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Adatfeldolgozó rendszer 
a pilóták fiziológiai állapotának vizsgálatára

Prof. dr. Grósz Andor orvos ezredes -  dr. Szabó Sándor orvos alezredes -  Vigh Zoltán mérnök őrnagy

A repülés az emberi tevékenység igen sajátos formája. 
Szerteágazó tartalmú, nehezen felsorolható szakmák 
szövevénye, s ettől különleges, interdiszciplináris foglala
tosság.

Helyes értelmezéséhez alapvető logikai feltétel, hogy 
elfogadjuk, a repülés megvalósulásához három alapvető 
elem együttes jelenléte és összekapcsolódása szüksé
ges, nevezetesen az emberé, a gépé és a környezeté. 
Elméletileg mind a három alkotóelem autonóm, és ren
delkezik az önálló működésüket biztosító sajátos, csak 
reájuk jellemző működési törvényekkel és szabályokkal. 
A valóságban, mint azt a gyakorlat is igazolja, a harmoni
kus működésükhöz képeseknek kell lenniük a szoros 
együttműködésre is.

A fentiekből kiindulva a valóságos (tényleges) és biz
tonságos repülésnek az említett elemek szoros, térben 
és időben dinamikusan változó, harmonikus együttműkö
dését tekintjük.

A rendszer állapotának folyamatos követése, irányítá
sa és egyensúlyban tartása a repülésbiztonsági szakma 
feladata. A repülés napjainkban is tartó fejlődésében 
minduntalan túlzóan előtérbe került a repüléssel kapcso
latos technikai problémakör a humán vonatkozású kérdé
sekkel szemben. Ennek mára az lett az eredménye, hogy 
olyan magasan műszerezett, megbízható és kitűnő 
konstrukciójú repülőszerkezetek kerültek kifejlesztésre, 
melyek kiszolgálása, üzemeltetése megközelíti, sőt a re
pülés egyes fázisaiban, leginkább különleges légi helyze
tekben, meg is haladja az ember fizikai és pszichikai tel
jesítőképességének lehetőségeit.

A repülésben az ember-gép-környezet rendszer gyen
ge láncszemévé az ember (pilóta) vált. A korszerű kato
nai légierők repülésbiztonsági adatai szerint szembetű
nő, hogy az események és a légi katasztrófák jelentős 
többsége már nem műszaki eredetű okokra, hanem a re
pülés extrém körülményei közt a személyzetnél/pilóták- 
nál fellépő elégtelen pszichikai és fizikai reakcióképes
ségre, illetve állapotra vezethető vissza.

A kialakult gyakorlatban a légi járművek műszaki alkal
masságának fenntartásához vagy a felkészítésükhöz a 
szükséges technikai és szervezési beavatkozások rend
je precízen kidolgozott. Ugyanígy a repülés fizikai köze
gének folyamatos felderítése, adatainak tudományos 
szintű elemzése megfelelő mértékű. Ezeket az informáci
ókat sikeresen alkalmazzák és vizsgálják a két repülési 
rendszerelem együttműködésekor, mind laboratóriumi, 
mind valós repülési körülmények között.

Az eddigiek összegzéseként kijelenthetjük, hogy a re
pülés, mindhárom alkotóelemére nézve, veszélyforrások
kal telített interakció. Emiatt gyakorlása során a benne te
vékenykedő személyekre is minden pillanatban több, fizi
kai vagy lelki hatását tekintve káros veszélyforrás lesel
kedik. Azért, hogy csökkenteni tudjuk a kiszámítható, de 
meg nem szüntethető veszélyforrások számát, meg kell 
mérnünk a repülés rendszerében dolgozó, operátori te
vékenységet folytató személyek egyes jellemző élettani 
reakcióját s ezek paramétereinek változását a foglalko-

1. ábra: A rendszer összeállítása
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zás gyakorlásának ideje alatt. A foglalkozás-egészség
ügy s így a repülőorvoslás igen régi törekvése, hogy va
lós adatokat szerezzen az ilyen interakció során.

A repülés területére vonatkozóan kijelenthetjük, hogy 
komplex fizikai-biológiai adatrögzítés -  olyan, amely vi
szonylag objektiven igazolja a pilóta (operátor) élettani 
válaszait a repülés (a foglalkozási kör) hatásaira -  nincs.

Mint azt az előzőekben vázoltuk, a repüléshez számos 
feltételrendszer teljesülése szükséges (meteorológiai, 
műszaki, kiképzési, kiszolgálási, egészségügyi stb.), s 
ezekről tudjuk, jelenleg nem mindenben felelnek meg az 
általunk oly gyakran megfogalmazott biztonságot növelő 
követelményeknek. így például a repülésre alkalmas 
egészségügyi minősítés hallgatólagosan feltételezi, hogy 
a pilóta egészségi állapota szilárd, s ezért esetleg né
hány előírt korlátozással jogot és felruházást kap a repü
lésre. Mindezt, gyakorlatilag minden időben, minden en
gedélyezett repülőgéptípuson és körülmény között önál
lóan gyakorolhatja is. Pedig, ha elfogadjuk, hogy a repü
lés három eleme egyenértékű, s mondjuk egy hajtómű re
pülésre való felkészítése, üzemeltetése, műszerezése, 
időszaki javításai, átvizsgálása stb. a kialakult gyakorlat 
szerint nem minősül repülést zavaró tényezőnek, akkor 
még inkább el kell fogadnunk azt, hogy a repülés bizton
ságát az emberi tényező szempontjából növelő eljárások, 
eszközök vagy műszerek nem lehetnek zavarnak.

Az emberi szervezet felépítéséhez és működéséhez 
képest egy olyan egyszerű szerkezetről -  mint az előző 
példánkban említett hajtóműről -  repülés közben számos 
adat kerül ellenőrzésre, mérésre, rögzítésre, analizálás
ra. Hihetetlennek tűnik, pedig igaz, hogy eközben egy 
olyan bonyolult szerveződésű rendszer, mint a pilóta, 
durván fogalmazva csak a „kibírom, nem bírom ki” szin
ten, saját szubjektív döntése alapján kerül megítélésre. 
Egy ilyen komoly „szakmai” döntésre korrektül felkészí

tett személy természetesen vállalja a döntést, de nyilván
való, hogy az akkor is szubjektív és önös érdekű marad. 
A repülés/munkavégzés közben a munkavégző képessé
gét, reakcióit a külső behatásokra, aktuális egészségi ál
lapotát semmilyen műszer sem regisztrálja.

A fentiek alapján belátható, hogy ha a repülés komfort
ját, a repülés teljesítményét és a repülés biztonságát ha
tékonyan kívánjuk javítani, akkor annak jelenlegi gyenge 
láncszemét kell megerősíteni azzal, hogy az extrém kör
nyezeti feltételek között dolgozó pilóta reális munkavég
ző képességét kell repülés előtt, alatt és után folyamato
san mérni, rögzíteni és analizálni.

Az élettani paraméterek repülés közben történő rögzí
tésének figyelemreméltó alkalmazási területe például az, 
amikor a szokásos orvosi vizsgálatok negatív eredménye 
ellenére -  mondjuk problémás kiképzési feladatteljesítés 
miatt -  kétség merül föl a pilóta fizikai vagy pszichikai al
kalmasságát illetően. Lévén, hogy a valóságos repülési 
körülményeket a földön csak bizonyos korlátokkal lehet 
szimulálni, azért valós repülés közben kell felkutatnunk, 
illetve kizárnunk az esetleges egészségi okot. A helyesen 
felépített és elkészített adatfeldolgozó rendszer, amely 
elemeivel támogatja és segíti a hozzácsatlakozó eleme
ket, megfelelő adatmennyiség birtokában igen komoly 
segítséget nyújthat a pilóták/operátorok egészségi alkal
masságának megítéléséhez.

Repülőesemények okainak tisztázásakor, a kritikus 
helyzetek átélése után, de még akkor is, ha az halálos ki
menetelű volt, a mért adatok pontosságukkal elősegíthe
tik a helyzet ok-okozati összefüggéseinek a megítélését. 
A tanulságok megfelelő alkalmazásával, a védő-megelő
ző intézkedések bevezetésével egy idő után minőségileg 
megváltoztathatjuk az operátorok tevékenységét és így a 
repülés biztonságát is.

A rögzített élettani paraméterek repülést követő kiér
tékeléséhez, a történések objektív rekonstruálásához 
nagyon fontos az időben párhuzamosan gyűjtött tech
nikai paraméterek ismerete. Ez utóbbiakból (melyek 
alatt nem csak a légi jármű „saját” adatait kell érteni) 
reprodukálható és megállapítható azoknak a pilótát a 
repülés egyes szakaszaiban ért fizikai vagy pszichikai 
túlterheléseknek a jellege, amelyek előidézői lehettek 
az élettani adatokban regisztrált elváltozásoknak. Meg
fordítva a dolgot, hasonlóképpen kimutatható az is, ha 
a repülési feladat hibás végrehajtása a pilóta aktuális 
pszichikai vagy fizikai állapotára vezethető vissza. A 
kölcsönhatások nyilvánvalók, ezért fontos feladat tehát 
az élettani és repülési paraméterek gyűjtése, szimultán 
rögzítése és az együttes értelmezés és kiértékelésük 
megvalósítása.

Évek óta ismertek a repülés közben a pilótákon meg
valósított, főleg EKG-adatok rögzítését végző mérések, 
amelyeknek azonban a repülési adatokhoz való hozzá
rendelését nem vagy nem megnyugtató módon valósítot
ták meg, s amely nem támaszkodott automatikusan a 
vizsgált személy individuális adatbázisára. Ezek a méré
sek értékesek ugyan, de a kiértékelésük csak bizonyos 
megszorításokkal tekinthető teljes értékűnek.

Célunk az élettani paraméterek gyűjtése és kiértékelé
se, időszinkronban a fedélzeti adatrögzítő által mért pa
raméterekkel. A légijármű-vezető fiziológiai állapotát jel
lemző élettani paraméterek objektív meghatározása fon
tos a repülés végrehajtása közben.

A cél egy olyan repülőgép-fedélzeti berendezés kifej
lesztése, amely lehetővé teszi repülés közben a légijár
mű-vezetők jellemző élettani paramétereinek mérését, 
rögzítését, azok elemzését, archiválását a repülőesemé
nyekkel kapcsolatos kérdések objektívebb tisztázása ér-
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dekében. Lehetővé kell tenni a repülés befejezését köve
tő számítógépes kiértékelést és az eredményt össze kell 
hasonlítani a korábbi vizsgálatok és repülések során mért 
adatokból összeállított adatbázissal. Az így kapott ered
mények segítségével a műszernek megbízható módon 
képesnek kell lennie az „aktuális” repülési alkalmasság 
megítélésére, sőt, bizonyos idő elteltével elfogadható 
pontosságú prognosztikus értékű eredmények kialakítá
sára.

A kifejlesztett eszköz (EKGALFI) lehetővé teszi a légi
jármű-vezetők kiképzésével, valamint a repülésbizton
sággal kapcsolatos munka hatékonyságának javítását.

Az adatrögzítő által mért paraméterek:
-  elektrokardiogramm (EKG),
-  galvanikus bőrellenállás,
-  testhőmérséklet,
-  pulzus- és légzésszám,
-  kabinhőmérséklet,
-  kabinnyomás,
-  túlterhelések nagysága,
-  magasságérték,
-  sebességérték,
-  bedöntésérték,
-  bólintásérték.

A megvalósítás a HM Technológiai Hivatal és az Avia- 
tronic Kft. szakmérnökeinek nevéhez kapcsolódik. A fej
lesztéshez nélkülözhetetlen orvosi (repülőorvosi) szak
mai hátteret az MH Kecskeméti Repülőkórház szakem
berei biztosították.

A rendszer két, egymástól jól elkülöníthető részből áll 
(1. ábra):

-  fedélzeti alrendszer;
-  földi alrendszer.
A fedélzeti alrendszer rendeltetése: A fedélzeti alrend

szer az érzékelőkből (adókból) kapott jeleket fogadja, 
megfelelő átalakítja és digitális (elektronikus) úton rögzí
ti, majd a rögzített adatokat megőrzi az üzemi vagy bal
eseti adatkiolvasás megtörténtéig.

A földi alrendszer rendeltetése: A földi alrendszer a fe
délzeti alrendszer által rögzített paramétereket az értéke
léshez megjeleníti a számítógép monitorán, valamint ar
chiválja az adatokat.

A fedélzeti egységek

-  szenzorok:
• EKG-elektródák vezetékei
• Bőrellenállás-szenzor
• Bőrhőmérséklet-mérő szenzor

-  érzékelő erősítő
-  adatgyűjtő
-  memóriamodul
-  illesztőegység

Földi egység

-  földi kiértékelő rendszer (PC vagy laptop és szab
vány párhuzamos kábel)

-  földi tápegység
-  memória-PC csatoló

A szenzorok szolgáltatta jeleket az érzékelő erősítő 
dolgozza fel, és digitális formában küldi el az adat
gyűjtő egységbe. Az adatgyűjtő az így kapott jeleket, 
valamint a kabinhőmérséklet- és kabinnyomásér- 
tékeket és a repülőgép baleseti adatgyűjtőjéből nyert 
adatokat blokkokba rendezi, és a memóriamodulba 
juttatja. A memóriamodul repülés után kivehető az 
adatgyűjtő egységből, és a kiértékelőhelyiségben a 
földi kiértékelő segítségével megjeleníthető és ele
mezhető. A földi kiértékelő program PC-n, illetve lap
topon is futhat (6 . ábra).

A fedélzeti alrendszer az érzékelőkből (adókból) kapott 
jeleket fogadja, megfelelően átalakítja és digitális (elekt
ronikus) úton rögzíti, a rögzített adatokat megőrzi az üze
mi vagy baleseti adatkiolvasás megtörténtéig.

Szenzorok

A szenzorok (7. ábra) az élettani paraméterek méréséhez 
szükséges elektromos csatlakozásokat hozzák létre, és a 
mérő elektródák megfelelő rögzítését biztosítják a repülő
gép-vezető bőrfelületén.

A szenzorok felépítése, kialakítása

Az EKG-elektródák az EKG-méréseknél szokásos elektro- 
géllel kezelt, egyszer használatos ragasztott elektródák, 
melyek alkalmazása a légzésszám testellenállás-változás 
módszerével való mérés, valamint az EKG-jelek kisebb za
varjelei miatt váltak szükségessé.

A bőrellenállás-mérő elektródákat és a bőrhőmérsék- 
let-érzékelőt a karra rögzíthető mandzsettán helyezték el. 
A mandzsetta biztosítja az elektródák helyzetét és bizton
ságos rögzítését. Antiallergén szilikongumiból készült, té
pőzáras rögzítéssel. Elektródaként a KFEE-2 típusú bőr
barát száraz elektródákat alkalmaztuk.

EKG-mérő elektróda

A kétcsatornás EKG-jelet a bőr felületéről öt elektro- 
géllel átitatott, egyszer használatos, felragasztható ko
rong (elektróda) vezeti el. A négy szélső elektróda ad-

4 HADITECHNIKA 2005/1



Az érzékelő elektronika öt blokkot tartalmaz:

ja az EKG-jeleket (átlósan alkotnak egy-egy párt), a 
középső „neutrális” elektróda pedig a viszonyítási ala
pot (ez egyben az árnyékolás is). A zavarok csökken
tése érdekében az elvezetéshez árnyékolt vezetéket 
alkalmaztunk.

Az EKG-elektródák közül a két alsót használja a 
légzésszámmérő.

Bőrellenállás-mérő elektróda

A bőrellenállás mérése egymástól 2,5 cm távolságra el
helyezett KFEE-2 típusú bőrbarát száraz elektródák se
gítségével történik.

Bőrhőmérséklet-mérő elektróda

A bőr hőmérsékletét ugyancsak a fent említett testbarát 
elektródára rögzített, LM335 típusú integrált áramkörös 
szenzor méri. Az LM335 abszolút hőmérsékletet mér, 
10 mV/К meredekséggel. A konkrét megvalósítás a 8. áb
rán látható.

-  EKG-jeleket feldolgozó elektronika,
-  légzésszámot mérő elektronika,
-  bőrellenállást mérő elektronika,
-  bőrhőmérő tápellátása,
-  analóg-digitál konverterek.

Az egységet az ejtőernyő-hevederre egy tépőzáras 
pánttal rögzítették fel úgy, hogy a pántot az ernyőheve
der és a teherelosztó párna közé fűzték (helikopteren 
elegendő a klipszes rögzítés is, ott kisebbek a gyorsu
lásértékek).

11. ábra: Képernyő képe

Az elektródák felhelyezése

Az elektródákat orvosi szobában az orvos jelenlétében 
asszisztens ragasztja fel a 9. ábrán látható módon.

Az érzékelő erősítő

Az elektródák, illetve jeladók jeleit az érzékelő erősítő 
dolgozza fel, melyet a repülőgép-vezető zubbonyára rög
zítenek. Ez a rögzítés könnyen oldható, hogy az öltözkö
dés, vetkőzés ne legyen bonyolult. A minél kisebb tömeg 
érdekében az erősítő műanyag dobozban van. Az 
érzékelőegység dolgozza fel a szenzorok által szolgálta
tott jeleket.
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Az érzékelő erősítő által feldolgozott jelek az ülésre 
rögzített csatlakozón keresztül jutnak az adatgyűjtőbe. 
Ez a csatlakozó biztosítja, hogy a repülőgép-vezető az 
érzékelő erősítőt könnyen, gyorsan össze, illetve szét 
tudja csatlakoztatni, és az ülést gyorsan el tudja hagy
ni. (Ennek meneküléskor, vész esetén van nagy jelen
tősége!)

Vélemények, következtetések

Az eszköz sikeres földi tesztelése után sor került a repü
lés közbeni ellenőrzésre. Három különböző repülési fel
adat során teszteltük a rendszert a fedélzeten, majd a le
szállást követően beolvastuk a rögzített adatokat. A rög
zítés és a kiolvasás minden esetben sikeres volt, a meg
jelenített és kinyomtatott adatok jellegüket tekintve érté
kelésre alkalmasnak bizonyultak. Ezt követően megálla
pítottuk, hogy az eszköz igazolhatóan teljesíti az előírt 
követelményeket.

A berendezésnek a helikopter fedélzetére történő be
építése a műszaki dokumentáció szerint megtörtént. Az

eszköz az előírásoknak megfelelően működött, a fedél
zeti rendszerek működésében zavart nem okozott.

A telepített eszköz és programok segítségével a repü
lés közben regisztrált EKG két csatornán (mellkasi elve
zetések), jó minőségben megjeleníthető, az R és T hullá
mok (szívkamrai összehúzódással és elernyedéssel járó 
elektromos aktivitásváltozás) azonosíthatók. Az eszköz 
ritmuszavar, klinikailag jelentős szívkoszorúér-keringési 
zavar értékelésére alkalmas. A GBR (galvanikus bőrel
lenállás) alkari szenzora a bőrellenállás tendenciaszerű 
változását mutatja. A képi megjelenítés jelen formájában 
a frekvenciaváltozás és a parallel mechanikai kinetikai 
adatok összevetésére alkalmas.

Távlatilag a jövőbeni fejlesztés célja az EKG- és a gal
vanikus bőrellenállás-szenzorok automatikus felhelyezé
sének és rögzítésének kialakítása. Ezenkívül a földi pszi
chológiai (szimulált stresszhelyzetekben) kísérletek során 
az RR-hullám disztribúciójának (EKG fő kilengéseinek, 
azaz a szívkamrai aktivitásnak) elemzésével a frekvencia
változékonyság számszerűsítése. Távlatilag az EKG-érté- 
kelő algoritmus fejlesztésével a statisztikai összehasonlí
tás és a longitudinális adatbázis kialakítása célszerű.

A Magyar Tudományos Akadémia 
Hadtudományi Köztestületi Tagok első' tudományos 

konferenciájának állásfoglalása

A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi köztes
tületi tagok első tudományos konferenciája -  a 122 éve 
létrehozott és 10 éve újjáalakult Hadtudományi Bizottság 
-  ünnepi jubileumi szimpóziumán áttekintette:

• a magyar tudomány helyzetét;
• a tudás és a tudomány szerepét a képesség alapú 

haderő megteremtésében;
• a Hadtudományi Bizottság múltját és újszerű felada

tait;
• a katonai tudósok társadalmi helyzetét és jövőké

püket;
• a tudományos képzést, valamint a köztestületi tagság 

helyzetét és jelentőségét a hadtudomány művelésében.

Mindezek alapján a köztestület állásfoglalása 
az alábbi:

1. A hadtudományi köztestület tagsága köszönetét fejezi 
ki a Magyar Tudományos Akadémiának a hadtudomány 
eredményeinek és egyenjogúsításának elismerésére, a 
Hadtudományi Bizottság 1994. évi újjáalakítására tett 
erőfeszítéseiért, ami jelentősen erősítette a hadtudo
mány önállóságát, szabadságát és nélkülözhetetlen sze
repét a magyar társadalomban.

2. A köztestület ösztönzi a hadtudományi műhelyeket 
és a kutatókat az MTA Nemzeti Stratégiai Kutatások 
programjában, valamint a HM tudományos kutatási tervé
nek végrehajtásában való tevékeny alkotó részvételre.

3. A köztestület szorgalmazza a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Honvédelmi Minisztérium együttműködé

si megállapodása eredményeinek és tennivalóinak átte
kintését, a megújítási lehetőségek tisztázását.

4. A köztestület az elkövetkező 4-5 évben a hadtudo
mányi kutatások fő irányainak az alábbiakat tekinti:

a) A kutatásoknak valamennyi tudományszakban 
az ország biztonságpolitikájával, az új védelmi koncepci
óval, a NATO- és EU-tagság konzekvenciái alapján, a 
magyar biztonsági szektor intézményeinek szervezeti
strukturális átalakulásával és modernizációjával, valamint 
az átfogó haderőreform igényeivel összhangban lévő; a 
21. század kihívásainak megfelelni tudó, a társadalmunk 
számára elfogadható önkéntes, professzionális magyar 
haderő kialakítására kell irányulnia.

b) A hadtudomány általános elméletének fő kutatá
si irányai keretében el kell végezni a hadtudomány fo
galmának, tartalmának, funkcióinak és rendeltetésének 
folyamatos újrafogalmazását; egységes terminológiájá
nak kialakítását és megszilárdítását; helyének és szere
pének stabilizálását a tudományok rendszerében. Ehhez 
kapcsolódóan ki kell alakítani a háború, illetve a fegyve
res küzdelem korszerű értelmezését.

c) Alapvető jelentőségű a fegyveres erők és a társada
lom kapcsolatának vizsgálata, a fegyveres erők társa
dalmon belüli helyének és szerepének elemzése a meg
változott biztonságpolitikai környezetben; valamint annak 
tudományos igényű vizsgálata, hogy miként lehetséges a 
fegyveres erők polgári demokratikus irányításának és el
lenőrzésének elmélyítése, s hogyan érhető el a haderő tár
sadalmi támogatottságának, ill. presztízsének emelése.

d) A fegyveres erők alkalmazását vizsgáló kutatá
sok fő irányai elsősorban a haderő háborús és békemű
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ködésének vizsgálatát kell célozniuk. Ezek közé tartoz
nak a haderő közreműködési lehetőségeinek vizsgálata a 
nem katonai jellegű fenyegetettség elhárításában; a vál
ságkezelés lehetséges módjai, elméleti alapjai, végrehaj
tásának célszerű rendje, a védelmi tervezés rendszere, a 
lehetséges alkalmazási elvek, módszerek alkalmazása a 
végrehajtandó NATO-feladatok kapcsán.

e) A katonai műszaki kutatások fő irányai: a vezeté
si, kommunikációs és informatikai rendszer korszerűsíté
se, a légtér-szuverenitási program folytatása, a felderítő 
eszközök korszerűsítése, a terrorizmus elleni harc, a ka
tasztrófavédelem, a vegyi, biológiai, radiológiai és nukle
áris fegyverek elleni védelem, a tömegpusztító fegyverek 
elterjedésének a megakadályozása, a páncélelhárító ké
pesség fokozása, valamint az infrastruktúra fejlesztése.

f) A hadtörténeti kutatások fő irányai: a második vi
lágháború és az azt követő időszak, többek között a ka
tonai tömbösödés kutatása és az új típusú (békemegőr
zésre, béketeremtésre és más nem háborús célra irányu
ló) fegyveres hadtörténet vizsgálata, a hidegháborús idő
szak levéltári anyagának összegyűjtése és a korszak tör
téneti feldolgozása, valamint nemzeti hadtörténelmünk 
évszázadainak további feltárása.

g) A katonaorvosi kutatások fő irányai: a szervezet 
fizikai és pszichikai ellenálló képességének megerősíté
sére és a már károsodott immunfunkciók helyreállítására 
irányuló, valamint a klasszikus katonaorvosi területek 
(vegyi és biológiai fegyverek elleni védelem orvosi vonat
kozásainak) kutatása.

5. Törekedni kell a magyar hadtudományi és katonai 
műszaki tudományi teljesítmények külföldön való megis
mertetésére, a hazai kutatók eredeti műveinek, alkotása

inak, felfedezéseinek hazai kiadására és világnyelveken 
történő megjelentetésére.

6. A köztestület szorgalmazza a hadtudományi és a kato
nai műszaki diszciplínák, illetve a nemzetvédelmi felsőokta
tás elmélyültebb kapcsolatát, az új tudományos eredmények, 
értékek beépülését a képzésbe, valamint a nemzetvédelmi 
egyetemi kutatások és a doktoranduszképzés támogatását.

7. A köztestület ösztönzi és támogatja a hazai és nem
zetközi mércével is összemérhető tudományos teljesít
ményt nyújtó kutatók és szakemberek jelentkezését az 
MTA doktora cím elnyerésére; ösztöndíjakban és pályá
zatokban, erkölcsi és anyagi elismerésekben, valamint 
tudományos díjakban való részesítésüket.

8. A jubiláló Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazda
ság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizott
sága és köztestületi tagsága kinyilvánítja, hogy a maga 
sajátos eszközeivel és szerepkörével a jövőben is korunk 
kihívásaira a tudományos válaszokat és felhasználható 
teljesítményeket szolgáló hadtudományi kutatások prag
matikus hajtóereje kíván maradni.

9. A köztestület felhatalmazza a Hadtudományi Bizottság 
elnökét, hogy az állásfoglalásokat annak tartalmi változtatá
sa nélkül véglegesítse, kézjegyével lássa el, és küldje meg 
az MTA IX. Gazdasági- és Jugtudományok Osztálya elnö
kének, a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium 
illetékes szervezeteinek, a hadtudományi kutatóhelyek és a 
tudományos társaságok vezetőinek, valamint a mérvadó 
hadtudományi folyóiratok szerkesztőségeinek.

Budapest, 2004. november 8.
MTA IX. Osztály 

hadtudományi köztestületi tagjai

Norm w  Frank-H \ i Giriu\

Császári sasok 
karmai közt

Norman Frank -  Hal Giblin
CSÁSZÁRI SASOK KARMAI KÖZT
A sugárhajtású korszakban és a második világháborúban a lelőtt vadász- 
repülőgépek pilótái többnyire megmenekültek. Az első világháború légi 
harcai kegyetlenebbek voltak. Hiányzott a masszív géptörzs, a zárt kabin, 
az öntömítő üzemanyagtartály, a vastag, golyóálló üveg és az ülést védő 
hátpáncél. Általában úgy sikerült lelőni egy másik kétfedelűt, hogy annak 
pilótáját érte a sorozat.

Erwin Böhme, Max Müller, Adolf von Tutschek és Kurt Wolff ebben a kor
ban repült a német oldalon. Mind a négyen nagyszámú légi győzelmet arat
tak, és végül mindannyian a brit Royal Flying Corps ellen vívott harcokban 
vesztették életüket.

A könyv egyenként ismerteti a négy pilóta történetét, és közli az általuk 
lelőtt antant gépek személyzetének életrajzát is.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2004; 248 oldal, bolti ára kb. 
2500-2600 Ft. 2000 Ft +postaköltség áron megrendelhető a kiadónál: 
Hájjá és Fiai Könyvkiadó Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32.
Tel: 06 30/419-3530, 06 52/419-303 • E-mail: rendel@hajja.hu 
honlap: www.hajja.hu

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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Katonarádió, katonai műsoradók 
a második világháborúban IV. rész

Balás B. Dénes -  | Csipkés Ernő

„Gondűző derű”

Egyes források szerint (Sugár Gusztáv: 
Megszólal a rádió) a mozgó adó 1943 
nyarán még a Balaton körül is tett egy 
próbautat, erre vonatkozó hivatkozást 
azonban csak Soós László Fehér pázsit 
című dokumentumregényében talál
tunk. Őszre az adóállomás visszatért 
Budapestre, és a Svábhegyre települt. 
Állítólag itt több települési helyet is ki
próbáltak, majd végül az adóállomás a 
Normafa környékén állapodott meg. A 
hely kiválasztásában Magyari Endre is 
közreműködött. Mivel az állomás állan
dó üzeme villamos hálózatról olcsóbb, 
biztonságosabb és célszerűbb volt, mint 
aggregátorról, olyan helyet kellett vá
lasztani, ahol a szükséges hálózati villa
mos teljesítmény rendelkezésre állt, az 
állomás rejthető, álcázható volt, és a su
gárzást tereptárgyak nem akadályozták. 
Mindezek a Normafa közelében adottak 
voltak, az adó megkaphatta a vezeté
kes hálózatról a szükséges kb. 40 kW 
villamos energiát, és a postai telefonvo
nal csatlakozását a közelben meg lehe
tett oldani. A legénységet a Normafa 
vendéglő szobáiban helyezték el.

A nyári próbák és tárgyalások után 
döntés született az adóállomás sorsát 
illetően, majd a Rádióélet 1943. októ
ber 15-i száma közölte: „Új kísérleti 
adó-állomás kezdi meg működését a 
415,5 méteres hullámhosszon.”

A mozgó adó tehát a Normafa kör
nyékéről Kísérleti adó néven jelentke
zett, és délutánonként Gondűző derű 
címmel szórakoztató zenei műsort su
gárzott. A visszaemlékezők szerint kü
lönösen a fiatalok szívesen hallgatták 
ezt a változatosságot jelentő harmadik 
műsort, a megszokott Budapest I. és 
Budapest II. mellett.

Valószínűleg még a szervezéskor (te
hát 1943 tavaszán) vette át a rádióállo
más vezetését bádoki Soós László fő
hadnagy, aki a keleti fronton egy haditu
dósító alakulatnál szerzett tapasztalato
kat a rádiós munkában. Az ő személyi
sége határozta meg azt a műsorpoliti
kát, melyet a háborús körülmények nyo
masztó hatása ellenére is egyfajta poli
tikamentesség és pozitív hazafiasság 
jellemzett. Annak ellenére, hogy a Kí
sérleti adó kétezer darabos hanglemez
készlettel rendelkezett, műsorát a Sán

dor utcai stúdióban állították össze, hi
vatásos bemondók és lemezforgatók 
közreműködésével. A szöveg és a zenei 
anyag szerkezete viszont a VKF és 
Soós László felügyeletével történt.

A légó szolgálatában

Az adót, mely telefon kapcsolatban állt 
a légoltalom parancsnokságával, a 
Gellért-hegy alatti sziklabunkerrel, na
ponta kipróbálták Budapest I. hullám
hosszán, ezenkívül a légiriadóknál 
azonnal beszüntették a zenés műsort 
és áthangoltak, hogy szükség esetén 
átvehessék Lakihegy szerepét. Ehhez 
tudni kell, hogy a légvédelmi riasztá
sok miatt a stúdióból kivezető modulá
ló kábelt a Sándor utcából átvezették 
Budára a Gellért-hegy alatti légópa- 
rancsnokságra, ahol riasztás céljából 
meg tudták szakítani a műsort, és a 
helyi stúdiószobából a lakihegyi adóra 
mondták a riasztás szövegét. Telefon- 
vonalon lehetőség volt arra is, hogy a 
mozgó adóra mondják rá a riasztást.

Azzal, hogy az adóállomást a hon
védség átadta a légó, illetve a lakihegyi 
rádióállomás pótlásának céljaira, a VKF 
6. osztálya ismét (rádió) eszköz nélkül 
maradt. A próbaúton szerzett kedvező 
tapasztalatok alapján a VKF 1943 vé
gén két komplett mozgó rádióállomást 
rendelt meg a Philips cégnél, melyek 
kocsijai 1944 végére elkészültek az Uhri 
Kft.-nél, majd Budapest ostromakor a 
Városligetben megsemmisültek.

A magyar rádióhálózat bővítési 
terve 1944-ben

Mint említettük, a Magyar Posta három 
15 kW-os rádióállomás építését tervez
te Erdély területén: Kolozsváron, Csík
szeredán és Marosvásárhelyen. Ko
lozsváron egy 1,25 kW-os adóberende
zés működött, ahhoz csak egy 15 kW- 
os végfokra volt szükség. Két állomás 
befejezését határozták el az 1944-es 
évre, a kolozsvárit és a Csíkszeredáit. 
Csíkszeredán 1944-re elkészült az épü
let, oda egy komplett adót rendeltek.

A Philips hozzáfogott a Kolozsvárra 
megrendelt végfokozat megépítésé
hez. Ezzel párhuzamosan néhány ki

sebb egységet két példányban épített 
meg, gondolva a Csíkszeredára épí
tendő, a kolozsvárival azonos adóbe
rendezésre. A Kolozsvárra megrendelt 
adó 1944 nyarán teljesen elkészült, de 
a helyszíni szerelést nem lehetett vég
rehajtani, mert közben a várost elfog
lalták a szovjet csapatok. A Posta ille
tékes osztálya közölte a Philips Mű
vekkel, hogy a helyszíni szerelést ké
sőbb megadandó helyen kell elvégez
ni. Ez volt az első lépés a magyaróvá
ri közvetítőállomás átépítése, teljesít
ménynövelése és áthangolása felé.

1944. október 15-én törvénytelen 
puccsal, német csapatok segítségével a 
Nyilaskeresztes Párt jutott uralomra. A 
német háborús célokat szolgai módon 
követő kormányzat október végén elren
delte a magyar rádióhálózat leszerelését 
és nyugatra szállítását. Ahol ez nem volt 
megvalósítható az idő rövidsége miatt, 
ott a németek RLZ-intézkedéseinek vég
rehajtását, vagyis a berendezések teljes 
megsemmisítését követelte. (A harcok 
magyar területre helyeződésekor a né
met vezérkartól Guderian tábornagy ren
delte el az intézkedések végrehajtását. 
Az RLZ rövidítés a német Räumung, 
Lähmung és Zerstörung szavak kezdő
betűiből ered, és magyar fordításban ki
ürítést, bénítást, rombolást jelent.)

A adót a háború tartama alatt nem 
érte ellenséges támadás. Teljes épsé
gében megmaradt, míg az 1944. no
vember 24-től visszavonuló német csa
patok egyik műszaki osztaga el nem 
pusztította a 120 kW-os adóberende
zést és a három antennatornyot. A Bu
dapest I. műsorát a Dunántúlon, Nosz- 
lopon települt mozgó adó vette át.

A magyaróvári rádióállomás

A magyaróvári rádióállomást 1932-33- 
ban építették, és egy Standard gyártmá
nyú 1,25 kW teljesítményű műsorszóró 
adóval szerelték fel. Antennája két füg
gőleges sugárzó volt, két 60 méter ma
gas fatorony közé felfüggesztve.

A Posta illetékes hivatala a Philips 
Műveket újabb levélben szólította fel, 
hogy az elkészült kolozsvári végfoko
zatot sürgősen helyezzék üzembe a 
magyaróvári rádióállomáson. A 15 kW- 
os végfokozat 1944. november 13-án
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érkezett Magyaróvárra, a Philips-cég 
műszerészeivel, sőt, azok családjával 
együtt. Az adóhoz szükséges anyago
kat, alkatrészeket és műszereket te
herautók szállították, a Philips Művek 
végig támogatta a munkát, a még hi
ányzó anyagokat pótlólag megküldte.

Egy ilyen pótszállítmánnyal járt ott 
Csipkés Ernő, aki akkor a Philipsnél 
dolgozott gyakornokként. Az ő közvetí
tésével tudtunk meg részleteket a Phi
lips egyik műszerészének naplójából: 
„A kábelezés után a végfokozatot a re
lé adó hullámhosszán, 227,1 méteren 
helyezték üzembe, majd éjszakánként, 
műsoridő után folytatódott az átalakítá
si munka 550 méteres hullámhosszra, 
hogy Budapest I. hullámhosszán mű
ködhessen az adó. A szükséges alkat
részek beépítése után, ugyancsak éj
szakánként, méréseket végeztek, majd 
reggelre mindig visszahangolták az 
adót a relézés hullámhosszára.”

Susánszky László mérnök, aki a 
kassai rádióállomás leszerelt berende
zéseivel 1944. november végén érke
zett először a helyszínre, már üzem
ben találta a végfokot, mely két léghű
tésű PÁL 12/15 típusú adócsővel kb. 
10 kW teljesítménnyel dolgozott. Az új 
végfokozat nem a régi antennával, ha
nem (az egyik toronyra felhúzott) ún. 
ferde varsa antennával sugárzott.

„1944. december 17-én vették át 
550 méteren a Budapest I. műsor su
gárzását, (a mozgó adótól), mert a la
kihegyi adó november 24-től már hall
gatott. Az adó teljesítménye nem érte 
el a tervezett 15 kW-ot, mert a táphá
lózat nem tudta szolgáltatni a szüksé
ges villamos teljesítményt. A végfok 
anódfeszültséget adó transzformátor 
fokozatkapcsolóját csak az utolsó előt
ti lépcsőig kapcsolták, és ezzel 10 kW 
kimenő teljesítményt értek el. A csato
lóházban végzett átalakítás után a tel
jesítmény 12 kW-ig emelkedett.

Az áramellátással mindvégig baj 
volt, 1945. január-februárban naponta 
több áramkimaradás is előfordult. 
Mindegyik után végig kellett csinálni a 
bemelegítési ciklust, így a rövid áram- 
kimaradások is hosszú üzemszünetet 
jelentettek. Az állomás postai sze
mélyzete ilyenkor magyarázkodni 
kényszerült a szolgálati telefonon.”

Úgy tudjuk, hogy 1944. december 
24-ig még Budapestről kapták a mo
dulációt. (Ez a dátum egybeesik Buda
pest körülzárásának napjával. B. D.)

„1944. december 24-én 12.30-tól a 
magyaróvári stúdió adta a műsort. Pár 
nap múlva a rónafői stúdió vette át a 
műsoradást. 1945 januárban már bizo
nyos, hogy Rónafőről jött a moduláció, 
mert egy zúzmarás napon a légvezeték 
leszakadása miatt a magyaróvári stúdi
ónak kellett visszavennie a szolgálatot,

de hiába, mert a zúzmarásodás miatt 
az adó-antenna is »lebénult«”.)

A rónafői „stúdió” szellemiségére jel
lemző a később szállóigévé vált bekon- 
ferálás: „Magyar hittel, magyar akarat
tal, csak azért is Rádió Budapest.”

A magyaróvári adóállomás utolsó 
napjai az 1945. húsvét előtti hétre estek. 
Nagyhét hétfőn kapta a személyzet a 
tartalék alkatrészek csomagolására a 
parancsot, és a jelzést, hogy szerdán 
(március 28-án), legkésőbb csütörtökön 
leáll az adó. (Budapesten az említett kis 
teljesítményű R/17-es katonai adó mű
ködött mint műsoradó. Amikor az áram
szolgáltatás mindenütt megszűnt, ez az 
adás elvesztette jelentőségét. Lehetsé
ges, hogy nem is működött tovább.)

Katona rádióként

1944. október 15., a nyilas hatalomátvé
tel után a mozgó adóállomás már Kato
na rádió néven jelentkezett, de még 
mindig a budapesti Sándor utcai stúdió
ból kapta a műsoranyagot. Személyi ál
lományát kiegészítették, Mayer száza
dos lett a parancsnok, bár továbbra is 
Soós főhadnagy intézett mindent.

1944. október végétől a nyilas kor
mányszervek minden mozgatható hír
közlő berendezést elindítottak Nyugat
ra, elsősorban Magyaróvárra. Például 
a Sándor utcai stúdióból a vágókocsik 
és a lemeztár nagy részét a rónafői 
kastélyba telepítették, a lakihegyi 
20 kW-os Telefunken-adót a Pápa 
melletti Borsosgyőrben raktározták el.

A Katona rádió 1944. november 6-án 
kapta a parancsot, hogy települjenek át 
Nyugat-Magyarországra. (13 családtag 
csatlakozott a katonákhoz, közöttük 
Soós felesége és nevelt fia, a 14 éves 
Hoffman György.) Első úti céljuk a 
Devecser és Pápa között fekvő Noszlop 
község lett, ahová november 7-én esté
re megérkeztek. Egy kis akácos melletti 
kaszálón települtek, és a kocsikat szal
makazalnak álcázták. Pár száz méterre 
volt a község transzformátorállomása, 
mely távvezetéken Ajkáról kapta a villa
mos energiát. A műszerészek első dolga 
volt -  helybeli szerelőkkel együttműköd
ve -  az elektromos vezeték kiépítése és 
bekötése a transzformátorházba.

A megérkezésüktől számított har
madik napon kétórás zenés próba
adással indult az adó üzeme. Hamaro
san telefonvonalat építettek ki, és 
megteremtődött a feltétele a budapes
ti műsor kisugárzásának. Az antennát 
az adótól és a kiserdőtől távolabb, nyílt 
területen állították fel. (Az állomás ter
vezője és a fényképek tanúsága sze
rint három árboc tartotta az antennát, 
egy noszlopi lakos viszont határozot
tan négyre emlékezik...)

Eleinte ténylegesen katonarádióként 
működtek: a falu egyik házában (a 
Czepek családnál) stúdiót rendeztek 
be lemezvágó berendezéssel, ahol 
üzeneteket vettek hanglemezre. Eze
ket részben a katonák küldték az ott
honiaknak, másrészt hozzátartozók a 
távolban lévő katonáknak. Az üzene- 
tes lemezeket aztán a stúdiókocsiban 
leforgatták és kisugározták.

Két hét múlva, november 24-én Laki
hegy elhallgatott, és a Katona rádiónak át 
kellett vennie a Budapest I. sugárzását.

Sokáig bizonytalanság volt abban a 
tekintetben, hogy az országban talál
ható berendezések közül melyik vette 
át Budapest I. szerepét. Garai László 
postamérnök a székesfehérvári rádió- 
állomás vezetőjeként az egyik Öreg
hegyi 5 kW-os adóberendezést alakí
totta át Budapest I. hullámhosszára, 
de sehol sem találtunk utalást arra, 
hogy egyszer is üzemelt volna.

A közelmúltban jelentkezett Síkos 
Gyula egykori noszlopi lakos, aki határo
zottan állította, hogy 1944 „karácsony 
előttig” a Noszlopon települt mozgó adó
állomás adta Budapest l-et. Közvetve 
ugyanezt erősítette meg írásban a Nosz
lop történetét leíró tanulmány, csak félre
érthető szövegezéssel: „A főváros ostro
makor a Petőfi rádiót Noszlopra menekí
tették.” Akkoriban még a Kossuth és Pe
tőfi rádió elnevezés helyett Budapest I. 
és Budapest II. létezett. Bár Budapest II. 
egy második műsort jelentett, érdekes 
módon a Postán és a Magyar Rádiónál, 
a mozgó adó fedőneve Budapest II. volt. 
Magyari Endre hagyatékában találtunk 
feljegyzést arra vonatkozóan, hogy 
1943-ban segítette a Budapest II. telepí
tését. Valószínűleg innen ered a Petőfi 
rádió téves (volt Budapest II.) említése.

1944. december 17-én elkészült a 
magyaróvári adó bővítése és áthango
lása a Budapest I. hullámhosszára, 
ekkor vette át a Katona rádiótól ezt a 
helyettesítő tevékenységet.

Mi legyen a Katona rádióval?

Budapest körülzárása után a főszere
pet kapott rónafői stúdió nem tartott 
igényt a Katona rádióra, a „Csak azért 
is Rádió Budapest” műsort Magyaró
vár sugározta. A mozgó adónak új fel
adatot kellett keresni.

