az
átvonuló német haderőtől zsákmányolt eszközök teszik
ki, mint például az olasz Ansaldo kisharckocsi a gjirokas
trai fegyvergyűjteményben.
A korábbi cikkben talányként említett „a kiállított dara
bok folyamatos gondozása" azért történik, mert ezen
eszközök nagy részére vonatkozik a hatályos albán
fegyvertörvény (ami egyébként még a rendszerváltás
előtti időszakból származik). Ennek a máig nem módo
sított törvénynek az értelmében minden fegyver (bele
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értve a múzeumi darabokat, még a török kori kardokat
is) rendszerben van a fegyveres erőknél, és egy esetle
ges háborúban alkalmazásra kerülhet. A „rendszerből
való kivonásuk” csak külön parlamenti határozattal le
hetséges, de a rendszerváltás óta erre csak négyszer
volt példa: egyszer a NATO gyalogsági aknamegsemmi
sítést támogató programja keretében „demilitarizáltak”
1,6 millió darab gyalogsági taposóaknát (2001-2002 fo
lyamán), illetve 3 alkalommal semm isítettek meg
angol-ném et-norvég nem kormányzati szervek szpon
zorálta projektek keretében 60 ezer, majd 100 ezer,
majd még 40 ezer darab gyalogsági fegyvert, melyeket
a lakosságtól gyűjtöttek be, az 1997-1998-as kaotikus
éveket követő, a lakosság lefegyverzést célzó állami
programok keretében.
Természetesen nemcsak a régi gyalogsági és tüzérsé
gi eszközöket és fegyvereket őrzik az albánok, hanem a
hozzájuk tartozó lőszerkészleteket is, melyek némelyike
50-70 éves korú is lehet. Az albán hadsereg raktáraiban
pl. több ezer tonnányi második világháborús német 7,92
mm-es géppuskalőszert tárolnak, de ugyanezen törvényi
ok miatt láthatók a Tirana-rinasi nemzetközi repülőtér ki
futópályája mentén (a már nem repülőképes) régi IL szál
lítógépek roncsai, amelyek mindmáig megtalálhatók az
albán légierő anyagnyilvántartó könyveiben. Az albán
fegyveres erőkben a mai napig rendszerben tartott fegy
verek változatosságára mutat rá John Napolitano brit
fegyver-megsemmisítési szakember kézikönyve, az
„Udhezues Fotografik per Armet e Mbledhura nga
Autoretet Shqiptare”, melyet albániai tapasztalatai alap
ján írt. Ebben ötfajta pisztoly, 23 különböző típusú puska,
25-féle géppisztoly és gépkarabély, valamint 14-féle gép
puskatípus kerül megemlítésre, mint az 1997-1998-as

polgárháborúban az albán fegyveres erők raktáraiból
széthordott, majd a nemzetközi erők által begyűjtött és
megsemmisített, de a hatályos albán törvények szerint
„rendszerben lévő” fegyver.
Hazánk NATO-csatlakozását követően a rendezetlen
albániai fegyverzeti helyzetnek és az ország NATO-integrációs törekvéseinek számos magyar vonatkozása is volt
és van.
Az 1997-1998-as kaotikus belső állapotokra való re
agálásként, a NATO hivatalos albán felkérésre Tiraná
ban létrehozta első olyan irodáját, amely a szövetség
területén kívül részint együttműködési, részint segítségnyújtási feladatokat, valamint e kettő koordinációját volt
hivatva végezni. A „NATO PfP Cella” 1998 júniusától
2002. december 31-ig létezett, munkájában több ma
gyar hivatásos katona is részt vett. A Cella mellett a NATO-nemzetek a saját nemzeti segítségnyújtási program
jaik keretében különböző független szakértői csoporto
kat, ún. „Task Area”-kat (röv: ТА) működtettek, melyek
munkáját szintén a Cella koordinálta, illetve a Cella je 
lentett munkájuk eredményeiről a NATO brüsszeli Főpa
rancsnoksága felé. A Task Areák felölelték a fegyverlőszer-robbanóanyag begyűjtés (és az ezekkel szen
nyezett területek mentesítése - TA1), a haderő-átszer
vezés (TA2), a polgári védelem (ТАЗ), a katonai egész
ségügy (TA4), a határbiztonság (TA5), valamint a kato
nai infrastruktúra (és őrzés-védelem) szakterületeit
(TA6). А TA1 első vezetője magyar főtiszt volt, akinek
munkáját egy másik magyar tiszt segítette, aki a hazánk
által adományozott aknakereső műszerek kezelésére
képezte ki albán kollégáit.
E sorok írója 2001. január 14-től dolgozott a Cellában,
kezdetben mint törzstiszt, majd mint a NATO albániai ka
tonai képviselője. A katonai képviselőként végzett munka
során - a NATO-elvárásoknak megfelelően - a Cella ad
minisztratív ügyeinek intézését is magyar tiszthelyettes
végezte.
Az albán fegyveres erőkhöz, de főleg azok 1997-1998as, majdnem teljes összeomlásához kapcsolódó fontos
magyar vonatkozású tény, hogy hazánk komoly adomá
nyokkal segítette az újjászervezést. A már említett akna
kereső műszereken túl, teljes egészében egy magyar
számítógép-adomány képezte az albán Nemzeti Kataszt
rófavédelmi Központ felállításának alapját. Hazánk fel
szerelések (rádiók, egészségügyi eszközök) adományo
zásával segítette a Polgári Védelmi Központot (akkor
még PV Ezred), valamint szintén számítógépekkel és
nagy teljesítményű szünetmentes tápegységekkel (UPC)
a Szkander bég Szárazföldi Katonai Akadémiát.
A NATO békepartnerségi programja keretében formá
lódó, a polgári védelem és a katonai oktatás területeire
koncentráló magyar segítségnyújtás folytatódását csak
remélni lehet, hiszen a szövetségen és az érintett part
nerországokon kívül olyan fontos szövetségeseink is
nagy lehetőséget látnak benne, mint az Egyesült Álla
mok. Az amerikai SAIC és CUBIC cégek menedzselik
az albán haderő reformprogramját, és ezen belül is a
katonai oktatás terén a SAIC-szakemberek a magyar
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet ajánlják köve
tendő példaként az albán haderő számára, mivel érté
kelésük szerint ez idáig egész Kelet-Európábán ez az
egyetlen sikeres példája a szovjet típusú katonai felsőoktatási és továbbképzési rendszer NATO-kompatibilis
reformjának. Albániában jelenleg is dolgozik magyar ka
tonai tanácsadó, a NATO HQ Tirana (NHQT) NATO
Advisory Team PfP ügyekeiért felelős főtisztjeként, aki
nek munkáját szintén magyar tiszthelyettes egészíti ki.
Emellett az NHQT hírközlési technikusa is magyar sze-