Soós László főhadnagy felvette a kap
csolatot a Szent László hadosztállyal, 
majd ezután átvezényelték az adót 
Szombathelyre. Szombathelyről kétnapi 
várakozás után továbbvonultak Kapuvár
ra. Kapuváron a „belső major mögött lé
vő intézői kertbe” települtek, közvetlenül 
a húsgyár és a belső major között. Ez a 
település központjához közeli rész lénye
gében már külterületnek számított, mert
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csak a major cselédházaiban voltak laká
sok. Csak a húsgyárhoz vezető (lakó
épület nélküli) úton közlekedtek, mely 
mellett sűrű élősövény alkotta a kert kerí
tését. így érthető, hogy nem sokan figyel
tek fel a rádióállomásra, egyébként is sok 
alakulat zsúfolódott össze a városban. 
Nem tudjuk, mit csinált az adó Kapuvá
ron. A nyilasok állítólag alig tudtak meg
egyezni abban, hogy az adóberendezés 
melyik szervezetüknek dolgozzon. Soós 
László Fehér pázsit című regényében 
azt írja, hogy a pápai német repülőtér ré
szére dolgoztak. Említést tesz a könyv
ben egy szabotázsakcióról, melynek kö
vetkeztében az adó parancsnoka német 
hadbíróság elé került. A szerző húga 
2002-ben megerősítette, hogy az eset 
tényleg megtörtént. Soós szerencséjére 
enyhe ítélettel megúszta, visszatérhetett 
a rádióállomáshoz.

A mozgó adó vége

A mozgó adó parancsnokának, Soós 
László főhadnagynak az események 
idején 14 éves mostoha fia, Hoffman 
György anyjával együtt elkísérte a moz
gó adót, és naplószerűen leírta a velük 
történteket. Ezt 1947-ben letisztázta, 
sajnos időpontok említése nélkül.

Kivonatolva:
Február elején jött vissza az adó Ka
puvárról Noszlopra, majd március 23- 
án kapták a parancsot a bontásra és a 
továbbvonulásra. Eddig az időpontig 
már négy katona megszökött... Ezen 
események leírása mellett a 42. olda
lon Soós kézírásával margójegyzet: 
„Közben pápai reptér irányítás, anten
natörés, letartóztatás”.

Moson-Kisudvarra vonultak, mely 
egészen kicsi, 8-10 házból álló telepü
lés Magyaróvártól 2-3 km-re. Útközben 
kétszer is említi H. Gy. az igazoltatást: a 
nyilasok vagy a németek sorompóval el
zárták az utat, és átvizsgáltak minden 
személyt és járművet. Kisudvaron is a 
mezőn települtek szalmakazlak között, 
a kocsikon még rajta volt az a szalma, 
amit Noszlopon kötöztek fel rájuk, ezért 
megint így álcázták a kocsikat. Itt már 
nem jutott hálóhely a katonáknak, kis 
sátrakban aludtak, az asszonyok a ko
csikon. Egyedül Soósék kaptak helyet 
egy házban. Soós László motorral, 
majd egy alkalommal lóháton átment 
Rónafőre, nyilván felvette a kapcsolatot 
a stúdióval. Településről nem esik emlí
tés, nem is maradhatott sok idejük erre, 
mert pár nap múlva már az osztrák Rus- 
ton voltak, és onnan Altenmarkt felé 
kaptak irányítást. Az osztrák határ köze
lében a személyzet egyes tagjai leré- 
szegedtek, sőt, H. Gy. említést tesz egy 
egész szakasz lovascsendőrről, akik it

tasan lovagoltak lovakat itatni Kisudvar- 
ra. Leírja, hogy pár német katona hatal
mas marhacsordát terelt át a határon, a 
tehenek fájdalmasan bőgtek, napok óta 
nem fejték meg őket... Az általános me
nekülés és visszavonulás érintette a kö
zeli Krisztina-majorban lévő egyen- 
ruharaktárat is, amelyet a megsemmisí
tés (felgyújtás) előtt minden arra járó ka
tona igénybe vehetett. Soósék bakan
csokat és teljes öltözet ruhákat hoztak 
az alegység katonái számára.

Az állomás személyzetének első 
veszteségei Ruston a Fertő tó melletti 
német légelhárítós táborban keletkez
tek: egy légitámadás alatt egy katona 
meghalt, három megsebesült. Több ko
csijuk szilánksérüléseket szenvedett, 
csak két kocsi maradt sértetlen. A rusti 
barakktábort a németek hamarabb el
hagyták, mint a mozgó adó, a magyar 
tisztek féltek, hogy valamilyen német 
egység lefoglalja a kocsikat, és ők ott 
maradnak ég és föld, illetve két tűz kö
zött. Négy katonát felállítottak megfele
lően védhető helyeken, golyószóróval 
és kézigránátokkal, hogy ha idegen 
vagy erőszakoskodó német katonák 
jönnének, mindenáron tartsák távol 
őket. Igen elszántak voltak a németek
kel szemben, de követték őket. Az agg
regátorkocsit kénytelenek voltak Ruston 
hagyni, mert nem volt mivel vontatni.

„Ki volt adva a parancs arra vonat
kozólag is, hogy az agregátor itt ma
rad, tekintve, hogy az egyik hoffer 
(így!) üzemképtelen, tehát nincs ami 
húzza. De a bombázás folytán megsé
rült hoffert még akkor is lehagytuk vol
na a vontatmányával együtt, ha üzem
képes, mert alig volt üzemanyag a 
gépkocsik részére.

Ez a helyzet aztán magával hozta azt 
is, hogy ami holmi az agregátor kocsijá
ba volt csomagolva, az lemarad az 
agregátorral együtt, illetve át kell pakol
ni más kocsiba. Igen ám, de a kocsikat 
nem szabad túlterhelni, mert nagy ter
helésnél sok üzemanyag fogy.”

Rengeteg lőszert, régi ruhákat stb. ki
dobáltak, és otthagyták a táborhelyen. 
Mayer szds.-nak saját személykocsija 
volt, egy Adler, azon utazott, a családja 
pedig a parancsnoki buszon. Az Adler 
haladt az oszlop elején, utána autóbu
szok, majd a Hofherrek. Ha nehéz, 
emelkedős utak jöttek, az oszlop eleje 
tízpercenként is megállt, hogy bevárják 
a Hofherreket. A „hangoló kocsit” a 
„nagyfesz kocsi” után kötötték, az von
tatta. Bécs előtt Mödlingnél álltak meg. 
Hatalmas nyilvános óvóhely volt itt, 
négy részre osztott bunker. A buszokat 
az SS-ek bekísérték Bécsbe, egy SS- 
laktanyába, ahol Soósnak sikerült iga
zolni a küldetést. Továbbengedték őket, 
illetve visszamentek a vontatókért 
Mödlingbe. Hoffman György leírta az

elindulást Mödlingből. Ez nem igazán 
volt egyszerű, először benzinlámpával 
megmelegítették a Hofherr alján a hen
gerfejet, azután berántották a traktort. 
Vagy egy másik traktorral meghúzatták, 
vagy 6-8 katona megtolta. Ha minden 
simán ment, a három traktor beindítása 
akkor is egy órát tett ki. 1945. április 1- 
jén, húsvétvasárnap reggel indultak 
Mödlingből Altenmarkt felé.

Állandó légitámadások voltak, éjjel az 
oroszok, reggeltől az angolok támadtak. 
Hajnalra lett csak csend, az oroszok már 
nem, az angolok még nem repültek.

„Az út folyton emelkedett. A buszok 
még aránylag jól bírták az állandó 
emelkedőket, de a hofferek a 20-30 
tonnát kitevő vontatmányaikkal alig 
bírtak utánunk kapaszkodni. A nagy 
erőfeszítéstől, amit a motortól a mere
dély megkövetelt, a hofferek majd 
hogy fel nem robbantak.

A tempó most ez volt: a buszok 
mentek 10 percet, utána vártunk ne
gyedórát, míg a két hoffer beért min
ket. Megint 10 perc gurulás és utána 
ismét negyedóra pihenés.”

Itt csak két traktort említ Hoffman 
György, a harmadik elkeveredett, előttük 
járt az úton, csak később csatlakozott az 
oszlophoz. (A tonnát keveri a mázsával, 
a vontatmányok súlya helyesen: 20-30 
mázsa!) Altenmarktból napokig nem tud
tak továbbmenni, mert nem kaptak 
üzemanyagot. Aztán szereztek...

„Körülbelül három hónappal későb
ben, már Mariakirchenben mesélte el 
nekem Lukács, hogy Altenmarktban 
hogyan sikerült üzemanyagot szerez
ni. Az indulás estéjén 10 óra tájban ő 
és Napholcz bementek a faluban lévő 
német gépkocsitáborba és az ügyele
tes német őrmestert lepénzelték, hogy 
engedjen egy kétszáz literes hordót el
emelni, tele naftával.

Sikerült is a hordót kigurítani a tá
borból, de nagyon nagy szerencséjük 
volt, mert ha a cirkáló őrök észreveszik 
őket, hát beléjük lőnek. így aztán 
Lukács és Napholcz ügyességén mú
lott, hogy a kétszáz liter nafta segítsé
gével nem kellett lehagynunk egy ko
csit sem az adóból.”

Érdekes volt a lakosság viszonya a 
helyi náci vezetőkhöz. Gepping kör
nyékének ún. náci Gauleitere annyira 
ellenszenvessé vált az ottaniaknak, 
hogy Hoffman György leírása szerint 
többször megverték. Á front közeledté
re SS-egyenruhában elmenekült egy 
kerékpáron, hátrahagyva családját, 
házát, földjeit.

Mariakirchenben ugyancsak közutá
latnak örvendett az a tanító, aki az ot
tani náci vezető volt. Állítólag szintén 
kapott már verést, mire a magyarok 
odaértek. Geppingben egy erdőben 
táboroztak, és lesték a híreket:
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„Az adóállomásnak volt egy hatalmas 
telepeskészüléke, fejhallgatós. Ezen a 
rádión naponta rendszeresen hallgattuk 
Amerika magyar nyelvű leadásait. Es
ténként háromnegyed kilenckor, már 
majdnem egészen sötétben, körülálltuk 
a készüléket, Gelle vagy Szlovák beállí
totta és leült eléje, fülén egyik hallgató
val, a másikat felakasztotta a rádióra. 
Elég tűrhetően hallotta mindenki a fa tö
vébe letett rádió suttogását. ... Ez a ké
szülék kötött csak össze bennünket a 
külvilággal, hiszen teljesen »elzárt« éle
tet éltünk itt az erdőben.”

A szovjet csapatok közeledtére to
vább menekültek nyugat felé, és végül 
Mariakirchentől pár kilométerre a Satt
lern falu feletti erdőben táboroztak le, 
hogy bevárják az amerikaiakat. Féltek 
az SS-től, és fenyőágakkal álcázták a 
kocsikat nemcsak a repülők, hanem 
földi figyelők elől is.

Rádióhírt fogtak 1945. május 9-e 
előtt: „Münchenben kitört a forradalom 
és a tömeg elfogta Goebbelst több ve
zető nácival együtt.”

Asattlerni erdőbe egy dzsipen néhány 
amerikai katona érkezett, és lefoglalta a 
kocsikat. Azok mellett éppen nem volt 
senki, csak az egyikben aludt egy kato
na. A kocsi ajtózárát szétlőtték, hogy ki
nyithassák. A felébredt katona éppen ott 
állt, hogy kinyissa, amikor az ajtón át 
combon lőtték. Az amerikaiak azonnal 
kórházba vitették, és elnézést kértek az 
incidensért. Korrektül kezelték a magya
rokat. Május 7-én az egész oszlop visz- 
szament az erdőből Mariakirchenbe, 
ahol május 20-ig állomásozott az adóbe
rendezés. Május 20-án Soós László és a 
gépkocsivezetők Nürnbergbe vitték az 
egész vontatmányt, ahol átadták az 
amerikai hadsereg hadizsákmánygyűjtő 
szolgálatának. Soós öt nap múlva ame
rikai katonai teherautón érkezett vissza 
Mariakirchenbe.

Hoffman György utolsó bejegyzése 
az adóállomásról:

„Adó elmegy Nürnbergbe. Laciék öt 
nap múlva amerikai teherautón jönnek 
vissza.”

A tisztek, a legénység és a család
tagok kb. hat hónapig maradtak Mari- 
akirchenben, majd valamikor október 
táján jutottak vissza Magyarországra -  
főleg, aki akart. Soósék visszajöttek.

A kísérleti adó az irodalomban

Soós László, a mozgó adó egykori pa
rancsnoka Fehér pázsit (dokumentum
regény a második világháborúból) cí
men írta meg visszaemlékezéseit a 
VKF 6. osztály alárendeltségébe tarto
zó ukrajnai haditudósító különítmény
ről. Saját személyét Borostyán had
nagyként szerepelteti a regényben.

Munkájában külön fejezetként szere
pel a „Kísérleti adó”.

A regényben említés történik egy 
szabotázsról, miszerint az adó a né
metek pápai repülőtere részére dolgo
zott volna, és Soós egy szélviharban 
kint hagyatta a Magirus-antennákat, 
amelyek tönkrementek. Ezt az ese
ményt Hoffman György nem írta le a 
naplóban, de Soós László kezeírásá- 
val a napló 42. oldalán pársoros utalás 
van arra, hogy a dolog megtörtént. 
Soós testvérhúga, Faludiné is úgy 
mondta el Csipkés Ernőnek, hogy a 
szabotázs megtörtént, a nyilasok elvit
ték Soóst, aki felett német katonai bí
róság ítélkezett. Valószínűleg enyhén, 
hiszen a helyén maradhatott.

A regényben szereplő Csergő ezre
dest a valóságban Csikósnak hívták, H. 
Gy. is megemlíti, hogy beszélt az embe
rekhez egy református templomban.

Tudomásunk van egy további epi
zódról: Noszlopon kiépítettek egy pár 
kilométeres telefonvonalat, hogy az 
adón keresztül a Budapest I. műsort, 
riasztási szöveget stb. lehessen köz
vetíteni. Nagy botrány lett, amikor té
vedésből valamelyik katonai parancs
nokság telefonbeszélgetése került a 
moduláló vonalra, és azt kisugározták.

Azt a tényt is érdekesnek tartjuk, 
hogy milyen nagy becsben volt egy rá
dióadó az akkori világban, végül min
denütt kaptak üzemanyagot a tovább
haladáshoz, és minden kocsielkobzási 
kísérletet sikerült kivédeniük. Maguk 
az SS-ek sem mertek kikezdeni velük.

A háború után, 1949-ben Soóst bele
keverték egy kémkedési ügybe, mely
ben 1950 szeptember 18-án hűtlenség 
vádjával bűnösnek találták, és három év 
fegyházra ítélték. Az ügyben hetedren
dű vádlott volt. 1953-ban szabadult, 
1959-ben rehabilitációért folyamodott. A 
tanúvallomások olyan valószernek vol
tak, hogy az ügyészség nem mert állást 
foglalni ártatlansága mellett, hanem sa
lamoni döntést hozott: kegyelemből 
mentesítették a joghátrányok alól. Do
kumentumregényét 1957 és 1959 kö
zött írta, de 1960-ban a kiadó szándéka 
ellenére sem jelenhetett meg. Végül 
1983-ban adták ki a könyvet, szeren
csére az író még megérhette.

1967-ben a BM III/2. osztálya foglalko
zott személyével, tisztázták katonai 
múltját. Kiderítették, hogy az 1942. évi 
32. Honvédségi Közlöny 766. oldalán 
(valóban) előléptették főhadnaggyá, és 
az 52. számú Közlöny szerint dicséret
ben részesítették. 1987-ben a BM még 
figyeltette a lakását, ún. lakcímfigyelő la
pot állítottak ki róla. 1993-ban halt meg.

1985-ben „A magyar rádiózás törté
nete a felszabadulásig” című könyvé
ben Sugár Gusztáv gyakorlatilag a Fe
hér pázsit szövegét idézte, amikor a

Kísérleti adóról írt. A forrásmunkák kö
zött meg is említette ezt a művet, 
azonban új ismeretekkel nem szolgált.

A Rádiótechnika 2001-es évköny
vében Balás B. Dénes írt cikket „A ma
gyar mozgó adóállomás” címen, Kom- 
porday Aurél elmondása és átadott 
fényképei alapján. A szerző elsősor
ban a műszaki részleteket próbálta le
írni, és csak háttérinformációként kö
zölte a légvédelmi riasztás rendszerét 
és egyebeket. Ekkor még nem tudott a 
naplóról, így annak információit nem 
dolgozhatta bele a cikkbe.

Katonai kalózrádiók

Végezetül essen szó a tudomásunkra 
jutott magyar katonai kalózrádióról, 
melyek a honvédségi szervezésen kí
vül, de katonák kezdeményezésére és 
tevékenységével működtek.

Az egyik ilyen berendezés a Posta Kí
sérleti Állomás által 1930-ban épített 
750 W-os adó volt, melyet a Posta rádi
ósai 3 kW-os MATOM-adóként ismer
tek. Magyari és Tomcsányi mérnökök 
készítették, az ő nevük kezdőbetűiből 
alakult az adó neve. (Két darab 1,5 kW- 
os végcsöve miatt hívták 3 kW-osnak.)

Az adóberendezés 1944 őszén a 
kassa-enyickei rádióállomáson üze
melt, a leszerelés alatt álló kassai adót 
helyettesítette, amíg Lakihegy adását 
fogni lehetett. Mialatt a rádióállomást 
vezető Susánszky László mérnök a le
szerelt berendezéseket kísérte Ma
gyaróvárra, az Enyickén maradt sze
mélyzet egyik tagja felajánlotta az adót 
a magyar katonai haditudósítóknak.

Susánszky Lászlót idézzük:
„Miután a most ideérkező pótkocsis 

gépkocsival ezt az adót is vissza kellett 
volna szállítani Kassáról, a haditudósító 
dr. Hegedűs Ferenc főhadnagy letartózta
tással fenyegetett, ha elszállíttatnánk az 
adót. Végül is az adó Enyickén maradt, 
majd mint II. Rákóczi Ferenc adó folytatta 
pályafutását katonai irányítással.

Eközben az enyickei rádióállomás 
épületét szovjet repülőgépről géppuska
tűz érte, de jelentős kár nem keletkezett. 
E napokon Margitfalvi Sándort, a kassai 
postaigazgatóság vezetőjét is bevonták 
a haditudósítók akciójába, aki azt taná
csolta, hogy a bajok megelőzése érde
kében minél előbb hagyjam el Kassát.

Ez 1944. december 6-án az utolsó 
szállítmányozáskor történt, amikor el
hagytuk Kassát. Útközben Szepsiben az
I. hadsereg híradó parancsnokánál is jár
tam, ahol megtudtam, hogy a postai adó 
lefoglalásánál tevékenykedő Hegedűs 
Ferenc aláírás ismeretlen tisztet takar.”

így írta le Susánszky László az adó 
katonai lefoglalásának történetét 1990- 
ben a postamúzeumi évkönyv részére.
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Előtte 1987-ben Balás Dénesnek sze
mélyesen elmondott olyan részleteket 
is, melyeket fenti írásából kihagyott.

Balás Dénes feljegyzéseiből:
„Az adóállomás leszerelésekor 1944 

decemberében egy (nyilas) katonatiszt 
odajött hozzám az enyickei állomásra, 
hatalmas farkaskutya kíséretében, hogy 
átveszi az állomást, hagyjak ott min
dent. Mondtam neki, hogy nekem utasí
tásom van az elszállításra, és engem 
semmiféle parancs nem érdekel. Ekkor 
már csak a MATOM-adó volt Kassán. 
Durván megfenyegetett, hogy »van 
még üres ág a kassai Fő utca fáin ma
gának is, amire felhúzhatjuk.« Távozá
sa után telefonon felhívtam Margitfalvi 
postaigazgatót, aki azt tanácsolta, hogy 
hagyjam ott az adót, és tűnjek el Kassá
ról, mert már szálka vagyok a nyilasok 
szemében... Szóval ez a Hegedűs Fe
renc főhadnagy aztán visszajött valami 
hamis paranccsal, és kérdezte, hogy 
most már rendben van-e az átadás. 
Mondtam, hogy igen, és gyorsan eltá
voztam a teherautóval. (Az adó helyett 
az egyik kolléga bútorait vittük.)

A MATOM-adóval ez a katonatiszt 
mozgó állomást szervezett, a kassai stú
dióból lemezeket és lemezjátszót foglalt 
le, és végigzenélte a Felvidéket, talán 
Pozsonyig is eljutott. Túl sokáig nem te
vékenykedhetett, mert az oroszok gyor
san törtek előre. Hogy a MATOM-adóval 
végül mi lett, azt nem tudom.”

A kis teljesítményű adó alkalmatlan 
volt arra, hogy nagyobb területet besu
gározzon, Kassán is csak a várost és 
környékét látta el műsorral. Ötven év
vel az események után úgy véljük, 
hogy az illető tisztnek vagy felettesé
nek egyéni ambícióit volt hivatva kielé
gíteni ez a rádióállomás...

Hasonlóan magánakciónak lehet te
kinteni annak a rövidhullámú katonai 
rádióállomásnak a tevékenységét, 
melynek személyzete a háború végén, 
osztrák területen úgy érezte, hogy va
lamit tennie kell, és hivatalos közlemé
nyek helyett különböző felhívásokat és 
állásfoglalásokat sugárzott.

Kelenváry János László erről (egy 
Ausztriában tevékenykedő haditudósító 
(?) különítmény utolsó ténykedéseiről) 
szóló cikke valószínűleg a Szabad Eu
rópa című újságban jelent meg. Először 
lapot adtak ki, melyet motorkerékpáros 
küldöncök útján terjesztettek, majd el
határozták, hogy üzembe helyezik rö
vidhullámú rádióállomásukat. Idézzük:

„Magyar Őrszem rádió a 41 méteren
Rádiós szakembereink rövidesen 

üzemképessé tették a rádióskocsira 
szerelt adóállomást. Arról szó sem le
hetett, hogy a német katonai hatósá
gok engedélyezzék az üzembe helye
zést, és áramot adjanak. Veszélyes 
megoldást választottunk. Kalózrádió

szerepre vállalkoztunk. Az áramot a 
mellettünk futó távvezetékről szabá
lyosan loptuk, és figyelő szolgálatot 
tartottunk. Megkezdtük az adást a 41 
méteren. Hívójelünk a Szózat első so
rának kezdő dallama volt, amelyet 
szájharmonika játszott rá zselatinle
mezre. Bemondónk Joó László karpa- 
szományos honvéd, civilben fiatal szí
nész bajtársunk volt. Naponta félórát 
sugároztunk. Persze a német lehallga
tó szolgálat élénken kereste a titkos ál
lomást, de mire cirkáló kereső gépko
csijuk a környékre került, addigra az 
adást beszüntettük, és minden áruló 
nyomot eltüntettünk.

Adásainkban a Magyar Őrszemben 
megjelent cikkeink nyomán hangsúlyoz
tuk, hogy mi nem Hitlerért, hanem kizáró
lag nemzeti érdekeinkért vettünk eddig 
részt a háborúban. A rádiórészleg a Leib- 
nitz-spielfeldi hegyi nyaraló területén fek
vő egyik kiutalt villában működött.

...egészen a fegyverletétel napjáig 
zavartalanul folytattuk adásainkat. Er
re annál is nagyobb szükség mutatko
zott, mert Magyarország teljes meg
szállása után az addig Magyaróvárott 
működő »Csak azért is rádió Buda
pest« is szovjet kézre került. A másik 
rádióállomás, amelyik magyar nyelven 
sugárzott, náci kézben volt, a Marisch- 
Ostrau-i Donau sender. De az sem 
működött már. Ez az adó sugározta 
addig magyar adásaiban, hogy 
»Kolozsvár, Debrecen, Szeged, Buda
pest harangjai szólítanak. Halljátok? 
Magyarok, higgyetek, magyarok, bíz
zatok, nem veszhetünk el.«”

A leibnitz-spielfeldi szerkesztőséget 
és rádióállomást is egy szerkesztő-fő
hadnagy irányította, aki szentül meg 
volt győződve arról, hogy valami na
gyon hazafiasat és hasznosat csinál. 
Sok évvel a háború után írott vissza
emlékezéséből is tükröződik a meg
szállottság, párosulva politikai naivi
tással.

A szerzők köszönetét mondanak 
mindazoknak, akik segítették a ma
gyar mozgó adóállomás sorsának fel
derítését. Első helyen kell említeni né
hai Komporday Aurél mérnököt, aki 
fényképek átadásával és az adó létre
hozásának elbeszélésével járult hozzá 
munkánkhoz. Köszönettel tartozunk 
Faludi Lászlóné Soós Mária Magdol
nának, aki Hoffmann György naplóját 
rendelkezésre bocsátotta, és saját 
emlékeit is elmondta. Továbbá Váradi 
Lászlóné Czepek Magdolnának, Ács 
Anna történésznek, Síkos Gyulának a 
noszlopi helyszínek és események be
mutatásáért, néhai Susánszky László 
mérnöknek a MATOM-adóval és Ma
gyaróvárral kapcsolatos emlékei köz
léséért. Köszönet a Postamúzeum

munkatársainak a fényképreprodukci
ók elkészítéséért és a postamúzeumi 
évkönyv cikkének átadásáért.

A mozgó adóállomás legénysége 
és tisztikara (1944. november 6-án a 
Budapestről Noszlopra való áttelepü- 
léskor)

Tisztek: Soós László főhadnagy, 
Kemenes H. hadnagy, Kiss Rezső 
zászlós

Gépkocsivezetők: Péterfi Ferenc ti
zedes, Leitner Ferenc tizedes, Aranyi 
Imre honvéd, Lehőcz István szakasz
vezető, Tiszavölgyi Antal honvéd, 
Vaderna Béla honvéd, Halász István 
honvéd, Bugyi József honvéd, Radnóti 
Oszkár őrvezető, Bíró György őrveze
tő, Perge István tizedes, Napholcz Já
nos honvéd, Lauter Kálmán honvéd

Műszerészek: Geszler szakaszve
zető, Illés Sándor tizedes, Lukáts Kál
mán honvéd, Kasza László honvéd, 
Kristóf István tizedes, Vörös Ferenc 
karpaszományos őrvezető

Orszolgálatos legénység: Felső Jó
zsef szakaszvezető, Molnár szakasz
vezető, Bányai Imre tizedes, Hódy Pál 
őrvezető, Szlovák Gyula őrvezető, Gu
ba István őrvezető, Száraz István hon
véd, Csontos Illés honvéd, Tandi Sán
dor honvéd, Gorszki Tivadar honvéd, 
Szele József honvéd, Pfendert Antal 
honvéd, Schubert Ferenc honvéd, Lé
vai István honvéd, Kozmán István 
honvéd, Bállá Antal honvéd, Pester 
Géza honvéd, Spacsek Antal honvéd, 
Tóth K. Ernő honvéd, Opré Antal hon
véd, Fehér István honvéd, Harmati Jó
zsef honvéd, Kajtár János honvéd, Sí
pos Károly honvéd, Horváth Kálmán 
honvéd

írnok: Mildovics Ferenc honvéd
Később csatlakozott tisztek: Mayer 

szds, Nits zászlós

Felhasznált irodalom

Ács Anna: Noszlop. Könyvesház Kht.
Balás Dénes: A magyar mozgó adó

állomás története. Rádiótechnika Év
könyve 2001, Budapest.

Sárhidai Gyula: A m. kir. Honvédség 
gépjárművei. Bp., Zrínyi Kiadó.

Soós László: Fehér pázsit. Doku
mentumregény a második világhábo
rúból. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 
1983.

Sugár Gusztáv: A magyar rádiózás 
története a felszabadulásig. Posta Rá
dió- és Televízióműszaki Igazgatóság, 
Budapest. 1985.

Susánszky László: Kassa és Ko
lozsvár rádiós szemmel. Postamúzeu
mi évkönyv, 1990, Budapest.
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ABV-anyagok terjedésének numerikus, 
számítógépes szimulációja

Ács Beatrix -  MH Vegyvédelmi Információs Központ 
Csók László -  MH Vegyvédelmi Információs Központ 
Csurgai József -  MH Vegyvédelmi Információs Központ 
Goricsán István -  BMGE áramlástani tanszék 
Halász László -  ZMNE vegyi és környezetbiztonsági tanszék

Napjainkban a nemzetközi terrorizmus fenyegetése miatt 
sajnos egyre inkább realitássá válik különböző atom, bi
ológiai, vegyi anyagok (továbbiakban ABV-anyagok) al
kalmazásának veszélye lakott környezetben, illetve ob
jektumok belsejében. A világban létező, az ABV-szeny- 
nyezettségek terjedésére kidolgozott makroszkopikus 
modellek azonban nem veszik figyelembe a terjedést 
közvetlenül befolyásoló tereptárgyak és az épített létesít
mények hatását. A Magyar Honvédség csapatainak és a 
katasztrófavédelmi szakemberek/szakerők védelme 
szempontjából szükségessé vált az ABV-anyagok szá
mára számítógépes terjedési modellek kidolgozása az 
alábbi esetekre: épületen belüli terjedés, városi terjedés 
vegyi üzem balesete esetén, terepen történő terjedés.

Kutatásunk célja az ABV-események következtében 
lakott településeken, védett objektumokban és környeze
tükben kibocsátott szennyező anyagok transzmissziós és 
emissziós előrejelzési rendszerének kidolgozása a mete
orológiai viszonyok, a domborzat és tereptárgyak módo
sító hatásai figyelembevételével. Erre az ABV-anyagok 
terjedésének numerikus, számítógépes szimulációja ad 
lehetőséget.

Mivel fontosnak tartottuk a végrehajtandó kutatási fel
adat során a számítógépes szimulációk helyességének 
gyakorlati mérésekkel történő validitálással való igazolá
sát, így kidolgoztunk egy hároméves kutatási tervet, mely 
során az első évben az alábbi részfeladatokat fogalmaz
tuk meg, és hajtottuk végre:

-  Vegyi üzem balesete esetén bekövetkező városi ter
jedés numerikus szimulációja és az eredmények kísérle
ti ellenőrzése.

-  Szennyező anyagok terepen történő terjedésének 
numerikus szimulációja és az eredmények kísérleti ellen
őrzése.

-  Épületen belüli terjedés numerikus szimulációja és az 
eredmények kísérleti ellenőrzése.

1. Az áramlások numerikus szimulációjának elvei

Az atmoszférába jutó atom, biológiai, vegyi anyagok a le
vegővel együtt terjednek, így a levegő áramlásának nu
merikus szimulációja lehetőséget ad a terjedés meghatá
rozására, előrejelzésére és az azt befolyásoló tényezők 
hatásainak megismerésére.

Az elmúlt években az áramlástan, a numerikus mód
szerek és a számítástechnika fejlődésének köszönhető
en az áramlások számítása, numerikus szimulációja terü
letén rendkívül gyors fejlődésnek lehettünk tanúi.

Az eljárás alapja, hogy a vizsgált teret felosztjuk nagy
számú térfogatrészekre, cellákra. Az általunk alkalmazott 
Fluent szoftver a véges térfogatok elvén működik. A kis

Lajos Tamás -  BMGE áramlástani tanszék 
Pintér István -  HM Technológiai Hivatal 
Solymosi József -  ZMNE vegyi és környezetbiztonsági tanszék 
Vincze Árpád -  ZMNE vegyi és környezetbiztonsági tanszék 
Zelenák János - MH Vegyvédelmi Információs Központ

1. ábra: A Fluent számára készített numerikus városmodell

3. ábra: Koncentrációmegoszlás 1,5 m magasságban
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-  Hálógenerálás: cellák alakjának meghatározása, mé
retváltozás előírása, a szögtorzulás minimalizálása.

-  Modell felállítása: stacionárius-instacionárius áram
lásszámítás, turbulenciamodell, sűrűségmodell, többfázi
sú modellek.

-  Peremfeltételek megadása (sebességprofilok, turbu
lencia-peremfeltételek, termikus peremfeltételek).

-  Numerikus módszerek megválasztása (megoldó, nyo
más-sebesség kapcsolat, időbeli diszkretizálás, alulrelaxá- 
ció, upwinding, multigrid lehetőségek megválasztása).

-  Kiértékelés: felületi, térfogati integrálok, skalárok 
megjelenítése, vektorok, áramvonalak megjelenítése, 
időfüggés bemutatása.

2. Vegyi üzem balesete esetén bekövetkező városi 
terjedés numerikus szimulációja és az eredmények 
kísérleti ellenőrzése

térfogatú cellák falain egyszerűen ellenőrizhetővé válik a 
be- és kilépő tömeg-, illetve impulzusáram mennyisége. 
A fluxusok ily módon való kezelése egyben azt is biztosít
ja, hogy a megmaradó mennyiségeket csak kis számítá
si hiba terhelje. Ezt a módszert e kedvező tulajdonsága 
miatt széles körben alkalmazzák a numerikus áramlástan 
területén.

Jelentős nehézséget jelent azonban a turbulencia je
lenségének figyelembevétele, ugyanis a turbulens se
bességingadozások frekvenciájának skálája igen széles, 
vagyis a turbulens áramképstruktúrák, -örvények mérete 
nagy tartományt fog át. Emiatt az áramlást leíró differen
ciálegyenleteinket nagyon finom felosztású hálózat segít
ségével kellene megoldani, azonban ez a jelenlegi mód
szerek és számítógép-kapacitások mellett nem vagy 
csak gazdaságtalanul alkalmazható. Tehát a turbulenciát 
modellezni kellett. Azonban a jelenleg elérhető turbulen- 
ciamodellek közül egyik sem mondható általános érvé
nyűnek, így a modellezendő jelenség tulajdonságai alap
ján kell eldöntenünk, hogy melyik utat választjuk ennek 
az igen fontos áramlási jellemző hatásának figyelembe
vételére.

Kutatásaink során széleskörű elemzés és tapasztalat- 
szerzés után a numerikus áramlástani szoftverek közül a 
piacvezető Fluent szoftvert választottuk ki és alkalmaz
tuk. Ezzel a szoftverrel az áramlástani és hőtani problé
mák széles körét tudjuk megoldani, így többek között az 
alábbiakat:

-  háromdimenziós stacionárius és instacionárius, lami
náris és turbulens áramlások számítása,

-  az összenyomhatóság figyelembevétele,
-  hőátadás, hővezetés, sugárzás számítása,
-  égés, kémiai reakciók egyidejű meghatározása,
-  kétfázisú közegek (porszemcsék áramló közegek

ben, gázbuborékok folyadékban) áramlásának a model
lezése,

-  kavitációs áramlások,
-  áramlás szűrőkben, membránokon keresztül.

A Fluent szoftver alkalmazásának lépései -  ugyanúgy 
mint a többi numerikus szimulációs szoftver esetében -  
az alábbiak:

-  Az áramlási tér geometriai modellezése: CAD (Com
puter Aided Design -  számítógéppel támogatott terve
zés) program segítségével megszerkesztjük az áramlási 
teret határoló felületeket. Fontos szempont a szimmetri
ák kihasználása, a tér kapcsolódása a környezethez.

2.1. Az áramlás és a szennyezőanyag-terjedés numeri
kus szimulációja

A modellezendő baleset: egy vegyi üzem épülete előtt 
egy gázt szállító gépkocsi tartályának sérülése következ
tében ismert térfogatáramú gáz kerül a levegőbe.

Meghatározandó: a baleset környezetében lévő város
rész kijelölt pontjaiban a koncentráció értéke.

2.1.1. A vizsgált városrész numerikus modelljének 
elkészítése
Az első lépés a numerikus eljárások módszerének meg
felelően az áramlási tér geometriájának definiálása, ami

5. ábra: Terepmodell
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jelen esetben a városrész épületeinek modellezését je
lenti. A Fluent szoftver számára CAD kóddal (Rhinocer
os) meghatároztuk a városrész épületeinek geometriáját. 
Az 1. ábrán a teljes modellezett városrész látható a vá
rosközpont és a hidak modelljeivel.

2.1.2. A számítási tér, kiinduló adatok, peremfeltételek, 
turbulenciamodellek
A Fluent általános célú áramlásszimulációs szoftver, 
ezért alkalmazásánál nemcsak a kiinduló adatokat kell 
meghatározni, hanem a feladattól függően a felajánlott 
lehetőségek közül ki kell választani az áramlási folyama
tok leírásának módszerét. Esetünkben a vizsgált tér geo
metriája igen bonyolult volt. A hálózás szempontjából 
igen sok kritikus pont van, különösen épületfalak, tetők 
találkozásánál, ami megnehezíti a számításhoz szüksé
ges háló elkészítését. Igen sok munkát igényelt az épü- 
letmodelleken a hálózáshoz szükséges kis korrekciók el
végzése is.

Esetünkben az adott feladatnak a nem strukturált há
ló felelt meg. A nem strukturált háló jellemzője, hogy tel
jes egészében tetraéder cellákból épül fel, ami szá
munkra rugalmas hálózást és jó konvergencia
jellemzőket biztosít. Egyedüli hátránya, hogy az auto
matikus hálózásnál a hálóméret csak részlegesen sza
bályozható.

A modell körül 1 km-nek megfelelő méretű üres terüle
tet vettünk annak érdekében, hogy a peremfeltételek he
lyileg ne befolyásolják közvetlenül az áramlási viszonyo
kat. A számítási tér magassága 600 mm volt, ami 300 m- 
nek felel meg. A teljes számítási teret (kb. 5 mx4,6 
т *0 ,3  m) a szoftver 978 000 cellára bontotta. A számí
tási idő 1,8 GHz-es processzorral esetenként megköze
lítőleg 1,5 nap volt.

A szélirányba eső peremen a sebesség és a turbulen
cia intenzitásmegoszlását a szélcsatorna-kísérleteknek 
megfelelően írtuk elő. Kilépésnél állandó nyomású pe
remfeltételt adtunk meg. A vizsgált térfogatot felülről ha
tároló síkon szimmetriafeltételt írtunk elő, azaz ezen a sí
kon nincsen átáramlás.

A szimulált baleset során a levegőbe jutó gázt repre
zentáló nyomgázt térfogat forrásokkal vezettük be a szá
mítási térbe: az adott útszakaszok felett elhelyezkedő 
cellák egy részét elkülönítettük, és ezeken keresztül any- 
nyi metán lépett be a térbe, mint a szélcsatorna modell
kísérletek során.

2.1.3. A számítási eredmények bemutatása 
A Fluent az általános felhasználásnak megfelelően sokol
dalú szolgáltatást nyújt az eredmények megjelenítése te
rületén. A tér kiválasztott pontjában megadja nemcsak a 
pontot körülvevő cellában érvényes sebesség- és kon
centrációértékeket, hanem az adott pontban érvényes in
terpolált értékeket is. Ezen túlmenően igen felhasználó- 
barát módon képes megadni a koncentráció és a sebes
ség nagyságának térbeli eloszlását, a sebességvektoro
kat síkban, térben, a házak felületén keletkező nyomás 
eloszlását stb.

A 2. ábrán a vizsgált városrész egy részén láthatók az 
áramlási sebességvektorok DNy-DDNy széliránynál, a 3. 
ábrán a talajszint fölött 1,5 m magasságban. A sebesség- 
vektorokat a sebesség nagysága szerint színeztük.

2.2. A számítási és a mérési eredmények összevetése

A 4. ábrán a mintavételi pontokban a szélcsatornával 
mért (folytonos vonallal összekötött négyzetek) és a Flu- 
enttel számolt (függőleges szakaszokkal kijelölt koncent
rációintervallumok) dimenziótlan koncentrációértékeket 
hasonlítjuk össze. A diagram alapján megállapítható, 
hogy a mért és a Fluent-kód alkalmazásával kapott ered
mények az áramlás bonyolultsága ellenére általában el
fogadható mértékben megközelítik egymást. Általános
ságban azonban leszögezhető, hogy a Fluent-kód kissé 
alábecsüli a koncentrációt.
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2.2.1. A szélcsatornával és numerikus szimulációval ka
pott eredmények összevetése
Összefoglalva megállapítható, hogy a Fluent igen meg
bízható kvalitatív és jó közelítésként alkalmazható kvan
titatív eredményeket szolgáltat a városi környezetben a 
levegőbe jutó anyagok terjedésének leírására. A számí
tási beállításokkal (peremfeltételek, turbulenciamodell, a 
cellák száma és struktúrája) kapcsolatos további tapasz
talatok növelhetik a szimuláció pontosságát.

3. Szennyező anyagok terepen történő terjedésének 
numerikus szimulációja és az eredmények kísérleti 
ellenőrzése szélcsatorna-vizsgálattal

3.1. Szennyezők terepen történő terjedésének numeri
kus szimulációja

3.1.1. A modellezett terep, kiinduló adatok 
és a kibocsátás
A vizsgálatokhoz felhasználtuk egy Budapest környéki te
rület digitális terepmodelljét (M-34-125-D DTA-50 + 
DDM-50) amely az 5. ábrán látható. Ennek alapján elké
szítettük a Fluenthez tartozó Gambit szoftverrel annak 
numerikus modelljét. A numerikus szimulációval vizsgált 
tér fő méretei 1:1000 méretarányban: a kifutási térrel 
együtt 4000x2000x2000 mm (hosszxszélességxmagas- 
ság), melyből a valóságos tereprész 3000x2000 mm. A 
cellák száma 400 ezer volt.

A szimulált baleset során ugyanúgy jártunk el, mint a 
városrész numerikus modellezésénél, vagyis a levegőbe 
jutó gázt a számítási térben reprezentáló nyomgázt térfo
gat forrásokkal vezettük be: az adott tereprészen elhe
lyezkedő cellák egy részét elkülönítettük a többi cellától, 
és ezekben annyi levegőt cseréltünk metánra, amennyit 
a szélcsatornás modellkísérletek során bebocsátottunk. 
Azonban a szélcsatorna modellkísérletnél megvalósított 
gázbevezetési módot (vonalforrások terelőlemezzel) a 
Fluent szoftver nem valósította meg pontosan.

3.1.2. A számítási eredmények
A 6. ábra mutatja a terjedésszámítás eredményeit, a 
forráscellákból kilépő gáz koncentrációjának hely sze
rinti eloszlását egy távolabbi és egy közelebbi felül- és 
egy oldalnézetben. Az eredmények összehasonlítható
sága érdekében itt is bevezettük a dimenziótlan kon
centrációt.

Az ábrából jól látható, hogy a gáz koncentrációja a vá
rakozásnak megfelelően az áramlás irányába csökken.

3.2. Terjedésvizsgálat szélcsatorna-kísérlettel

3.2.1. A terepmodell és a mérési módszer 
A felhasznált terepmodell alapján elkészítettük a 
numerikusán is modellezett terep 1:1000 léptékű modell
jét (lásd 7. ábra). Megfigyelhetők a talajon elhelyezett ér- 
dességi elemek és a referenciasebesség mérésére szol
gáló Prandtl-cső. A modellt (a 4 méteres szintvonalak
nak megfelelő) 4 mm vastag műanyag lemezből kivágott 
elemekből állítottuk össze. A 200 l/h CFI4 gáz bevezeté
se a megfúvási irányra merőleges 3 db, egymás mellé 
tett 60 mm hosszú, terelővei fedett vonalforráson keresz
tül történt.

A mintavétel a talajszint közelében 12 pontban rézcsö
veken keresztül történt. A mintákat azonos időpontban 
fecskendőkkel vettük.

3.2.2. A számítási és mérési eredmények összehasonlí
tása
A 8. és 9. ábra a forrás széliránnyal párhuzamos szim
metriasíkjában a forrástól való távolság függvényében 
mutatja a talaj menti dimenziótlan koncentráció számított 
(folytonos vonal) és mért (háromszögek) értékeit.

A 9. ábrában a dimenziótlan koncentrációt logaritmikus 
léptékben vittük fel, mert így a mért és számított értékek 
közötti különbséget jelző távolság a százalékos eltérés
sel arányos. A diagramok alapján megállapítható, hogy a 
forrás közelében lévő első két metszetben a számított ér-

|p > j|B>

12. ábra: Koncentráció időbeni változása (10 s-onként) a gáz 
egy sor anemosztáton keresztül történő impulzusszerű (1 s 
alatti) bevezetése esetén
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tékek közelítik a mértéket. A mérések alapján megállapít
ható, hogy a vizsgált szakasz középső részén a számítás 
nagyobb mértékű turbulens diszperziót, gyorsabb kon
centrációcsökkenést eredményezett, mint a mérés. En
nek egyik oka lehet a gázkibocsátás fizikai modelltől élté-
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13. ábra: A levegő relatív nedvességtartalma a nézőtéren

rő modellezése a numerikus szimulációnál. Ezt a felte
vést erősíti a mért és számított értékek jó egyezése a for
rástól távolabb.

4. Az épületen belüli terjedés numerikus szimulációja

4.1. Egy sportcsarnok belső terében bekövetkező terje
dés numerikus szimulációja

4.1.1. A numerikus modell
A numerikus szimulációt egy sportcsarnok háromdimen
ziós geometriai modelljén végeztük.

A modellben nem tudtuk figyelembe venni a csarnok 1 
m-nél kisebb részleteit (így például az üléseket, ruda
kat, csöveket), azonban tartalmazza a 6 m magasság
ban található 1 m><1 m méretű és az ideiglenes lelátó 
alatt 0,2 m magasságban található 2 mx2 m területű el
szívó nyílásokat, valamint a légbevezető anemosztá- 
tokat (fokozatmentesen szabályozható légbefúvó). A 
vizsgált tartomány két térrészből áll, a nagy légtérből 
és az ideiglenes lelátó alatti légtérből. A két térrészt el
választó ideiglenes lelátó felületének veszteségténye
zőjét 2-re becsültük. A belső tér numerikus hálóját a 11. 
ábra mutatja háromdimenziós vizsgálat esetében szin
tén a tetraéderhálót alkalmaztuk, a cellák száma 338 
775 volt.

A kísérlet során a közönség által kibocsátott hőt a lelá
tók és a küzdőtér felületének közelében elhelyezett térfo
gati hőforrásokkal modelleztük. A környezet felé leadott 
hőt csak a csarnok tetején vettük figyelembe. A világító- 
testek hőterhelését ugyancsak térfogati hőforrásokkal 
modelleztük 22 m magasságban.

A számítások egy részét kétdimenziós csarnokmodel- 
lel végeztük. Itt 10 650 háromszögcellát alkalmaztunk. A 
kétdimenziós modellek előnye, hogy számításigényük lé
nyegesen kisebb a teljes tér modelljénél, ugyanakkor ál
talában jól visszaadják az áramlás fő jellemzőit, és lehe
tővé teszik bizonyos modellváltozatok összehasonlítását.

4.1.2. Eredmények
Téli üzemben a bevezetett meleg levegő a sűrűségkü
lönbség miatt csak viszonylag hosszú idő alatt ér a néző
tér széksorai közelébe, nyári üzemnél azonban a hide
gebb levegő a lefelé irányított befúvónyílásokon keresz
tül hamar eléri a nézőket.

A 12. ábrán (nyári üzemállapotban a 625 000 m3/h tér
fogatáramú befújt levegő hőmérséklete 16°C) egy sor 
anemosztáton keresztül impulzusszerűen (1 s alatt) be
juttatott, 13 m3 gáz koncentrációjának megoszlása látha
tó 10 s-onként a nézők fejének magasságában. (A többi 
anemosztáton levegő áramlott be a csarnokba.) A számí
tás lefelé irányított anemosztátokkal készült. Látható, 
hogy a gáz koncentrációja a nézőtér egyes részein gyor
san nő, majd az elszívás következtében ugyancsak gyor
san csökken. 100 s után a bejuttatott anyag 96%-a eltá
vozott.

A Fluent alkalmazásával természetesen lehetőség van 
a nézőtéren kibocsátott anyag terjedésének szimulálásá
ra is: a 13. ábra a nézők által kibocsátott vízgőz (0,0187 
g/s/fő) miatt kialakuló relatív nedvességtartalom-megosz
lást mutatja a nézőtéren.

4.2. Épület belső terében kialakuló terjedés vizsgálata 
numerikus szimulációval és az eredmények összehason
lítása
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4.2.1. A numerikus modell
Elkészítettük egy kísérleti modellépület belső terének nu
merikus modelljét, amelyet a 14. ábra mutat be.

A szennyező anyag terjedését a Fluent numerikus 
áramlástani kód felhasználásával számítottuk. Az előző 
fejezetben tárgyalt metán nyomgáz bevezetéseket (1. 
pont a bejárat középvonalában, 2. pont az ajtó mellett az 
oldalfalnál) mint tiszta metán gáz bebocsátásokat 
numerikusán szimuláltuk.

A részletes, nagy cellaszámú hálózás, illetve a futtatá
sok alatti hálófinomítás célja a források és az épületmo- 
dell bejárata, illetve az elszívási helyek környezetében a 
turbulens áramkép és a szennyezőanyag-terjedés mind 
pontosabb numerikus számítása volt.

Numerikus számítás esetében a geometriai tér beháló- 
zása, a peremfeltételek és a szimuláció beállítási para
méterei az alábbiak voltak:

A 15. ábrán látható, ahogy a nyomgáz a bejárattól a ki
áramlás irányát követve, kissé emelkedve egyenesen a 
hátsó fal felé indul, majd az elszívás felé feláramolva az
5. perc végére már bejut az elszívórendszer nyílásaiba. 
Ezután a nyomgáz az épületmodell teljes térfogatában 
kezd szétterülni, és az oldalsó, belső, pangó térrészeken 
is feldúsul. Az utolsó felvételekről egyértelműen látszik, 
hogy a 12. perc végére már szinte csak a bejárat két ol
dalán alul található olyan zóna, ahová nem jutott el a gáz.

4.3. A számítási és a mérési eredmények összehasonlí
tása

Az eredmények összevetéseként, a c* dimenziótlan kon- 
centráció(l) értékeit a mért és számított adatokra a 16. 
ábrán látható pontokban adjuk meg az alábbi diagramon.

-  a felépített épületmodell mérethű numerikus leképe
zése M 1:1 méretaránnyal;

-  a levegő ajtón keresztüli valósághű szabad beáram
lásához egy „numerikus előteret” hoztunk létre:

-  a metán bebocsátásához az azt bevezető csővezeté
ket is modelleztük, sebesség peremfeltétellel adott a gáz
bejuttatás;

-  az elszívásoknál hasonló, de negatív előjelű sebes
ség-peremfeltételt alkalmaztunk;

-  a cellaszám a végső számítási verzióban 246 ezer 
volt. Előzetesen különböző sűrűségű hálók alkalmazásá
val ellenőriztük az áramkép cellaszám-függetlenségét;

-  k-e turbulenciamodellt alkalmaztunk;
-  a nyomgázterjedés számításánál figyelembe vettük a 

gravitáció hatását, aminek fontosságát az épületmodell 
belső terében a jellemzően kis áramlási sebességek in
dokolták;

-  a stacioner levegőáramlás áramképének kiszámítása 
után a metán bejuttatásának indításától számítva időfüg
gő futtatással iteráltunk, valóságos időléptékkel, percen
kénti adatmentéssel, mindkét forrás esetére legalább 10 
perces időtartamot vizsgálva.

-  a nyomgáz bejuttatásának kezdetétől számítva 2, 5 
és 10 perc elteltével végzett mérések eredményeit ha
sonlítottuk össze az ugyanezekhez az időpontokhoz tar
tozó számítási adatokkal.

4.2.2. A számítási eredmények
A numerikus szimulációval a vártnak megfelelő áramké
pet kaptunk. A nyitott ajtón keresztül beáramló közeg-su
gár körül leválási tér, egy-egy pangó zóna jön létre.

A metán dimenziótlan koncentrációkontúrját mutatja a 
bejáratnál beáramló szennyezett anyag esetén a 15. áb
ra a forrás indítása utáni első 12 percben, percenként.

A hányados egységnyi értéke a mért és a számított ada
tok tökéletes egyezését jelentené. Látható, hogy a kon
centrációviszony számos esetben kisebb mint egységnyi, 
tehát a mérési eredményeknél nagyobb koncentrációk 
adódnak a numerikus szimuláció során. Néhány értéktől 
eltekintve viszonylag jó egyezés adódott az ajtót tartal
mazó és az azzal szembeni falon, valamint a talaj fölött 
(1-12 mérési pontok). Jelentősebb eltéréseket a tetőn ta
pasztaltunk (21-24 pontok): a mért értékeknél nagyobba
kat eredményeztek a számítások.

5. Összefoglalás

Kutatásunk legfontosabb célja annak vizsgálata volt, hogy 
a jelenleg legszélesebb körben alkalmazott, legkorszerűbb 
Fluent 6.1. numerikus szimulációs kód milyen mértékben 
alkalmas a légáramlással együtt terjedő ABV-anyagok ter
jedésének leírására. Külön célként fogalmaztuk meg a lé
tező térinformatikai rendszerek beintegrálását az értékelő 
szoftverbe, amely főként a domborzati terjedésnél került 
közvetlen felhasználásra. Három különböző alapesetben 
vizsgáltuk meg szélcsatorna-kísérlettel és numerikus szi
mulációval a szennyező anyag terjedését:

-  egy utcán, baleset során kiszabaduló szennyező ter
jedése városban,

-  szennyező anyagok terepen történő terjedése,
-  egy sportcsarnok belső terében (csak numerikus szi

muláció) és egy épület belső terének hasáb alakú modell
jében.

A három, különböző áramlási viszony esetén mért és 
számolt koncentrációértékek összehasonlítása alapján 
összefoglalóan megállapítható, hogy a numerikus szimu
láció alkalmas a koncentráció térbeli és időbeli megosz
lásának meghatározott pontossági határok közötti előre
jelzésére. Az előrejelzés pontossága függ a valóságban 
általában időben és térben is jelentősen változó áramlá
si, terjedési folyamatok bonyolultságától, a kibocsátás, a 
hozzááramlás modellezésének helyességétől, valamint a 
kód alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok felhaszná
lásától. További tapasztalatszerzésre van szükség külö
nösen bonyolult áramlási viszonyok között (pl. nagy kiter
jedésű leválási zónákban) lejátszódó terjedés pontosabb 
modellezéséhez. Ezeken a területeken jelenleg is folynak 
kutatások, amelyek eredményei folyamatosan beépülnek 
a gyakorlatba, így a számítások pontossága folyamato
san nő.

A fentiekben leírt kísérletek valójában sikeres első lé
péseknek tekinthetők a normál és nehéz gázok, valamint 
aeroszolok bonyolult háromdimenziós terjedési viszonya

18 HADITECHNIKA 2005/1



inak leírásához. A továbbiakban az alábbi területeken ter
vezzük folytatni kutatásainkat:

-  Szennyező anyagok kiülepedésének, abszorpciójá
nak és kimosódásának számítása nyílt terepen és zárt lé
tesítményekben.

-  Nehéz gázok szétömléses (gravitációs) terjedése, 
normál terjedésbe való átmenete, termodinamikai sajá
tosságai.

-  A terep domborzaton kívüli sajátosságainak, érdes
ségének (növényzet, építmények) modellezése.

-  A számítógépes modellezés szélcsatornában és te
repasztalon történő validálásának érdekében a dombor
zat, a növényzet, az építmények turbulencianövelő hatá
sait szimuláló felületek létrehozása, valamint nehéz gáz 
terjedése szimulációs módszereinek kidolgozása.

A kutatási projekt végrehajtása során feldolgozásra kerül
nek a Magyar Köztársaság területén lévő egyes veszélyes 
ipari létesítmények balesete vagy szándékos rombolása 
esetén bekövetkező esetleges kibocsátások, ami közvetlen 
gyakorlati jelentőséggel bír a katasztrófavédelemben.

„Őfelsége hadihajója” , a H .M .S. WARSPITE V. rész
Dr. Kaiser Ferenc

A japán haditengerészet elleni küzdelem fő terhe az 
amerikaiakra hárult, ezért a brit keleti flottának -  és így 
a WARSPITE-nak -  nem sok dolga akadt. A csatahajó 
1943 februárjában egy ausztrál csapatokat szállító kon
vojt kísért Nagy-Britanniába, majd pedig 1943 áprilisá
ban visszatért a Földközi-tengerre, hogy hajóágyúinak 
tüzével támogassa a június 10-én meginduló Husky 
hadműveletet. A szicíliai partraszállás fedezésére ko
moly haditengerészeti erő vonult fel. A hat csatahajó, 
két repülőgép-hordozó, hat cirkáló és 24 romboló tűz- 
ereje minden, a hídfő ellen indított ellentámadási kísér
letet csírájában fojtott el. A WARSPITE az olasz kapitu
lációt követően szeptember 10-én a Genovából kiinduló 
olasz köteléket kísérte Máltára.48 A brit csatahajó ezt kö
vetően csatlakozott a szeptember 9-én megindult 
salernói partraszállást támogató kötelékhez, nehéz
ágyúi fontos szolgálatot tettek a hídfő felszámolásával 
fenyegető, szeptember 12-e és 15-e között végrehajtott 
német ellentámadás megállításában. 1943. szeptember 
16-án azonban a Luftwaffe KG 100 (100. bombázóez
red) kötelékébe tartozó Do 217-es bombázók megtá
madták a salernói hídfő előtt felvonult hajókat és a 3 da
rab ledobott FX-1400-as49 típusú irányított siklóbombá
ból egy eltalálta a WARSPITE-ot. A bomba a hajó köze
pébe csapódott, és hat fedélzetet ütött át, mielőtt felrob
bant. Nem okozott kevésbé súlyos sérülést a másik két 
bomba, amelyek közvetlenül a csatahajó oldala mellett 
csapódtak a vízbe, és jókora réseket szakítottak a víz
vonal alatt. A WARSPITE lényegében ronccsá vált, 
5000 tonna tengervíz került a hajótestbe, a főgépek le
álltak, de a hajó nem süllyedt el. Ez mindenképpen a 
csatahajó tervezőit dicséri, hiszen a majdnem harminc 
évvel fiatalabb olasz csatahajókat, a ROMA-t és az 
ITALIA-t (ex LITTORIO) -  amelyeknek elvben sokkal 
jobb volt a túlélőképességük -  kettő, illetve egy ilyen tí
pusú bomba találta el. A ROMA felrobbant, az ITALIA 
pedig alig tudott elevickélni Máltáig.50 Az elszenvedett 
sérülések következtében a WARSPITE mozgásképte
lenné vált, ezért hét vontatóhajó, tizenegy nap alatt jut
tatta el Valletta kikötőjébe, ahol egy hét alatt elvégezték 
rajta a szükséges javításokat. A csatahajó ezt követően 
saját erejéből -  bár vontatóhajók kíséretében -  Gibral
tár érintésével Nagy-Britanniába hajózott.

A legszükségesebb javításokat Rosyth-ban végezték el 
a hajón, azonban a közelgő partraszállásra való tekintet
tel a WARSPITE már nem nyerte vissza teljes harcérté
két. A csatahajó X lövegtornya (a tat felől a második) 
olyan súlyosan megrongálódott, hogy nem volt érdemes 
kijavítani, így bár a lövegcsövek a helyükön maradtak, 
nem lehetett őket használni. A hathüvelykes ágyúkat le
szerelték, ellenben egy nyolccsövű Pom-Pommal, illetve 
öt Oerlikon gépágyúval megerősítették a hajó légvédel
mét. A WARSPITE fegyverzete így 6 db 15 hüvelykes, 8 
db 4 hüvelykes, 40 db kétfontos és 35 db 20 mm-es löveg- 
ből állt. A csatahajó így vett részt a normandiai hadműve
letekben. A szövetségesek által 1944. június 6-án bevetett 
hat csatahajó (3 brit), két (brit) monitor, 22 cirkáló (17 brit) 
és 97 romboló (63 brit) kulcsszerepet játszott a D-nap 
hadműveleteiben. Ezek az egységek döbbenetes tűzere
jűkkel a későbbiekben is hasznos segítséget nyújtottak a 
hídfő kiszélesítéséért vívott harcokban.51 A WARSPITE 
879 kg-os páncélgránátjai, illetve 869 kg-os repeszgránát- 
jai ellen még a rettegett Tigris, illetve Királytigris típusú né
met harckocsik páncélzata sem nyújthatott védelmet. A 
normandiai hadműveleteket túlélő német veteránok mind 
a mai napig emlegetik azt a mindaddig sohasem tapasz
talt döbbenetes erejű tüzérségi tüzet, amellyel ekkor 
szembesültek. A hídfő stabilizálását követően a WAR
SPITE visszaindult Rosyth-ba, ahol kicserélték volna az 
alaposan elhasználódott 15 hüvelykes lövegcsöveit. Út
közben azonban, 1944. június 13-án mágneses aknára 
futott, és ismét súlyosan megsérült. Az öreg csatahajót új
ra „összefoltozták”, ismét Rosyth-ban. A WARSPITE leg 
nagyobb sebessége ekkor már alig érte el a 15,5 csomót 
(29 km/h), ám továbbra is aktívan részt vett a hadművele
tekben. A csatahajó a szárazföldi csapatok harcát támo
gatta, nehézágyúi Brest (1944. augusztus 25-én), Le 
Havre (1944. szeptember 10-én) és Walcheren (1944. no
vember 1.) védműveit lőtték. A háború befejező szakaszá
ban azonban már nem volt szükség az „öreg hölgyre”,52 
1945. február elsejével C kategóriájú tartalékegységgé 
minősítették.

Az európai hadműveletek befejezésekor a WARSPITE 
állapota annyira rossz volt, hogy leszerelésére már 
1945. július 26-án sor került. A csatahajók napjai ekkor
ra végérvényesen leáldoztak, helyüket átvették a repülő-
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gép-hordozók, amelyek sokkal nagyobb távolságra, 
nagyságrendekkel gyorsabban és jóval pontosabban 
tudtak pusztító csapást mérni, mint a világ tengereit év
tizedeken át uraló páncélos óriások. A csatahajók és re
pülőgép-hordozók lehetőségeit jól szemlélteti, hogy 
amíg a WARSPITE tüzérsége 29,7 km sugarú körön be
lül, egy durván 2700 km2-es területen volt képes csapást 
mérni az ellenségre, addig az IMPLACABLE hozzávető
legesen 800 km-es harcászati hatósugáron belül (azaz 
több mint 2 182 400 km2-es területen!) volt képes az el
lenséges erők elleni támadásra. Az IMPLACABLE 1945- 
ben 22 Grumman Avenger típusú torpedóbombázóval és 
36 Grumman Hellcat típusú vadászbombázóval volt fel
szerelve, amelyek összesen -  ha a Hellcat típusú gépe
ket is bombázó feladatra veszik igénybe -  72 db 454 kg- 
os páncéltörő vagy repeszbombát és 22 db 45,7 cm-es 
torpedót, illetve 116 db 454 kg-os páncéltörő vagy re
peszbombát hordozhattak. Amennyiben ellenséges va
dásztevékenységgel is számolni kellett, akkor csak az 
Avengereket fegyverezték fel, ami vagy 22 db 45,7 cm- 
es torpedót vagy pedig 44 db 454 kg-os páncéltörő vagy 
repeszbombát jelentett.

Miután a WARSPITE lövegeit és tűzvezető berendezé
seit eltávolították, 1946. július 12-én eladták bontásra a 
Metal Industries Ltd.-nek. Az „öreg hölgy” 1947. március 
12-én, életében utoljára hagyta el Portsmouth kikötőjét. 
Eseménydús története azonban még ekkor sem ért vé
get, 1947. április 20-án elszakadtak a vontatókábelek, és 
a sokat megélt csatahajó háromnapos sodródás után a 
cornwalli partvidéken, a Pussia Cove-nál (Porosz-öböl) 
partra futott. Miután több hiábavaló kísérletet tettek arra, 
hogy elvontassák, a Metal Industries Ltd. augusztus 28- 
án eladta egy bristoli ócskavas-kereskedőnek, aki 1947 
és 1956 között helyben elbontatta.

Összegzésképpen elmondható, hogy a minden bizony
nyal a WARSPITE volt a legszínesebb életutat bejárt 
dreadnought típusú csatahajó, amely a világ összes töb
bi ilyen egységénél több csatában vett részt, több sérü
lést és több balesetet szenvedett el. A csatahajón egykor 
szolgálatot ellátó veteránok azonban mind a mai napig 
nagy szeretettel emlékeznek az „öreg hölgyre”, amely, 
bármilyen súlyos károk is érték, elnyűhetetlennek bizo
nyult, és mindig visszavitte őket a hazai kikötőbe.

A H.M.S. WARSPITE rövid életútja

1912.10.31. gerincfektetés
(Devonport Naval Yard)

1913. 11.26. vízre bocsátás
1915. 04. 05. szolgálatba állás (Grand Fleet)
1915.09. ráfut a Dubarton-zátonyra
1915. 12. 03. összeütközik

a H. M. S. BARHAM-mel
1916. 05. 31. részt vesz a jütlandi csatában,

15 nehézlövedék találja el 
1916. 06. 01-07. 22. kijavítják a hajó sérüléseit 
1916.08.24. összeütközik a

H. M. S. VALIANT-tal
1916. 08. 26-09. 28.
1917. 06.
1918.

1921-1924.
1924. 11.-1926. 04.

1926-1928.

kijavítják a sérülést 
összeütközik egy brit rombolóval 
a hajót alkalmassá teszik vízi 
repülőgépek hordozására 
az atlanti-óceáni flottánál szolgál 
részben korszerűsítik, 
illetve átépítik 
a földközi-tengeri flotta 
zászlóshajója

1928. 07. 12.

1928. 08-09. 
1929-1933.

1933. 03. 21.

1934. 03,-1937. 03.

1937. 07,-1939. 09.

1937

1939. 10.

1940. 04. 13.

1940. 05,-1941.05.

1940. 07. 09.
1940. 08. 18.
1940. 12. 18.
1941. 01. 03.
1941. 01. 10.

1941. 04. 21.
1941. 03. 28.

1941. 03. 28-29.
1941. 05. 20- 22.
1941. 05. 22.

1941. 05. 24.

1941. 05. 25.-08.
1941. 08. 11- 12. 18.

1942. 02--1943. 03.
1943. 03.

1943. 04.
1943. 06.

1943. 09. 10.
1943. 09. 11-16.

1943. 09. 16.

1943. 10-1944. 06.

1944. 06. 06-06. 13.

1944. 06. 13.
1944. 06-08.

1944. 08. 25.
1944. 09. 10.
1944. 11. 01.

1945. 02. 01.
1945. 07. 26.
1946. 07. 12.

1947. 03. 12.

az Égei-tengeren ráfut 
egy feltérképezetlen sziklára 
kijavítják a sérüléseit 
újra a földközi-tengeri 
flottában szolgál 
a Tejo-torkolatnál legázolja 
a román PELES gőzhajót 
teljes körű modernizáció 
a Portsmouth Navy Yardban 
a földközi-tengeri flotta 
zászlóshajója
lőgyakorlat közben kis híján 
eltalál egy utasszállító hajót, 
egyik gépágyúja műszaki hiba 
miatt tűz alá veszi 
a máltai kikötőt
egy kanadai csapatokat szállító
konvojt kísér át az Atlanti-óceánon
részt vesz a második
narviki csatában
újra a földközi-tengeri
flotta zászlóshajója
részt vesz a Punta Stilo-i csatában
Bardiát lövi
Valonát lövi
újra Valonát lövi
német Ju 87-es zuhanóbombázók 
találata könnyebben megrongálja 
Tripolit lövi 
legázolja a H. M. S. 
GREYHOUND rombolót 
részt vesz a Matapan-foki csatában 
részt vesz a Kréta körüli harcokban 
eltalálja egy 250 kg-os páncéltörő 
bomba, súlyos sérülést okoz 
egy közelben robbanó 500 kg-os 
bomba újabb súlyos sérülést okoz 
az USA-ba hajózik 
nagyjavításon esik át 
(Bremerton Naval Yard) 
a keleti flotta zászlóshajója 
egy ausztrál csapatokat szállító 
konvojt kísér Nagy-Britanniába 
visszatér a Földközi-tengerre 
támogatja a szövetséges 
csapatok szicíliai partraszállását 
az olasz flottát kíséri Máltára 
a salernói hídfőben harcoló 
csapatokat támogatja 
egy FX-1400-as siklóbomba 
eltalálja, két további mellette 
robban, a hajó ronccsá válik 
részben kijavítják 
(Portsmouth Navy Yard) 
a normandiai 
partraszállást támogatja 
mágneses aknára fut 
részben kijavítják 
(Portsmouth Navy Yard)
Brestet lövi 
Le Havre-t lövi
támogatja a Walcheren szigetén
partra szálló erőket
C kategóriájú tartalékegység
leszerelik
bontásra eladják
a Metal Industries Ltd.-nek
elhagyja Portsmouth kikötőjét
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1947. 04. 20. 
1947. 04. 23.

1947. 08. 28.

1947-1956.

elszakad a vontatókábel 
partra fut a cornwalli 
partvidék egyik öblében 
a Metal Industries Ltd. eladja egy 
bristoli ócskavas-kereskedőnek 
elbontják a roncsot

A H. M. S. WARSPITE szerkezeti adatai33
3. táblázat

1915 (terv) 1934 1937
Hajótest (hulk, felépítmény, 
páncélzat, tűzvédelmi 
berendezések stb.)

17 500 t 21 978 t 23 141 t

Fegyverzet (lőszerkiszabat is) 4550 t 5108 t 5704 t
Főgépek (hajócsavarok is) 3950 t 3765 t 2280 t
Egyéb (üzemanyag, 
ballaszt, stb.)

1500 t 1256 t 1343 t

Összesen 27 500 t54 32 107 t 32 468 t

A WARSPITE technikai adatai

Méretek:
Hossz:
Szélesség:
Merülés:

Vízkiszorítás:
Standard:
Maximális:

Meghajtás:
Főgépek:

Teljesítmény: 
Maximális sebesség: 
Üzemanyag
mennyiség:

Hatótávolság:

Páncélzat:
Öv:
Fedélzet:
Elülső
keresztválasztófal:
Választófalak:
Lövegtornyok:
Barbetták:
Másodlagos tüzérség: 
Híd (par.-i torony):

196 m-193,4 m a vízvonalon 
27,4 m (31,7 m)
9,2 m (10 m)

27 500 tonna (32 500 t)
33 000 tonna (35 500 t 
1939-ben, -37 000 t 1944-ben)

24 Babox & Wicox kazán 
(6 Babox & Wicox kazán)
4 gőzturbina + 2 „cirkáló” turbina 
(eltávolítva), amelyek négy 
hajócsavart hajtottak meg 
77 500 LE (80 000 LE)
25 csomó -  idővel csökkent 
Olaj -  650 t minimum; 3400 t 
maximum, illetve az átépítést 
megelőzően 100 tonna szén 
-  konyhai használatra
és a kazánok begyújtásához 
8600 mérföld 12,5 csomóval 
(16 000 km 23 km/h-val), 
illetve 3900 mérföld 21 csomóval 
(7200 km 39 km/h-val)

101-330 mm
25-76 mm (64-127 mm)

152 mm 
101-152 mm 
114-330 mm 
101-254 mm 
152 mm
76-279 mm (76 mm)

Fegyverzet:
Főtüzérség: 8x38,1 cm-es L/42 ágyú
Másodlagos tüzérség: 14x15,2 cm-es L745 ágyú 

(8x15,2 cm-es L/50 ágyú) 
Légvédelmi tüzérség: 8x10,2 cm L/45 ágyú 

2x7,6 cm-es L/45 ágyú 
(32x4,05 cm-es L/39 
és 30x2 cm-es L/70)

Egyéb: 4x53,3 cm-es torpedóvető cső
(eltávolítva)

Lokátorok:
Légtérfigyelő:

Felszíni kereső:

Tűzvezető:
Elsődleges:
Másodlagos:
Kis hatótávolságú: 
Legénység:

Type 281 (1941), 
majd Type 281В (1944) 
Type 271 (1941), 
majd Type 273 (1943)

Type 284 (1942)
Type 285 (1941)
Type 282 (1943)
925-951 fő (1124-1184 fő)

A zárójeles adatok a hajó teljes modernizációja utáni ada
tokat tartalmazzák. A lokátorok esetében pedig értelemsze
rűen a második világháborús állapotok szerepelnek.

Jegyzetek

48. Útjuk során a német erők több támadást intéztek az 
olasz flotta ellen, és elsüllyesztettek egy csatahajót, illet
ve két rombolót, valamint súlyosan megrongáltak egy to
vábbi csatahajót.

49. A más néven Fritz X-nek, illetve Rurhstahl SD 1400 
X-nek nevezett fegyver lényegében egy 1400 kg-os pán
céltörő bomba volt, amelyet négy szárnnyal és speciális 
vezérsíkokkal, illetve egy, a vezérsíkok mozgatását lehe
tővé tevő rádióvevővel láttak el.

50. Bővebben lásd The Encyclopedia of Sea Warfare 
from the First Ironclads to the Present Day p. 136. 
http://www.tne.net.au/njh/FW/HS293.html, illetve 
http://www.warbirdsresourcegroup.org/LRG/fritz.html

51. History of the Royal Navy in the 20th Century p. 140.
52. Az angol nyelvben, az angolszász tengerésztradí

cióban minden hajó nőnemű.
53. Forrás: Breyer i. m. p. 162., 168.
54. Minimális, 650 tonnás üzemanyag-mennyiséggel. 

A 27 500 tonnás vízkiszorítás egyébként már a szolgálat
ba lépést követően megnőtt, mert a kazánok zavartalan 
működése miatt mintegy 500 tonna víztartalékot kellett a 
hajókon elhelyezni.
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Varga Géza
A MAGYARSÁG JELKÉPEI
„Világunk tele van szimbólumokkal írt üzenetekkel, amelyeket a kő
korszak óta őriznek az egymást követő generációk.”

j e l k é p e i  Az „Irástörténeti tanulmányok’ sorozat e tagja elődeihez hasonlóan a ma
gyar jel- és jelképhasználatról íródott. Az előző kötet a székely rovás ere
detének kérdéseit tárta fel, és csak éppen megemlítette a szimbólumokat, 
most az arányok megfordultak. E két témakör elválaszthatatlan egymástól, 
nem is lehetséges az egyik megértése a másik nélkül.

Az igazi összefüggések magyarázata a magyar nép egykori mítoszaiban 
rejlik. Nem a hallatlanul érdekes mitológia helyreállítása vagy a magyar ős
történet rendszeres kifejtése volt a szerző fő célja, hanem az összefüggé
sek feltárása. Ezért az említett területeken csupán addig bővíti ki a tudá
sunkat, ameddig a jelképek eredetének és jelentésének megértéséhez 
szükségesnek látszik.

A régiek világa -  talán ezzel lehet a legjobban jellemezni -  az önfeláldo
zásra épült. Nem az egyén, hanem a nemzetség, a törzs, ágak és nemek 
továbbélését kellett biztosítani mindenáron.

A mű befejezéseként 7 oldalas, remek könyvészeti ajánlást állított ösz- 
sze a szerző, aki az eddigi irodalmak áttekintésével további művek tanulmányozására biztatja az olvasót. A „Ma
gyarság jelképei” az 1999. évi első megjelenése óta már 3 újabb kiadást ért meg. Nem véletlenül.

4 > á 4 ||;|v
i i M s i V i i t i i  \ i  n  M  m ó  f v n / # f

Nap Fiai Alapítvány, Budapest, 2003; Ára: 2000 Ft+postaköltség.

Hadihajók története
A TIT Hajózástörténeti Klub az alábbi témákban tervez előadásokat az idei évre:

-  Brit csatahajók II.: A Warspite után épült egységek (pl. a 9 db 40,6 cm-es ágyúval felszerelt Rodney-osztály)
-  Napjainkban épülő új hadihajók; A Magyar Néphadsereg hadihajói
-  Egy név, két hajó: a Scharnhorstok története; A Monarchia repülőcsapatai
-  Tengeri hadviselés Rómától Lepantóig; Tévedések a tengeri hadviselés történetében
-  Tengeralattjáró-elhárító fegyverek

Érdeklődni lehet: Tarr Gábor, 330-0247 (hétköznap 18-20 óráig, illetve hétvégén).

22 HADITECHNIKA 2005/1



Nemzetközi haditechnikai szemle

Égi szem -  AWACS-bemutató Kecskeméten

2003. november 3-án ritkán látott „nagyvas” landolt a 
kecskeméti repülőtér betonján a NAPMO nagykövete
ként már harmadjára. Első alkalommal 1993. január 9-én 
erősen sűrű ködbe burkolózva a Ferihegyi repülőtéren 
szállt le az E-3 Sentry egy-egy A és D változata.

Másodízben egy A változat (LX-N 90 448) fogott betont 
1997. május 14-én az akkor még üzemelő és más „nagy
gépet” fogadó tököli bázison. A rövid idejű, alig néhány 
órás ittlét miatt kevés idő állt rendelkezésre az ismerke
désre, már ami a technikát illeti. A közelmúlt látogatásá
nak célja az 1999. november 5-én aláírt szándéknyilatko
zat valóra váltásának elősegítése. Ugyanis hazánk eddig 
csak megfigyelőként vett részt a NAPMO-ban Csehor
szág és Lengyelország mellett.

A NAPMO (NATO Airbone Early Warning Porgramme 
Manegement Organisation = NATO repülőgép-fedélzeti 
korai előrejelző programkezelő szervezet), amely az 
AWACS (Airbone Warning And Control System = repülő
gép-fedélzeti riasztó és ellenőrző rendszer) gépeit mű
ködteti, illetve üzemelteti, tevékenységének eredményei
ről közvetlenül az Észak-atlanti Tanácsnak tesz jelentést. 
A szervezetnek jelenleg a következő országok a tagjai: 
Belgium, Kanada, Dánia, Németország, Görögország, 
Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugá
lia, Spanyolország, Törökország és az Egyesült Államok.

Ebből adódóan a repülőgépek 17 fős személyzetet (ha
józóállomány -  2 pilóta, 1 navigátor, 1 fedélzeti mérnök, 
1 harcászati irányító, 1 vadászirányító, 2 fegyverzetirá- 
nyító, 2 felderítést elemző, 3 lokátorkezelő, 1 híradós, 1 
híradótechnikus, 1 radartechnikus, 1 számítógép-kezelő) 
ezen országok, nemzetek tisztjei alkotják. A szervezet két 
fő támaszponton állomásoztatja AWACS-flottáját. A né
metországi Geilenkirchenben 18 db E-3A típust üzemel
tet 1982 januárjától. Ekkor állították hadrendbe az „első” 
Sentryt, míg az utolsót 1985 áprilisában kapta meg az

egység. A holland határ közelében lévő bázis a főhadmű
veleti repülőtér, ahol még ellátóegységek, támogatóez
red, kiképző- és szoftverközpontok és más egyéb veze
tési funkciókat betöltő részlegek is működnek. Továbbá 
még itt állomásozik 3 darab TCA repülőgép, melyekkel a 
hajózóállomány (pilóták, navigátor, fedélzeti mérnök) ki-, 
illetve átképzését végzik, de szállítási feladatokat is ellát
nak velük. Korszerűsítésük 1990 júniusában kezdődött 
meg a DASAcég közreműködésével. Ennek látható nyo
mai vannak az áramvonalas, kiemelkedő antennaburko
latok formájában a géptörzs elülső két oldalán az orrkúp 
alatt, valamint a törzsvég „csúcsánál” a vezérsíkok kö
zött, illetve alatt.

Az Egyesült Királyság Waddingtonban állomásozó 8. 
Brit Repülőszázadának állományában 7 db E-3D-t rend
szeresítettek az 1992. év közepétől. A szervezet előretolt 
kihelyezett támaszpontokkal is rendelkezik a tagorszá
gok légterének, illetve területi szuverenitásának biztosítá
sa érdekében (például Olaszország, Tarpani, Görögor
szág, Previza, Norvégia, Orland, Törökország, Kenya).

2. ábra: Az LX-N 90 448 farokrésze
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Emiatt körülbelül fél tucat Sentryt kitelepítettek, váltott 
rendszerben való járőrözésre. A gép egyszeri földi tanko
lással 11 órát tölthet a levegőben, míg légi utántöltéssel 
18 órát. Az „égi szem” 9 km-es magasságban repülve 
312 000 knf-es területet fed le, illetve tarthat ellenőrzése 
alatt a föld- és vízfelszíntől a sztratoszféráig. A nagymé
retű, diszkosz alakú „rotodom”-ba épített Westinghouse 
lokátor (fedélzeti elektronikai és nagy teljesítményű szá
mítógépek) és az IFF-berendezés kb. 600 objektumot ké
pes szemmel tartani. Megkülönbözteti a mozgót az álló
tól, a barátot, illetve a sajátot az ellenségtől és az idegen
től, miközben kapcsolatot tart fenn a parancsnoksággal, 
a járőröző gépekkel, vagy éppen a bevetéseket végrehaj
tó vadászokat irányítja. Flárom E-3A egész Közép-Euró- 
pa légterét ellenőrzése alatt tarthatja, erre példa a Jugo
szlávia széthullása alatt folyó és az utódállamok közötti 
harcok figyelemmel kísérése, illetve azok megakadályo
zása. Arany igazság, hogy aki a légteret ellenőrzi, az ural
hatja azt, ugyanis, amióta hadrendbe állították a Sentryket, 
nem volt olyan konfliktus, illetve modern kori háború, 
amelyben ne vettek volna részt. 1980 áprilisában az iráni 
forradalom kitörésekor az amerikai polgárok és diploma
ták kimentését felügyelték. 1983-ban a granadai invázió
nál, majd az ugyanebben az évben bekövetkezett libano
ni akciónál és az 1989-es Panama-misszióban minden
hol az AWACS-ok koordinálták a légi hadmozdulatokat. 
Az igazi áttörést az 1990-ben kitört Öböl-háború Sivatagi 
Vihar-hadműveletei hozták meg számukra.

Az 522. AWACS-ezred Oklahomából 20 db E-3B/C gép
pel képviseltette magát, napi 24 órában váltott rendszer
ben. A koalíciós légierők vadászpilótái körülbelül 40 eset
ben kaptak rávezetési adatokat Sentry hadműveleti tisztek-
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tői, melyek légi győzelemhez juttatták őket. De ugyancsak 
szerepet kaptak a légtér tilalmi zónáinak felügyeletére a há
ború után, valamint az újra és újra bekövetkező iraki, balká
ni és délszláv válság légi hadmozdulatainak irányítására. A 
légi hadgyakorlatokat is hosszan sorolhatnánk.

Hazai vonatkozású volt a májusban megtartott Ample 
Trade-esemény, melyet szintén egy E-3A Sentry fel
ügyelt. A gyakorlati tájékoztató több mint elegendő isme
retekkel látta el az érintett tárcák és hivatalok képviselőit. 
A csatlakozás hazánk légterének biztonságát jelentősen

meghatározza, következésképpen a Magyar Légierő mű
szaki tisztjei kamatoztathatják tudásukat, erősítve a szer
vezetet és annak munkáját.

Huszonhat esztendeje, hogy a USAF hadrendbe állítot
ta az E-3 Sentry első példányait. Létjogosultságát képes
ségei igazolták, arra ösztönözve a szövetséges (Francia- 
ország, Nagy-Britannia) és a baráti országokat (Szaúd- 
Arábia, Japán), hogy rendszeresítsék légierőikben.

Baranyai László

A VBL-es huszárok

A Haditechnika 2004/1. számában szereplő francia VBL 
páncélozott járművekkel való személyes találkozásom 
kapcsán némi kiegészítést fűznék a cikkhez.

Magát a járművet, annak műszaki adatait, fejlesztését 
tökéletesen megismerhetjük a szerzőpáros által írt ismer
tetésből. Gyakorlati alkalmazására pedig a sors adott ne
kem lehetőséget, és éltem is vele.

Németország területén, közel a francia határhoz, talál
juk a kedves kis német várost, Immenstadtot. A városká
nak a történelem folyamán egészen 1996-ig nem volt mi
re emlékeznie, ez évben viszont az itt épített modern lak
tanyába telepítették a 3. Esterházy Huszárezredet közös 
társbérletbe egy német tüzérezreddel.

Az Esterházy huszárezred, amely csak nevében huszár, 
a francia haderő egyik legmodernebb egysége, mely a vi
lág bármely részén kirobbant konfliktusban ott van. Az ez
red idősebb tagjai büszkén emlegetik afrikai, közép-ameri
kai, no, meg jugoszláviai élményeiket. Többségükben sor- 
állományú katonák, akik hihetetlen öntudattal, tájékozott
sággal ismertetik ezredük dicső múltját. Ennek egyik bi
zonysága a múzeum, amely minket, magyarokat is büsz
keséggel tölthet el. Esterházy József herceg 1764 február
jában alakította meg magyar hagyományokra építve hu
szárezredét. Azóta hosszú idő telt el, de az ezred jelvényé
ben, vezényszóban, megszólításban és díszruhájában ma 
is őrzi a múltat. Napjainkban is él az ősi hagyomány, mi
szerint ha a század parancsnoka a helyiségben van, a be
járat előtt ott a fekete lófarkas zászló, ha netán harcban 
hősi halált halt, akkor a lófarok színe fehér. A pattogó ve
zényszavak is a múltat idézik, a katona megszólítása hu
szár. Az ezred az eltelt negyed évezred alatt hűen szolgál
ta a francia trikolórt, a gyarmatokon éppúgy, mint a nyuga
ti határon. Az első világháborút számtalan hősi tett idézi, 
és napjaink forró eseményeit is nyomon követhetjük.

Az ezred mindig a francia haderő legmodernebb esz
közeit kapja, így mára a VBL mellett az AMX-10 váltotta 
fel a lovakat, ezeken az eszközökön szállítják, illetve 
ezekkel az eszközökkel harcolnak esetenként a katonák.

Közvetlenül a laktanya térségében találjuk az igazán 
szabdalt terepű gyakorlóteret, ahol a katonák folyamato
san gyakorolhatják a vezetést. így nyílt mód arra, hogy a 
VBL-vezetőülésben ülhettem. Igaz, az automata sebes
ségváltó kezdetben némi nehézséget okozott, de a jármű 
könnyedén irányítható volt, rugózása jócskán csökken
tette a terep egyenetlenségeit. A rádiója sem recsegett, 
minden ponton azonos volt a vétel, ez különösen akkor

vált bizonyossá, amikor operatőr kollégám AMX-10-es 
rádióján üzengetett.

A bázis gyakorlóterén végzett mozgás csak játszado
zás volt a Párizs alatt tartott ezredgyakorlaton történt be
mutatkozáshoz képest. Itt harci cselekményt láthattunk. 
Az AMX-10-esek lövegeinek dörgését szinte elnyomta a 
kis járművek géppuskáinak kattogása, a rakéták süvíté- 
se. A parancsnoki konténerben folyó munka még a hoz
zá nem értőt is elbűvölte, rádiók szóltak, képernyők, szá
mítógépek dolgoztak. Nyugodt, de mégis feszült arcok fi
gyelték a munkát, örültek a találatoknak, bosszankodtak 
egy-egy közbejövő akadály miatt.
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1

2. ábra: Az alapító emlékműve

3. ábra: A VBL két alapváltozatú példánya

5. ábra: Gyakorlaton fegyverzet nélkül

6. ábra: Parkoló VBL-ek és AMX-10BC-k

7. ábra: A tetőre szerelt MILAN rakétaindító

8. ábra: Német TPz-1 Fuchs harcjármű

A sors úgy hozta, hogy rákövetkező nyáron az Es- 
terházy-huszárok látogatást tettek Magyarországon. 
A Balatonon megkoszorúzták a második világháború
ban oda menekült franciák emléktábláját, a budai Vár
ban Hadik szobrát, megtekintették a Hadtörténeti Mú
zeumot. Lerótták tiszteletüket a Kossuth téren lévő 
56-os emlékmű előtt is. Megjelenésük, különösen a 
Várban, nagy feltűnést keltett, hiszen zenekaruk az 
Esterházy-huszárok hagyományos egyenruhájában 
díszelgett. A katonák minden ünnepségen zeneszó 
nélkül énekelték a Marseillaise-t. Megjelenésükkel ér
zékeltették, hogy nemcsak Franciaországot, hanem a
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magyar Esterházyt is képviselik, akit éppúgy tisztel
nek, mint azt a nemzetet, akit annak idején a herceg 
képviselt.

Mily öröm lenne, ha megfogyatkozó egységeink is is
mernék (talán ismerik is) névadóik élettörténetét, bár a 
hagyományokat őrző csapatmúzeumok eltűntek, meg az

tán gyakorta átírjuk a múltat. így csak arra lehetünk büsz
kék, hogy távol német földön van egy igazán sikeres kö
zös francia-német egység, amely a magyar Esterházy 
nevét hirdeti, és huszárjai hajdani mundérját viseli.