1. ábra: A szerző és munkatársa

2. ábra: A Porto Palermo-i öböl képe
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4. ábra: Az RF-80B felderítőgép vezérsíkja

mély, aki - az új idők szellemében - önálló vállalkozó
ként dolgozik a norvég TELENOR cég alkalmazottja
ként a NATO számára.
Egy albániai látogatás során megtekinthetők a hír
hedt bunkerek is, melyek számát 750-800 ezerre be
csülik. A hozzájuk kapcsolódó érdekes tudnivaló, hogy
a ’70-es években telepítésük szervezője, irányítója akkor még az Albán Néphadsereg műszaki és erődíté
si főnökeként - Alfred Moisiu volt, aki ma Albánia ál
lamelnöke. A bunkerek elhelyezkedésében, harcászati
célszerűségében logikát, illetve valamilyen magasabb
hadműveleti-hadászati célszerűségnek való megfele
lést teljesen felesleges keresni, mert telepítésük sem
Varsói Szerződés-beli, sem NATO-szabvány szerint
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történt, hanem a Kínától átvett „népi védelem” (mbrojtja popullore) elvei szerint. Ez egyfajta területvédelmi
hadviselés kívánt volna lenni, a manőverezés (mint a
harc egyik alkotóeleme) teljes kizárásával. Ennek értel
mében minden reguláris katonai, illetve megszervező
dő „népi ellenállási” alakulat ott védekezett volna, ahol
békeidőben is diszlokált. E katonai filozófia jegyében, a
bunkerek műszaki kiegészítőiként óriási számú és
hosszúságú alagutak („tuneli”) is épültek Albánia-szerte. Ezeket minden katonai szervezet és népi ellenálló
alakulat köteles volt továbbfejleszteni, illetve karbantar
tani. Mivel Albánia felszíne igen átszegdelt, e létesít
mények a bunkereknél jóval rejtettebbek, így létük ke
véssé feltűnő. Óriási gondot okoznak azonban jelenleg
mind az albán haderőnek, mind a NATO-nak, mind a
környező NATO-országok biztonsági szakembereinek,
mivel őrzésüket biztosítani kell, ami a mára kb. 17 000
főnyire olvadt Albán Fegyveres Erők személyi állomá
nya nagy részét leköti, különösen az olyan érzékeny
hadműveleti irányokban lévőkét, mint Nyugat-Északnyugat-Macedónia és Koszovó. Őrzés nélkül a meg
üresedett „tuneleket” a szervezett bűnözés használná
ki a határon átnyúló illegális tevékenységei bázisaként.
Az alagutak kapacitását jól érzékelteti, hogy teljes egé
szében el tudták bennük rejteni az egykori Albán Nép
hadsereg 27 hadosztálya (!) teljes lőszer- és egyéb
harcanyagkészleteit, minden harckocsiját (mintegy
1000 db kínai gyártmányú T59), összes tüzérségi és
légvédelmi eszközét, valamint vadászrepülőgépeit. Az
albán alagútépítés egyik legmonumentálisabb példája
a Porto Palermo-i haditengerészeti bázis, az egész
földközi-tengeri medence legjobb tengeralattjáró kikö
tője (3-4. ábra). A Porto Palermo-i öbölbe felmerülés
nélkül beúszó tengeralattjáróknak csak közvetlenül a
bázist rejtő hegy oldalában kialakított bejárat előtt kel
lett felbukkanniuk, majd szinte azonnal el is tűntek a
szem elől. A tengerbe nyúló sziklaorom gyomrában
(kezdetben szovjet, majd kínai segítséggel kialakított),
atom biztos bázison a mintegy 200 fős kiszol
gálószemélyzet képes volt teljesen rejtve folyamatosan
feltölteni és kiszolgálni a 4 hajóból álló egykori albán
népi tengeralattjáró-dandár hajóegységeit, melyek a
hegy másik oldalán kialakított víz alatti csatornán át
hagyták el (szintén kívülről láthatatlanul) a bázist.
A korábbi cikkben megfogalmazódó „...megszűnt ér
dekesnek lenni” kifejezést mindenképp pozitívumként
kell értékelni, hiszen ez azt jelenti, hogy nincs többé
olyan válság az országban, amelyre figyelni kellene ennek egyik jele az egyre növekvő turizmus. Ha valakit
érdekelnek Európa kevésbé ismert és kevésbé „bejára
tott helyei”, nem fog csalódni egy 7-10 napos albániai
útban (ajánlható, biztonságos útvonal: Tirana - Vlora Saranda - Gjirokastra - Korea - Elbasan - Tirana),
melynek során minden látható, ami a szemnek vonzó: az
Adriai- és a Jón-tenger, a Llogara-hágó (Európa legjobb
siklóernyőző helye, ahol 1200 m magasról közvetlenül a
nyílt tenger fölé lehet ugrani), antik városok (Apollónia,
Butrinti), középkori török és görög városkák (Berati, Kor
ea) és hatalmas hegyek. A déli részeken a közbiztonság
mára teljesen megszilárdult, itt még magányos nyugati
kerékpáros turisták is láthatók az utakon. Az albánok - a
magyarországi közhiedelemmel ellentétben - barátsá
gos és vendégszerető emberek, akik nagyra tartják a
magyarokat.
(A színes fotókat lásd a 41. oldalon. Szerk.)
(Fotókat a szerző készítette)
Talián István

Az utolsó Puma vadászrepülőgép
A Telki községnél lezuhant repülőgép története
A bombázásokat követő felszálló füstöt és port nap mint
nap látták a Budapest környéki falvak lakói. A hegyek ta
karása miatt a földön történt eseményekről csak a város
ból érkezőktől hallottak.
A bombázásokat és a légi harcokat mindig figyelemmel
kísérték. Jól megfigyelték a június 27-én levegőben fel
robbant és a Kis-Hárs-hegy oldalába zuhant amerikai
bombázó repülőgépet is. Május 10-ről 11-re virradó éjjel
a Nagykovácsihoz tartozó Wiesenacker-rétre esett angol,
és a szeptember 19-én a Fugscherer ház kertjébe esett
szovjet bombák már figyelmeztették a békés falusi lakos
ságot a közeledő veszélyre. (1)
December 25-én délelőtt 10 órakor a Budakeszi és Tel
ki irányából érkezett szovjet katonaság megszállta a kör
nyéket. Ettől az időponttól megszűnt a közigazgatás,
nem meredtek érdeklődő tekintetek az égre, mindennapi
rettegés uralkodott a megfélemlítetteken. Még a meg
szállás borzalmai, a budapesti sikertelen kitörés folya
mán elkövetett rémtettek sebei sem gyógyulhattak be,
újabb kegyetlen sorscsapás sújtott le ártatlan családokra,
(2) megkezdődött a kitelepítés. Valószínűleg ezért nem
találtunk senkit sem, aki láthatta volna azt a repülőgépet,
mely az Anna vadászház felett levő hegynek ütközött és
felrobbant.
A fiatalabb repüléstörténet-kutatók újabb és újabb, gya
korlatban is bevált eljárásokkal és eszközökkel felfegy
verkezve megkönnyítették a világháborúval összefüggő
események rendezését. A GPS-szel és az internetkap
csolattal részben megváltoztatták a kutatási tevékenység
eddig alkalmazott eljárásait. A felgyorsult információát
adásnak köszönhetően került sor az eddig teljesen fele
désbe merült repüléstörténeti esemény egyes részletei
nek felderítésére.
Tömör János természetjáró egy erdei útján figyelt fel
arra, hogy a lehullott falevelek alatt a terméseken kívül le
mezdarabokat is rejt az avar. Bízva abban, hogy Halász
Andor műkedvelő történelemkutató többet tud e rejtélyes
lemezekről, megosztotta vele a felfedezését. A kutató fel
ismerve a lelet fontosságát interneten értesítette a repü
léstörténet kutatásában illetékes szervezeteket.
A 2002 nyarán folytatott helyszíni vizsgálat szokványos
eljárásként indult. A talált feliratos lemezekből kiderül,
hogy a repülőgép német eredetű, kilőtt lőszerei alapján
pedig, hogy vadászrepülőgép maradványait rejti a föld. A
szokatlanul sok acéllemez, továbbá az összecserélt és
szerelt szerelvények bizonytalanná tették a további pon
tosítást. (3)
Az összegyűjtött közel 30 kg maradványból csak 5 -6
lemezdarab volt az, amely „az egy eseményhez tartozó
roncsok” feltételezése mellett pontosíthatta a típust.
A teljes gyűjteményt a 2003. március 20-án tartott elő
adáson mutatták be, külön kiemelve az azonosítást lehe
tővé tevő kapaszkodónyílást és az amellett lévő párhuza
mos elrendezésű hasonló rendeltetésű szerelvényt. A ma
radványokból történt típusfelismerést Légrádi Lajos vé
gezte el. Ez az ME 109 G sorozatú repülőgépek páncél
üvege előtt található kettős kapaszkodó alapján történt.
2004/6 HADITECHNIKA 69