Matthaeidesz Konrád

A német tüzérség korszerűsítése I. rész

Magyarország még csak néhány éve tagja a NATO-nak. 
A Magyar Honvédség az elvárásoknak megfelelően je
lentős változásokat kell, hogy végrehajtson csaknem 
minden területen. Ilyen szituációban a szakemberek álta
lában megvizsgálják, hogy melyek azok a nemzetközi ta
pasztalatok, amelyek a hazai viszonyok között is alkal- 
mazhatónak látszanak. Az elmúlt időben szerencsés mó
don egyre több magyar katonának nyílt lehetősége hosz- 
szabb-rövidebb ideig külföldi tapasztalatgyűjtésre a leg
különbözőbb területeken. A jelenkor biztonságpolitikai 
elemzései alapján a hagyományos katonai konfliktusok 
kialakulásának valószínűsége ugyan nagyban csökkent, 
de teljesen kizárni nem lehet az ilyen esetek bekövetke
zését. Ugyanakkor az új kihívások új feladatokat állítanak 
a fegyveres erők elé, a békefenntartástól a békekikény
szerítésen keresztül a nehezen megfogalmazható fel
adatokkal járó terrorizmus elleni harcig.

Ez csak egy nagybani keresztmetszete annak a bonyo
lult feladatrendszernek, amellyel szembesülnie kell egy 
korszerű hadseregnek. Ma már alapkövetelménynek szá
mít minden NATO-tagállam hadseregével szemben, hogy 
egyszerre tudjon megfelelni a hagyományos és az új kihí
vásoknak. A feladatok ilyen jellegű kettőssége minden 
haderőnemre és azokon belül minden fegyvernemre érvé
nyes. Ez alól a tüzérség sem kivétel, amely látszólag ki
mondottan csak katonai feladatokra alkalmazható fegyver
nem. Ezzel szemben a tüzérség lehetőségei nem merül
nek ki a nagy tűzerőben. Rendelkezik olyan képességek
kel is, amelyekre nem háborús műveletek során is nagy 
szükség lehet. Ezen bevezető után talán indokoltnak tűn
het, ha egy kicsit alaposabban vizsgáljuk meg, hogy mi
lyen választ ad a felmerülő feladatokra egy olyan hadse- 
rereg tüzérsége, amely az elmúlt évtizedben jelentős sze
repet vállalt a nemzetközi porondon. Személyes tapaszta
lataim alapján a Bundeswehr tüzérségéről sorolok fel né
hány jellemző példát, amelyek követendőek lehetnek szá
munkra és alapját jelenthetik a hazai adaptációnak.

A német tüzérség rendszerének megértéséhez bizo
nyos alapismeretekre szükség van. Először is azt az 
alapelvet kell tisztázni, amely meghatározza a szellemi
ségét. Ez pedig nem más, mint a vezetés, a felderítés és 
a tűzhatás működő egységének megvalósítása, amelyet 
együttesen a tüzérség rendszerének neveznek.

A tüzérség hagyományos feladatai és modernizációja

A német felfogás szerint tehát a modern tüzérség a veze
tés, a felderítés és a tűzhatás szorosan összefüggő rend
szere, amely a tűzzel való pusztítás és az összfegyveme

rni, sőt összhaderőnemi szintű felderítőrendszer fontos 
szereplője. Eszközeivel és információival nagyban hozzá
járul az összfegyvernemi parancsnok pontos helyzetmeg
ítéléséhez és döntéseihez. A harcoló csapatok igénye 
alapján leküzdi az azokat közvetlenül fenyegető ellensé
ges erőket és eszközöket, valamint képes a mélységi el
lenséges célok leküzdésére is. Folyamatosan képes tűz
és felderítési súlypontok1 képzésére, valamint annak 
gyors és nagyobb térben történő áthelyezésére. A távtele
pítésű aknamezők létrehozásával képes az ellenség -  el
sősorban páncélozott erőinek -  mozgásban történő aka
dályozására. Keresőgyújtóval felszerelt lőszerei és nagy 
hatótávolságú eszközei révén képes az ellenség páncé
los erőinek nagy mélységben történő megsemmisítésére. 
Ezen átfogó és sokrétű feladatrendszert a tüzérség elő
ször hadosztály szinten képes önálló rendszerként megol
dani. A mélységi harc/hadművelet tüzérségi támogatása 
megköveteli a legmodernebb képességeket, így nem is 
minden nemzet tüzérsége képes ennek megfelelni.

Ezek a képességek megkövetelik a legkorszerűbb cél
felderítő és informatikai eszközök széles skáláján túl a 
nagy teljesítményű és autonóm tevékenységre is képes 
csöves és rakétatüzér eszközök meglétét, amelyekhez 
növelt hatású lőszereket is rendszeresítettek. A mélységi 
hadműveletek területén valóságos technikai generáció- 
váltást és minőségi fejlődést jelent a jövőben több fel
adatkörben is alkalmazható robotrepülőgépek további 
fejlesztése és rendszerbe állítása. A Bundeswehrben ed
dig kimondottan felderítési szerepkörben alkalmazott 
eszközök mellett már fejlesztés alatt állnak a különböző 
hatótávolságú és hatású harci robotrepülőgépek, ame
lyek elsődleges feladata az ellenséges célok pusztítása.

A fejlesztés másik irányát jellemzi a COBRA névre hall
gató tüzérségi célfelderítő lokátor (1. ábra) 2002-ben tör-

1. ábra: COBRA (Counter Battery Radar)
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tént rendszerbe állításával és elterjedésével az ellensé
ges meredek röppályájú tüzérséggel szembeni képessé
gek növekedése. Az eszköz hatótávolsága mintegy 40 
km, két perc alatt képes 40 tüzelőállásra kiszámítani a lő- 
elemeket. Ez független attól, hogy sorozatvető, aknavető, 
vagy éppen tábori, illetve önjáró löveg tüzelőállásáról van 
szó. Az információ aktualitása 10-15 másodperc. A radar 
hátránya azonban az aktív kisugárzás.

Tervbe vették néhány Leopard 2 harckocsi tüzérségi 
megfigyelő járművé történő átalakítását, amellyel az előre
tolt tüzérfigyelők nemcsak mozgékonyabbá, páncélvédet
tebbé válnának, de éjszakai képességeik fejlődése mellett 
az a tény sem hagyható figyelmen kívül, hogy ezáltal „be
olvadnának” azon kötelékbe, amely közvetlen tűztámoga- 
tásáért felelősek. Ez utóbbi projekt, mint „klasszikus” kato
nai tevékenységet célzó fejlesztés, a 2001. szeptember 
11-i események miatt egyelőre várat magára.

Ennek ellenére a Bundeswehrben nem mondtak le a ha
gyományos tüzérségi képességek fejlesztéséről sem. A tü
zérség összfegyvernemi harcon belüli széles célspektrum 
elleni hatékonyságát különféle projektek útján növelik. Ezek 
közé tartozik, hogy 2003-ig a tüzérosztályok többségénél 
rendszerbe állították a PzH 2000 önjáró tarackot. De ide tar
tozik az M109 önjáró tarack szolgálati idejének meghosz- 
szabbítását célzó harcértéknövelő fejlesztések (M109 A3 
GE A1), valamint a keresőgyújtóval ellátott SMART155 tí
pusjelzésű lőszerek rendszerbe állítása is. Ezek a rövid tá
vú tervek elsősorban a gépesített dandárokat hatékonyan 
támogatni képes csöves tüzérség modernizálását célozzák.

A középtávú fejlesztések között szerepel a rakétatüzér
ség modernizálása, amely a MARS/MLRS sorozatvetők 
2006 utáni rendszerben tartását irányozza elő egy 60 km 
hatótávolságú, páncélozott célok ellen szánt, irányított lö
vedék kifejlesztése és rendszerbe állítása által.

A rendszer megértéséhez szükséges megismerni a 
Bundeswehr tüzérségének tagozódását is. Hadosztály 
szinten a következő tüzér elemekkel találkozhatunk:

-  a szárazföldi parancsnokság (Heeresführungskom- 
mando) közvetlen tüzérdandárja (öj.tü.o.-k);

-  hadosztály tüzérezred (tüzér-felderítőosztály; rakéta- 
tüzér-osztály; öj.tü.o.-k);

-  a gépesített (páncélgránátos vagy páncélos) dandár 
önjáró tüzérosztálya (2. ábra).

A tüzérdandár önjáró tüzérosztályai azonos szervezet
tel bírnak, mint a dandárok önjáró tüzérosztályai.

Atűztámogatás olyan célok ellen irányul, amelyek közvet
lenül veszélyeztetik a saját csapatokat. Ez a tevékenység a 
tűztámogató szervek és a harcoló csapatok szoros együtt
működése és összehangolt tevékenysége által valósul meg. 
A tüzérség képes összefogott tűzzel a legrövidebb idő alatt 
különböző helyeken azonos intenzitással és azonos haté
konysággal leküzdeni az ellenséges célokat. A helyzethez 
igazodó szórt aknamezők révén képes az ellenséges erők 
mozgását oly mértékben akadályozni, hogy azok időben 
csak lépcsőzetesen vethetők harcba. Ennek köszönhetően 
lehetőség nyílik arra, hogy ezekre az ellenséges erőkre egy
más után lehessen koncentrált csapásokat mérni.

A mélységi hadműveletek során a tűzzel folytatott harc 
hadosztály szinttől felfelé jellemző. A tüzérség rendszere 
légi és földi felderítő- és csapásmérő eszközökkel, vala
mint vezetési központokkal rendelkezik. A harc olyan el
lenséges célok ellen hat, amelyek leküzdése közvetlen 
hatással van a harcvezetésre, illetve amelyek még nem 
jelentenek közvetlen fenyegetést, de megsemmisítésük 
és erejük kimerítése később mégis kedvezően hat az 
erőviszonyokra. A tűzzel folytatott harc sikere az erők 
koncentrációja és összpontosított csapások által biztosít
ható. A tüzérség nagy hatótávolságú eszközei jelentősen 
hozzájárulhatnak az ellenség erőcentrumainak kikapcso
lásához. A tűzzel folyatatott harc során a tüzérség legfon
tosabb céljai közé tartoznak az ellenség vezetési és ellá
tó létesítményei, tömegpusztító fegyverei, készenléti kör
leteiben lévő harci helikopterei, tüzérsége, felderítőesz
közei, légvédelmi rendszerei, csapat-összpontosításai, 
valamint hadi hidak és fontos közlekedési objektumok.

Ez a bonyolult és nagy összehangoltságot követelő te
vékenység megköveteli az egyes harcrendi/hadműveleti 
elemek vezetési rendszereinek összekapcsolását és a 
lehető legnagyobb mértékű automatizáltságukat. A né
met tüzérség automatizált harc- és tűzvezető rendszere 
(Adler) kompatibilis rendszerként támogatja az összfegy
vernemi automatizált harcvezetői rendszert (HEROS).

A tüzérséggel szemben támasztott 
követelmények változása
a biztonságpoltikai helyzet új kihívásai tükrében

Az új biztonságpolitikai kihívások megkövetelik a fegyve
res erők besorolását készenléti fokuk szerint. Feladatai
kat csak akkor tudják maradéktalanul teljesíteni, ha szer-

A tüzérrendszer harcban -
közvetlen hadműveletek és mélységi hadműveletek

A harc folyamán adódó nyitott szárnyak, a megnyúlt ösz- 
szeköttetési vonalak, a térben elkülönülő, de időben pár
huzamosan folyó harctevékenységek, a többnyire nem
zetközi erők nagy koncentrációja és tevékenységük ma
gas tempója a legkülönbözőbb feladatok megoldását kö
veteli meg a tüzérségtől. A tüzérség mint komplex rend
szer egyidejűleg képes a hadosztály teljes felelősségi 
körzetében helyzet- és céladatok biztosítására. Gyorsan 
és hatékonyan küzdi le a különböző célokat különböző 
távolságokon mindig az optimálisan kiválasztott lőszerrel. 
A tűzcsapás után hatásfelderítést hajt végre.

A tüzérség a német terminológiában ún. közvetlen had
műveletek2 során tűztámogatást és tűzharcot folytat szoros 
együttműködésben a harcoló csapatokkal. A mélységbe irá
nyuló hadműveletek (mélységi hadműveletek) során más 
fegyvernemekkel és haderőnemekkel együttműködésben 
hajt végre tűzzel folytatott harcot. A tüzérség rendszere ezt 
a két fő feladatot képes egyidejűleg ellátni.
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2. ábra: Önjáró tüzérosztály szervezete
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vezetük elemei között -  a kitűzött feladat függvényében -  
mind a könnyű, mind a nehéz erők megtalálhatók. Ezek 
feladatorientált aránya biztosítja a megfelelő átütő erőt és 
ezen erők részleges légi mobilitását is, amely alapfeltéte
le az új feladatokból adódó gyors reagálóképességnek. A 
teljes fegyveres erők legmagasabb szintű készenlétben 
tartása nem gazdaságos és nem is szükséges. Ugyanak
kor a leggyorsabban reagálni képes erőknek valóban 
gyorsan bevethetőknek kell lenniük, ez a gyorasaság nem
egyszer percekben vagy órákban mérhető. Szárazföldi 
erőknél az utóbbi nagyságrend a jellemző és reális.

A harcoló/műveleti erők túlélő- és kitartóképessége 
megköveteli a korszerű harc-/művelettámogató, és harc- 
/műveletkiszolgáló-támogató erők arányos jelenlétét is. 
Ezek az alapelvek megszabják az alkalmazott haditech
nikai eszközökkel szembeni követelményeket is. Ez érvé
nyes a bevetett tüzérségi eszközökre is (3. ábra).

A különböző konfliktusok és krízishelyzetek során a 
korszerű fegyverrendszereknek az ellenséges célokat 
maximális hatással és minimális lőszerfelhasználással 
kell megsemmisíteniük. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy 
csak a kiválasztott célok kerüljenek pusztításra, és hogy 
az ún. polgári jellegű sérüléseket3 elkerüljék.

A fenti feladatok végrehajtására a tüzérségnek minden
kor és minden helyzetben képesnek kell lennie. A felada
tokat a célok megfelelő definiálásával és a harcterület há
rom részre való mélységi tagolásával adják meg. A távol
ság függvényében a következő célokat határozták meg 
általánosságban a tüzérség számára:

-  40 km-ig a célok minden fajtája;
-  70 km-ig nagy hatótávolságú tüzérség erői, tartalé

kok és követőerők, valamint harcálláspontok;
-  150 km-ig nagy értékű célok, mint például vezetési 

berendezések, tartalékok és logisztikai erők.
A különböző tüzérkötelékeknek (általában tüzérosztá

lyokról van szó) ezeket a feladatokat már most igen gyak
ran nemzetközi együttműködés keretei között kell megol
daniuk. Ehhez kötelezően szükséges a különböző szin
tek interoperabilitása.

A tüzérségnek a nem háborús műveletek során látszólag 
nem sok feladata lehet, hiszen klasszikus értelemben a tü
zérség a tűzzel való pusztítás fő végrehajtója a szárazföldi 
csapatok vonatkozásában. Ugyanakkor a német tüzérség 
olyan felderítőkapacitással bír, amely korszerű voltánál fog
va képes „élőben” közvetíteni eseményeket. A különböző 
békemissziók során nagyon fontosak lehetnek a gyors és 
aktuális információk (például a menekültek mozgásáról, a 
konfliktusfelek helyzetéről, konkrét incidensekről stb.). Az 
ilyen jellegű feladatokra a tüzérség felszereltségénél fogva 
bonyolult viszonyok között is alkalmas.

Az új kihívásokra adott technikai válasz 
-  német tüzérségi fegyverrendszerek

A fenti alapelveknek megfelelően igyekeztek a Bundeswehr 
tüzérségi fegyverrendszereit kialakítani. A rendszerek kö
zött nemcsak új fejlesztéseket találhatunk, de régebbi rend
szereket is, amelyek a szolgálati idő meghosszabbítását 
célzó harcértéknövelő modernizáción estek át.

A 120 mm-es Wiesel (Menyét) 2 
könnyű önjáró aknavető

A Bundeswehr összesen 94 db ilyen eszközre adott rende
lést a gyártó Rheinmetall Landsysteme GmbH-пак. A vár
ható rendszerbe állítás időpontja 2007. Az első két prototí
pust 2004-ben kell leszállítani a Bundeswehr számára.

Az alapjármű harcászattechnikai adatai:
-  Harci tömeg: 4,1 t
-  Maximális sebesség: 70 km/h
-  Hossz, szélesség,

magasság: 4200 mm/1852 mm/2110 mm
-  Lejtőmászó képesség: 60%
-  Oldalstabilitás: 30%
-  Gázlóképessség: 500 mm
-Talajnyomás: 4,1 N/cm2
-  Kezelőszemélyzet: 2-6 fő
-  Légi szállíthatóság: 1 Wiesel 2 = 1

CH 53 szállítóhelikopter

A Wiesel 2 könnyű önjáró aknavető további harcászat
technikai adatai:

-  A hátralökési energiát elnyelő, elöltöltős, 120 mm-es 
aknavető

-  Lőtávolság: irányított lőszerrel 8 km
-  Harci javadalmazás: 25 hagyományos + 2 irányí

tott aknagránát
-  A fegyver irányzási tartománya:

eleváció 80°-ig
azimut -30°-tól +30°-ig

A Wiesel 2 navigációs berendezése lehetővé teszi a 
gyors tüzelőállás-váltást, a tűzkészség gyors elérését, va
lamint minden lövés után a korrigált fegyverirányzást. A jár
mű kialakítása és védelmi berendezései lehetővé teszik az 
aknavető kiszolgálását AVB4-viszonyok között is. A jármű 
páncélzata védi a kezelőket az ellenséges gyalogsági 
fegyverek tüzétől és a repeszhatástól. A viszonylag kis tö
meg lehetővé teszi az eszköz légi szállíthatóságát a Bun- 
deswehrben is rendszerben álló CH-53-as szállítóhelikop-

120mmes vetőcső Harcjármüparancsnok

iövegcsap

Irányzóberendezé  

Támasztóberendezés

Tar

Töltési

málházóajtó

töltőkezelő

vezető

hajtómű

4. ábra: Wiesel 2 120 mm-es önjáró aknavető szerkezeti fel
építése
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4/a-c ábra: Wiesel 2 120 mm-es önjáró aknavető

terrel. A lánctalpas futómű biztosítja a kiváló terepjáró ké
pességet. Az aknavetőknél hagyományosan alkalmazott 
talplemez helyett ebben az esetben folyadékféket és hely- 
retoló-szerkezetet használnak. A fegyver olyan módon ke
rült beépítésre a jármű hátsó részébe, hogy tulajdonkép
pen a zárt küzdőtéren kívül helyezkedik el (4. ábra).

A hagyományos, 12,96 kg tömegű és 580 mm hosszúsá
gú aknagránáttal az aknavető lőtávolsága 6000 m, míg az 
újonnan bevezetésre kerülő lőszercsalád 800 mm hosszú
ságú és 14,6 kg tömegű lőszereivel a lőtávolság 8000 m-re 
növekszik. Az új gránátok torkolati kezdősebessége a régi 
lőszercsaládhoz képest 300 m/s-ról 340 m/s-ra növekedett.

A PzH 2000 önjáró tarack

A 155 mm-es L52-es kaliberű löveg a hagyományos NATO- 
standard lőszerekkel 30 km-es lőtávolságra képes. A speci
álisan ezen eszközhöz rendszeresített új, póthajtással ren
delkező gránátokkal képes akár 40 km távolságra is tüzel

ni. A PzH 2000 páncélzata védettséget biztosít a kézifegy
verekkel szemben és bizonyos távolságon túl nagyobb űr
méretű géppuskák lövedékeivel szemben is. Megvédi a ke
zelőszemélyzetet a repesz-romboló gránátok repeszeitől 
és felülről támadó kumulatív hatású kazettás lőszerektől is. 
A járművet felszerelték ABV védelmi berendezéssel. A lö
veg a 60 gránát befogadására képes tárral felszerelt pneu
matikus elven működő „flick-ramming” automata töltő be
rendezése révén igen nagy tűzgyorsasággal rendelkezik. A 
töltőberendezés képes a különböző rendeltetésű gránátok 
automatikus kiválasztására és töltésére a cső bámely oldal- 
és magasságiszög-állásánál. Ezáltal az önjáró tarack ké
pes 56,2 másodperc alatt 10 gránát irányzott kilövésére.

A kezelőszemélyzet összesen öt főből áll, de automata 
üzemmódban elegendő három személy is a kiszolgálás
ra. A személyzet egy lövegparancsnokból, három löveg-
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kezelőből és egy járművezetőből tevődik össze. A keze
lőszemélyzet két katonája képes 10 perc és 50 másod
perc alatt 60 gránáttal és 288 lökőtöltettel feltölteni az 
üres tárakat. Az önjáró tarackot felszerelték saját számí
tógépes tűzvezető rendszerrel és GPS-támogatott hibrid 
navigációs berendezéssel, de alkalmas az automatizált 
tüzérségi harc- és tűzvezető rendszerhez (Adler) való 
csatlakozásra is. Az 55 tonnás jármű maximális sebessé
ge közúton 61 km/h, míg terepen 45 km/h-s sebesség el
érésére képes. A 736 kW teljesítményű 8 hengeres MTU 
MT 881 Ka-501 típusú motor a jármű elején, a vezetőál
lástól balra került elhelyezésre. A jármű egy üzemanyag- 
feltöltéssel 420 km-t tud megtenni.

A Panzerhaubitze 2000-et csapatpróbának vetették alá 
a legkülönbözőbb klimatikus viszonyok között és minden
hol maximálisan beváltotta a hozzáfűzött reményeket. 
Jelenleg a világ egyik legmodernebb önjáró tarackjának 
tartják. A német csöves tüzérség ilyen kategóriájú techni
kai eszközeinek zömét mára már ez a típus alkotja.

Az M-109 A3G önjáró tarack 
harcértéknövelő fejlesztései

A már több évtizede rendszerben álló M-109-es önjáró ta
rack további szolgálatban tartásának érdekében az eszkö
zön különböző harcértéknövelő fejlesztéseket hajtottak 
végre a Rheinmetall Landsysteme GmbH-nál. Ezek közül a 
legfontosabbak a gyorsabb lőszertovábbítást célzó változ
tatások. Ennek érdekében az önjáró tarack egy új málházó- 
sínt (7. ábra), fiókrendszerű gránát- és lökőtöltettárat és 
egy, a töltési folyamatot közvetlenül elősegítő gránátemelő 
szerkezetet kapott. Tervezik, hogy az eredetileg L39-es ka
liberű löveget kicserélik L47, illetve L52 kaliberű lövegekre 
a 155 mm-es űrméret meghagyása mellett. A hosszabb cső 
révén azonos gránátokat és lökőtölteteket használva a cső- 
torkolati kezdősebesség 827 m/s-ról 945 m/s-ra növekszik, 
és ezzel együtt a maximális lőtávolság is megemelkedik (pl. 
HE gránáttal 24,7 km-ről 30,3 km-re).

7/a-b. ábra: Az M-109 A3G önjáró tarack harcértéknövelő 
fejlesztésekkel

Az M-109 A3G önjáró tarack főbb harcászattechnikai 
adatai:

Személyzet: 8 fő
Tömeg: 26 000 kg
Űrméret: 155 mm
Kaliber: L39
Lőszerjavadalmazás: 34 gránát; 34 lökőtöltet
Tűzgyorsaság: 3 lövés / 12-14 s

8 lövés / 48-54 s 
Maximális lőtávolság: 24,7 km
Az eszközt autonóm irányzó- és tájékozódási rend

szerrel szerelték fel (AURORA -  Autonome Rieht- und 
Orientierungsanlage).

Jegyzetek

1. A „súlypont” kifejezés megfelel a magyar terminológia 
„fő erőkifejtésének”, illetve „fő csapásirányának”

2. Az arcvonalhoz -  FLOT/forward line of own troops -  
képest meghatározott távolságon belül folytatott harcte
vékenység, illetve hadművelet

3. Ezeket idegen kifejezéssel kollaterális sérüléseknek 
is nevezik

4. Atom-, vegyi és biológiai viszonyok

(Folytatjuk)
Lippai Péter

Magyar repülőgépeket építő makettezőknek
A Magyar Királyi Honvédség fegyverzete című vaskos típuskönyv 450. oldalán olvashatunk Marton Dezső és Mar
ton Vilmos „X/V” jelölésű, 2 db DB-605 motorral tervezett kísérleti vadászgépéről. Tudomásunk szerint ennek 
makettváltozatát még senki nem gyártotta. Most a magyar témákra szakosodott Balaton Modell kiadta az RMI-8  
„X/V” kísérleti vadászt, az RMI-6  „Szúnyog” kísérleti gépet (megtalálható a könyvben a 448. oldalon) és az M-22 
vitorlázógépet is. Mind 1:72-es műgyanta készlet. Korlátozott mennyiségben egyelőre még kapható a Rubik R-14 
„Pinty” gyakorlógép, az Re-2000 vadászgép, a magyar gyártású MÁVAG-Héja II., a CR-32 és a CR-42.
A készletek megrendelhetőek közvetlenül a gyártótól: Kerek Gábor 06 70/331-8259; e-mail: area51 @ vipmail.hu
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Az Északi Szél ostromol

Az elmúlt évek gazdasági helyzete tükröződik az 
orosz Stratégiai Nukleáris Erő triászánál is. Legka- 
tasztrofálisabb állapotban a haditengerészet találha
tó. A Delfin (Delta-IV) hajóosztály régen készült 
R-29RM (RSzM-54) típusú interkontinentális ballisz
tikus rakétái 2004 februárjában csúfos kudarcot val
lottak. Kurojedov tengernagy, az orosz haditengeré
szet főparancsnoka felszámoltatta az Akula (Ty
phoon) hajóosztály megmaradt hajóegységeit (3 db). 
Jelenleg 5 db Delfin (+ 1 nagyjavításon) áll az Északi 
Haditengerészeti Flotta rendelkezésére, a Csendes
óceánon 6 db 667BDR (DELTA-III) nukleáris rakéta
hordozó tengeralattjáró áll szolgálatban. Továbbá 
egy AKULA, amelyet az új rakétarendszer vizsgálata
ihoz átalakítottak.

Égető szükség lenne az új hajóosztájyra, de az 
1996 óta épülő zászlóshajónak a BOREJ (Északi Szél) 
hajóosztályban még számos nehézséget kell leküz- 
denie, és csak később fog hadrendbe lépni.

Jelen cikkünk a nukleáris meghajtású rakétahordo
zó tengeralattjáró fejlesztését vázolja fel, és a nagyon 
hiányos információk miatt csak utalunk az új rakéta- 
rendszerre.

1983-ban készült el az Akula (941 tervezetszámú) osztály 
zászlóshajója, fedélzetén 20 db szilárd hajtóanyagú, 
egyenként 10 db MIRV típusú robbanófejet hordozó inter
kontinentális ballisztikus rakétával. A vele párhuzamosan 
futó Delfin hajóosztály fejlesztése a rakétaszállítás csúszá
sa miatt késett. Ez a két tengeralattjáró-típus képviseli a 
szovjet-orosz rakétahordozók harmadik generációját. Az 
egyre súlyosabb gazdasági problémák ellenére a leningrá- 
di fejlesztők elkezdték a negyedik generációs hajó munká
latait. Erről számos különös állítás látott napvilágot. A fegy
verzetcsökkentési tárgyalások dokumentumait feldolgozó 
anyagok (www.fas.org) között szerepel a 935 tervezetszá
mú tengeralattjáró, amelynek orosz elnevezése a BOREJ 
(az 1. ábrán az elgondolást tükröző hajótest látható).

A 935 tervezetszámú tengeralattjáró

A haditengerészet alapkövetelményei alapján 1985-ben 
a Rubin-tervezőirodában egy új rakétahordozó tenger
alattjáró elgondolása fogalmazódott meg. 20 db szilárd 
hajtóanyagú ballisztikus rakétasilót helyeztek el a kb. 170 
m hosszú 10 m átmérőjű hajótestben. A teljes vízkiszorí
tást 24 000 tonnásra tervezték.

A fejlesztők elvetették a katamarán hajótestet, a rajz 
alapján egy hajtócsavaros, alig kiemelkedő silótárolóval 
és elég kisméretű toronnyal képzelték el az új hajót. Az 
amerikai mintától eltérően a vízszintes kormánylapokat 
továbbra is a tornyon hagyták. A külső alapján elképzel
hető a belső felépítés is. Az orrban helyezték el a torpe
dóvető csöveket, mögötte a torpedótárolóval. Ezt követi a 
hajó központi vezérlőterme, amely több részre bontható. 
A torony mögött kezdődik el a silószakasz, ide helyezték 
a személyzet életterét biztosító helyiségeket is. A valószí
nűleg kettős reaktorvezérlő szakasz után következik a re
aktor és a hagyományos gőzturbinás meghajtás.

A hajó elektronikai felszerelése a legkorszerűbb elemek
ből épül fel. Jelentős gondot fordítottak a zajszint minimali
zálására, amelyhez a modulszerű beépítés, a kettős zajszi
getelő rögzítések, a csökkentett zajszintű belső berendezé
sek és a speciális védőbevonat nyújtottak segítséget.

Az Akula és Delfin hajóosztályok lassú gyártása miatt, 
továbbá a belső gazdasági átalakulások miatt csak 1996- 
ban fektették le a JURIJ DOLGORUKIJ zászlóshajó ge
rincét. Persze az orosz hagyományoknak megfelelően a 
munkát október 25-én kezdték el. A lefektetés dátumát és 
a hajó megnevezését rögzítő díszes lapot ráhegesztették 
a hajótest első elemének egyik alaplapjára, de a rossz 
időjárás miatt a moszkvai hírességek nem érkeztek meg 
Szeverodvinszkbe. így a tengeralattjáró hivatalos gerin- 
clefektetési dátuma november 2-ára módosult. A hajó na
gyon lassan épült, 1997-ben a kötelező ellenőrzéseken 
kívül semmit sem végeztek a testen. 1998-ban a tenger
alattjárónak csak 10%-a volt kész.

De most térjünk át a rakétarendszer fejlesztésére, így ért
hetővé válik, miért haladt ilyen lassan az építés. A hajó ter
vezésével párhuzamosan elkezdték a rakétafejlesztést is. 
A haditengerészet ragaszkodott a szilárd hajtóanyaghoz, 
ennek ellenére a folyékony hajtóanyagú rakétagyártásra 
berendezkedett Makejev-tervezőiroda kapta a feladatot. Az 
iroda már tervezett szilárd hajtóanyagú -  igaz, a világon a 
leghatalmasabb -  haditengerészeti ballisztikus rakétát, a 
9100 km hatótávolságú R-39-est (RSzM-52), amely az 
orosz haditengerészeti bázisokról képes volt az északi fél
gömb bármely pontját megsemmisíteni. Kissé túl nagy tö
megű lett (901), s kettős sorban nem fért be 16 m-es hosz- 
szával a 10 m átmérőjű hajótestbe.

A balszerencsés előjelek ellenére az iroda megtervez
te az R-39UTTH típusú rakétát, amely üzemeltetési 
szempontból korszerűbb volt elődjénél, de méreteit te
kintve jóval szerényebb. A rakéta a Bark (D-19UTTH) 
rendszer részét képezte. A sikeres próbák után 1994-ben 
kezdték el a repülési vizsgálat második szakaszát. Az át
alakított AKULA fedélzetéről indították az első rakétát. Ál
talában a vizsgálatok során legalább hét rakétát indíta
nak, de ez a program sokkal előbb befejeződött. Az indí
tás után az Akula helyreállítása fél évig tartott. A második 
indítás sem volt sokkal szerencsésebb. Az átalakított 
szerkezet harmadik indítását 1998-ban végezték, ezt 
több Szeverodvinszk környéki település ablakai bánták, 
mert az első lépcső hajtóművének beindítása után pár 
másodperc múlva a rakéta felrobbant.

A Bark rakétarendszer kudarca megpecsételte az 
Akula és a 935 osztály sorsát is. A fejlesztési programot 
azonnal leállították, az hordozórakéta nélkül maradt. 
Csak 1999-ben kezdték el a Bulava fejlesztési progra-

1. ábra: A 935 tervezetszámú tengeralattjáró (www.fas.org)
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mot, amelyet a Topol-M fejlesztésében sikert elérő 
Moszkvai Hőtechnikai Intézetre bíztak.

A hidrodinamikai szempontból szép hajótestű, 935 ter
vezetszámú tengeralattjáró fejlesztése is leállt. A Bulava 
alapkövetelményei szerint átalakították a terveket, de ez 
már egy új hajó története.

A 955 tervezetszámú tengeralattjáró

Számos hír érkezett orosz forrásból a 955 tervezetszámú 
tengeralattjáróról. A hajóosztály elnevezése nem válto
zott -  BOREJ maradt. A Krasznaja Zvezda hasábjain kö
zölt rajz alapján már nem olyan kecses a hajótest formá
ja, valamint a haladó szovjet-orosz hagyományoknak 
megfelelően -  biztonsági okokra hivatkozva -  két hajó
csavart alkalmaztak, ezzel elrontva az áramlási viszonyo
kat, és jelentősen megnövelték az alapzajszintet. A fedél
zeten már csak 12 db silót helyeztek el.

A 935-öshöz viszonyítva megnövekedett a torpedótér, 
de a silók miatti kiemelkedés területe nagyobb, mint 
amennyit azok igényelnek. A torony magassága növeke
dett, de a vízszintes kormánylap továbbra is a toronyban 
maradt. A hajótest felépítése belül nem változott, csak a 
meghajtásnál kisebb méretű berendezéseket alkalmazva 
fér el egymás mellett a kettős hajtás.

Az előzetes ismertetések szerint a teljes vízkiszorítás 
17 000 n f, a hajó sebessége 25 csomóról 29-re növeke
dett. A személyzet létszáma 130 fő, feltételezhetően en
nek legalább 40%-a hivatásos tengerész lesz.

2004. március 19-én lefektették a hajóosztály következő 
egységének gerincét is. Ez az 1917 óta épített 1002. tenger
alattjáró. A második tengeralattjáró, az ALEXANDR 
NYEVSZKIJ építését állítólag további tíz hajóegységé köve
ti, melyeket a nevezetes orosz történelmi személyiségekről 
kívánnak elnevezni. A hajó főkonstruktőre Vlagyimir Zdonov, 
aki az Akula osztály építésének is részese volt.

A tengeralattjáró felépítéséről nagyon keveset közöl
tek. A torpedók és rakéták indításánál az ún. száraz indí
tást alkalmazzák. Vagyis a siló-, illetve torpedóvető fede
lének kinyitása után a tengervíz beáramlását egy gumíro
zott membrán megakadályozza. A rakéta, illetve torpedó 
kivetésére alkalmazott túlnyomás és a kivetett test szakít-
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2. ábra: A 955 tervezetszámú tengeralattjáró rajza (Kraszna
ja Zvezda)

3. ábra: A 955 tervezetszámú tengeralattjáró makettja 
(Krasznaja Zvezda)

ja át a membránt. A megváltozott egyensúlyi helyzet mi
att a tengeralattjáró víz alatti úszóképességét számító
gép által vezérelt speciális berendezés stabilizálja.

A Bulava program vezetője, J. Sz. Szolomonov nyilat
kozata szerint az amerikai fegyverzetcsökkentési szerző
dés esedékes vizsgálata során mutatják be a rakétát. 
Részletes információt, rajzot csak akkor adnak ki. A két
lépcsős rakéta tömege 3 6 1, hossza 13 m. Hatótávolsága 
a Trident-2-höz hasonlítható. 2003 végéig befejezték a 
repülési vizsgálatok első részét, sőt, túl vannak az első 
kivetési próbákon is.

A rakéta első lépcsője hasonlít a Topol-M-nél alkalma
zottra, de a haditengerészeti követelmények szerint át
alakítva. A rakéta a röppálya kezdeti szakaszán hiperszo- 
nikus sebességgel repül. A második lépcső hajtóművét 
repülés közben többször újraindítják, így a röppálya pa
rabolahalmazból épül fel. A visszatérőegység a tárgyalá
soknak megfelelően mono vagy MIRV típusú lesz.

A rakétarepülés vezérlőrendszere speciális giroszkópra 
épülő tehetetlenségi rendszer által rögzített paramétereken 
alapszik, de repülés közben a csillagászati és műholdas 
navigáció segítségével pontosítja az alapadatokat. A végső 
szakaszban még kiegészítő helypontosítást is végezhet.

Összegzés

Óvatos becslések szerint 2006-ban az orosz haditengeré
szet átveheti a DOLGORUKIJ-t, majd a sorozatgyártás be
indítása után tíz év alatt a további hajóegységeket is rend
szerbe állíthatja. Az orosz fél 2000-ben felújította az 
RSzM-54 (R-29RM) típusú rakéták gyártását. Az új raké
tákat 2004 áprilisában sikeresen kipróbálták, így az elöre
gedett példányokat lecserélik a Delfin hajóosztálynál.

Kurojedov admirális állítása szerint az orosz flotta 12-15 
rakétahordozó segítségével eleget tud tenni a Stratégiai 
Nukleáris Erőnél részükre előírt feladatoknak, bár az Észa
ki Szélnek elkészültéig még keményen ostromolnia kell a 
moszkvai költségvetést, hogy ki tudjon hajózni.

Az utolsó Akula-t 13 éve készítették el Szeverod- 
vinszkben. A gigantománia miatt a hajóosztály kérész
életű lett, összevetve a LOS ANGELES osztály 33 éves 
szolgálatával, vagy azzal, hogy az OHIO osztályt 2020- 
ig rendszerben tartják. Oroszország drágán fizeti meg a 
szovjet időszak kissé felelőtlen, gazdaságossági számí
tások nélküli fegyverkezését. A D-19-es rakétarendszer 
teljes fejlesztési költsége 250 millió USD, egy db R-39 
(RSzM-52) típusú rakéta 10 millió USD, tehát az ennél 
jóval drágább tengeralattjárók költségei nélkül csak az 
AKULA fegyverrendszere 370 millió USD értékű volt, 
amely most köddé vált. A Tajfun-ok állás közbeni üze
meltetési költségei is jelentősnek bizonyultak, ezért von
ták ki a rendszerből. A Bulava program költségeit 227 
millió USD-ra tervezték 2000-ben, de még nincs végle
ges megoldás.

Ha Oroszország gazdasági helyzete lehetővé teszi, az 
Északi Szél kifújja a gigantikus Tájfunt, de ehhez még si
keresen be kell fejezniük a Bulava programot.

A BOREJ (955) alapvető harcászati-műszaki jellemzői

Teljes hossza: 170 m
Szélessége: 13,5 m
Közepes merülése: 10 m
Hajtómű típusa: nukleáris reaktor - gőzturbina
Vízkiszorítás 

alap: 14 700 m3 
teljes: 17 000 m3
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Felhasznált irodalomMerülési mélység 
maximális: 450 m 
nominális: 380 m 

Sebesség 
víz alatti: 29 csomó 
víz feletti: 15 csomó 

Önálló bevetés időtartama: 100 nap 
Fegyverzet 
Rakéta típusa: Bulava 
Indítási mód: Víz alatti - száraz 
Silómennyiség: 12 db 
Torpedó típusa: 533 mm 
Vetőcső: 6 db

V. Gundarov: Kakoj flot po karmanu Rossziji? Krasznaja 
Zvezda, 2004. febr. 19.

Szugyba „Tajfuna". Vojenszkij Promislennyij Kurír, 
2004/37.

V. Gundarov: Alekszandr Nyevszkij: vlasztyelin glubin. 
Krasznaja Zvezda, 2004. március 20.

V. Kurojedov: Podvodnije szili rosszijszkogo VMF. 
Vojenszkij Promislennyij Kurír, 2004/27. 

www.fas.org

Szabó Miklós nyugállományú mérnök alezredes

SIAD 2004 -  pozsonyi légi bemutató

A pozsonyi M. R. Stefanik nemzetközi repülőtér az évek 
folyamán újra és újra otthont adott haditechnikai bemuta
tónak és nemzetközi légi parádénak. Nem véletlenül, hi
szen földrajzi fekvésének köszönhetően a repülés szerel
mesei néhány órás autózással elérhetik a környező or
szágokból. A SIAD (Slovák International Air Display) im
már nemzetközi rendezvénysorozattá nőtte ki magát eu
rópai szinten rendszerességével és korrekt áraival.

Az első nemzetközi repülőnapot 1992. szeptember 
5-6-án rendezték meg Pozsonyban. Az esemény akkor 
még CSIAF 92 néven vált ismertté a Cseh és Szlovák 
Köztársaság utolsó nemzetközi rendezvényeként, ame
lyen az orosz Anatolij Kvocsur „Szuhoj-virtuóz” volt a 
sztár Flankerrel.

A függetlenné vált Szlovákia 1993. szeptember 11 -én a 
kassai repülőtéren rendezte meg a SIAD 93-at. 1994-ben 
Pozsony adott otthont a SIAD augusztus 20-21-i esemé
nyeinek, amelyre 150 ezer ember látogatott el. A légi 
show-n méltóképpen emlékeztek meg a Szlovák Nemze
ti Felkelés 50. évfordulójáról, ez alkalomból számos nem
zet légiereje képviseltette magát. A 30 éves megalakulá
sát ünneplő Red Arrows bemutatókötelék „remekbe sza
bott” produkciójával kápráztatta el a közönséget. Továb
bá egy rekordkísérletnek is szemtanúja lehetett a nagyér
demű publikum: 26 ország 300 ejtőernyőse próbált meg 
kiugrás után zárt formációt felvenni, sikertelenül.

A következő SIAD megrendezésére 1995. május 
20-21-én került sor a Duna-parti városban. Méltóképpen 
ünnepelték meg a szlovák függetlenség és a második vi
lágháború befejezésének 50. évfordulóját. Ez alkalomból 
számos egyéni és műrepülő team közül is kiemelkedett 
az olasz légierő G222-es szóló produkciója, valamint pá
ratlan sikert aratott az Orosz Lovagok bemutatója. Ekkor 
született meg a döntés, hogy ezentúl kétévente rendezik 
meg a SIAD-ot.

Két év várakozás után 1997. június 21-22-én 12 ország 
részvételével ismét Pozsony adott otthont a rendezvény
nek. A haditechnikai bemutatón és légi parádén az U. S. 
Army AH-64 Apache gépe is részt vett. Megemlékeztek az 
1982-es Falkland-szigetek visszafoglalásában kimagasló 
teljesítményt nyújtó Harrierekről is. A SIAD történetében 
először következett be esemény: az Orosz Lovagok auszt
riai vendégszereplését követő rögtönzött bemutató után a

15-ös oldalszámú Szu-27-es leszállás előtt nem nyitott fu
tót! Ennek következtében a gép a szívócsatornák alatti 
fegyvertartókon megtámaszkodva csúszott, szikraesőt 
szórva a betonon. Személyi és különösebb anyagi kár nem 
keletkezett, két óra elteltével folytatódott a bemutató.

Az 1999. június 5-6-án megrendezett nemzetközi légi 
parádé 15 ország légierejének közreműködésével és 
ezek közül is 6 nemzet műrepülő kötelékének (a Fehér 
Albatrosz, a Francia Őrjárat, a Török Csillagok, a lengyel 
Iskra Team, a svájci PC-7-kötelék és a Háromszínű Nyi
lak) produkciójával kápráztatta el a közönséget. Megem
lékeztek a NATO megalakulásának 50. és a reptér nevét 
viselő Milan Rastislav Stefanik halálának 80. évfordulójá
ról. A látványos, nagyszerűen koreografált produkciók so
rozatát ezúttal beárnyékolta Graham Warde brit pilóta és 
Hawk 200-as gépének halálos kimenetelű balesete.

A 2001-es évre a terrorizmus nyomta rá bélyegét, így a 
SIAD legközelebb 2002. június 8-9-én látta vendégül az 
érdeklődőket. 15 ország képviseltette magát, igaz, a 
USAF F—15 Eagle, F—16 Fighting Falcon és C-130 Her
cules gépeit a földön elkülönítve szemlélhettük. Az ukrán 
Tu-22 М3 bombázó a statikus sor középpontjává vált. 
Látványos egyéni és kötelékrepülés kíséretében 8 év el
teltével az ejtőernyősök produkciójukkal bekerülhettek a 
Guiness-rekordok könyvébe.
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A2002-es pozsonyi légi show tapasztalatainak birtokában 
vágott neki kis csapatunk a ránk váró útnak. A megadott 
program alapján bizakodott a társaság. Miután végre beju
tottunk a kígyózó tömeggel a reptérre, a főépület és a han
gárok között szembetűntek a lenyűgöző Mi-171-esek (a 
Mi-17 korszerűsített lokátoros kutató-mentő változata). A 
szabad területen egy Boeing 737-200 változata árválkodott, 
míg vele szemben az elzárt területen a bemutatóra (dinami
kus) várakozó szóló repülőtechnika sorakozott. Legelöl állt a 
„sógorok” új szerzeménye, az S-70 Black Hawk.

A statikus sort a szlovák légvédelem járművei, a Kub és 
az Sz300-as légvédelmi ütegei nyitották. Szomszédsá
gukban egyedüli „nagyvasként” az ukrán légierő friss fes
tésű II—76 MD-je állt, amely most nem fogadott vendége
ket, mivel szervizgépként funkcionált. Óriási teherterében

4. ábra: Az F-16A bekapcsolja a füstfejlesztőt

5-7. ábra: A belga F-16A műrepülés közben

a Flankerek esetleges cserehajtóművei sorakoztak kon
ténerekben és alkatrészládákban más egyéb segédesz 
közökkel együtt. A szállítógépeknél maradva kiemelném 
az olasz légierő szokatlan sárkányszerkezetű, toló lég
csavaros, gázturbinás Piaggio P180 Avantiját, valamint a 
magyar lajstromú gázturbinás Dornier 128 Turbo Skyt, 
amely jellegzetes festésével keltette fel az érdeklődést. A 
szállítógépek közül megtekinthettük még a szerb-monte- 
negrói és a lengyel An-26-ost. Viszont az olasz G222 -  
bemutatórepülése miatt érthető módon -  a közönség elől 
elzárt zónában várakozott. Az amerikai C-130 Hercules 
az indítózóna távoli zugában parkolt, pedig a két A-10-es 
mellett bőven lett volna még hely. A „Varacskos Disznók” 
jobb orr-részének oldaláról lenyúló konzolról hiányzott a 
lézeres célmegvilágító (Ave Penny) konténer. Déli szom-
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szádunk légierejének műszaki személyzete segítőkész 
volt az Orao kétüléses változatánál. Szomszédságukban 
volt az egykori ellenfél, a két brit Harrier GR-7-es, melyek 
közül az egyik igazán tarthatott volna egy kisebb ízelítőt 
képességeiből, a Tornado GR4 és a Hawk mellett.

Az ukránok ismét kiállították a 08-as számú Szu-27- 
est, míg az 56-os számú gép lélegzetelállító produkcióval 
kápráztatta el a közönséget. A házigazdák két MiG-29- 
ese manőverező légi harcot imitált, dobhártyát szaggató 
dübörgéssel ejtették ámulatba a nagyérdeműt. Mi ma
gyarok hiányoltuk Szabó „Topi” Zoltán világbajnoki bemu
tatóját. Egész Közép-Európa láthatta volna újra, hogy a 
magyar vadászpilóták még mindig az élen vannak. A 
Gripen International is bemutatta JAS-39-esét földön és 
levegőben egyaránt.

Kiemelném még a francia légierő Mirage 2000-es piló
tájának magas színvonalú dinamikus bemutatóját, vala
mint a belga és holland légierők F-16-osainak szárnyalá
sát. A könnyű kategóriát, ill. a harci gyakorló-oktató gépe
ket a portugál és francia Alpha-Jet-ek, a cseh L-159 
ALCA, a szerb-montenegrói Super Galeb és az osztrák 
kobrafestésű PC-7-esek képviselték. A forgószárnyasok 
közül toronymagasan kiemelkedett a cseh W-3A Sokol 
légi akrobatikája.

A statikus soron látható volt a szentkirályszabadjai 
MÍ-24D (581). A törzsvendégnek számító Luftwaffe F-4F 
Phantomja és Tornado ECR-je is képviseltette magát, ez 
utóbbi (46+41) aktív résztvevője volt a magyarországi ke

reszt-kiszolgálási gyakorlatnak 2003 májusában. Időköz
ben levegőbe emelkedett a már említett osztrák S-70-es, 
de korai volt az öröm, ugyanis a várt produkció abból állt, 
hogy elszállt, mint a sóhaj. Kellemes élménnyel szolgált 
a civil gépek érkezése és indulása közben belibegő 
Augusta 109-es, amely a hangárok előtt landolt. A prog
ram palettáját színesítette a menetrend szerinti repülőgé
pek landolása és indulása, így pl. az orrunk előtt gurult ki 
egy ukrán An-140-es, melynek pilótája emelkedés köz
ben „illedelmesen elköszönt” . Ami a műrepülő kötelé
keket illeti, a lengyel Iskra Team és a Francia Őrjárat lágy, 
kidolgozott manővereket produkált. Az olasz Háromszínű 
Nyilak a tőlük megszokott dinamikus bemutatót nyújtotta. 
Meglepően kiváló volt a nemzeti színekben pompázó 
Svájci Őrjárat F-5E-kötelékének igazán szoros, szabá
lyos, erőtől duzzadó formációjának háromdimenziós pro
dukciója, amelyet infracsapdákkal díszítettek. Látványos 
történelmi színjátékot (harcállás légitámadása) varázsolt 
égre-földre a cseh repülőcirkusz első világháborút idéző 
replikával. A program záróaktusaként egy igazi nagy
ágyú, az olasz G222, a teherszállító kategóriából kisza
kadva, műrepülőgépeket megszégyenítő csodálatos ma
nővereket produkált.

A látottak alapján elmondhatjuk, hogy a repülés szerel
mesei ismét kedvükre való légshow-t élvezhettek.

Baranyai László

Stella Rimington
NYÍLT TITOK
A brit kémelhárítás volt főigazgatójának emlékiratai
„1983-ban Michael Bettaney, a kémelhárítási részleg egyik beosztottja fel
ajánlotta szolgálatait a londoni orosz követségnek... Helyzeténél fogva Bet
taney pontosan ismerte a különböző titkosszolgálati eszközök alkalmazá
sának módját, valamint azok kivédésének lehetőségeit. Kettős oka volt, 
hogy nem vált egy második Kim Philbyvé vagy Antony Blunttá...”

„Ezt az időszakot sokan leírták, kifigurázták, pedig akkor súlyos veszte
ségek érték a nyugati világot. Az, hogy a Walker család kiadta az USA leg
modernebb tengeralattjáró-rendszerét a szovjeteknek, önmagában több 
millió dollár veszteséget jelentett. Aldrich Ames (CIA) és korábban Philby 
tevékenysége viszont emberek életébe került.”

A fenti idézetek sugallta kép ellenére Stella Rimington könyve nem te
kinthető az MI5 néven elhíresült brit biztonsági szolgálat, még kevésbé az 
1945 utáni hidegháború láthatatlan frontján folyó globális titkosszolgálati 
küzdelem egész történetét aprólékosan és átfogóan, a teljesség igényével 
feldolgozó alapműnek. Sokkal inkább egy, a Cégnél dolgozó, finoman szól

va ambiciózus nő csecsemőkortól induló, de hiányosnak tűnő (az illetékes szerveknél gondosan átolvasott/meg- 
vágott) önéletrajza. A szerző a hatvanas évek derekán még ifjú hölgyként lépett munkába az MI5-nél, és kitartó 
karrierépítés után 1996-ban, 61 évesen a főigazgatói székből vonult nyugdíjba. Róla mintázták a Bond-filmek új 
„M”-jét. Volt kollégái nem lelkesültek fel a hírtől, hogy az egykori „K” (náluk hagyományból mindig így jelölik az el
hárítás aktuális vezetőjét) könyvet ír. Hogy megóvja magát a kellemetlen következményektől, Mrs. Rimington ter
mészetesen mindent láttamoztatott a megfelelő helyeken, ahol elvégezték a szükséges húzásokat. Ezek után ért
hető, hogy a hölgy sok mindenről hallgat. Látszik, hogy a szolgálati múlt részletes felidézése, elemzése során óva
tosan választotta meg a történeteket, megfogadta a „tanácsokat”.

Internetező olvasóink a NOL-on (Népszabadság-Online), a 2001. szeptember 14-i számnál érdekes híradást ta
lálnak a könyv angliai megjelenését kísérő, hatásos reklámot biztosító botrányról.

Geopen Könyvkiadó, Budapest, 2004; 305 oldal, bolti ára 2490 Ft 
2290 Ft + postaköltség áron megrendelhető közvetlenül a kiadótól.
(Tel: 489-8816. Levélcím: Geopen Könyvkiadó Kft., 1125 Bp., Istenhegyi út 59-61. Honlap: www.geopen.hu)

STELLA R IM IN G T O N

N Y ÍL T  T IT O K

A  brit kém eiháritás  
volt főigazgatójának em lékiratai
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Grey Scouts -  lovas katonák a rhodesiai polgárháborúban

A világ egykori híres lovas alakulataiból mára csak né
hány maradt fenn ceremoniális vagy rendőri feladatokra. 
Az 1965-1980 között zajló rhodesiai polgárháborúban a 
baloldali fekete gerillák ellen egy lóhátról harcoló egysé
get vetettek be a kormányerők (fehér telepesek és feke
te szövetségeseik), amely bebizonyította, hogy a megfe
lelően felkészített és felszerelt, valamint a jó taktikával 
harcoló lovas katonák a modern konfliktusokban is meg
állják helyüket.

A lovas egység 1973-ban jelent meg a nagyrészt szavan- 
nás rhodesiai hadszíntéren: a gépjárművel nem megköze
líthető határ menti erődökbe kezdtek lóháton utánpótlást 
szállítani, igaz, ezek még rögtönzött helyi csapatok voltak. 
Lőszert, fegyvert, ivóvizet, élelmiszert, sőt, akár aknavetőt 
is vittek magukkal (az aknavető talpát a ló hátára, a csövet 
az egyik oldalára, a gránátokat pedig a másik oldalára rak
ták). Idővel a lovasokat a szállító feladatok mellett határ 
menti járőrözésre is felhasználták, majd 1975-re Lovas Lö
vész Egység néven vonták őket össze. 1976. március 26- 
án vették fel hivatalosan a Grey Scouts nevet, jelképezve a 
folytonosságot egy XIX. századi lovas egységgel. (1893- 
ban a Matabele-földön fellázadt a fekete őslakosság, ami 
több évig tartó gerillaháborúba torkollott. 1896-ban George 
Grey, a helyi bányaszindikátus kulcsfigurája önkéntes lovas 
lövészcsapatot szervezett Grey Scouts néven, az angol re
guláris erők segítésére. A jól fegyverzett lovas egység egy 
Maxim és egy Hotchkiss géppuskával számos győzelmet 
aratott a dárdákkal harcoló feketék felett.)

1977-ben 150-200 főből állt az alakulat, de 1979-re már 
egy zászlóalj erejű lovascsapattá fejlődött. Ekkor három lö
vészszázadból, az úgynevezett szablyákból és a támoga
tó századból épült fel az egység. A szablyák felépítése 
megegyezett az angol tengerészgyalogos lövészszázado
kéval: minden lövészszázad három szakasszal rendelke
zett, és minden szakasz négy, egyenként nyolcfős rajból 
állt. A támogató századnak része volt egy 60 mm-es és 
egy 81 mm-es aknavetőkkel felszerelt szakasz, a felderítő 
szakasz és a kutyás nyomkövető szakasz.

A lovasok alapfegyvere a belga FN-FAL gépkarabély, 
a mesterlövészeké a Lee Efield Mk.4-es puska volt. A 
rendszeresített málhaöv mellső zsebeiben 6-10 darab 
húsztöltényes tárat, repesz-, ill. foszforos kézigránátokat 
tároltak. A hátsó zsebekben konzervet, vizet, kötszert, 
hosszabb bevetés esetén a nyeregtáskákba pedig háló
zsákot és lóápoló felszerelést helyeztek. Raj szinten ren
delkeztek egy VHF A63-as rádióval (a rajparancsnok há
tizsákjában), egy MAG58-as könnyű géppuskával, né
hány pisztollyal, orvosságos táskával, 42. Zulu puskagrá
nátokkal és Claymore aknákkal, amelyeket az esti tábo
rozáskor helyeztek ki. Az egyenruhájuk nem különbözött 
a többi rhodesiai egységétől: homokszínű alapon, barna
zöld foltos, ritkás, fűszerű csíkozással ellátott nadrágot 
és inget viseltek, bár -  a nagy meleg ellenére -  bakan
csot is hordtak.

A fővároshoz közeli Inkomo Barracksban az önként je
lentkezők tizenhat hetes kiképzésen estek át: Tony 
Stephens őrnagy vezetése alatt az amerikai származású 
„Mr. X” őrnagytól kommandós, Roy Elderkin hadnagytól 
(Brit Királyi Lovas Tüzérség) lovas és az afrikai vadá
szoktól nyomkereső ismereteket szereztek.

1. ábra: A Grey Scouts nem hagyományos lovasalakulat, ha
nem egy lovasított nyomkövető egység volt

2. ábra: Gyakorlatozásra felsorakozott lovasok. A kiképzés 
részeként huszonnyolc nap alatt tanulták meg a katonai lo
vaglás alapjait
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3. ábra: A Grey Scouts által előnyben részesített lófajta a 
Boerperd, vagyis a „búrló” volt. Farmokon tenyésztett, 
egészséges, tizenöt maroknyi marmagasságú, négy-nyolc 
éves lovakat választottak ki

4. ábra: Nyomokat vizsgáló Grey Scouts-járőr. Az egyik lö
vész karabélyának csövére 42. Zulu típusú puskagránátot 
húzott

5. ábra: Beállított fotó egy vágtató „Szürke Felderítőről”. A 
korabeli újságok sokat foglalkoztak ezzel a különleges egy
séggel

Velük szemben a szocialista országokban kiképezett, 
jól felszerelt, korszerű fegyverekkel (pl. RPG-7-es vagy 
SA-7-es vállról indítható rakétákkal) ellátott gerillák har
coltak, akik Mozambikból és Zambiából 10-15 fős csapa
tokban szivárogtak be az országba. A lázadók nem véd
tek területet (mint pl. a vietnami gerillák), hanem a szom
szédos országokból be-betörve mozgó gerillahadviselést 
alkalmaztak. Mivel a felkelők gyakran támadtak farmokat, 
missziós iskolákat és más civil célpontokat, a biztonsági 
erők ezért igyekeztek már a határnál lefülelni őket.

A Grey Scouts bár önmagában nem sok felkelővel vég
zett, az igazán sikeres bevetései a rhodesiai hadsereg töb
bi egységével közösen végrehajtott hadműveletek voltak. 
Általában század keretben hat-nyolc hétre helyezték ki őket 
a határ menti övezetbe, ahol kis egységekben objektumokat 
biztosítottak (támadás után a gerillák üldözése) vagy jár- 
őröztek. A határ menti portyázáskor rendszerint a határkerí
téstől 500 méterre, azzal párhuzamosan, látótávolságra 
egymástól, kettő-négyfős rajban poroszkáltak. Ha a lázadók 
friss nyomaira bukkantak, követni kezdték azokat, ami gyak
ran többnapos üldözéssé is válhatott. Nyomkövetéskor elöl 
a kutyák és/vagy a fekete származású nyomkeresők halad
tak. Ha sikerült utolérni a gerillákat, többnyire helikopteren 
szállított kommandósokat irányítottak a felkelőkre, sőt, gyak
ran maguk is részt vettek az összecsapásban. Igaz, a köz
hiedelemmel ellentétben nem lóhátról, hanem lóról leszáll- 
va, gyalogosként harcoltak. Ha voltak lázadók, akik túlélték 
a biztonsági erők rajtaütését, azokat gyakran tovább követ
ték. Hosszabb üldözés esetén más felderítő járőrök és a lé
gierő repülőgépei is bekapcsolódtak a keresésbe (erre leg
inkább a besorozott sportrepülőgépeket használták), ezalatt 
a helikopterek szállították az utánpótlást. Közben a helyi bri
gádparancsnokság riadóztatta a környező helyőrségeket, 
akik páncélautókat küldtek az utakra, és a lázadók valószí
nű haladási útvonala mentén a mobilizálható katonák lesál
lásokat alakítottak ki, hogy csapdába csalják a gerillákat. Ha 
a felkelők észrevették az üldözőket, akkor a nyomok eltün
tetésével, szétszóródással és gyakran futással próbáltak 
egérutat nyerni. Ilyenkor az is előfordult, hogy a Grey Scouts 
a lázadók elvesztett nyomait csak napokkal később találta 
meg, de ismét követni kezdték őket.

Egyik legismertebb összecsapásuk 1978 elején történt. 
Egyik rajuk a határtól egynapi járóföldre egy nagyobb gerilla
csapat nyomát fedezte fel, amely az országból kifelé tartott.

w *

6. ábra: Járőröző Grey Scouts-lovasok. A tömött málhaövek 
és a nyeregtáskák (bal oldali lovas) többnapos bevetésről 
árulkodnak
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7. ábra: Ha beérték a gerillákat, többnyire a helikopteres kom
mandó segítségével támadták meg a felkelőket. A csata után 
összeszedték a sebesülteket, és eltemették a holttesteket

Azonnal üldözni kezdték őket, mert félő volt, hogy átjutnak Mo- 
zambikba. Többórás üldözés után beérték a felkelőket, és 
megpróbáltak eléjük kerülni. Nagyobb távolságból lóhátról tü
zelve igyekeztek megállásra kényszeríteni a lázadókat. Közel 
három órán keresztül cikáztak a gerillák körül, mire megérkez
tek Alouette helikoptereken a kommandósok. Az egyik heli
kopter lőszert adott le a lovasoknak, mert szinte az összes töl
tényüket ellőtték. Egy Cessna-337G csatarepülőgép és az 
Alouettek géppuskatüzének fedezete mellett a kommandósok 
és a Grey Scouts (már gyalogosan) megtámadták a felkelőket. 
A biztonsági erők veszteség nélkül végeztek a18 lázadóval.

A háborúban szerzett tapasztalatok alátámasztották, 
hogy a modern hadviselésben is van létjogosultsága a lo
vas katonáknak. A gépjárműveknél csendesebben mozog
hattak, és olyan terepen is, ahol azok elakadtak. A gyalo
gos katonáknál pedig gyorsabban, pihentebben, több fel
szereléssel, jóval nagyobb távolságot tehettek meg. Nem 
is beszélve arról, hogy sík területen lóhátról messzebbre 
lehetett látni, és valamelyest védve voltak a katonák a ta
posóaknáktól. Sikerüket bizonyította az is, hogy az ENSZ 
nyomására létrejött békekötéskor feloszlatott Grey Scouts 
fekete tagjaiból újra felállítottak egy lovas lövészzászlóal
jat, a már Zimbabwére keresztelt országban.

Megjegyzés: A rhodesiai polgárháborúról bővebben a 
Haditechnika 2003/4. számában a 36-42. oldalon közölt 
cikk foglalkozik. Szerk.
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Hajdú Péter

Elfelejtett helyi háború a harmincas évekből, 
a Luftwaffe ritkaságai és egy magyar honlap

Évekkel ezelőtt két lelkes budapesti egyetemista, Takács Zoltán és Radics Péter úgy döntött, hogy létrehoznak 
egy haditechnika-történettel és makettezéssel foglalkozó honlapot. Ezt Magyarországon elsőként ők valósították 
meg. Kezdettől fogva olyan „tudásbázisban” (Takács Zoltán megfogalmazása) gondolkodtak, amely érdekes fegy
verleírásokat kínál a XX. század haditechnikai eszközeiről, másrészt segítséget nyújt a hazai makettépítők 10-15 
ezerfős táborának. így született meg a „Makettinfo”, amely napjainkban is folyamatosan bővül, fejlődik.

Főleg a második világháborús Németország repülőgépiparának kísérleti ritkaságairól (pl. BV 155, Áradó 440, 
Me 263, Та 154, Та 183, Me 264, Ju 287) olvashattunk itt cikkeket, de azért találunk történeti-technikai ismertetőt 
az IL-28-as bombázóról, a Szu-27-es vadászgépről, sőt, lengyel és szovjet harckocsitípusokról is.

Újabb anyagaik közül kiemelkedik Pintér György jól sikerült összeállítása Paraguay és Bolívia egykori háború
járól, az ott bevetett repülőgépekről és harckocsikról. Különös történet ez, és amíg a néhány évvel későbbi, sok 
tekintetben hasonlójellegű spanyol polgárháborúról itthon mindenki hallott, ez teljesen feledésbe merült. Ha vala
ki szeretne többet tudni erről a háborúról vagy a Luftwaffe nagy ígéreteiről, és hozzáfér az internethez, akkor fel
tétlenül nézze meg a www.-makettinfo.hu honlapot!
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A Magyar Királyi Honvéd Légerő egyenruházata Ili. rész

Repülőtiszt (őrnagy)
nyári társasági öltözetben -  1930-1945

A társasági öltözet négy különféle változatának viselését 
engedélyezték: sötétkék ruhát sötétkék sapkával, lehajtott 
gallérú inggel és fekete nyakkendővel, nyáron fehér sapká
val, illetve nagytársasági öltözetben ugyanezeket kemény
galléros inggel és csokornyakkendővel. (A repülőtisztek 
nem rendelkeztek külön nagytársasági öltözettel, szemben 
a földi erők tisztjeivel, akik részére külön társasági atillát 
rendszeresítettek.) A képen látható őrnagy a nagytársasági 
öltözet megengedett nyári változatát hordja. Jobb mellén 
aranyszállal hímzett pilótajelvény mutatja, hogy a hajózó ál
lományhoz tartozik. A fekete bársony váll-lapokat aranyzsi
nór szegélyezi, a törzstiszti széles paszomány fölött egy 
keskeny paszomány jelzi az őrnagyi rendfokozatot. Kitünte
téseit -  amint azt nagytársasági öltözethez előírták -  erede
ti formában viseli. Öltözetét fekete lakkcipő, fehér kesztyű, 
illetve a repülőtiszti öv és a hozzá tartozó tőr egészíti ki. Az 
öv csatja és a tőr díszítő motívumai egyaránt a Honvéd Lé
gierő szimbolikáját tükrözi, a csaton és a tőr keresztvasán 
kiterjesztett szárnyú sas (turul) van, a feje pedig megismét
lődik a markolatgombon. A tőr hüvelyét az állami ún. kis cí
mer díszíti. A tőrtartó csatlék ugyanolyan fekete selyem- 
(vagy pamut-) szövetből készült, mint az öv anyaga.

Repülőtiszt (hadnagy) 
szolgálati öltözetben -1939-1945

A szolgálati öltözetet -  a Légierő többi fő egyenruhatípu
sához hasonlóan -  az 1930-as öltözködési utasítás hatá
rozta meg. Eredetileg csak pantallós változatban rend
szeresítették, azonban ahogy a Légierő 1938-tól a Hon
védség önálló haderőnemévé vált, a földi erők tisztjei ál
tal viselt csizmanadrágos-csizmás öltözet viselése is el
terjedt. Később, különösen a háború alatt kedvelt viselet

té vált, hiszen frontkörülmények között a csizma gyakran 
célszerűbb lábbelinek bizonyult, mint a félcipő.

A csizmanadrág elméletileg ugyanolyan anyagból ké
szült, mint a zubbony, jóllehet gyakran eltérő színárnyala
tú nadrágokat is hordtak, különösen, ha a nadrágot eset
leg csak a frontra indulás előtt készíttették, a már meglé
vő zubbonyhoz. A kihajtott gallérú (fazonos) zubbonyhoz 
lehajtott gallérú tábori zöld inget és fekete nyakkendőt vi
seltek, kedvelt volt a mellzsebekkel ellátott ún. cserkész
ing is, főleg nyáron. A zubbonyt repülő jelvénnyel díszített 
aranyozott gombok zárták, a modern szabás miatt a zse
bek egyenes zsebfedővel készültek, szemben a földi 
erők tisztjei által viselt hagyományos, ívelt zsebfedőkkel.

A szolgálati tányérsapka az öltözet anyagával meg
egyező gabardinból készült, elöl középen a repülő sapka- 
jelvény díszítette, a sapkazsinór sodrott aranyzsinórból 
készült, a fejpánton az állománycsoportnak megfelelő 
szélességű paszomány futott körbe. A sapka szemernyő
je zöldesbarnára festett bőrből készült.

A kéttüskés, keretes rézcsattal szerelt tiszti derékszíj ere
detileg szintén nem tartozott a repülőtisztek öltözetéhez, 
azonban a repülőtiszti öv hadi használatra kevéssé bizo
nyult alkalmasnak (például nem lehetett rá pisztolytáskát 
erősíteni, hiszen nem volt elég tartása ahhoz, hogy azt 
megtartsa), így a földi erők tiszti ruhatárából ezt a kelléket 
is átvette a Légierő. Jóllehet a tiszti derékszíjnak szabvá
nyosított változatai (pl. 1935 M) is léteztek, a legtöbb tiszt 
saját maga készíttette vagy vásárolta e felszerelési cikkét, 
így a legkülönfélébb változatok maradtak az utókorra, réz
vagy nikkelezett csattal, szélesebb és keskenyebb csattal, 
posztóval bélelve stb. -  szinte nehéz két egyforma darabot 
találni. A tiszti derékszíjak mellett -  mint azt máshol is em
lítettük -  a legénységi derékszíj viselése is elterjedt, afféle 
„frontdivatként”. A képen látható repülő hadnagy a rend
szeresített 35 M pisztolytáskát viseli derékszíján.

(A színes ábrákat lásd a 48. oldalon. Szerk.)
Baczoni Tamás

www.haditechnika.hu
Tisztelt Olvasóink!

A Haditechnika honlapjának elkészítése és megjelentetése a világhálón régi, eddig kielégítetlen vágya olvasóink
nak. Szerkesztőségünk számtalan levelet kapott, melyek türelmetlenül sürgették a Haditechnika elektronikus meg
jelenését. Az akadályok, melyek jelentősen késleltették a munkát, szétoszlani látszanak, és reményeink szerint a 
továbbiakban egy folyamatosan megújuló és bővülő weblappal szolgálhatunk olvasóinknak. A kísérleti oldalunk 
hónapok óta működik, de most már elértük azt a szintet, hogy nyilvánosan is meghirdessük megjelenésünket. Az 
oldal alapvető célja, hogy könnyebb hozzáférhetőséget biztosítson olvasóink számára cikkeinkhez és a szerkesz
tőséghez. Pillanatnyilag 19 évfolyam archív anyagát szolgáltatjuk. Ebből az utolsó 11 évfolyamot kereshető adat
bázisban. Adunk előzetest is a következő számunkból. Lehetőségeink függvényében hírcsokrot készítünk az ak
tuális haditechnikai újdonságokból, és az olvasókkal történő kapcsolattartást is könnyíteni akarjuk elektronikus le
velezéssel. Amikor elkészül a Haditechnika teljes elektronikus archívuma, valószínűleg a legnagyobb és leghite
lesebb magyar nyelvű haditechnikai forrásanyagot szolgáltatja majd olvasóink számára.

A folyóirat megkezdte 39. évfolyamát. Remélem, továbbra is kellemes perceket tudunk szerezni olvasóinknak 
mind nyomtatott, mind elektronikus változatban megjelenő lapunkkal.

Hajdú Ferenc
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A VBL-s huszárok

(Vonatkozó cikket lásd a 27. oldalon -  Szerk.)

6. ábra: Egy VBL országúti menetben

Fotó: Matthaeidesz Konrád
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Égi szem -  AWACS-bemutató Kecskeméten

(Vonatkozó cikket lásd a 23. oldalon -  Szerk.)
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2003. november 3-án

Fotó: Baranyai László
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SIAD 2004

(Vonatkozó cikket lásd a 34. oldalon -  Szerk.) Fotók: Baranyai László
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SIAD 2004

13. ábra: A belga F-16A műrepülőgép

14. ábra: Boeing B-757 utasszállító gép

Fotók: Baranyai László
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Légierő-gyakorlat Kecskemét térségében Dragon Nest 2004

Fotók: Baranyai László

1. ábra: Tornado géppár a kecskeméti központi zónában
2. ábra: A ZE 831 XQ oldalszámú Tornado a kiszol
gálózónában a leszállást követően
3. Az angol ZE-755-ös oldalszámú Tornado betont fogott 
Kecskeméten a leszálláskor
4. ábra: ZE 734 DA oldalszámú századparancsnoki gép, 
kétkormányos Tornado a gurulóúton
5. ábra: A gyakorlaton részt vevő MiG-29-esek bevetésre 
készen a zónában
6. ábra: A Puma század 08-as oldalszámú repülőgépe régi, 
hagyományos festéssel
7. ábra: A 15-ös és a 21-es oldalszámú gép már új NATO- 
szabvány szerinti festéssel

Vonatkozó cikket lásd a 65 oldalon
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Légierő-gyakorlat Kecskemét térségében Dragon Nest 2004

8. ábra: Gripen-sorakozó Kecskeméten
9. ábra: A 808-as oldalszámú Gripen hajtóműpróbát végez
10. ábra: A 170-es oldalszámú Gripen repüléshez kigurul a 
zónából
11. ábra: A brit repülő-műszakiak a leszerelt gyakorlórakétával
12. ábra: A magyarok vontatják a MiG-29-es gyakorlórakétá
kat
13. ábra: Az egyik svéd gépkocsit az áteresztő ponton ellen
őrzik
14. ábra: A 406-os oldalszámú An-26 típusú szállítógép a 
gyakorlaton

Fotók: Baranyai László

2005/1 HADITECHNIKA 47



A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata III.

(A vonatkozó cikket lásd a 40. oldalon. Szerk.)
Repülőtiszt (őrnagy) nyári társasági öltözetben -  1930-1945 Repülőtiszt (hadnagy) szolgálati öltözetben -  1939-1945

Grafika: Hadnagy Róbert
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Űrtechnika

A szerencsés 13-as szám
-  a Corona felderítő mesterséges hold első sikere

A Corona-program legelején, talán éppen a Discove- 
rer-4 vagy -5  tervezett repülésének kezdetén, valami
kor 1959 nyarán Jim Plummer a Skunk Works Menlo 
Park-i irodájában ült. Ez volt az a bizonyos Skunk 
Works, amelyről soha senki sem hallott. Nem volt azo
nos a híres Lockheed Skunk Worksszel, mely az U-2-es 
kémrepülőgépeket, az SR-71 Blackbirdöt vagy az 
F-117-es lopakodó vadászt építette. Ez egy másik Lock
heed Skunk Works volt, a szigorúan titkos Corona ösz- 
szeszerelő üzem San Francisco déli felében, a város 
Palo Alto felé nyúló csücske keleti részén, a Menlo Park 
szomszédságában. A Skunk Works épülete helyileg 
közvetlenül egy helikoptergyár mellett helyezkedett el.

Plummer tehát az irodájában ült egy szombat reggelen, 
amikor felhívta a légierő egyik vezető tisztje. „Jim, el tudna 
vállalni még egy munkát a Lockheed részére, de egy lélek
nek sem szólhat!?” -  kérdezte a tiszt. Plummer korábban 
a Lockheed elnökével, Gene Roottal folytatott megbeszé
lése során beszámolt munkájáról, arról, miként irányítja az 
Egyesült Államok egyik legtitkosabb felderítőprogramját. 
Root közölte vele, jogában áll olyan titkos szerződéseket 
kötni, melyekről még az Egyesül Államok elnöke sem tud. 
„Értesítsen, amikor csak alkalmas” -  mondta neki Root.

Ez volt az első alkalom, hogy Plummer mint a Corona- 
program egyik felelős középvezetője felkérést kapott a 
Lockheedtől a légierővel való hivatalos megegyezésre. A 
dolog teljesen legális volt. Azt felelte a tisztnek, jogában 
áll megállapodást kötni. „Arra gondoltam, valami újabb 
nagy volumenű szerződést kínál nekem -  mondta Plum
mer, ez nagyszerű lenne. Hős leszek.” A tiszt azonban 
gyorsan lehozta a földre álmodozásaiból. „Amit szeret
nénk öntől az az, hogy a következő mesterséges holdon 
helyet kapjon egy zászló. Az Egyesült Államok zászlaja”.

Plummer lelkesedése kicsit lelohadt, de beleegyezett. 
„Rendben” -  mondta, meg tudjuk csinálni. Hol a zászló?” 
„Azt szeretnénk, ha elmenne és megvenné.”

Az eset éppen azután történt, amikor Alaszka ötvene
dik államként csatlakozott az Egyesült Államokhoz, s 
Plummer azon töprengett, egyáltalán lehet-e olyan zász
lót kapni, melyen 50 csillag van, reprezentálva az ötven 
államot. A legtöbb zászlón ugyanis csak 49 csillag volt.

így felemelte a telefont, és elkezdte hívni mindazokat 
az üzleteket, melyek feltételezése szerint tarthattak öt- 
vencsillagos zászlót. Végül sikerült elérnie egy boltot San 
Jose déli részén, ahol az eladó elmondása szerint volt 
még néhány ötvencsillagos zászló.

Az eladó közölte, hogy az üzlet délben bezár, ezért 
Plummer azonnal beugrott kis fehér Porschéjába, és el
indult. Éppen akkor ért oda az üzlethez, amikor a tulajdo
nos kezdte az ajtót zárni. „Én vagyok az a fickó, aki az 
imént hívta -  mondta, szükségem lenne egy zászlóra.”

„Vettem mindjárt négyet, beraktam a kocsimba, majd 
visszamentem az üzletbe. Kértem a tulajdonost, hogy ké

szítsen egy kis alumíniumtartót. Azt mondtam, a légierő 
bízott meg egy kisebb kísérlet elvégzésével.” Plummer át
nyújtott egy általa készített vázlatrajzot a zárható és sze
gecsekkel megerősített tartóról. Atulajdonos el is készítet
te a kívánsága szerint.

Plummer nem bontotta ki a zászlókat, hazavitte magával 
a szupertitkos tartóval együtt. „Aztán ahogy csak tudtam, 
próbálkoztam, de nem sikerült belepréselnem a zászlót a ki
csiny tartóba. Tágítottam, összelapítottam, erőlködtem, de 
sehogy sem sikerült.” Végül elhatározta, hogy megszegi a 
biztonsági előírásokat. „így hát behívtam a feleségem. »Egy 
léleknek sem mondhatod el!« -  közöltem vele. »Segítségre 
van szükségem. Vedd elő a vasalódeszkádat.«”

Kibontották a zászlót, kivasalták, és most már sikerült 
beleilleszteni a tartóba. Plummer azután kivitte a kis tar
tót a garázsba, helyükre illesztette a szögecseket, majd 
az egészet becsomagolta egy filmek megóvására hasz
nálatos fekete papírba. Azután újabb fekete papírba te
kerte a csomagot, azt pedig kívülről felcímkézte: „Tilos ki
tenni közvetlen napsugárzásnak!” . Azt szerette volna el
érni, ha bárki is meglátja, gondolja azt, valamiféle kozmi
kus sugárzással kapcsolatos kísérletről van szó.

Ezután elküldte a USAF Légierő vandenbergi támaszpont
jára azzal, helyezzék el valamelyik mesterséges hold vissza
térő egységébe. A gond az volt, hogy addig egyetlenegy visz- 
szatérő egységet sem sikerült épségben visszahozni. Vagy a 
start közben robbantak fel, vagy magasabb pályára indultak 
a visszatérés helyett, vagy egyszerűen eszük ágában sem 
volt akkor és ott visszatérni, ahol azt elvárták volna.

Bill Obenauf egyike volt azoknak a Lockheed-alkalma- 
zottaknak Vandenbergben, akik pontosan ismerték a titkos 
űreszközöket részleteikben is, egyben ő volt a felelős a 
hasznos teher összeállításának folyamatáért és felügyele
téért. Obenauf 1960-ban kapta meg ezt a munkát, miután 
addigra már számos Vandenbergből felbocsátott rakéta

1. ábra: Az Egyesült Államok légierejének technikusai előké
szülnek az Agena rakétafokozatnak a Thor hordozórakétára 
illesztésére. Az Agena látta el energiával és stabilizálta a ra
kományt, ezért tulajdonképpen a saját jogán is tekinthető 
mesterséges holdnak
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tűnt el a végtelen űrben. Emlékezett még arra a megbízá
sára, amikor puha barna papírba csomagolt zászlóknak 
kellett valahogy helyet szorítania a mesterséges hold bel
sejében. „Lehetséges, hogy valaki végre felfogta a dolgot, 
és ráébredt, nem lehet csak úgy egy zászlócsomagot be
gyömöszölni közvetlenül a burkolat alá” -  magyarázta.

Obenauf, Bob Taylor és további két mérnök közösen 
látta el a mesterséges hold végső ellenőrzését. Folyama
tosan rakták be a különböző csomagokat az űreszköz 
belsejébe, s mindezt szinte vaksötétben tették, hogy a 
többiek ne láthassák, mi történik. 1960 nyarára, egy év
vel azután, hogy Plummer megvásárolta az első néhány 
zászlót, s elhelyeztette a Corona visszatérő egységébe, 
a program válságba került. A Discoverer fedőnév alatt fut
tatott programról az Egyesült Államok kongresszusa és a 
nyilvánosság is úgy tudta, hogy legalább részben sike
res, és semmit sem sejtettek a kudarcokról. Az 1959 feb
ruárjában a kaliforniai partokról indított Discoverer-1 fel
tételezhetően elérte az orbitális pályát. Azonban a szak
emberek szerint semmiféle bizonyíték nem állt rendelke
zésre az orbitális pályára állás mellett, közülük sokan ti
tokban feltételezték, hogy az űreszköz valahol a déli 
sarkvidék környékén lezuhant és darabokra tört. Mind
eközben a légierő kiadott egy sajtóközleményt, azt állít
ván, hogy az űreszköz Föld körüli pályára állt, ennek az 
állításnak pedig még a légierő legalacsonyabb fokozat
ban lévő tisztje sem mondhatott ellent.

A Discoverer-1 azonban nem az első kudarc volt a prog
ram folyamán. Néhány héttel korábban egy Thor-Agena 
hordozórakéta, egy nem visszatérő eszközzel a fedélzetén 
pihent ugyanazon az indítóálláson. A start előtt néhány 
perccel azonban katasztrofális hiba történt, s majdnem óri
ási robbanás következett be, miközben munkások dolgoz
tak a kilövőpadon. A hordozórakéta használhatatlanná vált. 
A szakirodalomban egyre többen hivatkoznak erre az indí
tási kísérletre „Discoverer Zero” név alatt.

A Discoverer-2 feltételezhetően valahol az északi tér
ségben, a Spitzbergák környékén tért vissza, ezt azon
ban csak kevesen hiszik. Valószínűleg az óceánba hullott 
teljesen ismeretlen helyen. A Discoverer-3 a Csendes
óceánba zuhant, miután utolsó fokozata túlságosan gyor
san használta el összes folyékony üzemanyagát. A Dis- 
coverer-4 volt az első a sorozatban, mely a szigorúan tit
kos Corona kamerát hordozta a fedélzetén, s jelenleg 
Corona 9001 kódnéven ismert. Szintén a Csendes-óce
ánban kötött ki az utolsó fokozat gyorsabb kiégése miatt. 
A Discoverer-5 magasabb pályára állította visszatérő 
egységét, a Discoverer-6 visszatérő egységét elvesztet
ték, miközben a felszín felé közelített. A 7-es számú esz
köz visszatérő egységét nem sikerült leválasztani Föld 
körüli pályán. A Discoverer-8 utolsó fokozata hibásan 
működött, az űreszköz rendellenesen excentrikus pályá
ra került. Visszatérő egysége nem tért vissza. A Disco- 
verer-9 a Csendes-óceánba hullott, ezúttal a Thor- 
fokozat működése során merültek fel súlyos hibák, és az 
egész űreszköz beremegett. A 10. indításra 1960 febru
árjában került sor, a Thor-fokozat egyik ritka hibáját pro
dukálta, így a biztonsági tiszt az űreszközt felrobbantotta 
a startot követő 56. másodpercben. Roncsdarabok hullot
tak a startkörzet egészére. Discoverer-11 kódnéven a 
Corona 9008 1960. április 15-én indult. A visszatérő egy
ség elveszett a közelítés során -  az űreszköz nem meg
felelően pörgött, amikor a fékezőrakéták bekapcsolódtak, 
mindez azt jelentette, hogy nem tudott kellő fékezőerőt ki
fejteni, a visszatérési pálya magasabb lett, a visszatérési 
pont messze túlesett az előzetesen kiszámítotton.

Igen sok probléma adódott a visszatérés során fellépő 
hibák miatt. Számos alkalommal a Corona kamerája

rosszul működött az orbitális pályán, s emiatt a film kiszá
radt és törékennyé vált. A Kodak mérnökeinek és kémiku
sainak másféle filmet kellett előállítaniuk. A legtöbb vissza
térési hiba a Lockheed mérnökei szerint abból adódott, 
hogy a kicsiny szilárd rakéták, melyek az űreszközt pörget
ték meg, hogy ezáltal könnyebbé lehessen tenni a behato
lást a légkörbe, hibásan működtek. Tehát kicserélték őket 
hideg gáz alapú hajtóművekre, ezek egészen kevés nitro
gént használtak csak fel az űreszköz megforgatásához.

Sokan azok közül, akik a titkos Corona-programon 
vagy a publikus Discoverer-programon dolgoztak -  sem
mit sem tudtak arról, hogy a hordozórakéta szigorúan tit
kos felderítő műholdat visz magával - ,  mindinkább két
ségbe estek a kudarcok miatt. Aggódtak, mert attól tartot
tak, hogy törlik a programot, és elvesztik az állásukat.

Azt, hogy a Corona-programot mennyire fenyegette a be
szüntetés veszélye akkoriban, pontosan nem tudhatjuk, mert
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3. ábra: A Discoverer-13 1960. augusztusi felbocsátásáért 
felelős személyzet, a „padpatkányok”. A legtöbben a képen 
láthatók közül semmit sem tudtak a Corona fedélzetén elhe
lyezett szigorúan titkos rakományról

4. ábra: A Thor-Agena hordozórakétát starthelyzetbe állítják 
a légierő vandenbergi bázisán a kaliforniai partok közelében. 
A Thort közép-hatótávolságú rakétából alakították át erre a 
célra, mivel igen rövid időn belül lehetséges volt felbocsátá
sa -  szükség esetén

5. ábra: A mesterséges hold visszatérő egységének illeszté
si művelete az Agena-fokozat csúcsára a felbocsátás előké
születeként. A legtöbb Discoverer-repülés esetében a Coro
na felderítő kamerája kapott itt helyet a kúp alakú részben. A 
Discoverer-13 azonban csupán műszereket szállított

nincs általános egyetértés ez ügyben. Eisenhower elnök sze
mélyzeti titkára, Andrew Goodpaster ezredes, akinek feladat
köre volt a Fehér Ház titkos nemzeti programokat érintő dön
téseit összehangolni, kijelentette, hogy Eisenhower elnök vé
gig kitartott a program folytatása mellett, még akkor is, ami
kor éveken keresztül csak kudarcok történtek. Úgy gondolta, 
sokkal fontosabb a dolog annál, mintsem feladják. Mások el
lenben azt állítják, hogy minden egyes kudarc után várták a 
program leállítására vonatkozó döntést.

Jim Plummer visszaemlékezése szerint a program leállítá
sára vonatkozó szóbeszédek valóságtartalmáról ő személy 
szerint nem volt meggyőződve. „Nos, az igazat megvallva, 
biztos voltam benne, hogy működni fog” -  mondta Plummer

tényként kijelentve. Úgy tekintett a hibákra, mint átmeneti si
kertelenségekre. A mérnökök minden egyes repülés során 
tanultak valamit, és korrigálták a hibákat. Úgy érezték, halad
nak. Azonban, amikor a Discoverer-11-est is elvesztették, 
megértették, hogy még mindig sok igen súlyos, megoldásra 
váró probléma áll előttük. így Discoverer-12-es mesterséges 
hold fedélzetére nem felderítőkamerát építettek be, hanem 
különböző műszereket, ellenőrző berendezéseket és szala
gos felvevőkészülékeket, majd repülés közben az ezek által 
mért paramétereket lesugározták a Földre. 1960. június 29- 
én bocsátották fel, s az ezúttal is az utolsó fokozat -  az 
Agena -  hibája miatt a Csendes-óceánba hullott.