A kutatások a talaj felszáradása után folytatódtak. A re
pülőgép ütötte kráter aljából előkerült a repülőgép anten
natartó talpa, majd a csúcsa is. A repülési iránytól jobbra,
30 méterre talált turbófeltöltő járókerék-maradvány és a
gödörből előkerült „Galland” típusú pilótakabin-maradványok elhelyezkedése szerint feltételezhető volt, hogy a
repülőgép háttal ért földet, amiből következik, hogy sze
mélyzete a repülőgépet esetleg nem tudta elhagyni.
A kutató-feltáró csoport hónapokon keresztül sziszte
matikusan végezte a további feltáró munkákat. A helyszín
robbanóanyag-mentesítését ez esetben is a honvédség
tűzszerész szolgálata végezte el.
Előkerültek a repülőgép 12 és 20 mm-es lőszerei, me
lyek közül többet az utolsó légi harcban használt el a re
pülőgép pilótája. A feltáró munkát zavarta egy előkerült,
nem a repülőgéphez tartozó RG2 típusú szovjet kézigrá
nát is. A kisebb alkatrészek közül felismerhetővé vált a lö
vésszámláló, a motorindító kapcsoló, a csűrő trimmlapok,
az oldalkormány és a magassági kormány ellensúly. (4)
A személyre vonatkozó feltételezés eldöntésére az ed
dig szinte alig alkalmazott kutatás egyszerű szitálással
folytatódott. A kitartó, többnapos munka eredménye kéz
zel foghatóvá vált - előkerült a pilóta csekély emberi ma
radványa. A roncs feltárása a háborús áldozatok védel
mében hozott törvény értelmében a Hadisírgondozó Iro
da bevonásával folytatódott.
A változó létszámmal dolgozó kutatócsoport újabb és
újabb leletekkel növelte az esemény pontosíthatóságá70 HADITECHNIKA 2004/6

nak lehetőségét. A csapadékos időszak kezdetének be
állta előtt előkerültek a pilóta ruhafoszlányai és gombjai,
melyeken felismerhetővé vált a Magyar Királyi Légierő
jelzése.
A becsapódáskor felrobbant és kigyulladt repülőgépből
további fém alkatrész nem került elő. Az összerendezett,
kapcsolt alkatrészek és a motoradattábla számai alapján
egyértelmű, megcáfolhatatlan történetet nem lehetett re
konstruálni, így az esemény ideje sem határozható meg
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ságra hozatala azonban találgatásra adna okot. (5) Ezért
az esetleges hozzátartozók nyugalma és az egyértelmű,
pontos adatok hiánya miatt a közzététel a kutatás jelen
legi állása alapján nem lenne helyes.
A Hadisírgondozó Iroda gondoskodott az emberi ma
radványok végső elhelyezéséről. A katonai tiszteletadás
sal rendezett ismeretlen Puma-pilóta temetését a Légierő
és a Hadisírgondozó Iroda a legnagyobb szakértelemmel
szervezte meg. Jelenlétükkel megtisztelték az eseményt
a környező falvak önkormányzatai, a társadalmi és kato
nai hagyományokat őrző szervezetek is. A díszsortűz eldördülése után a kék égbolton egy Albatrosz típusú repü
lőgép jelent meg, hogy tisztelegjen az elhunyt pilóta előtt.
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Köszönet a kutatásban és a temetés megszervezésé
ben részt vevőknek: Békés Andrásnak, Halász Andor
nak, Koppány Péternek, Légrádi Lajosnak, Mészáros At
tilának, Megyer Áronnak, Osváth Zoltánnak.

Jegyzet

pontosan. A szakmaspecifikus statisztikai alapon és a ta
pasztalati úton végzett kutatómunka leszűkíti a lehetsé
ges időpontok számát, de a részeredmények nyilvános

(1) Az angol és szovjet légierő tévedésből vagy kény
szerből a cél meghatározása nélkül is leszórta bombáit.
(2) A kitörést követő napokban 164 fő katonai személyt
és három polgári személyt kivégeztek Nagykovácsiban.
(3) A roncsokat a háború után elhordták, az értéktelen
darabokat a helyszínen hagyták. A Manheimbe kitelepí
tett sváb lakosság még élő tagjai sem tudtak a repülő
gépről tájékoztatást nyújtani.
(4) Repüléstörténet-kutatók éves beszámolója a Nem
zetvédelmi Egyetemen.
(5) Az eddig felkutatott és ismertté vált események
archeometallográfiai kutatások és a kizárásos alapon vég
zett adategyeztetések alapján vannak dokumentálva.
Tóth Ferenc

A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata II. rész
Repülőgép-vezető
téli hajózóöltözetben (1937-1942)
A vastag bőr kezeslábast - melyhez szőrmegalléros te
veszőrből készült ún. vendégbélés is tartozott - még a
nyitott fülkés olasz CR vadászgépekhez tervezték, ahol a
pilóta nem nagyon számíthatott fűtésre. Az újabb géptí
pusok bevezetésével a meglehetősen nehézkes bőr ke
zeslábasokat egyre könnyebb típusok váltották fel. A téli
fejvédő szintén bőrből készült, bárányszőrme béléssel. A
fejvédőt repülőszemüveg, fejhallgatók, fejhallgató-veze
ték és mikrofon egészítette ki.
Minthogy a hajózó kezeslábas szakfelszerelésnek szá
mított, s így nem a pilóta (megfigyelő) tulajdonát képezte,
sok tiszt készíttetett magának bőr kezeslábast, hogy ne
legyen „rászorulva” a kincstári holmira. Ezek a saját be
szerzésű kezeslábasok a legkülönfélébb szabásban ké
szültek, általában comb- és lábszárzsebekkel. A negyve
nes évektől egyre gyakoribb a húzózár mind szélesebb

körű használata, az elejerész mellett gyakran már a zse
beket is azzal látták el. A húzózárak újdonságnak számí
tottak a magyar katonai öltözködésben, s bár a nagy hi
deg néha okozott gondokat, ez az új találmány messze
menőkig beváltotta a hozzá fűzött reményeket, s a kato
nai ruházat fontos kiegészítő elemévé vált.
A rendfokozati jelzéseket a hajózóruha ujján kellett vi
selni, a váll-lapokon használtakkal megegyező paszomá
nyokat egy téglalap alakú karlapon helyezték el, ezeket a
hajózóruha ujjain ugyanolyan gombolható pánttal lehetett
rögzíteni, mint a váll-lapokat.
A kezeslábashoz kétféle lábbeli tartozott, egy hócipőnek
nevezett csatos bőrcsizma, valamint egy combközépig
érő, szőrmebélésű bőrcsizma, melyet nagy magasság
ban, illetve különlegesen hideg időjárási körülmények kö
zött kellett hordani. Egyes tisztek azonban a hócipő he
lyett egyszerűen saját csizmájukat húzták fel, hiszen
amúgy is a szabvány szolgálati egyenruhát kellett viselni
a kezeslábas alatt.
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Az olasz gépekkel együtt Salvator D30 és D37 típusú
ejtőernyőket is kapott a Honvéd Légierő Olaszországtól,
1940-től azonban a Hechs-féle magyar ejtőernyők
(Hechs egy pilótaülőernyő-változatot is tervezett) beve
zetésével ezeket is fokozatosan kivonták a használatból.
A Salvator típusú ejtőernyők egyik nagy hátránya volt,
hogy mivel a zsákjuk a hát közepén helyezkedett el, a ki
nyitott ernyőt nem lehetett irányítani, szemben a Hechsféle típussal, amelyet a vállon rögzített hevederekkel vi
szonylag jól lehetett kormányozni. A D30 típusnak még
combhevederei sem voltak, a derékhevederen kívül csak
egy vállheveder rögzítette a testen, így stabilitása koránt
sem volt kielégítő. A D37-esnél már egy jobb oldali comb
hevedert is alkalmaztak a vállheveder mellé. Mindkét er
nyőtípust eredetileg elsősorban ejtőernyősök számára
tervezték, de hajózószemélyzet is használta.
(Az ábra a HT 2004/5. számának 42. oldalán. Szerk.)

Repülőtiszt (százados)
kistársasági öltözetben (1930-1945)
A képen az 1930-as szabályzatban meghatározott sötét
kék társasági öltözet ún. kistársasági változata látható,
amelyet csak a lehajtott gallérú ing és a fekete nyakken
dő különböztetett meg a nagytársasági öltözettől.
A százados - rendfokozatát a váll-lapokon elhelyezett
három-három aranypaszomány mutatja - beosztása re
pülőgép-vezető, erre utal a zubbony jobb mellrészére
varrt hímzett pilótajelvény (a megfigyelőjelvény hasonló
kivitelben készült, de a kiterjesztett szárnyú sas feje fölül
hiányzott a Szent Korona), és a Vitézi Rend tagja - ezt a
bal mellen, a kitüntetése alatt viselt vitézi jelvény mutatja.
Az idősebb pilóták általában még első világháborús hős
tetteikért kapták a vitézi címet, a fiatalabbak már édesap
juk címét örökölve jutottak a jelvény viselési jogához és a
vitézi előnévhez.
A sötétkék társasági zubbony mellzsebek nélkül, bevágott
alsó zsebekkel készült, egyébként szabásában és anyagá
ban megegyezett a tábori barna szolgálati öltözettel. Termé

szetesen az illető tiszt vagyoni helyzete is befolyással bírt ar
ra, hogy milyen minőségű szövetből készíttette egyenruháit.
A sötétkék társasági sapka állórészét fekete moirészalag
fedte, díszítései megegyeztek a szolgálati tányérsapka dí
szítéseivel. Ernyője fekete lakkbőrből készült.
A társasági öltözetekhez is előírták a tőr és a deréköv
viselését, természetesen alakzaton kívül, épületen belüli
tartózkodás esetén (estélyen, operában, színházban
stb.); az övét és a tőrt a sapkával és a fehér kesztyűvel
(télen a köpennyel) együtt a ruhatárban kellett elhelyezni.
A társasági köpeny szabásában és díszítésében teljesen
megegyezett a tábori barna szolgálati köpennyel, azon
ban sötétkék posztóból készült.

Repülő altiszt (őrmester)
nyári társasági öltözetben (1930-1945)
A repülő altisztek részére az 1930 M sötétkék tárasági öl
tözetet nem rendszeresítették, de a megengedett nyári
társasági ruhát ők is viselhették.
A nyári társasági egyenruha zubbonya fehér vászonból
készült, szabása a tábori barna zubbonnyal egyezett meg,
s a szárazföldi haderőnem tisztjeinek és altisztjeinek rejtett
gombolású nyári fehér zubbonyától eltérően nyílt gombolású volt. A koronás sassal (turullal) díszített repülőgombokat
gyakran levehető kivitelben tették a zubbonyra (hátul egy
S alakú kapoccsal rögzítve), hogy a fehér ruhánál elkerül
hetetlen gyakori mosásánál ne károsítsák a szövetet. A
zubbonyt fehér inggel és fekete nyakkendővel kellett visel
ni. Az altisztek elvileg csak gyapjú nyakkendőt hordhattak
volna, de a tisztek által viselt selyem vagy műselyem nyak
kendők természetesen sokkal „sikkesebbnek" számítottak,
így a magukra valamit is adó altisztek természetesen ilyet
szereztek be. A rendfokozati jelzéseket a többi öltözethez
hasonlóan legombolható fekete bársony váll-lapokon visel
ték. (Az őrmester rendfokozati jelzése egy ezüst paszo
mány a V alakú paszomány alatt.)
Baczoni Tamás

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)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A HM Technológiai Hivatal közleménye
A HM Technológiai Hivatal által 2003. évben tanúsított szervezetek
Okirat száma

Cégnév

A normatív dokumentumok
típusa

A tanúsítvány
értékesítési ideje

117/019/2003

BETA MATIK Kft.

AQAP 110

2006. 11. 14.

117/020/2003

VIDEOTON Informatika Kft.

AQAP 120

2006. 12. 02.

117/021/2003

FŐSZER-ELEKTROPROFIL Kft.

AQAP 110

2006. 11. 27.

117/022/2003

VEKTOR Szövetkezet

MSZ EN ISO 9001:2001

2006. 12. 11.

117/023/2003

VEKTOR Szövetkezet

AQAP 110

2006. 12. 11.

117/024/2003

RÁBA Jűrmű Kft.

AQAP 110

2006. 12. 11.
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Magyarország megszállása a hírközpont
feljegyzéseinek tükrében 1944. március 18-22.
„A birodalom ma a létéért küzd, és nem tudom elképzel
ni azt, hogy a háború egyre fokozódó súlya mellett tartó
san megengedheti magának azt a fényűzést, hogy érin
tetlenül hagyjon ilyen szabotázsközpontot. A birodalom
politikájában itt hálás és kényszerítő feladat adódik, ha
hozzányúl ehhez a kérdéshez és tisztázza. Annál is in
kább, mert ez nem katonai, hanem kizárólag politikai kér
dés” - jelentette Budapestről Veesenmayer a német kül
ügyminiszternek. A decemberben készült jelentés eldön
tötte Magyarország sorsát, és megkezdődött a megszál
lási terv elkészítése.
A megszállás gyakorlati végrehajtása az eddig leg
többször közzétett adatokkal ellentétben már 1944. már
cius 18-án délután megkezdődött. A bicskei vasútállo
másra késő délután bejelentkezett és áthaladást kért a
70/I és 70/II járatszámú, páncélosokkal megrakott sze
relvény. Az első szerelvény szinte lépésben haladt át a
pályaudvaron. A vasúti felüljárón várakozó német moto
ros katonai csoport a vonat áthaladása után az első tér
közőri helytől 60 méterre robbantással megrongálta a sí
neket. Erről a második szerelvény parancsnoka minden
bizonnyal tudhatott. A vonatparancsnok a forgalmi irodá
ba rontott, és minden távközlést lehetetlenné téve parti
zántevékenységre hivatkozva azonnali kirakodásra
adott parancsot, annak ellenére, hogy a moziból épp ha
zatérő állomásfőnök a helyreállításról azonnal gondos
kodott. Az állomást elhagyó 70/I járatszámú szerelvény
Bia vasútállomáson rakodott ki ugyanabban az időben.
Az összehangolt Margaret akció keretén belül
Cegléd-Cserő állomáson is megkezdődött a vasúti sze
relvények kirakodása. (1)
A klesheimi kastélyban tárgyaló Horty Miklós kormány
fővel ebben az órában közölték a megszállás tényét. A
magyar vezérkarfőnökség hírközpontjába folyamatosan
érkeztek be a különböző katonai és légoltalmi egységek
jelentései. A hírközpontban szolgálatot teljesítő Vincze
Gyula főhadnagy a beérkező távmondatokból egy pél
dányt magához vett, és megőrizte azokat.
A háború utáni években ez az anyag, az akkori politikai
hangulat miatt, nem kerülhetett nyilvánosságra. Sajnos a
„szemléletváltást” Vincze főhadnagy már nem érhette
meg, mert 1986-ban Vásárosnaményban elhunyt. Csa
ládja a közelmúltban juttatta el hozzám az értékes irato
kat. Az anyag teljes részletességgel ad képet a megszál
lás eseményeiről és menetéről. (2)

1944. március 19.
03 óra 25 perc. Délvidéki határőrkörzet jelenti:
Bánátból sok német gépkocsi és tank vonul át a hídon
Újvidék felé.
04 óra 20 perc. Vezérkari Főnök 1. Osztálya jelenti:
08 és 09 óra között Budaörsön és Ferihegyen egy né
met ejtőernyős egység fog leszállni. Ellenállást nem
szabad tanúsítani.
04 óra 32 perc. 15. légóközpont jelenti:
Varasdról Csáktornya felé több száz személy és teher
gépkocsi vonul át.