Mindezeket követően hozzáláttak a Discoverer-13 
startelőkészítéséhez, mely az előző küldetés megismét
lése volt. Szintén kamera nélkül repült, azonban beszorí
tottak még egy amerikai zászlót a visszatérő kapszula 
belsejébe. Lent Vandenbergben a technikai személyzet 
összeillesztette a rakéta különböző darabjait. A visszaté
rő egységet az Agena-fokozat orrára erősítették, az 
egész egységet pedig a Thor hordozórakéta tetejére tet
ték, a komplexumot pedig függőleges állásba helyezték a 
75-3 startkomplexum 5-ös számú indítóállásán. A kilövő- 
pad személyzete -  vagy ahogy magukat nevezték, a 
„padpatkányok” -  tréfálkozott is gyakran, hogy „a szeren
csés 13-as”. Augusztus 10-én aztán beindították a hajtó
műveket, s a komplexum felemelkedett a párás égbe.

AThor-Agena hordozórakéta felemelkedett az indítóállá
sából a narancssárgán ragyogó lángcsóva csúcsán, főhaj
tóműve 75 000 kg tolóerőt adott le. A rakéta folyamatosan 
távolodott, majd megkezdte előírt keletre fordulási manő
verét. Mindez rendben folytatódott, amíg el nem érte a 
meghatározott 82,9 fokos orbitális pályaszöget. Körülbelül

6. ábra: A Discoverer-13 „kantája", a hővédő burkolat nélkül 
az egyik haditengerészeti helikopteren, a begyűjtéssel meg
bízott ÜSS HAITI VICTORY hajó fedélzetén, készen állva a 
Hawaiiba történő szállításra

7. ábra: Jim Plummer bal oldalt, még csuromvizesen és bol
dogan a Corona visszatérő egységének sikeres befogása al
kalmából rendezett ünnepségen. A képen Aub Green és Bili 
Wright látható még
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130 km-es magasságban az első fokozat levált, és az 
Agena-fokozat átvette a pályára állítás feladatát, s rendben 
végre is hajtotta, a mesterséges holdat 256x703 km-es 
magasságban húzódó ellipszispályára repítve. A kapszula 
17 ízben kerülte meg a Földet. Végül, amikor az Északi- 
sark fölé ért, és Alaszka felé tartott, a Kodiak-szigeten fel
állított földi bázis kiadta a rádióparancsot a mesterséges 
hold számára, utasítván, hogy kezdje meg a visszatérési 
manővert. Az Agena-fokozat, mely együtt repült a mester
séges holddal, 60 fokos szögben a Föld felé fordította a 
hossztengelyét, majd apróbb lökéssel kibocsátotta magá
ból a mesterséges holdat. A visszatérő egység új, hideg 
gázzal működő rendszere kilökte magából a gáztöltetet, és 
megforgatta a visszatérő egységet a szükséges stabilitás 
érdekében, majd bekapcsolt a fékezőrakéta, lecsökkentve 
az eszköz sebességét kb. 396 m/s-mal, megadva ezzel a 
kezdő lökést a visszatéréshez. Amikor ez megtörtént, a 
forgatórendszer ismét bekapcsolt, ezúttal megállítva a for
gást. Amint a mesterséges hold visszatérő egysége elkez
dett szabadeséssel a Föld felé hullani, pontosan azelőtt, 
hogy az egész rendszer erős felmelegedésnek indult vol
na, az orbitális szétválasztó alrendszer leválasztotta az 
elektromos ellátó berendezéseket, a fékezőrakétát és az 
ellenőrző berendezéseket, szabadon hagyva a kicsiny 
kapszulát a maga hővédő pajzsával. A pajzs hőmérsékle
te elérhette a 2200 Celsius-fokot, amint a visszatérő egy
ség 100 km-es magasságig süllyedt az atmoszférába.

Minden egyes visszatérő egység több részből állt. A 
hővédő pajzs alatt foglalt helyet egy lábas formájú „vizes
kanna”, mely a különböző műszereket vagy a filmet tartal
mazta. A „vizeskanna” külső részéhez illeszkedve, a 
hővédő pajzs felől kicsiny, érme formájú aranydarabok 
voltak. Amint az űreszköz melegedett, ezek elolvadtak, és 
szétfolytak a „vizeskanna” felületén, csökkentve a 
hőátvitelt. 15 250 méteres magasságban a visszatérő 
eszköz kibocsátotta fényes narancssárga-fehér ejtőernyő
jét, és egyúttal leválasztotta hővédő pajzsát, majd aktivál
ták a rádióadóit és irányfényeit. Amint a stabilizátorernyők 
elvégezték feladatukat, kibomlott a fő fékezőernyő.

Habár a kicsiny „vizeskanna” pontosan az előírt terület
re érkezett, egy kommunikációs probléma miatt a felsze
désével megbízott, hozzá legközelebb tartózkodó repülő
gép rossz irányba indult. Amikorra a repülőgép személy
zete észrevette a hibát, és elérte a kitűzött területet, a kis 
visszatérő egység már beletoccsant a Csendes-óceánba 
611 km-re észak-északnyugati irányban Honolulutól.

Szerencsére a keresőszolgálat felkészült erre az eshe
tőségre is. A haditengerészet egyik hajója is készen állt 
az adott területen, a HAITI VICTORY. El is indult a cél
pont felé, s útjára bocsátott egy helikoptert. A helikopter
ről békaemberek ugrottak a vízbe. Ők gallért erősítettek 
a vízen bucskázó kapszulára, majd beemelték a helikop

ter fedélzetére, aztán a hajóra szállították, s Pearl Harbor 
felé vették az irányt. A légierő kódolt üzenetet küldött Wa
shingtonba: „A kapszula befogva, sértetlen.”

Kelet-Palo Altóban, a szigorúan titkos Skunk Works te
lephelyen a mérnökök eksztázisban voltak. Elmentek a 
közeli Rickey Hotel bárjába ünnepelni. Ott behajították 
Jim Plummert az uszoda vizébe, és utána ugrottak. A ho
tel fotósa fényképeket készített az ünneplés mozzanatai
ról, köztük van egy olyan is, melyen a csuromvizes Jim 
Plummer látható öltönyben és nyakkendőben, cigarettát 
tartva a kezében. „Ez az egyetlen kép, mely megörökíti a 
győzelmünket az oroszok felett” -  nyilatkozta évekkel ké
sőbb. „Ráadásul sohasem dohányoztam!”

1959 elején a légierő tisztjei olyan program megvalósí
tását tervezték, melynek célkitűzése a visszatérő egység 
szárazföldi területre való szállítása volt. Mivel a „kanta” 
exponált filmet tartalmazhatott, és ez a sajtó számára 
igencsak érdekes lehetett, hiszen várták az első sikere
sen visszatért, orbitális pályán készült felvételeket tartal
mazó űrkapszulát, ezért ennek a lehetőségnek a felveté
se létfontosságú volt a küldetés teljesítése során. Titkos 
küldöttet menesztettek a Ballisztikus Rakéta Osztályról, 
aki utána vissza is tért Kaliforniába -  minden bizonnyal 
egy kereskedelmi járattal kicserélte a konténert egy 
hasonlóra, amit aztán a sajtókonferencián bemutattak.

Azonban a Discoverer-13 nem ballasztterhet vitt. Igaz, 
fedélzetén semmi mást nem helyeztek el, mint műszere
ket és a zászlót. A légierő alezredese, Charles „Moose” 
Mathison volt a parancsnokhelyettese a 6594-es számú 
Teszt Szakasznak, mely a kapszula begyűjtését végző 
repülőgépet irányította. Ő felelt a visszatért űreszköz biz
tonságos begyűjtéséért. Mathison kirepült a HAITI VIC
TORY hajóra, hogy átvegye a műveletek irányítását, s 
azonnal vitába is keveredett a hajó kapitányával. Később, 
már a kapszulával a fedélzeten, útban a kaliforniai Sun
nyvale felé, fényképek készültek a sajtó számára a „kan
táról”. A gép a Lockheed telephelyére repült, ahol a kap
szula esetleges sérüléseit kívánták megvizsgálni.

Mathison semmiféle biztonsági-titkossági ismerettel nem 
rendelkezett a Coronát illetően. Ellenkezőleg. Meggyőző
dése szerint mindenkinek látnia kell a légierő nagy sikerét-  
a világűrből elsőként sikeresen visszatért űreszközt. Útban 
a szárazföld felé, elhatározta, hogy kinyitja a szinte teljesen 
üres kapszulát. Sunnyvale-ben találkozott Osmond Ritland 
dandártábornokkal, a légierő tisztjével, aki osztozott a 
Corona-program futtatásának felelősségében Richard Bis
seil CIA-tiszttel. Másnap Mathison gépe Washingtontól nem 
messze, az Andrews Légibázison landolt, fedélzetén a kap
szulával. Mathison találkozott a légierő vezetőségével és 
Bemard Schriever tábornokkal, aki a légierő rendszereinek 
parancsnoka volt akkoriban, s egyben a Corona-program 
legjelentősebb támogatója a katonaság részéről.

A Fehér Házban augusztus 15-én tartották az ünnep
séget a légierő tisztjeinek és Eisenhower elnöknek a je
lenlétében, s természetesen a rendezvényen kibontották 
a első sikeresen visszatért űreszköz által orbitális pályá
ra vitt, majd visszahozott amerikai zászlót. Riporterek tu
catja volt a teremben, akik hűségesen tudósítottak a tit
kosítás alól felmentett űreszköz sikeres orbitális repülé
séről, majd visszatéréséről a Földre.

Három nappal később a távoli Vandenbergből sikere
sen indította útnak a légierő a Discoverer-14-et...

(Fotók: A légierő, illetőleg Jim Plummer archívumából)

Dwayne A. Day a Spaceflight 2004. áprilisi 
számában megjelent Lucky Number 13 című cikke 

alapján fordította: Aranyi László
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Pro Militum Artibus

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi taná
csa 2004. november 4-én ünnepi ülést tartott a magyar 
tudomány ünnepének tiszteletére. A rendezvényen meg
jelent dr. Fehér József, a Honvédelmi Minisztérium köz- 
igazgatási államtitkára, dr. Szenes Zoltán altábornagy, a 
Honvéd Vezérkar főnöke, valamint a hadtudomány és a 
katonai műszaki tudomány számos jeles képviselője. E 
napon adták át a díszdoktori, a habilitált és a PhD címe
ket. Több más kitüntető cím és díj mellett itt kerültek át
adásra a Pro Militum Artibus címek is.

Az Egyetem 2000-ben alapította a Hadtudományért 
„Pro Militum Artibus” kitüntető címet -  mellyel azon nyug
állományú tábornokokat, tiszteket és közalkalmazottakat 
ismerik el, akik szakmai munkájukkal elévülhetetlen érde
meket szereztek a honvédség fejlesztésében, valamint a 
hadtudomány általános fejlődésében.

2004-ben az Egyetemi Tanács Pro Militum Artibus cí
met ítélt oda, melyet prof. dr. Szabó Miklós akadémikus, 
az egyetem rektora, az egyetemi tanács elnöke nyújtott 
át, Horváth János mérnök vezérőrnagynak, a ZMKMF 
volt parancsnokának, Sárdi Tibor mérnök vezérőrnagy
nak, a Haditechnikai Intézet volt parancsnokának,

Sárhidai Gyula oki. mk. tanácsosnak, 
a Haditechnika szerkesztőjének,

Sipula István mérnök vezérőrnagynak, a Páncélos
technikai Szolgálat volt főnökének, Szűcs László vezérőr
nagynak, a Hadműveleti Csoportfőnökség volt csoportfőnö
kének, volt MN hadtápfőnöknek, miniszterhelyettesnek, Té
tényi Emil vezérőrnagynak, az MN Légvédelmi és Repülő
csapatai volt főszemlélő helyettesének. Az Egyetemi Tanács 
posztumusz Pro Militum Artibus címet ítélt oda az Akadémia 
volt parancsnokai közül Sólyom László altábornagynak, 
Kozma István altábornagynak, Gyulai Mihály ezredesnek.

Elnézést kérek mindenkitől, hogy csak egy nevet emel
tem ki, de ez a cikk Sárhidai Gyula miatt készült, róla szól 
és az Ő érdemeit hivatott méltatni. Hogy miért is? Mert so

kan ismerik munkáit, de Sárhidai Gyulát kevesen. Mert az 
írás mellett a saját PR-jával nem foglalkozik. Mert Sárhidai 
Gyula a Haditechnika „örökös szerkesztője”. Mindezekért 
néhány sorban leírom eddigi szakmai munkásságát.

Sárhidai Gyula tanácsos, okleveles gép-gyártástechnikai 
mérnök, közalkalmazott, a Honvédelmi Minisztérium Techno
lógiai Hivatalánál működő, Haditechnika című folyóirat szer
kesztője 40 éve foglalkozik fegyverzeti, haditechnikai, hadtör
téneti kérdésekkel. Több mint 30 éve a Haditechnika folyóirat 
szerkesztője. Eddig 1156 cikke jelent meg, melyből 40 tanul
mány. 1974-től napjainkig 33 könyv készítésében vett részt 
mint szerző, szerkesztő vagy lektor. Ezek közül a Zrínyi Tí
puskönyv sorozatban jelent meg a Hadihajók, a Katonai gép
járművek, a Harckocsik és páncélozott járművek, a Haditech
nika fiataloknak sorozat, az Atomtengeralattjárók, a Robotre
pülőgépek, a Légiháború Magyarország felett I. és II. kötete, 
illetve az Arzenál-85 kötet. Más kiadóknál is jelentek meg 
könyvei, pl. a Tenger szürke farkasai, a Hungarian Eagles és 
a Magyar Királyi Honvédség fegyverzete I. kötet. Tagja a Ma
gyar Történeti Társulatnak, a TIT Csillagászati Szakosztály
nak, a Haditechnika Történeti Társaság elnökségének. Alapí
tó tagja volt a Magyar Repüléstörténeti Társaságnak és a Ma
gyar Asztronautikai Társaságnak. Munkatársa volt a Techni
ka, a Műszaki Élet, a Repülés, az Impulzus, az Új Impulzus, 
az Új Univerzum, az Asztronautika, a Top Gun című lapoknak 
a megszűnésükig. Publikált a Természet Világa, az Élet és 
Tudomány, a Repüléstörténeti Közlemények, a Top Flight, az 
Aranysas, a Levéltári Közlemények, a Hadtörténeti Közlemé
nyek című folyóiratokban és a japán Scale Aviation című 
szaklapban. Eddig 26 rádió- és TV-interjúban képviselte a 
szakmát, a HM-et. Könyvein, cikkein, munkásságán keresztül 
fiatalok generációi ismerték és szerették meg a haditechnika 
vívmányait (Többek között a cikk szerzője is).

A Haditechnika szerkesztőbizottsága és szerkesztősé
ge büszke arra, hogy Sárhidai Gyula az első „civil” , aki el
nyerte a Hadtudományért kitüntető címet.

Gratulálunk, Gyula bácsi!
Hajdú Ferenc
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Hazai tükör

Az AN-2 aknásznaszádból luxusjacht

A székesfehérvári Besenyei Zoltán, aki korábban még so
ha nem hajózott, a Velencei-tavon látott egy magáncélra 
átalakított AN-2 típusú honvédségi aknásznaszádot. Elha
tározta, ha lehetséges, a felszámolt dunai flottilla 34 hajó
ja közül árverésen vásárol egyet ebből a rendkívül szép 
tervezésű hajóból. Sikerült -  mindössze kétmillió forintért 
az övé lett a valaha 542-041-es számot viselő hajó.

Az 50-es években mintegy 50 db épült ebből a típusból 
a Magyar Hajó- és Darugyár váci gyáregységében. Ez al
kotta egykoron a flottilla gerincét. A 2 db Csepel D-613 
dízelmotor 24 km/h sebességgel hajtotta a 13,4 m-es, 3,7 
m széles, 60 cm merülésű, 10,5 tonnás hadihajót.

A hajón 7 fő teljesített szolgálatot. Az árboc mögött egy 
12,7 mm-es DSK légvédelmi gépágyú volt az állandó 
fegyverzete. Felszereléséhez tartozott még egy vízibom
bák szórására alkalmas sín is. Egyes példányok ZU-23 
típusú ikercsövű légvédelmi gépágyút is hordoztak fedél
zetükön.

Tekintettel arra, hogy a privatizáció során szinte alig 
maradt hajójavító üzem (a Tiszán is csak egy Szeged-

1. ábra: Az új állapotú 542-041 naszád

* 1
ЛВГ 5

3. ábra: Az AN-2-k hadihasználatban 1970 után
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Tápén), így a Tisza-Yacht Kft.-hez került felújításra az 
aknásznaszád. A teljesen leszerelt, fegyverzet nélküli jár
művet homokfúvással tisztították meg a régi festéktől. 
Ezek a hajók eredetileg szürkék, majd sötétzöld színűek 
voltak, most tiszta fehérek.

Az ilyenkor szokásos átvizsgálások során kiderült, hogy 
a hegesztett alumíniumtest még mindig jó állapotban van, 
különösebb beavatkozást nem igényel, a belső tér azon
ban már felújításra szorul. A két db 170 LE teljesítményű 
dízelmotor még megfelel az igényeknek, csak a fogyasz
tása nagyobb a korszerűbb motorokénál.

Besenyei Zoltán igen büszke, hogy sikerült egy ilyen 
hajóhoz hozzájutnia. Megszerezte a szükséges doku
mentumokat, levizsgázott kishajóvezetésből, és folya

matban van a naszád különböző eszközökkel, extrákkal 
való felszerelése.

Mi, volt flottillások (akik ilyen hajókon is szolgáltunk) kö
szönjük, hogy megvették ezeket a hajókat! Biztosan jó kezek
be kerülnek! Talán néhányuknak visszaállítják az eredeti álla
potát, és még sokáig láthatjuk folyóinkon ezeket a csodálatos 
járműveket, és legalább megmenekülnek a beolvasztástól.

Bízunk abban is, hogy már valahol épülnek új, korsze
rűbb, talán még szebb hajók is vizeink biztonsága érde
kében. Az előrejelzések alapján a XXI. században is a 
víz lesz az úr! Hajózni szükséges! -  „Navigare necesse 
est, séd rivare non”!

Gulyás Jenő

A HM Technológiai Hivatal közleménye
A HM Technológiai Hivatal által 2004. évben tanúsított szervezetek

Okirat száma Cégnév A normatív dokumentumok 
típusa

A tanúsítvány 
értékesítési ideje

277/001/2004 KÉSZ Kft. AQAP 110 2007. 02. 12.
277/002/2004 CSIZMARIK és T. Kft. AQ AP120 2007. 03. 24.
277/003/2004 CHATA Kft. AQ AP120 2007. 03. 25.
277/004/2004 MAN AQ AP120 2007. 03. 30.
277/005/2004 PRESIDENTE OKISZ Kft. AQAP 120 2007. 04. 23.
277/006/2004 TRENDFIX Kft. AQ AP120 2007. 04. 21.
277/007/2004 TRENDFIX Kft. MSZ EN IS09001:2001 2007. 04. 21.
277/008/2004 OVIBER Kft. AQAP 110 2007. 04. 06.
277/009/2004 BULL Magyarország Kft. AQAP 110 2007. 05. 06.
277/010/2004 REINTEX Kft. MSZ EN ISO9001:2001 2007. 05. 12.
277/011/2004 REINTEX Kft. AQAP 120 2007. 05. 12.
277/012/2004 SEVERITAS AQAP 120 2007. 05. 27.
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Duna-tengerjáróink a második világháborúban I. rész

Új hajózási forma: a Duna-tengerhajózás

A BUDAPEST Duna-tengerjáró minden bizonnyal a ma
gyar kereskedelmi tengerészet történetének egyik leghí
resebb hajója. A Ganz és Társa Rt. építette a Magyar Kir. 
Folyam- és Tengerhajózási Rt. megrendelésére, 1934. 
augusztus 14-én bocsátották vízre. Rendeltetése az volt, 
hogy Budapest és a Földközi-tenger keleti kikötői, eset
leg a Fekete-tenger kikötői között tömeg- és darabárufor
galmat bonyolítson le, mégpedig közvetlenül, átrakodás 
nélkül.

Az új hajónak tehát meg kellett felelnie mind a folyami, 
mind a tengeri hajózás egymásnak sokszor ellentmondó 
követelményeinek. Előbbinél figyelembe kell venni a víz
állás változásait, a gázlóviszonyokat, a meder (vízi út) 
szélességét, kanyarulatait, a zuhatagos szakaszokat, a 
hidak magasságát, és még sorolhatnánk. A tengeri hajó
zás viszont olyan hajót igényel, amely ellenáll az időjárá
si tényezőknek, a hullámverésnek. A fellépő nagy mecha
nikai igénybevétellel szemben erősnek, merev szerkeze
tűnek kell lennie, és nem szabad oly mértékű ingó-bukdá
csoló lengéseket végeznie, melyek miatt a rakomány ká
rosodást szenvedne, vagy a személyzet veszélybe kerül
ne. Mindezeken túl egy tengeri hajónak bőséges tolóerő
tartalékkal kell rendelkeznie.

A fentiek értelmében tehát a folyamhajózási szempon
tok a hajó fő méreteit, elsősorban legnagyobb merülését 
korlátozzák, ezzel határt szabnak a hordképességnek. A 
szűk meder jó manőverezőképességet, bő kormányfelüle
tet követel. A főgépek kiválasztásánál figyelembe kell ven
ni a hegy- és a völgymenet eltérő sajátosságait és azt, 
hogy a hajóellenállás a sekély vízben megnövekszik. A 
merülés meghatározza a hajócsavarok legnagyobb átmé
rőjét, ami viszont a motor fordulatszámára van hatással. A 
tengeri körülmények mindenekelőtt a hajótest alakját, 
szerkezetének méretezését, ezzel önsúlyát befolyásolják. 
Vegyes rendeltetésű hajó esetében szerkezetének első
sorban a tengeri hajózás követelményeit kell kielégítenie.

A felsorolt, egymásnak részben ellentmondó követel
mények okán tehát egy, a rendeltetésének valóban meg
felelő folyam-tengerjáró hajó építése a kompromisszu
mok egész sorát követeli. Nos, a Ganz és Társa Rt. töké
letesen oldotta meg a feladatát, számtalan úttörő jellegű 
technikai megoldást alkalmazva. Ezek felsorolása és 
elemzése nem feladata e tanulmánynak, mégis érdemes 
közülük megemlíteni kettőt, a mérnöki teljesítmény elis
meréseként.

Mint említetettük, a folyami mederben történő hajózás 
jó kormányképességet, tehát nagy kormányfelületet kí
ván, amit a folyami hajóknál a kis merülés miatt hosszú 
kormánylapátokkal oldottak meg. Ez esetben azonban 
fennállt a veszélye annak, hogy a hosszú lapát a tengeri 
hullámverésben megsérül. E két ellentmondó feltételt a 
Hitzler-kormány alkalmazásával elégítették ki, amelynek 
az a lényege, hogy a szükséges kormányfelület három 
külön, de egymással rudazattal összekapcsolt lapátra 
oszlik meg oly módon, hogy a lapátok egyszerre, egy
mással mindig párhuzamosan mozognak.

A másik említésre méltó technikai megoldás a hajó 
meghajtása, amelyhez a szükséges erőt nagy fordulat

számú dízelmotorok szolgáltatták, de azok teljesítményét 
villamos erőátviteli rendszer adta át a hajócsavaroknak. 
A két primer gépcsoport 1-1 gazdaságos és üzembiztos, 
hathengeres Ganz-Jendrassik rendszerű VI JaR 170 tí
pusú dízelmotorból állt, amelyek 1-1 egyenáramú fődina
mót és ezekkel kapcsolt gerjesztő dinamót hajtottak meg.

1. ábra: A BUDAPEST a sólyán
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A fődinamók által szolgáltatott áram táplálta azokat az 
elektromotorokat, amelyek közvetlenül hajtották a csa
vartengelyeket. Ebben a rendszerben, normális üzemben 
egy-egy főgépcsoport a másiktól függetlenül táplálta a 
hozzátartozó elektromotort, de lehetőség volt arra, hogy 
szükség esetén egy gépcsoport lássa el mindkét elektro
motort.

Ebben rejlett e megoldás legnagyobb előnye, ugyanis 
olyan kétcsavaros hajóknál, ahol a dízelmotor közvetle
nül, vagy mechanikus erőátviteli rendszerrel hajtotta a 
csavarokat, az egyik motor üzemképtelenné válása ese
tén a hajó egy csavarral csak tekintélyes teljesítmény
veszteséggel és rossz propulziós hatásfokkal volt üzem
ben tartható. További előnyt jelentett, hogy műveletezés 
közben a gépeket a parancsnoki hídról lehetett igen egy
szerűen -  a közös főáramkor feszültség változtatásával -  
vezérelni.

Egyszóval az új kihívásnak tökéletesen sikerült megfe
lelni, és a BUDAPEST üzembe állításával kezdetét vette 
a mindmáig egyik legnagyobb magyar gazdasági siker- 
történet, a Duna-tengerhajózás, amelynek fejlődését 
csak a második világháború szakította meg.

De tulajdonképpen miért volt szükség a Duna-tenger- 
hajózásra?

Trianon szorításában

ATrianon-kérdéssel csak annyiban kívánunk foglalkozni, 
amennyiben az hatással volt a Duna-tengerhajózás mint 
módszer kialakulására.

Többé-kevésbé ismert, hogy az első világháborút le
záró békeszerződések hatására elvesztettük kereske
delmi tengerészetünk bázisát, tengeri kikötőnket,

4. ábra: Az APOLLINARIS III a tengeren...
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Fiúmét. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy je 
lentős tengeri hajóparkunkat illetően a győztes hatal
mak szigorúbb mércével mérték Magyarországot, mint 
például a nagy szövetségest, Németországot. Míg 
utóbbinak meghagyták az 1000 bruttó regisztertonna 
alatti hajóit, addig Magyarországnak a teljes hajópark
ját át kellett adnia. A hazánkkal aláírt szerződés III. füg
gelékének 1. és 4. §-a vonatkozik a hajózásra. Az 1. § 
megkérdőjelezhetetlenül kijelenti: „a Szövetséges és 
Társult Hatalmaknak joguk van arra, hogy a hadiese
mények folytán elpusztult vagy megrongálódott minden 
kereskedelmi és halászhajójukért ugyanannyi és 
ugyanolyan hajót kapjanak kárpótlásul. Ennek biztosí
tása érdekében a Magyar Kormány köteles átruházni a 
Szövetséges és Társult Kormányokra mindazoknak a 
hajóknak a tulajdonjogát, amelyek a Magyar Királyság 
állampolgáraié.” A4. § követeli a vonatkozó hajóokmá
nyok átadását és egyben az összes olyan okiratot is, 
amely tanúsítja a hajók tulajdonjogának minden néven 
nevezhető tehertől mentes átszállását a Jóvátételi Bi
zottságra.

A gazdaságilag lassan konszolidálódó Magyaror
szág mezőgazdasági termékeit főleg Nyugat-Európá- 
ban, az iparcikkeket többnyire a közel-keleti és a dél
amerikai országokban értékesítette. Tengeri kikötő és 
megfelelő hajópark hiányában a szállítást Budapesttől 
Triesztig vagy Fiúméig (esetenként Hamburgig) vas
úton bonyolították, majd az áru ott hajóra rakva jutott 
el a megrendelőhöz. A harmincas évek elején azonban 
hazánk várható gazdasági fejlődése lehetővé, sőt 
szükségszerűvé tette, hogy a növekvő külkereskedel
mi forgalom jelentékeny része magyar építésű és tulaj
donú hajókkal tengeri útra legyen terelhető, ezáltal az 
áru más államok vám- és tarifapolitikája alól felszaba
duljon. Nem beszélve az idegen érdekeltségű vasúti 
és vízi szállítás és átrakodás valutában elszámolt ma
gas költségeiről.

Ebben a szituációban természetszerűleg vetődött fel 
ismét a közvetlen folyam-tengerhajózás gondolata, 
amelynek gyakorlati megvalósulása az 1933. március 18-

án tartott koronatanácson kapott lendületet, ahol maga a 
kormányzó szólalt fel e kérdésben. Az általa megfogal
mazottak lényege: a kormány hajlandó megelőlegezni 
egy Duna-tengerjáró hajó építésének költségeit, ameny- 
nyiben kísérletileg bizonyítottá válik, hogy a módszer va
lóban alkalmazható, tehát az állami hitel nem hazárd mó
don kockáztatott pénz, hanem valóban a magyar gazda
ság számára hasznos befektetés.

Ezt követően a kormányzat megbízásából kereske
delmi, pénzügyi, valamint hajózási szakemberek javas
lata alapján a Hungypt Magyar-Egyiptomi Kereskedel
mi Rt. a kísérleti útra bérbe vette az APOLLINARIS III 
nevű, apró holland hajót ( hossza: 33,03 m, szélessé
ge: 6,23 m, hordképessége: 240 t, főgépteljesítménye: 
120 LE).

A hajó 1933 tavaszán idult súlyos tragédiától sem 
mentes, kalandos útjára Rotterdamból, majd Alexandria 
érintésével szeptember 20-án Bornemissza Félix hosz- 
szújáratú tengerészkapitány irányításával futott be Bu
dapestre.

Onnan Kádár Ferenc hj. tengerészkapitány vitte vissza 
Rotterdamba.

Erről az útról -  amely megérdemelne egy külön tanul
mányt -  nem lehet eldönteni, hogy kereskedelmi hajó
zásnak vagy sportteljesítménynek minősítsük-e. Egy biz
tos, hogy a részt vevő tengerészek megalapozták a ma
gyar Duna-tengerhajózást, és ezzel örökre beírták nevü
ket kereskedelmi tengerészetünk történetébe.

A sikeres kísérlet hatására 1934. január 23-án a Ma
gyar Kir. Kereskedelemügyi Miniszter 3179/IV./1934.K.M. 
számú levele alapján a MFTR megrendelte az első Duna- 
tengerjáró hajót, a fent ismertetett BUDAPEST-et.

10. ábra: Zátonyon a török partoknál
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11. ábra: A SZEGED nézeti ábrája

A töretlen fejlődés korszaka

A magyar kereskedelmi élet rövid időn belül magáévá tet
te a megindult Duna-tengerhajózást, mint exportsegítő 
tényezőt, és hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy egyet
len hajó képtelen kielégíteni az egyre növekvő igényeket. 
A BUDAPEST minden útját gondos figyelem kísérte, ele
mezték mind a hajó viselkedését, mind a szállított árufé
leségek összetételét, mind pedig a kialakult menetrendet. 
A tapasztalatok alapján kiderült, hogy a hajó céljának 
megfelelő, megbízható jármű szerkezetét és gépi beren
dezését illetően, ám fény derült arra is, hogy miképpen 
fejleszthető tovább. 1935 derekán megérkezett a hajó
gyárhoz a következő rendelés, és hamarosan elkészültek 
az új hajó, a SZEGED tervei, 8 hónap alatt meg is épült: 
1936. április 16-án bocsátották vízre.

Legfeltűnőbb különbség, hogy a hajó hosszának vi
szonylag csekély növelése mellett jelentősen nőtt az ol
dalmagasság. A változtatásra egy olyan megfigyelés ve
zetett rá, amely korunkig elkísérte a Duna-tengerhajó- 
zást: az elszállításra váró áruféleségek fajsúlya általában 
csekély. Ezért sokszor előfordult, hogy a BUDAPEST 
rakterei már megteltek, holott a legnagyobb merülését 
még messze nem érte el.

A hajó önsúlyát két módszerrel csökkentették: egyrészt 
nagy szilárdságú, krómmal ötvözött acéllemezek és szer
kezeti elemek alkalmazásával, így az osztályozó intézet 
engedélyezte vékonyabb lemezek és profilok felhaszná
lását. Másrészt pedig a hegesztés következetes alkalma

zásával. Végeredményben a hosszabb és magasabb 
testű SZEGED önsúlya 15 tonnával lett kevesebb előd- 
jéénél. A hossz/szélesség viszonyszám emelésével, va
lamint egy kedvezőbb ellenállású hajótestforma kialakítá
sával úgy sikerült növelni a sebességet, hogy a bevált 
hajtógépi berendezésen nem változtattak. Érdekes adat, 
hogy a SZEGED üzemanyagtankja kisebb, mint a 
BUDAPEST-é. A főgépek ugyanis olyan gazdaságos 
üzeműnek bizonyultak, hogy a szokott útvonalon egysze
rűen nem volt szükség nagyobbra. Szembeötlő különb
ség még, hogy az első Duna-tengerjáró árbocra függesz-

12. ábra: Az első TISZA Budapesten
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13. ábra: Vízre bocsátás

14. ábra: A második TISZA Budapesten

I

tett rakodókarjait elektromos forgódaru váltotta fel. A ta
pasztalatok indokolták ezt a változtatást is: a hajók rend
szeresen olyan kikötőket látogattak, ahol parti 
rakodóberendezésekre egyáltalán nem számíthattak.

A hajó esetében feltűnő a rövid építési idő. Ennek ma
gyarázata, hogy a szokástól eltérően, úgyszólván üzem
kész állapotban bocsátották vízre. Még a sólyán szerel

16. ábra: Pezsgősüveg a KASSA orrán

ték be az összes gépi berendezést, mégpedig a saját da
ruját használva a beemeléseknél, amelyhez az energiát 
már a hajó működő segédaggregátora szolgáltatta. így 
az alkatrészek szerelése és emelése olcsóbb és egysze
rűbb volt, mintha azt a vízen végezték volna el, másrészt 
egyszerre végezhették a szerelést, és dolgozhattak a ha
jótest víz alatti részein. Még a vízre bocsátási ünnepség 
napján megkezdődtek az üzemi próbák, hat napon belül 
pedig már az átadási próbamenet is lezajlott -  hat héttel 
a kitűzött szállítási határidő előtt.

E ponton két olyan eseményről kell megemlékezni, 
amely jelentős hatással volt a Duna-tengerhajózás, illet
ve a Duna-tengerjárók fejlődésére. 1936-ban megalakí
tották a Magyar Kir. Duna-tengerhajózási Rt.-t. Rövid idő 
alatt kiderült ugyanis, hogy a tiszta folyamhajózás és az 
új hajózási módszer, amelynek lényege mégiscsak a ten
gerhajózás, egy üzemközösségen belül nem működtet
hető. Ezért utóbbi folytatására új céget hoztak létre, a 
minden magyar tengerész tudatában máig legendaként 
élő DTRT-t. Az új cég átvette a két újonnan épített hajót, 
és egy harmadikat, amelyről eddig nem esett szó. Az új 
kísérlet hírére több hajózási vállalat is megpróbálkozott a 
Duna-tengerhajózással, de megfelelő jármű hiányában 
sorra kudarcot vallottak. Ám a Neptun Tengerhajózási Rt. 
által megvásárolt öreg francia gőzös, amelyet DUNA né
ven állított szolgálatba és amely eredetileg is folyam-ten
geri viszonylatra épült, beválni látszott. Ezt a hajót a 
kincstár átvette a hajózási vállalattól és szintén a DTRT 
állományába került. Az öreg gőzös rászolgált a bizalom
ra, szerencsétlen pusztulásáig hűséggel rótta a köruta- 
kat. Olyannyira bevált, hogy míg -  mint láttuk -  a SZE
GED a BUDAPEST továbbfejlesztett változata volt, de 
megtartotta az eredeti „holland papucs” formát, a követ
kező újonnan épülő hajónak, a TISZA motorosnak már az 
öreg DUNA szolgált mintaképül.

A DUNA ( ex MARQUISE DE LUBERSAC) 1910-ben, 
La Seyne-ben épült. Teljes hossza 71,5 m, legnagyobb 
szélessége 9,8 m, hordképessége folyamon, 1,85 m me
rülésnél 330 tonna, tengeren, 3,10 m merülésnél 1200 
tonna. Az egyfedélzetű hajó gépházát a farban, a lakóte
rek egy részét ugyanott, míg más részét középen helyez
ték el. Öt raktere volt, az árukezelésre nyolc, gőzzel haj
tott daru állt rendelkezésre. A hajtóerőt két compaund- 
gőzgép szolgáltatta 480 LE maximális teljesítménnyel. A 
gépeket két darab, nafta tüzelésre berendezett kazán 
táplálta gőzzel. A hajó a legnagyobb teljesítmény mellett 
7,5-8 csomós sebesség elérésére volt képes.

(Folytatjuk)
Katona Miklós
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A PKZ-1 és PKZ-2 kötött helikopter

1916-ban a közös hadügyminisztérium a kötött megfigye
lőballonok felváltása miatt érdeklődött a helikopterek ké
szítésének lehetőségeiről. Az elképzelés különösen ér
dekelte petróci Petróczy István századost, a Wiener 
Neustadt-i légelhárító osztály parancsnokát. A modellkí
sérleteket az Österreichische Flugzeugwerke A.G. 
(ÖFFAG) gyár végezte el, de ezek megoldást nem ered
ményeztek. A valós méreteknél sikertelen volt a szerke
zet, ezért az ÖFFAG a munkákat leállította.

Az ÖFFAG által készített SF kísérleti modell 
(Schrauben-Fessel-Flieger) tulajdonképpen az elégtelen 
teljesítményű, rossz hatásfokú légcsavar miatt bukott meg. 
Az ehhez szánt elektromotor tervezésére és megépítésére 
a Wiener Neustadt-i Daimler Motorgyár kapott megbízást, 
és el is készítette a 250 kg tömegű, 600 V-os egyenáramú 
motort, amely 6000 f/min mellett 300 LE-t adott le. A kötött 
helikopter tömege a megfigyelővel, 500 méter alumínium- 
kábellel (8 m/s vízszintes szélnyomással) 1200 kg lett vol
na. Ez a terv megbukott ekkor, 1917 nyarán leváltották 
Leidl alezredest, és Petróczy István őrnagyot nevezték ki a
К. u. K. Fliegerarsenal parancsnokává.

Petróczy 1917 elején új cégeket bízott meg a munkála
tokkal, így a budapesti MÁG-ot és a Dr. Lipták és Társai 
Gépgyár Rt.-t. A gépek tervezésével dr. Kármán Tódor 
professzort, tartalékos főhadnagy (fizikus) aerodinami- 
kust bízta meg. A megrendelő а К. u. K. Fliegerarsenal 
Flugzeugwerk, Fischamend volt.

A munkálatok a Bécs melletti Fischamend aerodinami
kai laboratóriumában folytak. Először egy modell épült 2 
db 1,40 m átmérőjű csőtengelyes, koaxiális légcsavarral, 
1200 f/min fordulatszámmal. Ezt egy 30 m magas ballon
hangárban működtették, kötelekkel kikötve. Ezen tisztáz
ták a szükséges erőket, hatásfokot, emelőerőt, stabilitást 
stb. A kísérletek 1918 márciusáig folytak, de a működő 
példányt már 1917-ben megrendelték 2 változatban.

Az 1917-es tervezést dr. Kármán Tódor professzor és 
dr. Knoller bécsi professzor végezte, Wilhelm Zurowecz 
gépészmérnököt, a Légcsavar Kísérleti Intézet korábbi 
építésvezetőjét Petróczy Kármán alá rendelte.

Kármán sokirányú elfoglaltsága miatt 1918 elejétől a 
PKZ-1 és -2-es típus konstrukciós munkálatai teljesen 
Zurovecz kezébe kerültek, és a program befejezéséig ott 
is maradtak.

A két prototípus építése

Az első típus a PKZ-1 volt az ÖFFAG tervhez készített 
már meglévő Daimler villanymotorral. A PKZ-1 hosszúkás 
törzzsel épült, középen megfigyelőtoronnyal, ettől jobbra- 
balra 2-2 db ellenforgó, függőleges 4 tollú emelőlégcsavar
ral. Ezt a mátyásföldi MÁG gépgyár építette, 1917 és 1918 
márciusa között. A villanymotor 195 kg tömegű, 190 LE 
(140 kW) teljesítményű volt 6000 f/min mellett. A légcsa
varok 3,8 m és 4,2 m átmérőjűek voltak, négyágú forgó
szárnnyal. Ezek fordulatszámát 800 f/min értéken állították 
be a reduktorral. A tömeg 650 kg volt (nem ismert, hogy a 
2 fő személyzet tömegét ez az adat tartalmazza-e).

A futómű helyére 4 felfújt ballon került, amelyeket lebe
gés közben 3 kábel tartott fix állapotban. Az első próba

repülések 1918 márciusában történtek a mátyásföldi 
hangárban. A próbatípust 0,5 m magasságba emelték 
750 f/min légcsavarérték mellett, valószínűleg 3 fő rész
vételével. Csak 4 felszállás volt, ekkor az elektromotor le
égett, és a speciális gépet nem tudták kijavítani. Ezzel a 
program megszakadt, a háborús helyzet miatt új motor 
gyártására nem volt mód, a benzinmotorra való áttérés 
pedig új tervet igényelt volna.

Rotorátmérő: 4,20 m
Rotorfelület: 4x50,2 m2

1. ábra: A PKZ-1 vázrésze a 4 légcsavarral a csarnokban 
végzett próbákhoz

2. ábra: A tervek stabilitást vizsgáló részlete
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Max. starttömeg: 650 kg
Felületi terhelés: 12,9 kg/m2
Fajlagos teljesítmény: 4,65 kg/kW 
Kress.-Kaptiv légcsavarral 

tervezett emelkedési 
magasság: 800 m

A kosárban 3 fő fért volna el.

Az alternatív PKZ-2-t a Dr. Lipták és Társai Rt. cég 
építette (Pestszentlőrincen), ez 3 db zsákmányolt francia 
120 LE-s (88 kW) LeRhone S hengeres forgómotorral 
épült. A váz tömege 140 kg, repülőtömege 140 kg tüzelő
anyaggal 1400 kg volt. A 2 db 6 m átmérőjű koaxiális, két- 
tollú légcsavart kúpáttételekkel, csőtengellyel hajtották, 
így fordulatszámuk 600 f/min volt.

A helikopter instabil volt, ezért 3 kötéllel rögzítették, és 
ezeket csőrlővel tartották feszes állapotban. Első felszál
lása 1918. április 2-án volt Mátyásföldön. Összesen 36 
sikeres repülést végeztek el, ezek során a légcsavarok 
fölé felszerelték az 1,3 m átmérőjű és 1,5 m magas meg
figyelőkosarat, de nem fegyverezték fel.

A gép alumínium csőváz szerkezetű volt, a futóművet 
egy nagy és 3 kis ballon szolgáltatta, a középrész és a 3 
motortartó konzol alatt. A Lipták-gyárban 1917-18-ban 
épült, viszonylag problémamentesen. A megfigyelő részé
re szánt kosarat az első repüléseken nem szerelték fel.

Rotorátmérő:
Rotorfelület:
Tüzelőanyag:
Max. starttömeg: 
Felületi terhelés: 
Fajlagos teljesítmény: 
Tervezett emelkedés:

Megfigyelő:

6,0 m 
2x28,2 m2 
140 kg 
1400 kg 
49,7 kg/m2 
5,3 kg/kW 
50 m magasság, 
1 óra lebegés 
1 fő

4. ábra: A koaxiális légcsavarú változat eiőterve

Az adatok szerint a légcsavarjai előbb 6,0 m, majd 7,60 
m átmérőjűek voltak.

Ez a példány 1918. június végén a mátyásföldi repülőté
ren egy kísérleti repülés alatt 50 m magasban az oldalszél 
hatására lengésbe jött, és nem tudták idejében lehúzni a 
kötelekkel. így lezuhant és megsemmisült. A háborús hely
zet rohamos romlása miatt a programot nem folytatták.

Afischamendi Légcsavar Kísérleti Intézet állította elő a 
ténylegesen használható 7,60 m átmérőjű légcsavarokat. 
Ekkor Asbóth Oszkár tart. hadnagy, üzemvezető, Kari 
Balaban osztrák önkéntes gépészmérnök, Niklesz Mihály 
kadét, műszaki rajzoló és 2 beosztott dolgozott a légcsa
varok fejlesztésén, amelyeket Höttinger Mátyás műveze
tő és asztalosai kiviteleztek.

A jelenlegi adatok szerint ezek a típusok több világelsősé
get jelentettek. A PKZ-1 biztosan a világ első elektromoto
ros meghajtású kötött helikoptere volt, a PKZ-2 pedig a vi
lág első katonai, kötött és robbanómotoros megfigyelő heli
koptere. Ez utóbbi nem hivatalos 50 méteres magassági és 
30 perces időtartamú világrekordot repült 1918-ban, de a 
háború alatti eredményeket a FAI nem tartotta nyilván.