05 óra 00 perc. 15. légóközpont jelenti:
Újabb német csapatok vonulnak át Varasdon Csáktor
nya irányába.
06 óra 40 perc. Szolnoki repülőtér parancsnokság jelenti:
A szolnoki repülőtéren egy ismeretlen jelzésű német
repülőgép ismeretlen célból leszállt.
06 óra 45 perc. 3. légóközpont jelenti:
Sopron légoltalmi parancsnokságának jelentése sze
rint, a Sopronba bevonuló német csapatok a főpostát
megszállták, és semmiféle beszélgetést nem engedé
lyeznek.
06 óra 46 perc. 15. légóközpont jelenti:
A 4. légóközponttal az összeköttetésünk megszakadt.
07 óra 05 perc. 3. légóközpont jelenti:
A rendőrséget és a határvadászokat a németek Sop
ronban lefegyverezték.
07 óra 45 perc. 3. légóközpont jelenti:
04 órakor a németek bevonultak Sopronba. Lefegyve
rezték a rendőrséget és a vámőröket. Mindkét alakulat
telefonvonalait azonnal elvágták. A postát megszállták,
mert olyan értesülést kaptak, hogy magyar részről el
lenállásra számíthatnak. Az incidens közben tisztázó
dott. A csapatok egy részét beszállásolták a városba, a
másik része Zalalövő irányába elvonult. A magyar ka
tonai hatóságokkal való tárgyalás után a barátságos
hangulat visszatért, és az okozott károk megtérítésére
ígéreteket kaptunk.
07 óra 58 perc. 4. légóközpont jelenti:
Az Eszék-Budapest országúton német gépkocsiosz
lopok folyamatosan észak felé vonulnak. A csapatokat
repülőgépek kísérik.
08 óra 26 perc. 4. légóközpont jelenti:
A németek bevonultak Barcsra. A járási leventepa
rancsnokságtól átvették a parancsnokságot, és lefegy
verezték az embereket. Azt az utasítást adták, hogy
senkinek nem szabad távoznia.
08 óra 34 perc. 3. légóközpont jelenti:
Sopronból Fertőszentmiklós felé sok német gépkocsi
halad. Kapuvárnál csapatszállító autók, motorkerékpá
ros alakulatok és légvédelmi tüzérek vonulnak át.
09 óra 02 perc. 3. légóközpont 3/19. figyelőőrse jelenti:
A figyelőőrs mellett az úton Győr felé 32 német teher
gépkocsi, 20 csapatszállító gépkocsi, 8 személygépko
csi és 4 légvédelmi ágyú haladt el.
09 óra 04 perc. 4. légóközpont jelenti:
A szigetvár-kaposvári országúton német motorizált
csapatok haladnak.
09 óra 04 perc. 4. légóközpont jelenti:
A Barcsra bevonult németek a katonai parancsnoksá
got is lefegyverezték. A tiszteket a Dráva Szálló nagy
termében gyűjtötték össze és tartják őrizet alatt.
09 óra 15 perc. 3. légóközpont jelenti:
Kapuváron német gépkocsizó alakulatok vonulnak át
Szombathely felé.
09 óra 42 perc. 4. légóközpont jelenti:
Kadarkút községen kb. 300-320 német harckocsi és
egyéb jármű vonult át.
09 óra 46 perc. 4. légóközpont jelenti:
Drávaszabolcsnál a Dráván német csapatok vonulnak át.
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09 óra 50 perc. 205. Honi Légvédelmi Tüzér Osztálytól
Kollár alezredes jelenti:
Győrbe a németek beérkeztek. A parancsnokságot az
állomásparancsnoktól egy német vezérezredes vette
át. Légvédelmi tüzérség is érkezett a városba. A győri
légvédelmi tüzérrendszert átvették, és a rendszer to
vábbra is készültségben áll német alárendeltségben. A
felállított őrségek maradnak német megerősítéssel.
10 óra 01 perc. 4. légóközpont jelenti:
Murakeresztúr vasútállomását a németek megszállták,
ezután a postát és a vasúti hidat is elfoglalták.
10 óra 12 perc. 1. légóközpont jelenti:
A budaörsi repülőtér parancsnokának jelentése szerint
a közvetlen vonalú távbeszélő készüléket a repülőteret
megszállva tartó német alakulat nem engedi használni.
10 óra 13 perc. A Csendőrség Nyomozóparancsnoksága
jelenti:
A reggeli ködös időben, a Pilisszentkereszt község ha
tárában lévő hegyoldalba, 2 db német egymotoros va
dászrepülőgép csapódott be. A kiküldött csendőrjár
őrök a két gép roncsai között a két összeégett pilóta
hulláját is megtalálták. (3)
10 óra 14 perc. 4. légóközpont jelenti:
A német csapatok éle Kapuvárra beérkezett.
10 óra 15 perc. 3. légóközpont jelenti:
Nagykanizsán a németek 07 óra 30 perckor a postát, a
vasutat és a fontosabb középületeket megszállták. Vi
selkedésük udvarias.
10 óra 20 perc. 3. légóközpont jelenti:
A győri műúton 82 gépkocsi, 8 páncéltörő ágyú és 4
légvédelmi ágyú vonul át.
10 óra 27 perc. 4. légóközpont jelenti:
A barcsi Dráva-híd őrzését a német csapatok a magyarok
tól átvették. A laktanyában a parancsnoki tisztséget egy
magyar és egy német tiszt közösen látja el. A vasútállo
másra vonatok nem érkeznek, és onnan nem indulnak. (4)
10 óra 30 perc. 4. légóközpont jelenti:
A szigetvári őrssel az összeköttetés megszakadt, mert
a németek a helyőrséget megszállták. Néhány perc
múlva az összeköttetés helyreállt, mert az őrs munká
ját a németek nem akadályozták.
10 óra 43 perc. 14. légóközpont jelenti:
Zombor és Budapest között a távbeszélő forgalom
megszakadt.
10 óra 45 perc. 15. légóközpont jelenti:
06 óra 46 perckor a 4. légóközponttal az összekötteté
sünk megszakadt. 07 óra 45 perckor a nagykanizsai és
gyékényesi postákkal az összeköttetés szintén meg
szakadt.
11 óra 10 perc. 3. légóközpont jelenti:
Sárvár jelentése szerint egy német páncéloshadosz
tály teljes felszereléssel vonul Jánosháza felé.
11 óra 19 perc. 2. légóközpont jelenti:
A győri repülőteret átvették a németek. 10 óra 30 perc
kor 2 JU 52-es német szállítógép leszállt.
11 óra 39 perc. 14. légóközpont jelenti:
51 német harckocsi és egyéb gépjárművek Mohóinál
elhaladtak.
11 óra 39 perc. 3. légóközpont jelenti:
Sárvárnál nem egy, hanem három gépesített német
hadosztály vonul át. Az egységek Jánosháza felé tarta
nak, majd onnan Tapolca és Székesfehérvár felé foly
tatják útjukat. A járműoszlopokat repülőgépek kísérik.
11 óra 55 perc. 3. légóközpont jelenti:
A németek gépkocsikkal vontatott ágyúkkal Jánosháza
felől a műúton vonulnak Veszprém felé (kb. 25 jármű).
12 óra 00 perc. Kollár alezredes telefonon jelenti Győrből:
Győrben német légvédelmi tüzérség vonul fel, ami jó
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val erősebb, mint az eddigi. Azt a parancsot adták a
magyar lövegek személyzetének, hogy minden ellen
séges gépre a tüzet azonnal meg kell nyitni.
12 óra 08 perc. 3. légóközpont jelenti:
A német csapatok Jánosházán vannak. A menetoszlo
puk kb. 4 kilométeres. Ott időznek.
12 óra 11 perc. 4. légóközpont jelenti:
Vaskút és Nemesnádudvar községeket a németek
megszállták.
12 óra 14 perc. 14. légóközpont jelenti:
Délről észak felé német harckocsik és gépjárművek ha
ladnak Zentán át.
12 óra 47 perc. 3. légóközpont jelenti:
A veszprémi repülőtéren egy JU 52-es német szállító
gép 18 fős híradó legénységgel leszállt. Az egység fel
adata a repülőtér biztosítása.
13 óra 25 perc. 6. légóközpont jelenti:
A szolnoki repülőtér parancsnoka német kérésre, a
Szolnokon települt magyar repülőalakulatok részére,
felszállási tilalmat rendelt el.
13 óra 29 perc. 14. légóközpont jelenti:
Újvidék felől az országúton német katonai járművek
jönnek német és magyar katonákkal.
14 óra 00 perc. 5. légóközpont jelenti:
A szegedi őrs állománya jelenti, hogy a németek a sze
gedi postahivatalt 13 óra 50 perckor megszállták.
14 óra 23 perc. 4. légóközpont jelenti:
A 48. és 51. határvadász őrsöket a németek lefegyve
rezték.
14 óra 40 perc. 14. légóközpont jelenti:
Az újvidéki telefonvonalat lekapcsolták. A figyelőőrsök
kel a kapcsolat megszakadt. Mindössze a 14/16, 14/08
és 14/05-ös figyelőőrsök elérhetőek.
15 óra 04 perc. 4. légóközpont jelenti:
A légiveszély-feloldásokat nem tudja az érintettek felé
továbbítani, mert Mohács, Pélmonostor, Dunaföldvár
és Paks postái katonai okokból nem kapcsolhatók.
15 óra 07 perc. Jánosháza jelenti:
12 óra 07 perckor a német csapatok Székesfehérvár
irányába, Jánosházán átvonultak.
15 óra 08 perc. Keszthely jelenti:
12 óra 43 perckor Keszthelyről Tapolca felé német jár
műoszlop halad.
15 óra 09 perc. Városlőd jelenti:
12 óra 37 perckor a műúton egy 2 ágyúból és 21 gép
kocsiból álló oszlop Veszprém felé halad.
15 óra 10 perc. Városlőd jelenti:
13 óra 24 perckor egy 40 szállítóautóból álló újabb osz
lop halad Veszprém irányába.
15 óra 11 perc. Magyarpolány jelenti:
12 óra 51 perckor a településtől délre 21 harckocsi halad
Veszprém felé. A páncélososzlopot 2 repülőgép kíséri.
15 óra 13 perc. Tüskevár jelenti:
13 óra 53 perckor a német csapatok zöme már átvonult
Veszprém felé. Az oszlop mintegy 100 gépkocsiból állt.
Néhányuk ágyúkat is húzott.
15 óra 15 perc. Tüskevár jelenti:
13 óra 10 perckor kb. 50 Ford gépkocsi, harckocsik,
ágyúk és motorkerékpárosok haladnak Veszprém felé.
Az oszlopot két repülőgép folyamatosan kíséri.
15 óra 17 perc. Devecser jelenti:
14 óra 23 perckor már két órája, hogy német gépko
csik, ágyúk és motorkerékpárosok haladnak folyamato
san Veszprém felé.
15 óra 19 perc. Bakonyszombathely jelenti:
13 óra 30 perc és 14 óra 30 perc között egy német gép
kocsioszlop átvonulóban Veszprémvarsány irányából
Kisbér irányába.

15 óra 20 perc. Nagyvázsony jelenti:
14 óra 47 perckor Kapolcs felől 102 német gépkocsi
jött be, és halad Veszprém felé.
15 óra 21 perc. Szombathely generátorállomása jelenti:
14 óra 55 perckor a német katonaság megszállta a vá
rosi postahivatalt, a vasútállomást és más egyéb köz
műveket.
15 óra 21 perc. Bakonygyepes jelenti:
13 óra 30 perc és 15 óra között 260 személy és teher
gépkocsi haladt át Veszprém felé.
15 óra 33 perc. 4. légóközpont jelenti:
Zombori Mihály honvédet 06 órakor a németek letar
tóztatták, és polgári ruhába öltözve hazaküldték. Ez
után az őrs telefonvezetékeit elvágták. Két honvédünk,
Rutterbach Ferenc és Voger Ferenc ezt kijavította, mi
re a németek őket is letartóztatták. 12 órakor a két őri
zetes megszökött és bevonult szolgálati helyére, a fi
gyelőőrsre. E tényállást a németekkel közöltük. Az öszszeköttetés jelenleg jó.
16 óra 10 perc. Polány jelenti:
15 óra 17 perckor a veszprémi műúton 175 harckocsi
és 71 motorkerékpár haladt el.
16 óra 11 perc. Muraszemere jelenti:
Délkeleti irányba motorizált alakulatok haladnak kb.
200 gépkocsival és motorkerékpárral.
16 óra 12 perc. Muraszemere jelenti:
15 óra 33 perckor Lispe felé német gépkocsik halad
nak.
16 óra 13 perc. Magyarpolány jelenti:
16 óra 10 perckor a településtől délre a műúton 76 harc
kocsi és 10 motorkerékpár halad Veszprém irányába.
16 óra 15 perc. Eszterháza jelenti:
16 óra 08 perckor a községben nagyszámú német ka
tonaság szállást és élelmet keres. Egy részük később
Kapuvár felé továbbment.
16 óra 45 perc. Debrecen repülőtere jelenti:
3 német JU 52-es szállítógép ejtőernyős legénységgel
leszállt.
16 óra 53 perc. 4. légóközpont jelenti:
14 óra 53 perckor egy 8 db gépkocsin szállított német
egység lefegyverezte a dunaföldvári magyar hídőrséget, és átvették a híd őrzését. Az akció alatt 2 JU 88-as
repülőgép körözött a levegőben.
16 óra 55 perc. 3. légóközpont jelenti:
Kapuváron 10 óra 19 perc óta, 34 gépkocsi, 5 légvédel
mi ágyú vonult el Győr irányába. Reggel 08 óra óta 1
gépkocsi és 3 német katona áll a műúton.
16 óra 56 perc. A nagykanizsai őrs jelenti:
A nagykanizsai postán és az összes laktanyákban né
metek vannak.
16 óra 58 perc. A muraszemerei őrs jelenti:
16 óra 36 perckor Lispére 15 db német személygépko
csi érkezett.
17 óra 00 perc. A keszthelyi őrs jelenti:
16 óra 08 perckor Keszthelyről Tapolca felé 8 német
gépkocsi és 2 motorkerékpár haladt el.
17 óra 00 perc. 14. légóközpont jelenti:
Az újvidéki parancsnokság jelenti, hogy 04 óra 05 perc
kor lövéseket hallott. 04 óra 46 perckor a báni palota
előtt tűzharc fejlődött ki a rendőrök és a német katonák
között. 2 rendőr és 3 német katona megsebesült. 06
óra 42 perckor a figyelőőrsöt is megszállták a németek.
A fegyvereket, távcsövet és kézigránátokat elvették, a
személyzetet hazaküldték. A figyelőőrs személyzete
ennek ellenére 16 óra 40 perckor ismét elfoglalta helyét
és azóta jelentőkész. Zablyával még nincs összekötte
tés. A figyelőőrs fegyvereit, távcsövét és kézigránátjait
itt a németek nem adták vissza.