A fejlesztésben részt vett konstruktőrök:

Petróci Petróczy István 
(Petróc, Szepes vármegye,
1874. január 3. -  Budaörs, 1957. február 22.)

Kisnemesi család sarja, édesapja földbirtokos volt. A kis- 
nemesi, kisbirtokkal rendelkező családok gyermekeire 
jellemzően katonai iskolákban tanult. A katonai 
alreáliskolát Kismartonban, a katonai főreáliskolát az 
ausztriai Márisch-Weissenkirchenben végezte. 1892 és 
1895 között a Wiener Neustadt-i Mária Terézia Katonai 
Akadémián tanult, majd a cs. és kir. 3. császárvadász-ez- 
redben szolgált hadnagyi rendfokozatban. 1902-ben ki
váló elméleti és jó gyakorlati eredménnyel végezte el a 
katonai légjáró tanfolyamot. (A Wright testvérek repülése 
csak a következő évben lett sikeres.) Ezután a Katonai 
Térképészeti Intézethez vezényelték háromszögelési 
munkára. 1910-ben tartós vezényléssel került vissza, 
már mint százados, a Katonai Légjáró Intézethez. A repü
lő-műszaki tanfolyam hallgatója lett.
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6. ábra: A PKZ-2 összeszerelve földi próbán felszállás előtt

1911-ben nevezték ki a Wiener Neustadt-i repülőgépke
ret parancsnokának. Ismeretlen okok miatt becsületügyi el
járás alá vonták, és felmentették a szolgálat alól. Az eljárás 
végeztével két és fél hónapig az újvidéki repülőtér parancs
noki beosztásával bízták meg, de hamarosan ismét Bécs- 
ben szolgált, mint különleges beosztású százados. Az első 
világháború kezdetével újra parancsnoki beosztást kapott. 
A Wiener Neustadt-i repülőtér és repülőcsoport parancsno
kaként feladata a 13. és 15. repülőszázad felállítása volt. 
1914 novemberében máraz 5. és 13. repülőszázadból álló 
csoport parancsnoka a német Woyrsch-hadseregcsoport 
alárendeltségében. 1915 elején a 2., 4. és 9. repülőszázad
ból álló repülőcsoport parancsnoka a balkáni hadseregcso
port alárendeltségében.

1915 őszétől megbízták egy repülőtiszti iskola felállítá
sával Wiener Neustadtban, majd ennek felállása után ki
nevezték parancsnoknak. 1916 elején még a légjáró csa
patok tanzászlóaljának parancsnoka, de az év második 
felében már őrnagyi rendfokozatú repülőtörzstiszt volt a 
3. hadsereg parancsnokságának hadműveleti osztályán 
a tiroli fronton. E beosztásában több sikeres felderítő re
pülést és ballonfelszállást hajtott végre. 1917-ben nevez
ték ki a Repülőarzenál parancsnokának. Itt olyan embe
rek dolgoztak az irányítása alatt, mint Kármán Tódor, 
Asbóth Oszkár és Zurovecz Vilmos.

1918 novemberében átlépett az újonnan megalakuló 
magyar haderőbe, és megbízást kapott a Hadügyminisz
térium légügyi osztályának megszervezésére, melynek 
vezetője lett és ezredessé léptették elő. A trianoni béke- 
szerződés után a katonai repülés ügye csak rejtve mű
ködhetett tovább, és így a Kereskedelmi Minisztérium 
légügyi II. (légügyi) szakosztályának vezetőjeként irányí

totta az újjászervezés munkáját. Nevéhez fűződik a pol
gári légi közlekedés és a vitorlázó repülés kiépítése, 
amely alapjául szolgált a későbbi katonai repülés újjáé
lesztéséhez. 1924-ben a Szövetségi Katonai Ellenőrző 
Bizottság nyomására nyugdíjazták. A második világhábo
rú előtt még dolgozott, mint a Légoltalmi Liga elnöke.

Kármán Tódor 
(Budapest, 1881. május 11. 
-  Aachen, 1963. május 7.)

Kármán Tódor édesapja, Kármán Mór neves pedagógiai 
szakértőként alapvetően befolyásolta gyermekei intellektuá
lis fejlődését. Tódor matematikai képességei már hatéves ko
rában feltűntek. Elemi iskoláit magántanároknál végezte, 
majd kilencéves korában beíratták az édesapja által vezetett 
iskolába, ahol az ország legnevesebb tanárai tanították. Gim
náziumi évei alatt megnyerte az Eötvös Lóránd-díjat. 1902- 
ben a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 
szerzett kiváló minősítésű oklevelet. A végzés után egy évig 
teljesített önkéntes katonai szolgálatot, és tartalékos tiszti 
vizsgát tett. Leszerelése után Bánki Donát tanszékén tanított 
mint tanársegéd, és a Ganz-vagongyárban mint mérnök dol
gozott. 1906-ban, édesapja tanácsára, a göttingeni egyete
men vállalt munkát. Doktori címét is itt szerezte 1908-ban. 
Áramlástani munkásságának jelentős része ide kötődött, és 
a hengeres testekről áramlás közben periodikusan leúszó ör
vényeket ettől kezdve nevezték Kármán-féle örvénysornak.

1912-ben meghívták az aacheni műszaki egyetemre, 
ahol az aerodinamikai tanszék vezetőjeként dolgozott. Aa
cheni munkáját az első világháború miatt kénytelen volt 
megszakítani, hazatért és mint nagyothallót tartalékos fő
hadnagyként hátországi szolgálatra osztották be a csepeli 
ruharaktárba. Egy évbe telt, míg áthelyezték a fischamendi 
repülőarzenálba, ahol Kármán Tódor javaslatára aerodina
mikai laboratóriumot és szélcsatornát is építettek. Petróczy 
István ötlete alapján 1917-ben megkezdte a világ első ka
tonai forgószárnyas repülőeszközének tervezését. A 
PKZ-1 -et és -2-t a megfigyelőléggömbök feladatainak ki
váltására tervezték. Nevéhez fűződik még a Fokker-féle 
(repülőgépek légcsavarkörén át tüzelő géppuskák) mód
szer osztrák-magyar géppuskákra történő alkalmazása. Az 
őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság eseményei 
Budapesten érték, ahol a felsőoktatás átalakításában vett 
részt az oktatási népbiztos helyetteseként. Ezért is távozott 
Magyarországról. 1919 után előbb Aachenben, majd 1930- 
tól az Egyesült Államokban folytatta munkáját.
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Wilhelm Zurovecz
(Harty, 1883 -  Bohumin, 1935. január 13.)

Cseh nemzetiségű, németországi lakos, az Osztrák-Ma
gyar Monarchia állampolgára. Gépészmérnök, repülő
gép- és helikopterkonstruktőr, a PKZ-1 és -2  helikopte
rek tervezésében játszott szerepet.

A Petívald melletti Harty községben született, a Vitkovi- 
cei Vasművekben volt tanonc, üzemi ösztöndíjjal tanult. 
Később az osztrák-magyar kormány ösztöndíjával Né
metországban végezte a középiskoláit és a műegyete
met. Németországban maradt, megnősült és Voldersdorf 
községben egy kis fémalkatrész-gyárat vásárolt, ez adta 
a megélhetését. 1910-14 között repüléselméleti munká
kat dolgozott ki, 1914 augusztusában cseh állampolgár
ként hazatért, és a k. u. k. hadseregbe vonult be. A Wie
ner Neustadt-i Központi Repülőgépműhelyhez osztották 
be. Itt az első ismert nagyobb feladata a dr. Knoller pro
fesszor által tervezett Légcsavar Kísérleti Intézet építésé
nek vezetése lett 1916-ban. Ennek végeztével Petróczy 
őrnagy 1917-ben beosztotta dr. Kármán Tódor profesz- 
szor, tartalékos főhadnagy alá a helikopterek tervezésé
hez. 1917-18-ban fokozatosan a PKZ-1 és PKZ-2 heli
kopterek tervezője lett, e tárgyban szabadalmat adott be 
1918. december 16-án Ausztriában. Az 1918. június-no
vemberi időszakra nincs adat.

1918 végén (?) hazautazott Csehországba, és felvette 
az új csehszlovák állampolgárságot, majd visszatért né
metországi gyárába Voldersdorfba. Itt repüléstechnikai ku
tatásokkal foglalkozott. A 20-as években kapcsolatot épí
tett ki a német DVL intézettel (Deutsche Vorschungs- 
anstadt für Luftwesen), és ennek Berlin-Adlershofban lévő 
szélcsatornájában végezte modellkísérleteit.

1930-ra kidolgozta a légcsavar-megfúvatásos szárny 
koncepcióját a rövid fel- és leszállás megvalósítására. 
Ezt a megoldást 1931-ben szabadalmaztatta, de mint 
csehszlovák állampolgár a cseh Aero gyárnak ajánlotta 
fel. A Letnanyban végzett kísérletek után 1933-ban a 
csehszlovák szervek elhatározták egy kísérleti repülőgép 
megépítését.

1933 márciusa (?) után a német hatóságok letartóztat
ták, és a leschwitzi internálótáborba zárták, ennek pontos 
oka ismeretlen. A terveket és a feljegyzéseit a német ha
tóságok lefoglalták. 1934. december 24-én közel 1,5 évi 
fogvatartás után bátyja hazaszállította szülőfalujába, már 
halálos betegen. 1935. január 13-án a bohumini kórház
ban gyomor- és vékonybélrákban hunyt el. A csehszlovák 
gép a dokumentáció hiányában nem készült el, hasonló

7. ábra: A PKZ-2 a mátyásföldi repülőtér felett 50 m magas
ban lebeg

német terv nem ismeretes. Az első repülőgép, amely 
ezen az elven épült, a francia Breguet 940 volt 1958-ban.
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Reinhard Keimei: Österreichs Luftfahrzeuge. H. 
Weishaupt Verlag, Graz 1981.
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Légierő-gyakorlat Kecskemét térségében 
Dragon Nest 2004

A kecskeméti légibázison 2004. augusztus végén ismét 
repülőgépek gyakorlatoztak és hajtottak végre közös ki
képzési repüléseket. Az előzetes tervek és egyeztetések 
alapján már tavasszal a helyszínen jártak az érintett or
szágok légierejének képviselői. Ennek a koalíciós gya
korlatnak az adott különös hangsúlyt, hogy a svédek je
lentős mennyiségű technikai kiszolgálóeszközt és anya
got telepítettek át vasúti szállítással Kecskemétre.

A Dragon Nest 2004 (Sárkányfészek) fedőnevű légierő
gyakorlat augusztus 23-30. között zajlott a kijelölt magyar 
légtérben. A svédek már augusztus 17-18-án áttelepítették 
anyagaikat, kiszolgálóeszközeiket és szükséges gépjármű- 
parkjukat. Vasúton kilenc Volvo típusú kamion érkezett, ter
mészetesen nem üresen. Rakterűkben különféle tartalék 
eszközök, pótalkatrészek és a személyzet, a kiszolgálóál
lomány felszerelése is helyet kapott. A gyakorlat előtti héten 
a svédek a NATO-hangárok mellett felépítették sátortáboru
kat, és felkészültek a repülőgépeik fogadására. Az anyagok 
egy részét kimálházták a kamionokból.

A britek is a gyakorlatot megelőző héten érkeztek a hírős 
városba, de jóval kevesebb anyagot szállítottak ide. Anya
gaikat 2x2x2 méter méretű fémkonténerekbe málházták 
be. így azokat targoncákkal könnyedén tudták mozgatni.

A vadászgépek érkezése

A gyakorlaton részt vevő külföldi vadászgépeket 2004. 
augusztus 23-án délelőtt fogadták a kecskeméti bázison. 
Az időjárás felderítésére a 133 oldalszámú Albatros 
emelkedett fel. Az idő alkalmas volt repülésre.

Az első Gripen géppár 10 óra 10 perckor, a második 10 
óra 25 perckor, a harmadik pedig 11 óra 45 perckor szállt 
le a kecskeméti betonra. Délután még egy gép érkezett. 
Ezek közül hat egykormányos, egy pedig kétkormányos 
kiképzőgép volt. Augusztus 26-án a svédek kicserélték 
egyik gépüket. A gyakorlat idején a következő oldalszá
mú svéd vadászgépek szerepeltek: 141, 164, 170, 175, 
177, 178, 187, 808.

A brit Királyi Légierő (RAF) Tornado F-3 típusú vadász
gépei is a délelőtt folyamán érkeztek a magyar légtérbe. 
Az első géppár 10 óra 57 perckor, a második géppár 11 
óra 50 perckor, míg az utolsó kettő később landolt a re

pülőbázison. A Tornádók oldalszámai és betűjelei: ZE 
831 XQ, ZG 793 DM, ZE 755, ZE 790 DK, ZE 734 DA, az 
utóbbi századparancsnoki gép volt. Az egyik gép oldal
számát nem volt módomban azonosítani.

A Tornádók 2-2 darab 1500 literes póttartállyal érkez
tek, fegyverkonzoljaikra pedig a saját fejlesztésű ASRAM 
típusú rakétákat függesztették fel. A leszállás, begurulás 
után a kiszolgálószemélyzet leszerelte a tartályokat és a 
gyakorló rakétákat, és egy elkülönített helyre rakták azo
kat egymás mellé.

A gyakorlat idején a brit vadászgépeket, a MiG-29-es 
és az Albatros típusú repülőgépeket a repülőtér központi 
zónájában helyezték el, innen történt az üzemeltetésük és 
kiszolgálásuk is. Ezzel szemben a Gripeneket az új NA
TO-hangárok mögött, a központi kiszolgálózónától észak
nyugatra telepítették, és onnan indultak bevetésre is.

A britek egy VAP-60/2 típusú hidraulikus emelővillás 
motoros targoncát is átépítettek a gyakorlat idejére. A 
helyszínen ezzel emelték, rakodták és szállították az 
anyagokat, felszereléseket, ládákat.

Magyar részvétel

A helyiek is felkészítették gépeiket és az állományt a lé
gierő-gyakorlatra. A mieink 4+1 MiG-29 típusú elfogó va-
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dászgéppel, 4+1 L-39 típusú kiképzőgéppel szerepeltek. 
A MiG-29 típus oldalszámai: 03, 21, 15, 08, a tartalék 
gép a 18-as volt. Az Albatros oldalszámai: 119, 131, 133, 
135, 136.

A gyakorlat szervezete

A közös légierő-gyakorlaton részt vett a brit Királyi Légi
erő (RAF) állományából 6 Tornado F-3 és 110 katona, a 
svéd Királyi Légierő hadrendjéből 7 Gripen Jas-39 és 
130 fő, a magyar Légierő Parancsnokság állományából 
4 MiG-29, négy L-39 Albatros, 1 An-26, két SA-6 
(KUB) légvédelmi rakétaüteg és 1 Mistral típusú rakétá
val felszerelt rakétaszakasz. A magyarok 220 fővel sze
repeltek.

A közös gyakorlat igazgatója Kilián Nándor re. ezredes, 
az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis parancs
nokhelyettese volt, a kiképzés vezetője pedig Gárdus Ti
bor alezredes, a kecskeméti repülőbázis hadműveleti fő
tisztje.

A svéd erők települt csoportjának a parancsnoka Mag
nus Fransson repülő alezredes, az angoloké pedig Tait 
Andrian repülő őrnagy. A gyakorlat hivatalos nyelve az 
angol volt.

Célok, feladatok

Az is érdekessége volt ennek az eseménynek, hogy a 
részt vevő államok légierői más-más feladatokat kaptak. 
A magyar pilóták elsősorban a NATO-ban alkalmazott lé
gi harceljárásokat gyakorolták. Egyúttal felkészültek a

3. ábra: A kecskeméti irányítótorony nagy forgalmat bonyolí
tott a gyakorlaton

5. ábra: A Tornádókról leszerelt póttartályokat szállítják a 
szerelők

6. ábra: Az angol szerelők javítják a motoros targoncát

2004. szeptember 3-17. között Törökországban zajló 
NATO Air Meet 2004 (NAM) légierő-hadgyakorlatra, ahol 
három vadászgéppel szerepeltek. A mieink gyakorolták 
még a közvetlen oltalmazást, valamint a távoli és a köze
li légi harcot.

A brit repülőgép-vezetők sokat segítettek a felkészülés
ben a magyar kollégáiknak. Ők főleg a MiG-29 típusú re
pülőgépek elleni légi harcmodorukat fejlesztették. A brit 
mérnökök és technikusok segítették a hazai kiszol
gálószemélyzet felkészülését a Tornado F-3 típusú repü
lőgépek kiszolgálására, és egyúttal végrehajtották vizs
gáztatásukat is.

A svédek dolgoztak talán a legtöbbet és a leglátvá
nyosabban a gyakorlat előtt és alatt. A valóságban is 
végrehajtották az azonnali reagálású erők áttelepíté
sét másik légi támaszpontra. Ott pedig települt viszo
nyok és tábori körülmények között végezték a kiképzé
si és koalíciós repültetést, illetve művelettámogatást. 
A svéd műszaki állomány megismertette a magyar 
mérnök-műszaki állománnyal (tiszt, tiszthelyettes és 
szerződéses) a Jas-39 Gripen települő erőinek szer
vezeti felépítését, annak technikai lehetőségeit, alkal
mazási rendjét, illetve áttelepülési feladatait és körül
ményeit.

Fontos feladat volt még a koalíciós állomány számára, 
hogy a közös repülőkiképzés idején a gépszemélyzetek 
gyakorolják a NATO-ban meghonosodott és alkalmazott 
megfelelő (DACT) Dissimilar Air Combat Traininget. Ez a 
különböző típusú repülőgépekkel történő légi harc gya
korlását jelenti. A következő fázis a COMAO (Composite
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Air Operations). Ez tömeges légicsapást jelent, és ennek 
a harcászati fogásait kellett elsajátítani, végrehajtani, il
letve az addigi ismeretek egységesítését, elmélyítését 
gyakorolni.

Az esemény céljául tűzték ki azt is, hogy a részt ve
vő nemzetek katonáinak kommunikációs készsége 
fejlődjön, együttműködési lehetőségeik növekedje
nek. Ismerjék meg egymás országát, kultúráját és tör
ténelmét.

A gyakorlat dinamikája

A légierő-gyakorlatnak voltak már tapasztalatai, hiszen 
az előző években külön-külön is repültünk a britekkel és 
a svédekkel. A pilóták és repülő-műszakiak alaposan fel
készültek az előre bejelentett közös eseményre.

A személyzetek napi két bevetésen vettek részt. Min
den reggel felkészülés volt a napi feladatokra. A gépek 
délelőtt két kisebb hullámban, délután viszont egy hosz- 
szabb hullámban repültek általában 3-3 óra startidőben. 
A bekövetkezett meghibásodások miatt a betervezett re
pülési feladatokat 70-80 százalékban tudták csak teljesí
teni. Az esős, zivataros időjárás is hátráltatta a repülése
ket. Kontinentális nyári zivatart is átéltek velünk a brit és 
a svéd pilóták.

A leszállásokat követően -  a repülési feladat végrehaj
tása után -  a repülésszervezők minden esetben kiérté
kelték a gyakorlatot, az elfogásokat, és analizálták a ta
pasztalatokat, külön megemlítve a hiányosságokat.

Bemutató

Augusztus 26-án előadásokat és bemutatót szervezett 
a Légierő Parancsnokság és a gyakorlat vezetése. Er
re az eseményre ellátogatott Bengt Lundberg svéd, 
John Nichols brit nagykövet, a svéd légierő parancsno
ka, a két ország katonai attaséi Budapestről, valamint a 
Légierő Parancsnokság parancsnoki állománya élén 
Sági János vezérőrnagy, a Légierő Parancsnokság pa
rancsnoka, Havril András altábornagy, a Honvéd Ve
zérkar főnökének helyettese, illetve a különböző kato
nai alakulatok, szervezetek, parancsnokságok képvise
lői is jelen voltak.

Sági János vezérőrnagy előadásában kiemelte, hogy a 
most folyó légierő-gyakorlat nagyon fontos a légierő szá
mára. Segíti a repülőgép-vezető állomány felkészülését a 
NATO-feladatokra. Kilián Nándor ezredes előadásában 
ismertette a magyar légierő szervezeti felépítését, tago
zódását és a bázisok szerepét. A jövőbeni képességekről

is szót ejtett, és a készültségi erők feladatát is kifejtette. 
Befejezésként megemlítette, hogy a NATO-integráció to
vább folytatódik, ezt segíti elő a gyakorlás is. Ezt követő
en a svédek és az angolok gyakorlatvezetői ismertették 
az itteni tevékenységüket.

Később a készültségi háznál Sági tábornok felvázolta a 
készültségi erők rendeltetését és összetételét, majd be
mutatta a katonákat. A 02-es oldalszámú egykormányos 
MiG-29-es volt éppen szolgálatban.

A kiképzés befejezése, eltelepülés

Augusztus 30-án a délelőtti repülést és a kiértékelést 
követően felkészítették a vadászgépeket a hazatelepü
lésre. A póttartályokat és a gyakorló rakétákat felfüg
gesztették a konzolokra. A gépeket feltöltötték üzem
anyaggal. Másnap reggel hajtóműindítás és próbák kö
vetkeztek, előkészítették a Tornadókat, majd a 
Gripeneket. A Jas-39-esek három lépcsőben települtek 
el. Az üzemképtelen eszközök egy nappal később kö
vették a többieket.

Repülés, fogyasztás

A közös légierő-gyakorlat során a négy típus összesen 
142 felszállással 169 óra 21 percet repült. A magyarok 
a két típussal (MiG-29, Albatros) 61 felszállást teljesí
tettek, és 54 óra 46 percet töltöttek a levegőben. A re
pülőeszközök 428 tonna Jeta-1 típusú repülő-hajtó
anyagot füstöltek el, ebből a magyar gépek 156 tonnát 
fogyasztottak.

A gyakorlat értékelése

A gyakorlatot követően felkerestem Kilián Nándor ezre
dest, hogy röviden értékelje az elmúlt egy hét esemé
nyeit.

„A háromoldalú gyakorlat igen sok egyeztetést és szer
vezőmunkát igényelt a vezetőállománytól” -  kezdte az ér
tékelést az igazgató. „Az előkészítésben sokat segítettek 
a nagykövetek és a katonai attasék. A siker érdekében 
tavasszal és nyáron egyeztető, pontosító konferenciát 
szerveztünk Kecskeméten. Itt véglegesítettük a terveket 
és az adatokat. A svédek az Európai Unióba felajánlott 
gyors reagálású erőiket telepítették ide tábori körülmé
nyek közé. Tesztelték tevékenységüket külföldi viszonyok 
között.

Új taktikai fogásokat is gyakoroltunk, a szeptemberi 
törökországi gyakorlat főpróbájának szántuk ezt a kö
zös repülést. Ott 3 gépünk és hat pilótánk szerepel 
majd.

Véleményem szerint a gyakorlat elé kitűzött célokat 
maradéktalanul teljesítettük. A sajtónapon bemutattuk a 
technikát és a gyakorlat vezetőállományát. Színvonalas 
programot állítottunk össze, információt tudtunk adni az 
elöljárók, a meghívottak, valamint a sajtó képviselői szá
mára.

Összességében elmondhatjuk, hogy a koalíciós repü
lés, a közös kiképzés elérte a célját. Minden pilótának 
szüksége lenne ilyen szintű megmérettetésre. Reméljük, 
erre ismét lesz lehetőségük az elkövetkező hónapban és 
években” -  fejezte be rövid értékelését a repülőezred pa
rancsnoka, a gyakorlat igazgatója.

Kenyeres Dénes
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Haditechnika történet

A Günther Burstyn páncélautó és harckocsi tervei
1905-1914

Günther Burstyn osztrák mérnök főhadnagy 1903-ban 
egy torpedónaszád fedélzetén utazott az Adriai-tenge
ren, amikor felmerült benne egy szárazföldi fegyveres, 
páncélozott harcjármű tervezésének gondolata, amelyet 
„Landtorpedoboot”-nak nevezett el. Ez a leírás szerint 
egy ellenséges lövések ellen jól védett, fürge jármű, 
amely saját ágyúval rendelkezik.

Először 1905-ben került az ötlet megvalósításra. 1905. 
március 16-án az első bécsi automobil-kiállításon bemu
tatták a Paul Daimler cége által épített Austro-Daimler 
Panzerkraftwagen nevű első páncélgépkocsit, amelynek 
előzménye a Landtorpedoboot volt. A Daimler-féle jármű 
egy lépés volt az úton, de még nagyon távol állt a céltól. 
Különálló 4 kerekével a terepen való mozgásra alkalmat
lan volt. A forgatható toronyba egy géppuskát, vagy egy 
kiskaliberű ágyút lehetett beszerelni. A 35 LE-s motor 
sem tett lehetővé kellő mozgási paramétereket.

Az osztrák 1906-os őszi „császárgyakorlaton” (a csá
szár részvételével lebonyolított hadtestszintű hadgyakor
lat) részt vett a páncélgépkocsi, gróf Schönfeldt főhad
nagy vezetésével. A „koporsó” -  ahogy nevezték -  olyan 
lármás volt, hogy a vezérkar közelében elhaladva meg
vadította a császár lovát. Ekkor I. Ferenc József, aki nem 
értett a technikai kérdésekhez, kikérte a tábornokok véle
ményét. Ez elutasító volt, így a továbbiakban nem fogla
koztak fejlesztésével, holott még egy földutakon mozgó 
páncélautó is nagy eredmény lett volna, és nagyon hiány
zott az 1914-15-ös harcokban az orosz fronton.

1911-ben a közeledő háború jelei már Európa-szerte 
láthatóak voltak, ekkor Burstyn ismét elővette régi ötletét. 
Második járműterve egy teljesen páncéllemezekkel borí
tott, „csúszószalagon” (Gleitband) -  vagyis korai lánctal
pon -  haladó jármű volt, amely egy forgó toronyban be
épített ágyút hordozott, és az erődtüzérségnél már alkal
mazott módszerekkel működött. Valószínűleg az ekkor 
már bevezetett Holt-Caterpillar lánctalpas futóműve ösz
tönözte új megoldások keresésére.

Ez a jármű, amelynek terveit felvázolta, az újdonsága
ival együtt rendelkezett mindazon tulajdonságokkal, 
amelyek először csak a sokkal később épített tankokban 
(harckocsi) jelentek meg.

Az Osztrák-Magyar Monarchiában a gépkocsik beveze
tése és katonai alkalmazása jelentős késésben volt az ellen
séges európai hatalmakhoz képest. Ennek ellenére 1911 
októberében Burstyn mérnök főhadnagy Bécsben szabadal
maztatta páncélozott „motoros ágyú” járművének terveit.

Az első szabadalom a forgatható ágyútorony megoldá
sára is vonatkozott. A futóárkok áthidalására is gondol
tak, de a műszaki (drót stb.) akadályok leküzdése is szó
ba került, mivel kiegészítő támaszkerekeket és karos 
mankókerekeket kívántak használni.

A „MOTORGESCHÜTZES” szabadalom leírása (moto
ros ágyúról)

К. u. K. Patent Nr. 532 48 DRP. Günther Burstyn inge- 
nieur. 1911. október

„Der von Obit. Günther Burstyn 1911 vorgelegte Vorschlag 
eines „MOTORGESCHÜTZES” ein Vollkettenfahrzeug mit 
beweglichen Auslegern die mit Rädern versehen waren. 
Bereits im Januar 1912 erhielt G. Burstyn den Bescheid des 
Kriegsministerium, der besagte. Das vorliegende Projekt 
muss in erster Linie vom automobilistischen Standpunkt 
begutashtet werden, weil es eine neuartige, für das Fahren 
im Terrain bestimmte Kraftwagenkonstruktion vorstellt.

Die Patentschrift: PANZERKRAFTWAGEN Österrei- 
sche-Ungarn.”

Ennek a tervnek az alapján 1911 -ben egy nagyobb mé
retű modell épült meg, amelyet egy felépített mintatere
pen kipróbáltak. Az eredmény nem volt rossz, de egy mű
ködő prototípus építéséhez jelentős anyagi ráfordítás kel
lett, így a feltaláló a bécsi közös hadügyminisztériumhoz 
fordult. A jármű testhossza 3,50 m (vagy 3,65 m), széles
sége 1,37 m (vagy 1,90 m), magassága 1,90 m volt, te
repen 8 km/h sebességgel haladt volna. Az összes ismert 
fotó ennek az utólag épített modelljéről, egy kisméretű 
múzeumi terepasztalon készült.

2. ábra: Ferenc Ferdinand trónörökös megszemléli a Daim
ler páncélautót a bécsi kiállításon
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A közös hadsereg részéről a találmány kétségeket éb
resztett. A gépesítés még nagyon kezdetleges állapotban 
volt az 1900-es évek elején, mert az izomerőre épült a ki
képzés (huszár, gyalogos). Csak 1910-ben indult el a fej
lesztés, amikor az amerikai traktorok közül a Holt-Cater- 
pillar típusú lánctalpas megjelent.

Ezek a traktorok a legkülönbözőbb körülmények és 
időjárási viszonyok között is műdödőképesek voltak, 
1928-ig ez a típus uralta a hadsereget. Ezekhez képest 
Burstyn járműve forradalmi, előremutató újítás volt, 
amely terepen lánctalpon, úton lebocsátható 4 keréken 
haladt volna. A két dupla mankókerék, amely jobb terep
járó képességet tett lehetővé, teljesen ismeretlen foga
lom volt abban az időben. így az aktát tologatták egyik 
osztályról a másikra, végül kiadták véleményezésre a K. 
und K. Technischen Militárkomiteének (a közös hadsereg 
haditechnikai intézetének). Ez 1912. január 12-én kelt vá
laszában a tervezetet elutasította. Ennek többféle oka 
volt, az egyik az, hogy Burstyn ismeretlen főhadnagy volt, 
a másik az, hogy a magas pozícióban ülő tisztek techni
kai ismeretei igen csekélyek voltak, végül a páncélozott 
mozgó erőd felborította volna a gyalogsági harcászatot. 
Erre 1912-ben nem volt felkészülve senki. így a jármű 
nem épült meg.

A szabadalmat 1914-ben Brünnben továbbfejlesztette 
Holub Kuranda mérnök egy „váltókerekes tank” megol
dásnál. 1914. július 26-án jegyezték be ezt a találmányt, 
és a brünni gyárban megépítették a páncélkocsit. Ennek 
próbái nem voltak különösebben eredményesek, a jármű 
gyártásra nem került.

A bécsi elutasítás után Burstyn gyorsan lépett és Né
metországba utazott. Berlinben 1912. 02. 28-án jegyez
tette be alapszabadalmát 252 815. sz. alatt, „szerkezet a 
terepakadályok leküzdésére” címen.

Ebben az időben az Egyesült Államokban már kifej
lesztettek egy Holt-Caterpillar típusú mezőgazdasági 
vontatót, hernyótalpas meghajtással, és ezt egy héttel 
Burstyn bejelentése előtt szabadalmaztatták. így a Gleit- 
band (csúszószalag) meghatározás nem volt elfogadha
tó, ezért a feltalálónak más leírást kellett készítenie.

Ezután felajánlotta a találmányt a német hadügymi
nisztériumnak, egy részletesebb katonai leírással együtt. 
A ma ismert rajzok, vázlatok ebből a leírásból származ
nak. A német katonai szervek foglalkoztak a javaslattal, 
de 1913-ban elutasították, nekik is túlságosan új volt. így 
Németország is, a Monarchia is páncélozott harcjármű- 
vek nélkül kezdte meg 1914 nyarán a hadműveleteket. 
Ezek során már 1916-ban szembekerültek a brit és fran
cia páncélos járművekkel, a „tankokkal” és az 1912-ben 
elutasított új gyalogsági harceljárásokkal is. Az utóbbit 
azonnal átvették és alkalmazták, de a páncélos járművek 
hátrányát a háború végéig sem sikerült leküzdeni.

A brit kémek gyorsabbak voltak. Mint utólag kiderült, 
1910 óta Berlinben dolgozott W. John Crak mint sajtóle
velező. Nagy figyelmet fordított a szabadalmi iratok tanul
mányozására, bár valószínűleg nem tűnt fel neki Burstyn 
szabadalma, de a Kriegstechnische Zeitschrift c. folyóirat 
1912/3. füzetében egy cikk foglalkozott az új találmány 
megjelenésével. Ez a tanulmány gyakorlati szempontból 
tárgyalta az új lehetőségeket. A cikk nyomán Crak több fi
gyelembe veendő adattal rendelkezett, mint a német 
hadügyminisztérium. Beszerezte a Nr. 252 815 szabadal
mi leírást, az összes ezzel kapcsolatos közleményt, 
amely a szaksajtóban erről a témáról megjelent. A másik 
anyag a Streffleurs Militärischer Zeitschriftben közzétett 
cikk volt. Áttekintve ezeket, értesült a bécsi és berlini 
visszautasító álláspontról Burstyn találmányával kapcso
latban.

Crak összeszedte az egész dokumentációt, és saját je
lentésével együtt továbbította Nagy-Britanniába, még 
1912-ben.

Ettől kezdve az első igazi páncélos harcjármű tervezé
se és létrehozása a brit ködösítések sorába tartozik. A hi
vatalos történet szerint E. D. Swinton ezredes javasolta 
1914 novemberében a Brit Védelmi Bizottságnak a Holt- 
Caterpillar jármű felhasználását, hogy ennek alapján egy 
harci járművet építsenek. Más adatok szerint viszont W. 
John Crak anyagát átvizsgálva Hetherington őrnagy, 
Swinton ezredes és Hugh Elles ezredes kezdeményezte 
a brit hadügyminisztériumban Burstyn találmányának 
megvalósítását. A miniszter kérdésére, hogy a harcjármű 
megvalósítható-e, az urak türelmi időt kértek. A válasz 
végül pozitív volt. Hogy mikor indult meg valójában Nagy- 
Britanniában a fejlesztés, ma is titok. Swinton ezredes 
csak legalizálta papíron saját elsőbbségét. Mindenesetre 
a War Office által javasolt „landship” első rajza és modell
je 1912-ből származik. Ebből fejlődött ki 1915 végére a 
vízszállító tartálynak álcázott, „tank” fedőnevű első harc
kocsi.

A találmánynak nem ismert magyar vonatkozása, Lip- 
ták Pál valószínűleg nem is tudott a Burstyn-szabada- 
lomról.

Budapesten 1915. július 31-én a magyar hadügymi
nisztérium az Automobil-Ersatzdepot autógarnizontól 
rendelte meg a ROMFELL páncélautó elkészítését AVI 
865 számon, lánctalpas kivitelben. A 65 LE-s Mercedes 
alváz az előírásoknak nem felelt meg, ezért a páncélau
tó kerekes futóművel készült el.

A páncélautó felépítményét már a magyar HM rajzai és 
előírásai alapján készítették el. A gyártást Sándor Branko 
Romanic к. u. к. őrnagy és Simon Fellner vezetésével vé
gezték. (ROMFELL = Romanic-Fellner nevekből szárma
zó típusnév.)

A Holt típus alapján javasolt mozgótüzérség csak any- 
nyiban valósult meg, hogy a traktorok vontatták a nehéz 
lövegeket. A Skoda és az Austro-Daimler gyár alkalmaz
ta a lánctalpas és kerekes jármű tervét, saját konstrukci
ójú vontatókat gyártott a tüzérség részére, de ezeket nem 
páncélozták.

Gunther Burstyn 1879. 07. 06-án született Bad Aussee- 
ben (Stájerország). Apja az állami vasút hivatalnoka volt, 
a műszaki érdeklődésű gyermek az utász kadétiskolába 
került Hainburgba. Ezt elvégezve zászlósként a k. u. k. 
vasúti és távíró ezredben szolgált. Mint az utászcsapatok 
főhadnagya 1911 végén rövid idő alatt dolgozta ki a Mo
torgeschütz tervét, amelyet felajánlott előbb az oszt
rák-magyar, majd a német hadügyminisztériumnak. A 
háború alatt a k. u. k. hadsereg műszaki osztályán szol
gált századosi rangban, 1918-ban már őrnagy. Átmeneti 
nyugdíjazása után 1920-ban belép az osztrák hadsereg
be. 1921-ben alezredes, a bécsi hadimúzeum techni
katörténeti gyűjteményének a vezetője. Ezután a szövet
ségi honvédelmi minisztérium munkatársa. 1934-től épí
tési főtanácsos, majd fokozódó látászavarai miatt nyugál
lományba helyezik. Egy szemműtét után ismét a páncé-

3. ábra: Daimler vontatói és páncélautója 1906-ban

2005/1 HADITECHNIKA 69



4. ábra: A Burstyn harckocsi szabadalmi rajza és a mankókerekek működése egy német szaklap nyomán
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5. ábra: A brit másolat terve a War Office 1912-es leírásában

los fegyvernem kérdésével foglalkozik. Kidolgozza egy 
„harcjárműcsapda” tervét, amely később harckocsi-elhá- 
rító gúla néven lesz ismert -  és a találmányt szabadal
maztatja. Ezenkívül több munkát készített a páncélos 
fegyvernem számára, ezt 1940-ben Heinz Guderian, a 
páncélos csapatok tábornoka köszönőlevélben méltá

nyolta. A III. Birodalom utólag elismerte úttörő munkássá
gát a páncélos járművek tervezésében. 1941-ben a 
Führer Háborús Érdemkereszttel (Kriegsverdientskreutz) 
tüntette ki.
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1945-ben, amikor a Vörös Hadsereg bevonult Bécsbe, 
a már majdnem vak Burstyn az elhurcolástól félve április 
15-én Komenburgban, 66 éves korában öngyilkos lett. 
Napjainkban a Zwölfaxingban lévő (Alsó-Ausztria) 
Burstyn Kaszárnya viseli a nevét, amely a 3. gránátos 
dandárba tartozó 33. hk. zlj. bázisa, és pc. kiképzőiskola
ként működik.

sebesség: 28,8 km/h úton, 8 km/h terepen 
páncélzat: homlok 8 mm; far és oldal 4 mm; a küzdő

tér további plusz 3 mm
fegyverzet: 1 db 37 mm-es gyorstüzelő ágyú, 2 db 7 

mm-es géppuska
személyzet: 3 fő, parancsnok/töltőkezelő, irányzólövész, 

vezető

A tervezett harckocsi főbb adatai

hossz: 3,5 m (támaszkerekek nélkül)
szélesség: 1,9 m 
magasság: 1,9 m 
harci tömeg: kb. 7 t
motor: 45 LE-s teherautó benzinmotor

A Brustyn-féle harckocsi modellje napjainkban is csak a 
bécsi hadimúzeumban látható. Ez minden valószínűség 
szerint az 1920-as években készült, és 1955 után felújí
tották.

Az osztrák (k. u. k.) szabadalom száma: no: T3248 
DRP; 1912. 04. 25.

Hajdú Ferenc-Haris Lajos-Haris Ottó

A Magyar Néphadsereg aranytőre

A Honvédelmi Minisztérium Katona Tanácsában az 1970- 
es évek legelején felmerült, hogy a katonai vezetőknek 
és a vezető beosztású katonaorvosoknak jubileumi szü
letésnapjuk (50., 55., 60. év) alkalmából -  kiemelve átla
gon felüli, a harckészültség érdekében végzett munkáju
kat -  a honvédelmi miniszter adományozzon elismerése 
jeléül egy aranytőrt. Az elképzelést tett követte, az Állami 
Pénzverő egyik tervezőjét megbízták, hogy készítsen el 
adományozás céljára egy díszdobozba helyezhető, dí
szes kivitelű aranytőrt. A több mintapéldányból az akkor 
hivatalban lévő miniszter, Czinege Lajos vezérezredes 
egy nagyon szépen kidolgozott típust választott ki, ame
lyet azután sorozatban gyártottak a Honvédelmi Miniszté
rium rendszeres igénylései alapján.

Az aranytőr adományozására tett javaslatot -  az ese
dékesség előtt két hónappal -  a szolgálati jellemzésen 
kellett a Személyügyi Főcsoportfőnökségre a szolgálati 
út betartásával felterjeszteni. A jubileumi évfordulós elis
merésre jogosultakról már az előző évben -  november 
15-ig -  be kellett nyújtani az előterjesztési igényt. A jelen
tésnek tartalmaznia kellett az elismerésre tervezett ne
vét, születési évét, anyja nevét, rendfokozatát, beosztá

sát. A döntést és az adományozás jogát szigorúan a min
denkori honvédelmi miniszter gyakorolta. Az évtizedek 
alatt a miniszteri utasítás a szálfegyverekre -  így az 
aranytőrre -  vonatkozóan is több alkalommal változott. 
Mintegy húsz éven keresztül adott elismerésül a minisz
ter aranytőrt. Az adományozás csak a rendszerváltás 
időszakában szűnt meg.

A magángyűjteményemben lévő aranytőrt 1971. január 
22-én kapta egy tábornok az 55. születésnapja alkalmá
ból. Kutatásaim során áttanulmányoztam azokat a kora
beli piros színű, titkos Honvédségi Közlönyöket, melyek
ben az adományozások megjelentek. Szolgálati helye
men és a budapesti Hadtörténelmi Levéltárban átnéztem 
minden fellelhető közlönyt, de csak az 1973-1989 közöt
ti évfolyamok foglalkoznak az aranytőr adományozásá
val. Az általam előtalált források alapján az alábbi ado
mányozásokat rögzítettem: 1973-ban 9, 1975-ben 7, 
1976-ban 6, 1977-ben 14, 1978-ban 9, 1979-ben 18, 
1980-ban 8, 1981-ben 17, 1982-ben 6, 1983-ban 4, 
1984-ben 4, 1985-ben 7, 1987-ben 5, 1988-ban 10, 
1989-ben 7 darab, tehát összesen 131 db aranytőr ado
mányozását dokumentálták. 1974-ben, 1986-ban, 1990-
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1. ábra: Az aranytőr hüvelyrészletének díszítése

2. ábra: Az aranytőr hüvelye (változatok). A felső zöld zo
máncozással, tűzaranyozva; az alsó kék zománcozással, 
tűzaranyozva

ben, ha volt is adományozás, a közlönyben nem rögzítet
ték. Rendfokozat szerint 2 altábornagy, 58 vezérőrnagy, 
71 ezredes kapott a minisztertől születésnapjára arany
tőrt. Szerény számításaim szerint a két évtized alatt ösz- 
szesen mintegy 180-200 db-ot gyártottak le az aranytőr
ből, s mintegy 160-180 db-ot osztottak ki belőle. Az utol
só szériában gyártott darabokat a Honvédelmi Minisztéri
um illetékesei nem vették át az Állami Pénzverőtől. így 
fordulhatott elő, hogy kikerültek kereskedelmi forgalom
ban való értékesítésre. 1989-ben Kecskeméten a Kin
csesboltban 3-4 db-ot kínáltak eladásra, sőt, még a kira-

3. ábra: Aranytőr díszdobozban

4. ábra: Aranytőrök markolatainak díszítése

katba is került egy. Én is vásároltam egy szép példányt 
belőle, az ára akkor -  ha jól emlékszem -  6750 Ft volt. Az 
aranytőrt a miniszter díszes kivitelű dobozban adomá
nyozta. A doboz színe (kék, bordó), nagysága több alka
lommal is változott.

Az aranytőr részletes leírása

Az aranytőr a szúró típusú szálfegyverek családjába tar
tozik. Csak díszként alkalmazható, nem viselhető. Ré
szei: penge, markolat, hüvely.

Penge:
A hegyesre végződő, folyamatosan keskenyedő penge 

nemesített (finom) acélból készült. Kétélű. Mindkét olda
la sima, tükörfényesre polírozott, viszonylag lapos. A
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5. ábra: Az aranytőr markolata, hátoldaldíszítése és az ado
mányozásra utaló vésett szöveg. Olvasható a tőr tulajdono
sának a neve cserkoszorúban, továbbá azt a tényt, hogy a honvédelmi 

miniszter adományozta.
A markolatgomb helyén zöld színű lapos, téglalap ala

kú kő illeszkedik be egy erre a célra kiképzett foglalatba. 
Ennek a szélein három fémjel látható egymás mellett. A 
fogantyú hossza 67 mm. A markolatgomb magassága a 
fogantyú felett 6,5 mm.