17 óra 10 perc. Debrecen repülőtere jelenti:
20 db német JU 52-es repülőgép csapatokkal leszállt
és kirakodott. A repülőgépek ezután továbbmentek. Az
akció alatt a város és a repülőtér légterében 2 JU 88as repülőgép fenyegetően körözött.
17 óra 48 perc. 3. légóközpont jelenti:
A magyarpolányi figyelőőrs jelentette, hogy tőle délre a
műúton 84 páncélkocsi és 13 motorkerékpár ment
Veszprém irányába.
17 óra 50 perc. 14. légóközpont jelenti:
A szabadkai vasútállomásra 2-3 német katonavonat fu
tott be. A városban német tisztek autóznak. A város kö
zelében egy „Gólya” típusú gép kényszerleszállt, de
nem sokkal ezután továbbrepült. A magyar katonaság
és rendőrség teljes fegyverzetben a szolgálati helyén
van. Állítólag német parancs van, hogy mindenki ma
radjon a helyén, és lássa el eddigi megszokott felada
tait.
17 óra 50 perc. 3. légóközpont jelenti:
Bakonygyepesnél 15 óra és 17 óra között 260 gépko
csi ment el Veszprém irányába.
17 óra 50 perc. Balatonszárszó jelenti:
Német csapatok 34 gépkocsiból és 3 ágyúból álló osz
lopban Nagykanizsa felől Siófok felé haladnak.
17 óra 50 perc. 14. légóközpont jelenti:
A zentai figyelőőrs személyzete a reggeli órákban két
nehéz harckocsit látott. Az egyikből rakétát lőttek ki.
Ezt a tényt a zentai magyar harckocsizászlóalj pa
rancsnokának jelentették, aki erre a zászlóaljat riadóz
tatta. Összetűzésre nem került sor.
17 óra 59 perc. Szegedi légvédelmi ütegek parancsnok
sága jelenti:
A tüzelőállásainkat a németek 03 óra 30 perckor meg
szállták, és azóta ellenőrzésük alatt tartják. Utasításo
kat kérünk a további teendőkre.
18 óra 17 perc. 6. légóközpont jelenti:
A szolnoki rendőrkapitányság jelentése szerint német
géppisztolyos őrség vette át a budapest-szolnoki út
vasúti felüljáróinak őrzését.
18 óra 29 perc. 3. légóközpont jelenti:
Egy négymotoros, magas szárnyú, német vízi repülő
gép a keszthelyi csónakháznál leszállt.
18 óra 38 perc. 14. légóközpont jelenti:
Gépjárműoszlopok vonulnak Újvidékről Szabadka felé.
18 óra 40 perc. 14. légóközpont jelenti:
18 óra 04 perckor a szabadkai főpostán megjelentek
a németek. Biztosítottak maguknak néhány áramkört
Újvidék felé, mert innen várták a vezérkaruk érkezé
sét. Újvidék felől most érkezett meg egy katonákkal
teli vonat.
18 óra 44 perc. 3. légóközpont jelenti:
Balatonkilitin a német csapatok a postát és a vasútállo
mást megszállták, és ellenőrzésük alatt tartják.
18 óra 50 perc. HM. 35. Osztálya jelenti:
Taksonyról nagy harckocsioszlop közeledik Budapest
felé.
19 óra 21 perc. Lispei légvédelmi tüzércsoport jelenti:
Délután egy német motorizált légvédelmi tüzérosztály
érkezett. A parancsnoksága a magyar tüzérek pa
rancsnokságán nyert elszállásolást.
20 óra 37 perc. 5. légóközpont jelenti:
A kiskunfélegyházi posta Baját nem tudja kapcsolni,
mert a postát a németek megszállták. így a bajai figye
lőőrsökkel a kapcsolatot felvenni lehetetlen.
20 óra 51 perc. 14. légóközpont jelenti:
A figyelőőrs jelentése szerint egy 7 kilométer hosszú
ságú német gépkocsioszlop vonul Újvidékről Szabadka
felé.
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2. ábra: A sárvári vasútállomáson áthaladó lövegvontató
március 19-én délelőtt
21 óra 11 perc. 3. légóközpont jelenti:
Siófokon kb. 400 német katona 3 db 15-ös üteggel bi
zonytalan időre megszállt.
21 óra 16 perc. 3. légóközpont jelenti:
Nagykanizsa felől Balatonszárszóra 4 német harckocsi
jött.
21 óra 31 perc. 4. légóközpont jelenti:
A német katonai állomásparancsnokság Fischer had
nagy útján (a német bemérő különítmény parancsno
ka) a légóközpont parancsnokának azt az utasítást ad
ta 17 órakor, hogy sem a tisztek, sem a legénység a
helyőrséget el nem hagyhatja, aminek végrehajtásáért
a magyar parancsnokot személyesen tették felelőssé.

10 óra 47 perc. Teasdale ezredes jelenti:
A 203/14. légvédelmi gépágyús üteg tüzelőállásában
19-én 21 óra 30 perckor egy 35 főből álló német SS-kötelék jelent meg, és az ütegállást megszállta. Minden
őrünk mellé 2 német őrt állítottak. A fennmaradó rész a
lőszergyárban elszállásolta magát. Ezt megelőzően
egy tiszt és néhány fő golyószóróval, géppuskával és
géppisztolyokkal felszerelve a fél szakaszok puskáit
egy csomóba rakatta, és a lövegekhez géppuskát állí
tottak fel, csőtorkolattal a legénység barakkjai felé. Az
esetet személyesen vizsgáltam ki 17 óra körül, ekkor
azonban a német csoportot felváltották. Az új csoport
az összegyűjtött fegyvereinket nem őrizteti. Sürgős
közlést kérek, hogy hasonló esetben az alakulatom mi
lyen magatartást tanúsítson.
12 óra 14 perc. 14. légóközpont jelenti:
08 óra 33 perckor a tiszaistvánfalvai figyelőőrsön 15
német katona egy magyar honvédtizedessel megje
lent. 7 puskát, az összes lőszert és kézigránátot, vala
mint a távcsövet elvitték. 10 óra 10 perckor egy zász
lós és 5 honvéd visszavitt 2 puskát és 40 töltényt, és
parancsot hoztak, hogy holnap délelőtt a malomban a
távcsövet is visszakapják. A távcső azonnali vissza
adása miatt intézkedés történt.
17 óra 41 perc. 2. légóközpont jelenti:
Az átvonuló német csapatok a dunamocsi légóőrs vo
nalát teljes egészében (Komárom-Dunaradvány-Dunamocs vonalon) saját használatra igénybe vették. így
a dunamocsi őrs és a légóközpont közötti összekötte
tés teljesen megszűnt. Intézkedést kérünk, hogy az őrs
személyzetével mi történjen. Bevonuljanak a központ
ba vagy maradjanak a figyelőkben?
17 óra 46 perc. 15. légóközpont jelenti:
A 20. és a 34. figyelőőrsökkel az összeköttetés ismét
helyreállt.
17 óra 55 perc. 5. légóközpont jelenti:
Ma reggel óta egy német zászlóalj-parancsnokság és
egy század erejű kötelék van elszállásolva Kiskunfél
egyházán. A zászlóalj parancsnoka, egy őrnagy, kije
lentette, hogy a honvédség semmilyen dolgába nem
avatkozik bele, párhuzamos őrséget nem állít fel, és a
légóközpont munkáját sem zavarja.
18 óra 31 perc. 14. légóközpont jelenti:
A 7. őrssel az összeköttetés helyreállt. A távbeszélő ká
beleket a németek vágták el, melyeket a figyelőőrs sze
mélyzete megjavított. Az őrs felszereléséből semmi
sem hiányzik.
19 óra 01 perc. 3. légóközpont jelenti:
A nagykanizsai őrs, Keszthely-Nagykanizsa közötti 2.,
4. és 33. számú vonalát a német hadsereg lefoglalta.
Ennél fogva Muraszemere, Letenye, Tótszerdahely,

1944. március 20.
06 óra 43 perc. 5. légóközpont jelenti:
A kiskunfélegyházi posta a bajai figyelőőrsöt még min
dig nem tudja kapcsolni, mert a bajai postát a németek
megszállva tartják.
09 óra 21 perc. 15. légóközpont jelenti:
A zalaegerszegi posta jelentése szerint Nagykanizsa és
Keszthely nem kapcsol, Sümeg Zalaszentgrótról pedig ki
van kapcsolva. Csáktornya felé minden vonal rendben.
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3. ábra: 16. SS páncélgránátos hadosztály Budapesten
1944. március 23-án

Murakeresztúr, Tűrje és Szepetk községek figyelőőrse
ivel minden összeköttetés megszűnt. Intézkedést ké
rünk a mielőbbi visszaállításra.
19 óra 58 perc. 15. légóközpont jelenti:
A 19. figyelőőrs vonala ismét működik.
20 óra 25 perc. 5. légóközpont jelenti:
03 óra 30 perckor a német légvédelmi parancsnokság
az újvidéki gépágyús szakaszt lefegyverezte, de nem
sokára a fegyvereket visszaadta. Egy rövid ideig a fél
szakaszokat két német katona ellenőrizte, később ezt
az ellenőrzést egy főre csökkentették. A német légvé
delmi csoport parancsnoka közölte, hogy pár nap múl
va lőgyakorlatot tart, és ezen a magyar szakasz is kö
teles részt venni. Az utasítás végrehajtására parancsot
kérek!
20 óra 36 perc. 14. légóközpont jelenti:
A 16. figyelőőrssel az összeköttetés helyreállt. Vonalhi
ba miatt a kapcsolat 19-én 09 óra 18 perctől 20-án 19
óra 56 percig szünetelt. Az őrs felszerelése és készle
te teljes.

1944. március 21.
10 óra 36 perc. 6. légóközpont jelenti:
A szolnoki ártéri híd melletti légvédelmi gépágyús fél
szakasz parancsnokánál egy német tiszt érdeklődött
egy esetleges későbbi tűzcsapás lefolyásáról. A tiszai
hídnál német katonák is vannak.
10 óra 46 perc. 14. légóközpont jelenti:
A 20-án kelt (12 óra 14 perckor) jelentésünk óta a
temerini figyelőőrs a németek által elvett fegyverze
tet és lőszert, hiány nélkül, 21-én 10 órakor vissza
kapta.
14 óra 38 perc. Lokátor Bemérő Állomás Sári-telep je 
lenti:
A Sári-telep előtti országúton 8 db ikercsövű légvédel
mi gépágyút, 8 db páncéltörő ágyút és 3 német teher
autót láttak Budapest irányába haladni.
14 óra 55 perc. Lokátor Bemérő Állomás Sári-telep je 
lenti:
Sári-telep előtt 8 db 88-as légvédelmi ágyú, 2 db légvé
delmi fényszóró és 24 db német gépkocsi haladt el.

1944. március 22.
08 óra 30 perc. 6. légóközpont jelenti a Légvédelmi Erők
Parancsnokságának:
Jelenleg a szolnoki közúti híd a németek által még min
dig le van zárva, és így a csoportom állományába tar
tozó 3 gépágyús fél szakasz legénységének élelmezé
se teljesen lehetetlen. Kérem a budapesti megszálló
csapatok parancsnokságától, mind a három fél sza
kasz és a személyem részére, a Tiszán való átlépés
engedélyezését kieszközölni. Szomraky alez. s. k.
10 óra 26 perc. 6. légóközpont jelenti:
A németek nem engedik át a Tiszán Kiss János postai
műszaki vezetőt, akinek a lakása a Tisza túloldalán
van. Átlépési engedélyt a szolnoki állomásparancsnok
ság nem tud kieszközölni, ezért a posta vezető nélkül
van, mert nevezett a szolgálatot nem tudja felvenni.
A 6. légóközpont a figyelő és generátor őrseinek zömé
től el van vágva, üzemanyagpótlás és a műszaki szol
gálat ellátása nem lehetséges. Szabad mozgást kérek
kieszközölni a szolgálatot ellátó parancsnokok, műsze
részek valamint Kiss János postai vezető részére.
Gerécz alez. s. k.

10 óra 52 perc. 6. légóközpont jelenti:
A Szolnok légterébe érkező és onnan induló német gé
pekről a légóközpont startjelentést a németektől nem
kap. Az ügyeletes tiszt jelentése szerint a németek va
lószínűleg adnak startjelentést, de e tekintetben saját
belátásuk szerint járnak el. Amennyiben a repülőtér
utólag a felszálló vagy érkező gépekről adatokat kap,
úgy a startjelentést azonnal le fogja adni.
11 óra 14 perc. A tiszazugi figyelőőrs jelenti:
A Tiszazugon elszállásolt német katonák 10 óra 30 per
cig Kecskemét irányába elvonultak, és csak 10 fős őr
séget hagytak vissza.
17 óra 13 perc. A Balatoni Légvédelmi Tüzércsoport Pa
rancsnoksága jelenti:
A Balatoni Légvédelmi Tüzércsoport állományába tar
tozó fényszórós szakasz 3A-430-as rendszámú teher
gépkocsiját, melyen Nagy Károly t. hadnagy is utazott,
Inotánál egy kb. 8 főből álló német csapat 15 óra 00
perckor megállította, és a hadnagy tiltakozása ellenére
lefoglalta. A gépkocsi rakományát az út mellé lerakták,
és a kocsit Várpalota irányába elvitték. A Balatoni Lég
védelmi Tüzércsoport Parancsnoksága az esetet a III.
Hadtest Parancsnokságának is jelentette.
18 óra 36 perc. A Balatoni Légvédelmi Tüzércsoport Pa
rancsnoksága jelenti:
A 17 óra 13 perckor leadott jelentésünk kiegészítése:
Nagy Károly t. hadnagy a lefoglalt tehergépkocsiról a
németektől elismervényt kapott. A csoportparancsnok
ságnak az ügyről további adatokat megtudnia nem si
került, mert Nagy Károly t. hadnagy Várpalotára ment
az illetékes német parancsnoksággal az ügyben tár
gyalni.
21 óra 25 perc. A Balatoni Légvédelmi Tüzércsoport Pa
rancsnoksága jelenti:
A fenti két jelentés kiegészítése: A 3A-430-as rendszá
mú tehergépkocsit a németek vitéz Radnay alezredes
közbejöttére, hosszas huzavona után, Várpalotán viszszaadták.
22 óra 57 perc. A 103. Légvédelmi Tüzérosztály Parancs
noksága jelenti:
A FP 36124 D tábori postaszámú SS-alakulat a pa
rancsnokság 6B-587 rendszámú tehergépkocsiját egy
napra kölcsönkérte, majd Külsőváton (Pápa mellett)
írásbeli parancs alapján kényszerítették a kocsit elkísé
rő Gömbös főhadnagyot a tehergépkocsi átadására. A
103. Légvédelmi Tüzérosztály írásbeli jelentését és a
német rekviráló irat másolatát a szükséges helyekre
felterjesztette.

Jegyzet
1. Lovas Gyula: A magyar államvasutak a második világ
háború alatt.
2. A magyar vezérkari hírközpont távmondatai: Vincze
Gyula főhadnagy hagyatékából.
3. Az MVRSZ kutatócsoportja felkereste az események
helyszíneit (HT 2003/1. és további kutatások eredmé
nyei). A kutatások folyamán kiderült, hogy három repülő
gép zuhant le a JG 300 alakulattól. A repülőgépek sze
mélyzetei elhunytak.
4. A Dráva- és Mura-hidak Jugoszláv oldalon levő híd
főit és hídelemeit 1941-ben felrobbantották. Az ideigle
nes helyreállítások miatt a hidakat csak korlátozott terhe
lésre lehetett igénybe venni. A nehéz harcjárműveket
pontonokon szállították át a túloldalra.
Jánkfalvi Zoltán
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