Hüvely:
Az aranytőr rejtett pengéjét védi. A hüvely nemesfémből 

készült, tűzzománcozott, tűzaranyozott. A zománc dísze 
kék vagy zöld színű. Fémjel is látható rajta. Az ütközőlap 
alatti rész aranyozott, cizellált. A zománcot különböző mo
tívumok díszítik a hüvely mindkét oldalán, szimmetriku
san. A hüvely fémrészében -  a penge szorítására -  puha
fa bélés található. A hüvely két széle és közepe nem zo
máncozott végig, hanem dúsan díszített. Alul szintén dí
szített, s egy 15 mm átmérőjű gombban végződik. Hossza 
205 mm, szélessége 51 mm, súlya 13 dkg.

markolatba való rögzítése nagyon szoros, zárt, nem lát
ható. A markolatról a pengét nem lehet roncsolás nélkül 
leszerelni. Hossza a pengenyakig 170 mm. Beütési jel 
nincs rajta, és nem rögzíthető a hüvelybe.

Markolat:
Hossza: 98 mm. Részei: keresztvas, fogantyú, marko

latgomb.
A keresztvas a markolat alapja, az aranytőr legdísze

sebb része. Hossza 67 mm, szélessége 33 mm, magas
sága 24 mm. Rendkívül dúsan díszített (piros és fehér 
színű) kövekkel és aranyozott ezüstrozettákkal. Ezek a 
díszek szimmetrikusan helyezkednek el körben az olda
lán és a tetején. A keresztvas alját gazdagon díszítették 
különböző motívumokkal.

A fogantyú nemesfémből készült. Ez is díszített, cizel
lált minden oldalon és minden részen. A markolatrész 
hátsó, sima oldalán vésték be az adományozott nevét, 
rendfokozatát, a dátumot és a jubileumi évszámot nyitott

Az aranytör teljes hossza 335 mm, súlya 32 dkg. A penge 
és a markolat súlya 19 dkg. A tőr összhatását tekintve na
gyon szépen kivitelezett szálfegyvert (díszfegyvert) mutat. 
Méltán volt rá büszke, aki megkapta. A markolat és a hü
vely ezüstből készült (ezért is található több helyen fémjel 
benne), a többi része acélból, illetve fából. Aranytőr ma
gángyűjteményben még alig van, esetleg hagyatékból ke
rült már elő, de még zömmel az eredeti tulajdonosoknál 
találhatóak. Adományozáskor oklevél is járt hozzá.

A fényképfelvételeket a szerző készítette a gyűjtemé
nyében levő példányokról 1997-ben.

Felhasznált irodalom

-  030/1976. számú HM-parancs a szálfegyverek és em
léktárgyak adományozására.
-  A korabeli Honvédségi Közlöny titkos számai 
(1973-1989).

Kenyeres Dénes

A Haditechnika korábbi, 1998-2004. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők:

STÚDIÓ KÖNYVESBOLT
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461
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Az 1942. október 3-án
a sztorozsevojei-urivi hídfőnél lezajlott esemény története

A 2. Magyar Hadsereg 1942 őszén a kb. 204 km-es arc
vonalon a Don folyó vonalát követve zárkózott fel, és fo
lyóvédelemre kezdett berendezkedni. A kivétel az urivi 
korotojaki és scsucsjei hídfő volt, mert a harcoló csapa
tok ezeken a helyeken nem érték el a Don folyót. A leg
nagyobb kiterjedésű az urivi hídfő volt, amelyet 1942 
őszén már harmadszor támadtak a magyar és német 
hadosztályok.

„A magyar és német vezetés szeptember 9-én erőfö
lénnyel ismételten megpróbálta felszámolni az urivi híd
főt. A hadműveletet Langermann német páncélos tábor
nok a XXIV. német páncélos hadtest parancsnoka 
vezette... A támadásban részt vett az 1. páncélos had
osztály, a 7., 12., 13. és a 20. könnyű hadosztályok, va
lamint a 168. német hadosztály.

A támadás kezdete sikeres volt, de a szívós orosz véde
kezés, majd ellentámadás után a német és a magyar csa
patokat a kiindulási állásokba rendelték vissza. A 10 km 
mélységű urivi hídfő szovjet kézben maradt. A magyar egy
ségek elkezdték a tartós védelemre való berendezkedést.”

Az esemény 1942. október 3-án Sztorozsevoje községnél 
történt. Az említett napon utasítást kaptam, hogy egy földku
pac fedezékéből figyeljem az oroszok által jól belátható te
repszakaszt, és az esténként arra közlekedőket figyelmez
tessem az orosz mesterlövészek tevékenységére.

A fedezékem egy nagyon laza, homokos, vízmosásos 
földkupac volt, amelyben egy csenevész bokor is vege
tált. Tőlem balra az arcvonal irányában kb. 30-35 m-re az 
előző harcok során kilőtt és kiégett orosz harckocsi állt.

(Úgy tudom, később felrobbantották, mert éjjelente oro
szok lopóztak be a harckocsiba, és onnan irányították a 
tüzérségi és aknavető tüzet, sőt mesterlövészek is lőttek 
belőle.) Előttem ritkás bokros fás rész, jobbra tőlem 10 m- 
re nagy átmérőjű bombatölcsér, mögöttem elhanyagolt 
gyümölcsös terült el. A belátható terepen kívül a kiégett 
orosz harckocsit is figyelemmel kísértem az esetleges 
orvlövészek miatt. Egyszer észrevettem egy katonai cso
portot, amint kiléptek a ritkás bokros részből. Magyar és 
német tisztek voltak. Jelzésemre gyorsan eltűntek a fás 
területen.

Kis idő múlva nagy erejű orosz aknavető tűzcsapás kez
dődött, és a megfigyelőhelyemhez közelített. Az egyik soro
zat során viszonylag kisebb légnyomás is ért. Gyorsan a 
közeli bombatölcsérbe kúsztam. A következő sorozat olyan 
közel csapódott be, hogy földdarabok repültek el a bomba
tölcsér felett, a fejemre is hullott. Arra gondoltam, hogy leg
közelebb a bombatölcsér is kap, és akkor végem. De az ak
navető-sorozatnak vége lett. Óvatosan felmásztam a töl
csér szélére, körülnéztem, és megdöbbenve láttam, hogy a 
fedezékemül szolgált kis földkupac eltűnt, telitalálatot kapott 
a csenevész bokorral együtt. Nagy szerencsém volt.

3. ábra: Nagy Géza és Mike József ezredesek temetése 
Rosszoskiban 1942. október 4-én
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5. ábra: A helyzet az Uriv-sztorozsevojei hídfőben 1942. szeptember végén

A légnyomásom miatt elküldték az elsősegélyhelyre, 
Sztorozsevoje község végére. A sátorban dolgoztak az 
orvosok, a sebesültek egy része hordágyon, másik része 
a szabadban, a füvön feküdt. Egy orvos zászlós kérdez
te, hol és mikor kaptam a légnyomást. Érdeklődött, tudok- 
e valamit az ezredes urak sebesüléséről, én azt válaszol
tam, hogy láttam egy tiszti csoportot, akiknek jeleztem, 
de gyorsan bementek egy kis erdőbe. Javasolta, hogy pi
henjek, s ha jobban érzem magam, visszatérhetek a csa
patomhoz. Délután már hallottam, hogy magas rangú 
magyar és német tisztek is meghaltak az aknavetőtűz-

ben. Este visszamentem a csapatomhoz, és másnap a 
bunkerből megnéztem az előző napi esemény helyét.

A második világháború vihara, küzdelmei számomra 
1944. december 23-án, a frontszolgálatom 670. napján a 
polgárdi ipartelepeknél értek véget, az oroszok harc köz
ben elfogtak.

Tizenhat évvel később, 1958-ban megjelent dr. Horváth 
Miklós „A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Don
nál” összeállítása, melynek 29. oldalán olvastam a követ
kezőket: „Az urivi hídfő elleni utolsó támadáshoz tartozik 
még, hogy október 3-án (1942) az állások első vonalának
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megszemlélésekor Sztorozsevojétól keletre, a szovjet ak
navetők tüzében elesett: Langermann német páncélos 
tábornok és első parancsőr tisztje, továbbá Nagy Géza 
ezredes, a 20. hadosztály parancsnoka és Mike József 
ezredes, a 14. ezred parancsnoka.” Ők is annak a kato
nai csoportnak voltak a tagjai, amelynek jeleztem.

Hatvanegy évvel később, 2003 elején a könyvtárban ta
láltam rá dr. Bús János és dr. Szabó Péter „Béke poraikra” 
című dokumentumgyűjteményének I. kötetére, abban pe
dig a 233. oldalon a temetésről készült fényképre és a bú
csúztatás szövegére: „1942. október 4. vasárnap a temetés 
napja. Déli 12 órára volt kitűzve a temetés. Hatalmas német 
küldöttség jelent meg, élükön Ewald von Kleist vezértábor
naggyal.* A magyar tiszti küldöttséget vitéz Csatay Lajos al
tábornagy, a 2. magyar hadsereg akkori parancsnoka ve
zette. Vitéz Nagy Géza ezredes felett Sirok rk. tábori lel
kész, Mike József ezredes felett a 14. gyalogezred reformá
tus papja mondott szívbe markoló gyászbeszédet.

A négy legendás hősre (Langermann E. német páncé
los tábornokot és parancsőr tisztjét is ekkor temették), rá
hullnak a göröngyök, a sírhantok egyre nőnek. -  Még egy 
utolsó Istenhozzádot mondunk hős parancsnokainkra. -  A 
temetés közben a szemközti erdőből a partizánok lövése
ket adnak le a temetőre, de nem találnak el senkit.”

Hatvanegy év után a hősi halottak temetéséről talált 
megemlékezéssel ért véget bennem az 1942. október 3- 
i sztorozsevojei aknavetőtűz szörnyűsége.

„Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek.
Elszórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld.”
Keresztury Dezső: Sírvers

Vitéz Szabó László

* Ewald von Kleist 1943. 02. 01-től tábornagy, a teme
tés idején vezérezredes volt. A szerk.

Az amerikai Ford GPA kétéltű katonai terepjáró gépkocsi

A történelem során folytatott háborúkban a tavaknak, fo- 
lyóknak mindig jelentős szerepük volt, általában a védő
ket segítették, a támadók dolgát megnehezítették. Ezért 
a hadviselő felek mindig keresték azokat az eszközöket, 
melyekkel a vízi akadályokat le tudják győzni. Ezek a 
szerkezetek a technika fejlődésével egyre korszerűbbek, 
egyre sokoldalúbbak lettek.

A Haditechnika egy korábbi számában ismertettük a né
met Wehrmacht második világháborúban használt VW 
Schwimmwagen kétéltű gépkocsiját. Most vizsgáljuk meg 
az 1940-es években is a legnagyobb ipari háttérrel rendel
kező USA azonos időszakban, ugyanarra a feladatra gyár
tott kétéltű, terepjáró katonai személygépkocsiját.

Az európai háborúban akkor közvetlenül még nem 
részt vevő Egyesült Államok hadserege 1940-ben kez
dett egy terepjáró személygépkocsi, a később minden te
repjáró személygépkocsi szinonimájává vált Jeep kifej
lesztéséhez. A jármű sorozatgyártását később a könnyű 
terepjáró személygépkocsira kiírt pályázatot megnyerő 
Willys cég mellett a Ford Motor Company egymással pár
huzamosan végezte, fő darabjaik és alkatrészeik egy
mással azonosak vagy csereszabatosak voltak.

1. ábra: Egy korai, kísérleti példány sajnos gyenge minősé
gű képe

Az USA védelmi minisztériuma már 1941 márciusában 
újabb pályázatot írt ki egy úszni is képes könnyű, terep
járó személygépkocsi, a Seep (seagoing Jeep = vízen- 
járó Jeep) fejlesztésére/gyártására.

2. ábra: A Ford GPA valamennyi tartozékával
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3. ábra: A szériagyártásra került változat gyári fényképe

4. ábra: Az egyik állandó probléma. A gépkocsi csak a vitlá- 
ja segítségével tud a partra kapaszkodni

5. ábra: A szállítójárműre önmagát felvontató kétéltűben ülő 
személyek jelenléte arra utal, hogy itt csak gyakorlat folyik

6. ábra: A GPA felülnézeti képe. Jól látható, hogy az eredeti
leg három személy befogadására tervezett jármű belső tere 
rendkívül tágas

7. ábra: A Ford úszó gépkocsi terepjáró képességét jellemzi, 
hogy itt a vízbe ereszkedéshez is rácsos járólapok szüksé
gesek

8. ábra: A normandiai invázió előtt Angliában készült felvéte
len a járművet üzemanyaggal töltik fel

A könnyű, terepjáró-úszó gépkocsival szemben tá
masztott követelmények közül a lényegesebbek a követ
kezők voltak:

-  terepjáró képessége szárazföldön legyen közel azo
nos a Jeepével;

-  négykerék-meghajtású legyen;
-  vízben haladva érje el a kb. 5 mérföld/h (10 km/h) se

bességet;
-  a jármű üres súlya nem lehet több mint 2600 font 

(1180 kg);
-  szárazon és vízen egyaránt legyen képes legalább 

három katonát szállítani teljes menetfelszereléssel, 
valamint egy könnyű gépfegyvert 2000 db lőszerrel.
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A kiírt pályázat résztvevői között terveivel a Ford cég 
lett a legsikeresebb. Ebben nem kis része volt annak, 
hogy szériagyártmányainak „militarizálása” terén eddig is 
sikeresen működött együtt a Marmon-Herrington gyárral, 
mely szoros kapcsolatban állt a New York-i Sparkman 
and Stephens hajóépítő céggel.

Többek között ez utóbbi cég tervezte és gyártotta a 
GM-mel együtt a második világháború egyik legmarkán
sabb külsejű, úszóképes, háromtengelyes tehergépko
csiját, a DUKW-t (duck = kacsa).

Egyértelműen a Sparkman and Stephens vállalat közre
működésének tudható be a G PA jellegzetesen hajóformájú
vá sikerült úszóteste. Ezt a testet a Ford Jeep alvázára il
lesztették. Természetesen annak az új feladatkörből adódó 
módosításai után. így például a jelentősen megnövekedett 
önsúly miatt valamennyi rugóköteget egy-egy lappal meg
erősítették. Ezzel megszületett az úszó Jeep első prototípu
sa, mely akkor a QMC^t hivatalos megjelölést kapta. Az 
úszó gépkocsi kialakítása azonban a vártnál több problé
mát okozott. Ezért az első változatot a Ford több lépésben 
módosította, továbbfejlesztette, sorozatgyártásra alkalmas
sá tette. Az elkészült kísérleti példányokat 1942 februárjá
ban adták át az amerikai hadseregnek próbák céljából.

A US Army meglehetős sietséggel végzett tesztje ko
rántsem volt alapos. A gyors, részben tengerparti próbák 
után az első ötezer példányra szóló megrendelést a 
szükséges szabad kapacitással egyedül rendelkező Ford 
Motor Company kapta meg. A sorozatgyártás rövidesen 
megindult, és a hadsereg az időközben Ford GPA (Ge
neral Purpose Amphibian = többcélú kétéltű) névvel ellá
tott járművet 1942 októberében rendszeresítette.

A világháborúba történő belépéssel akkor már biztosan 
számoló USA-ban az idő szorítása miatt nem volt lehető-

70. ábra: A hajócsavar előtt -  menetirányban -  a hátsó híd 
differenciálműve, mögötte pedig a kormánylapát

11. ábra: Az indítómotor meghibásodása esetén a motor in
dítóvassal, „kurblival" is indítható volt. A gépkocsi speciális 
felépítése miatt ez egy szöghajiás segítségével történt

12. ábra: A jármű motorja, menetirányban bal oldalról nézve. 
A kép közepén a vitla csuklós működtető tengelye látható, 
melyet a motorról közvetlenül egy -  itt hiányzó -  ékszíj haj
tott meg. A hűtő előtt az üzemanyagszűrő a csatlakozócsö
vekkel

ség a konstrukció bármiféle, a gyakorlati tapasztalatok 
alapján célszerűnek tűnő módosítására. A használat során 
jelentkező számos -  ha nem is súlyos -  „gyermekbeteg
ség” később a javító/karbantartó hálózatot terhelte. A gyár
tás során az első változtatásokat csak 1942 novemberétől 
vezették be a típuson. Az amerikai beszállító cégek hihe
tetlen kapacitását jelzi, hogy a Ford cég 1942. április 10. és 
május 9. között már 3000 járművet ki is szállított.

A kétéltű gépkocsi fődarabjai a Ford Jeepével teljesen 
azonosak. Uszóképességéből adódóan három lényeges 
szerkezeti elem egészítette ki az alapmodellt. Mindenek
előtt a hajócsavar. Az úszótest hátsó, alsó részében ki
alakított, félig zárt alagútban forog, a sebességváltóra 
csatlakoztatott melléktengely hajtja. Mögötte van a kor
mánylapát, mely a hajócsavar vízsugarának terelésével 
az úszótestet a vízben irányítja.

A másik, e járműnél érthetően szükséges kiegészítő a 
hajótest középső, alsó részébe szerelt vízszivattyú. Felada
ta a beszivárgó és a hullámzás következtében a hajótestbe 
kerülő víz kiszivattyúzása. Üzeme egy karral kapcsolható 
be vagy ki, a vezetőülés mellett jobbra található.
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15. ábra: Egy igényesen felújított Ford GPA az előre hajtott 
hullámtörő lemezzel

sek szerint első tömeges bevetésükre 1943. szeptember 9- 
én, a szicíliai partraszálláskor került sor. Ott csendes időjárás 
mellett, nyugodt tengeren, a hajókból vízre tett GPA-k köny- 
nyen elérték a sima partot, feladatukat teljesítették. Részt 
vettek még a normandiai partraszállásban is, azonban a lé
nyegesen kedvezőtlenebb feltételek mellett szerepük már 
korántsem egyértelműen pozitív. A jármű nehezen birkózott 
meg a hullámzó, nyugtalan vízzel. Az utastér oldalfala na
gyon kevéssel emelkedett a vízvonal fölé, az átcsapó, befo
lyó vizet a hajótest aljába szerelt szivattyú csak egy bizonyos 
mennyiségig volt képes a karosszérián kívülre nyomni.

Az úszótest elején egy felhajtható keret védte a motor 
levegőellátó nyílását és az utasteret a hullámzáskor a jár
műre áramló víztől. Szárazföldön haladva ezt hátra kellett 
hajtani, mert a gépkocsivezető -  aki amúgy is alig látott a 
gépkocsi elé -  látómezejét ez még tovább rontotta. A nor
mandiai partraszállást követően a GPA kegyvesztett lett 
az amerikai hadseregnél. Azt, hogy a csapatok valami 
egészen mást vártak-e a járműtől, mint amit nyújtani tu
dott, vagy képességei valóban nem feleltek meg a jogos 
elvárásoknak, nehéz eldönteni.

Tény, hogy Európában harci cselekmények során, ví
zen átkelésre az amerikaiak a GPA-t ritkán használták. 
Az ismert, hogy a gépkocsit vízben úszva ábrázoló felvé
telek általában békés, fronttól távoli vidékeken készültek. 
Ennek oka az volt, hogy a VW Schwimmwagenhez ha
sonlóan a GPA úszóteste is vékony lemezből készült, 
amely már néhány célzott sorozatlövés után elsüllyedhe
tett. A VW úszókocsival ellentétben azonban a GPA hajó
testén ütött lyukakhoz komplikáltabb felépítése, kettős fa
la miatt nem lehetett hozzáférni.

A harmadik egy vitla. Ez a terepjáró gépkocsik egy ré
szénél alkalmazott csörlőtől valamelyest eltérő, jobbára a 
hajózásban használt -  itt függőleges -  tengely körül for
gó bordázott henger, mely a rátekert és megfeszített kö
telet feltekeri. A vitlát közvetlenül a motorról egy ékszíj 
hajtja meg. Ez utóbbi kiegészítő a vízből partra kapasz
kodáskor rendkívül fontos szerepet tölt be a nehézkes 
mozgású járműnél.

Az 1943 júniusáig tartó gyártás során az ismert adatok 
szerint összesen 12 778 GPA készült. Az amerikai ipar nyil
vánvalóan nagyobb darabszámok legyártására is képes lett 
volna, azonban a jármű alkalmazása korántsem lett sikertör
ténet. A gépkocsi -  a pályázati kiírás alapján -  elsődlegesen 
sokoldalúan használható, könnyű felderítő járműként került 
volna alkalmazásra. Az eredeti elképzelések szerint a kön
nyű gyalogsági szállítójármű feladatkör fel sem merült. A so
rozatban gyártott, végleges kivitelű járművet nézve a szem
lélőben inkább egy nehézkes motorcsónak, mint egy könnyű, 
terepjárásra is alkalmas személygépkocsi képe alakul ki. A 
jármű külső megjelenési formájában nehéz felismerni, hogy 
ez egy sikeres terepjáróból tudatosan kifejlesztett, úszó gép
kocsi. A Sparkman and Stephens hajóépítő szakembereinek 
bábáskodása viszont rendkívül erősen szembetűnő.

Amint az előre látható volt, a sorozatban gyártott GPA 
tömege lényegesen az eredetileg megszabott határ fölött 
volt. Amennyiben a tervezéssel egy szárazföldön is mo
zogni képes, kimondottan vízi járművet akartak kialakíta
ni, akkor ez a cél többé-kevésbé teljesült.

Az eredeti elképzelések szerint azonban az USA háború
ba lépése után a járműveket elsődlegesen az európai had
színtéren, a szárazföldön kívánták alkalmazni. A feljegyzé-

13. ábra: Egy felújítás alatt álló GPA úszóteste a fődarabok 
nélkül. Középen jó l látható a hajócsavart meghajtó kardán
tengely vége, mellette jobbra pedig a beszivárgó vizet ki
emelő szivattyú, a csatlakozócsövekkel

14. ábra: A motor jobb oldali nézete. A szokatlanul nagy di
namó egy eredeti feladata szerint rádiós járműre utal

2005/1 HADITECHNIKA 81



16. ábra: A szovjet változat, a GAZ-46 egy múzeum udvarán

A szárazföldön nagy tömege, inkább hajóteste miatt nem 
volt alkalmas terepen mozgásra. Ha csak a két azonos fel
adatra készült jármű általános adatait vesszük szemügyre, 
kitűnik, hogy a GPA csaknem kétszer olyan tömegű, és csak
nem egy méterrel hosszabb volt, mint a VW. Azt, hogy ma
guk az amerikaiak sem tartották túl sokra a járművet, jól 
szemlélteti, hogy a Szovjetunióval aláírt Kölcsön-hitel Szer
ződés keretében 10 000 GPA-t átadtak szövetségesüknek.

A szovjet hadsereg véleménye az úszó Fordról jobb le
hetett, nyugat felé haladó, számtalan folyót keresztező tá
madó hadművelete során szívesen alkalmazta a járműve
ket. Legnagyobb számban GPA-kat egyidejűleg a Berlinért 
vívott harcok nyitányát jelentő seelowi harcoknál, az Ode
rán átkeléskor vetettek be. A járműről utólagosan is pozitív 
értékítélet maradhatott a Vörös Hadsereg parancsnokai
ban, hiszen a háború után, a megmaradt példányok hasz
nálatával párhuzamosan, egy csaknem teljesen azonos 
járművet, a GAZ-46 úszó személygépkocsit fejlesztették ki 
és gyártották éveken át. Ennek alapját a szovjet GAZ-69 
terepjáró személygépkocsi fődarabjai képezték.

A háború után az amerikai, illetve a szovjet kétéltűhöz igen 
hasonlatos, úszni is képes terepjárót terveztek és sorozatban 
gyártottak az NDK-ban, valamint a csehszlovák Skoda-gyár 
is készített néhány példányban ilyen gépkocsit. A máig meg

maradt, nem kis számú eredeti Ford GPA túlélő kortársaihoz 
hasonlóan általában jól megbecsült, karbantartott, igen nagy 
értékű jármű, mely magánkézben és több haditechnikai mú
zeum gyűjteményében egyaránt megtalálható.

Ford GPA VW Schwimmwagen
Hosszúság 4623 mm 3825 mm
Szélesség 1626 mm 1480 mm
Magasság 1753 mm 1615 mm
Tömeg (üres) 1647 kg 910 kg
Fogyasztás .. 15 I 9,5 I
Max. sebesség,

út/víz 90/11 km/h 80/10 km/h
Motor 2199 cm 1131 cm

3/54 LE 3/25 LE
Sebességfokozatok 3 + H (x2) 4 + 1 + H
Kerékméret 6.00-16 200-12
Elsőkerék-hajtás kapcsolhatói kapcsolható
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Schmidt László

Simonyi óbester szablyája

Az alábbi rövid írásban báró Simonyi Józsefnek (1771-1832) 
-  közismertebb nevén Simonyi óbesternek - , a napóleoni há
borúk legendás hírű huszár ezredesének a szablyájával ismer
kedhetünk meg. Ez a „sokat megélt és látott” fegyver a törté
nelem viharait átvészelve ma is megtalálható a budapesti Had
történeti Múzeumban (leltári száma: 87.27.1.1-2.). Említést ér
demel még, hogy ugyancsak a budapesti Hadtörténeti Múze
um tulajdonában található az az ismeretlen művész által készí
tett, 92x70 cm-es olajfestmény is (leltári száma: 81.1.1.), amely 
az egyetlen olyan korabeli Simonyi-ábrázolás, amelyen jól lát- 
szódik az óbester kardja, pontosabban annak a markolata.

A szablya története

Ahhoz, hogy a fenti kard körülbelül mikor került Simonyi 
óbester tulajdonába, két támpont nyújt némi segítséget. Elő
ször is a szablya markolata, amely az 1789 M drag- 
onyostiszti pallos egyik változata volt. (1789-ben az osztrák 
vértesek és dragonyosok számára újabb pallost rendszere
sítettek. Az 1789. évi szabályzat azonban a huszártiszti 
szablyák alakjára és méretére nem tért ki, és ezért azok a

legváltozatosabb formát mutatták. A könnyűlovasság tisztjei 
továbbra is tetszés szerinti -  többnyire aranyozott, díszes 
külsejű -  szablyát viseltek, de a XIX. század elején az ara
nyozás nélküli vasszerelésű szablya is mind gyakoribbá vált. 
Simonyi óbester kardja is ilyen egyszerű kivitelű volt.)

Mivel egyértelműen egy tisztek számára rendszeresített 
fegyverről van szó, lássuk, hogy a későbbi óbester mikor 
is kapta meg a tiszti rendfokozatot. Simonyi -  ekkor még 
Simon -  Józsefet 1797. december 23-án kinevezték al
hadnaggyá az 1. számú cs. kir. Merfeld ulánusezredben, 
majd 1800. december 14-én főhadnaggyá léptették elő, 
és áthelyezték a 6. számú cs. kir. Blankenstein huszárez
redhez. Mivel egy lovassági szablyáról van szó, az utób
bi, az 1800. évi dátumot kell mérvadónak tekintenünk.

A másik támpont a kardmarkolat kengyelének alsó fe
lére vésett név. Simonyi óbester ugyanis csak 1804-től vi
selte ezt a vezetéknevet, mivel az osztrák bárói cím el
nyeréséig -  azaz 1804. április 21-ig -  hivatalosan Simon 
Józsefnek hívták. Ő maga írta egy 1822-ben, Szabolcs 
vármegyéhez szóló folyamodványában, hogy „Úgy nem 
különben, hogy én alább irt is azon nevet viseltem, egész 
1806-dik [elírás lehet, mivel Simonyi 1804-ben nyerte el
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az osztrák bárói címet] esztendeig a midőn Báróságra 
menvén, ... a melly időben a Simon nevemhez yi hozzá 
tévén, azóta magamat Simonyinak Írom.”

A fent említett szablya tehát nagy valószínűséggel 
1804 után, de mindenképpen 1800 után került az óbester 
tulajdonába.

Simonyi óbester 1832. augusztus 23-án váratlanul el
hunyt az aradi várbörtönben. Kardja ekkor a családjához 
került -  felesége, két fia és egy lánya volt, akik közül a kö
vetkező évben a kisebbik fiú, Károly elhunyt. A kardot 1894- 
ig felnőttkort megélt fia, báró Simonyi Lajos országgyűlési 
képviselő, miniszter, főrendiházi tag birtokolta, majd az ő 
1894. december 12-én bekövetkezett halála után örökösé
hez -  volt élettársához - ,  Pretzner Karolinhoz került.

Egy 1895. szeptember 29-én kelt -  ismeretlen személy 
által írt -  levélben említést tesznek arról, hogy Simonyi 
óbester vadászkastélyában jelenleg Pretzner Karolin úr
hölgy lakik, aki a néhai báró Simonyi Lajos örököse. A levél
író közli továbbá, hogy a kastélyban megtalálható Simonyi 
óbester kardja és két pisztolya, valamint egy róla készült 
egykorú olajfestmény. A levélben szerepel Pretzner Karolin 
nyilatkozata is, mely szerint ő kész ezeket a dokumentumo
kat és tárgyi emlékeket az ezeréves kiállítás rendelkezésé
re bocsátani, majd annak bezárásakor a Magyar Nemzeti 
Múzeumnak adományozni. így 39 kiállítási tárggyal -  me
lyek mind Simonyi óbesterrel voltak kapcsolatosak - ,  Pretz
ner Karolin is képviseltette magát a millenniumi ünnepsége-

2. ábra: Simonyi óbester kardjának XIX. századi rajza

ken. A kiállítás bezárásával a tárgyak és a dokumentumok 
a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek, ahonnan később a 
családi iratokat a Magyar Országos Levéltár állományába 
tették át, a tárgyi emlékek egy része -  köztük a kard -  pe
dig a Hadtörténeti Múzeum őrizetébe került.

A szablya leírása

Markolata -  mint már említettük -  az 1798 M. dra- 
gonyostiszti pallos egyik változata. A fogantyú bőrrel borított 
fa. Három markolatkengyele és a mellékhárítólapok -  szük
ség esetén a hárítólapok is -  kiszélesedő markolatkosárrá 
alakíthatók át. A hárítólap két oldalához egy-egy, a csukló 
körül le- és felhajlítható lapocska csatlakozik (jelenlegi álla
potában egy hiányzik). A lapokat függőleges alsó helyzetből 
felhajlítva a hárítólap kiszélesedik. Ezt követően a két kihajt
ható kengyel közül az egyik jobbra, a másik balra fordítható, 
és mindkettő rugóval rögzíthető. Ugyanez a rugó egyidejű
leg a hárítólap toldatait is vízszintes helyzetben tartja. A mar
kolat kengyelének alsó felébe a „Simonyi" nevet vésték.

Pengéje ívelt, egyélű, fokéles, mindkét oldalán egyhar- 
mad részben egy széles, onnan kezdve a pengecsúcsig 
két homorulattal. Mindkét oldalán mélyített alapon dom
borított aranyozás nyomát viselő hadijelvények díszítik. A 
penge hossza 826 mm, szélessége pedig 28 mm. így a 
szablya teljes hossza 950 mm-t tesz ki.

Hüvelye csiszolt felületű, sima vasbádogból készült.
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Tüzérségi eszközök Aberdeenben

A Maryland államban lévő Aberdeen múzeumában szá
mos harckocsi, önjáró löveg és sok más tüzérségi eszköz 
található. Egyik korábbi számunkban megjelent cikkben a 
múzeum történetén kívül főképp a kiállított harckocsikat 
ismertettük. A jelen írás a tüzérségi eszközök közül mu
tat be néhány érdekes példányt.

203 mm-es 1931M (L25) tarack

A második világháború idején a Szovjetunióban nem fog
lalkoztak nehéztüzérségi eszközök fejlesztésével. Nagyon 
hatásos csatarepülőgép típusa volt a Vörös Hadseregnek 
a Sturmovik, amely a német zuhanóbombázó Stukákhoz 
hasonlóan a szárazföldi parancsnokság alárendeltségébe 
tartozott, és gyakorlatilag nehéztüzérségi feladatokat ol
dott meg. Ez a tarack volt a Szovjetunió legnagyobb űrmé
retű tüzérségi eszköze. A háború során nem gyártották, 
valószínűleg csak néhány példány maradt meg. (E sorok 
írója a 80-as évek elején Moszkvában látott egyet.) A lö- 
vegből számos változat készült, de a leggyakoribb a lánc
talpas kivitelű volt. A lánctalpas futóművet egy mezőgazda- 
sági traktor alapján gyártották, amely megfelelőnek bizo
nyult az orosz utak hó- és sárviszonyai között.

1. ábra: A 203 mm-es B-4 nehéz tarack rajza

Műszaki adatok: 
Gyártó ország: 
Űrméret:
Harci tömeg:
Csőhossz:
Űrmérethossz:
Emelkedési szög:
Oldalszög:
Lövedéktömeg:
Kezdősebesség:
Lőtávolság:

194 mm-es GPF ágyú

Szovjetunió 
203 mm
17 700 kg 
5,07 m 
25
0-60°
8 °

100 kg 
607 m/s
18 025 m

Az ágyú egyike a^on nehézlövegeknek, amelyeket Filloux 
ezredes a francia hadsereg számára tervezett az első világ
háború idején. Az 1917-ben kifejlesztett löveg egy nagyobb 
csövű változata volt a már rendszerben lévő 155 mm-es GPF 
változatnak, amelynek „atyja” szintén Filloux volt. A 194 mm- 
es löveg tűzereje a célszerű tervezés eredményeképpen két
szer akkora lett, mint a kisebb űrméretű eszközé. A lövege- 
ket két egységben szállították. A csövet leszerelték, és egy 
speciális kocsin külön vitték. Egy vontató traktort rendszere

sítettek, amely a csövet a lövegtalpról a szállítókocsira (és 
vissza) vitte. Az eszköz 1940-ig szolgálatban állt.

Műszaki adatok: 
Gyártó ország: 
Űrméret:
Harci tömeg: 
Csőhossz:

Franciaország 
194 mm 
15 600 kg 
6,57 m
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Űrmérethossz: L/42,2
Emelkedési szög: 0 -  +35°
Oldalszög: 55°
Lövedéktömeg: 80,86 kg
Lövedék-kezdősebesség: 640 m/s
Lőtávolság: 18 300 m

1918M 15 cm-es vontatott tarack

A lövegtalpát a Krupp-gyár, a lövegcsövet a Rheinmetall 
cég készítette béléscsöves megoldással és vízszintesen 
mozgó ékzárral. A cső felett helyezkedik el a hídropneu- 
matikus helyretoló berendezés, a cső alatt pedig a fékbe
rendezés található. A futómű öntöttvas kerekeit tömörgu- 
mival vonták be.

Műszaki adatok:
Gyártó ország: Németország
Űrméret: 149,1 mm
Harci tömeg: 5512 kg
Csőhossz: 4,39 m
Űrmérethossz: L/29,5
Emelkedési szög: 0 -  +45°
Oldalszög: 60°
Lövedéktömeg: 43,52 kg
Lövedék-kezdősebesség: 520 m/s 
Lőtávolság: 13 300 m

1934M 15,0 cm-es vontatott ágyútarack

Az ágyútarack lövegtalpa megegyezik az 1930M 122 
mm űrméretű ágyúéval. A löveget csőszájfékkel látták 
el. Kiegyenlítőit a cső két oldalán függőleges helyzetben 
rögzítették. A fék- és helyretoló berendezés a cső alatt 
található. A futómű öntöttvas kerekeit tömörgumival 
vonták be.

7,5 cm űrméretű vontatott hegyitarack

A löveget az első világháború tapasztalatai alapján fejlesz
tették ki, és 1928-ban rendszeresítették. A fék- és a helyre
toló mechanizmust a cső alatt helyezték el. Eredetileg fake
rekes volt. A második világháború során az amerikai légi 
szállítású csapatok igénye miatt a lövegen kisebb módosítá
sokat hajtottak végre, és új M8 típusú pneumatikus ko
csizószerkezettel látták el. Az amerikai és brit légi szállítású 
csapatoknál az 1960-as évek közepéig rendszerben volt.

Műszaki adatok:
Gyártó ország: Szovjetunió
Űrméret: 152,4 mm
Harci tömeg: 7100 kg
Űrmérethossz: L/32,3
Emelkedési szög: - 4 -  +45°
Oldalszög: 56°
Lövedéktömeg: 43,5 kg
Lövedék-kezdősebesség: 655 m/s
Lőtávolság: 17 200 m

1918/40M 10,5 cm-es vontatott tarack

A löveget az 1918M tábori tarack lövegcsövéből, bölcső
jéből, fék- és helyretoló berendezéséből, illetve az 1940M
7,5 cm űrméretű páncéltörő ágyú lövegtalpából szerkesz
tették meg. A nagyobb teljesítmény miatt csőszájféket al
kalmaztak, először egykamrásat, majd a tapasztalatok 
alapján kétkamrásat. A német tüzérségnél 1943-ban 
rendszeresítették. Különleges nagy teljesítményű lősze
rekkel tüzeltek vele, de alkalmas volt az eredeti 1918M
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Műszaki adatok:
Gyártó ország: Egyesült Államok
Űrméret: 75 mm
Harci tömeg: 607,4 kg
Űrmérethossz: L/19
Csőhossz: 1,32 m
Emelkedési szög: - 5 -  +45°
Oldalszög: 6°
Lövedéktömeg: 6,35 kg
Lövedék-kezdősebesség: 381 m/s 
Lőtávolság: 8787 m



7. áb ra : A 18/40M  105 m m -es von ta to tt ta rack

tábori tarack lövedékeinek kilövésére is. Széles peremű 
kerekét tömörgumival vonták be.

Lövedéktömeg: 9,2 kg
Hatómagasság: 7620 (10 500 m-es adat is

ismert)

15,5 cm-es M-2 vontatott ágyú

Az Egyesült Államok ezt a löveget 1917-ben vette át a fran
ciáktól. Mivel az űrmérete kedvező volt, korszerűsítették a 
30-as években. Az így kifejlesztett ágyú a háborús évek 
egyik legjobb lövege volt. A nagy tömeg miatt nyolc (4x2) 
tömlőkerékkel készült, szállításkor még egy kétkerekű lö- 
vegmozdonyra rögzítették a talpszárakat. Tüzelőállásban a 
mozdonyt leakasztották, a talpszárakat szétnyitották, és a 
kerekeket felemelték, ennek következtében stabil tüzelési 
helyzetet nyertek. A hosszú csövet két hidropneumatikus 
hengerrel egyensúlyozták ki. A lövegcsövet szállítás köz
ben lekapcsolták a hátrasikló rendszerről, és hátrafordítot
ták a nagy tömeg kiegyensúlyozására.

Műszaki adatok:
Gyártó ország: Németország
Űrméret: 105 mm
Harci tömeg: 1985 kg
Űrmérethossz: L/24,8
Csőhossz: 2,61 m
Emelkedési szög: -6 ,5 -  +40,5°
Oldalszög: 56°
Lövedéktömeg: 14,25 kg
Lövedék-kezdősebesség: 540 m/s 
Lőtávolság: 12 325 m

85 mm-es 39M légvédelmi löveg 90 mm-es M1 légvédelmi löveg

A löveget 1939-ben rendszeresítették. Egyike volt a Szovjetunió 
legsikeresebb fegyvereinek és sok közülük még az 1970-es 
években is rendszerben állt. A löveg szerepe a rádiólokátoros 
tűzvezetés megjelenésével természetesen megváltozott. Mint a 
többi hasonló szovjet löveget, ezt is ellátták páncéltörő gránátok
kal, így adott helyzetben fel tudta venni a harcot harckocsik és 
más páncélozott harcjárművek ellen. Ezt a lövegcsövet alkal
mazták később hadihajókon is. AVarsói Szerződés országaiban 
az ötvenes években mindenütt rendszerben volt.

Műszaki adatok: 
Gyártó ország: 
Űrméret:
Harci tömeg: 
Csőhossz: 
Emelkedési szög:

Szovjetunió 
85 mm 
3057 kg 
4,693 m 
-2—1-82°

8. ábra: A 39M 85 mm-es légvédelmi löveg

Az Egyesült Államok tüzérségi szakemberei 1938-ban úgy 
értékelték, hogy a 76 mm-es М3 típusú légvédelmi löveg 9,5 
kg tömegű lövedékével nem képvisel megfelelő tűzerőt. A 
számítások azt igazolták, hogy egy 90 mm űrméretű löveg 
10,9 kg tömegű lövedékkel megfelelő lenne. A fejlesztési 
munka 1938 júniusában indult meg, és 1940. márciusban 
rendszeresítették az új löveget M1 típusjellel. Ezt 1941-ben 
korszerűsítették, amelynek során lehetővé vált a löveg távve
zérlése villamos jelekkel egy távoli pontról mind magassági, 
mind oldalszögben. A zár mögé egy rugós töltőberendezést 
szereltek a tűzsebesség fokozása érdekében. A sok meghi
básodás miatt ezt a kezelők gyakran leszerelték.

9. ábra: Az M l típusú 90 mm-es légvédelmi löveg

Műszaki adatok:
Gyártó ország: USA
Űrméret: 90 mm
Harci tömeg: 8618 kg
Csőhossz: 4,728 m
Emelkedési szög: 0-+80°
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Műszaki adatok:
Gyártó ország: Egyesült Államok
Űrméret: 155 mm
Harci tömeg: 13 880 kg
Űrmérethossz: L/45
Csőhossz: 6,97 m
Emelkedési szög: - 2 -  +63°
Oldalszög: 60°
Lövedéktömeg: 42,96 kg
Lövedék-kezdősebesség: 853 m/s 
Lőtávolság: 23 220 m



Kezdősebesség:
Lövedéktömeg:
Hatómagasság:

823 m/s 
10,61 kg 
10 300 m

12,8 cm-es Flak 40 légvédelmi löveg

A második világháború legnagyobb légvédelmi lövege a 
Flak 40 volt, amelynek lövésszaki próbáit 1937-ben kezd
ték el. A löveg különösképpen nem képviselt újdonságot, 
többnyire a Flak 38 megnagyobbított változata volt. Szál
lítása viszont több problémát felvetett, mert külön szállí
tották a lövegcsövet és külön az ágyútalpat. A Luftwaffe 
rámutatott, hogy egy légvédelmi ágyúnál ez nem enged
hető meg. A Meiller cég tervezett egy olyan alvázat, 
amely segítségével a löveg egy egységben szállíthatóvá 
vált. A kivitel eléggé ormótlan volt, néhányat készítettek 
el csupán, többnyire állandóra telepítve használták. A tí
pusból kialakítottak kétcsövű változatot is objektum-, illet
ve városvédelemre, de volt vasúti változat is.

10. ábra: A 12,8 cm-es Flak 40 típusú löveg egy traileren

Műszaki adatok:
Gyártó ország: Németország
Űrméret: 128 mm
Harci tömeg: 13 000 kg
Csőhossz: 7,835 m
Emelkedési szög: -3-+88“
Oldalszög: 360°
Lövedéktömeg: 26,02 kg
Lövedék-kezdősebesség: 880 m/s 
Hatómagasság: 10 675 m

88 mm-es Flak 18 légvédelmi löveg

Az egyik leghíresebb löveg a második világháborúban a 
német nyolcvannyolcas volt, amelyet 1933-ban rendsze
resítettek. A légvédelmi ágyú terveit a Krupp mérnökei 
készítették el a svéd Bofors gyárban. A löveg hírnevét nö
velte, hogy egyaránt alkalmas volt légvédelmi és 
páncélelhárítási célokra. Az egy részből álló csövet ké
sőbb háromrészesre cserélték, ez volt a Flak 36. Később 
korszerűsítették az adatátviteli rendszert a tűzvezető 
ponttal, és ez a változat lett a Flak 37. A lövegtalp és az 
egyéb műszaki adatok azonosak mindhárom változatnál. 

Műszaki adatok:
Gyártó ország: Németország
Űrméret: 88 mm
Harci tömeg: 4983 kg
Csőhossz: 4,93 m

Emelkedési szög: -3-+85°
Oldalszög: 360°
Lövedéktömeg: 9,40 kg
Lövedék-kezdősebesség: 820 m/s 
Hatómagasság: 8 000 m

37 mm-es Flak 43 légvédelmi löveg

A 37 mm űrméretű Flak 43 váltotta fel a korszerűtlenné 
vált hasonló űrméretű Flak 37 légvédelmi gépágyút. A 
Flak 43 lövegét az M-103 gázelvételes automatizmussal 
működő repülőgép-fedélzeti fegyverből fejlesztették ki, 
míg az előző változat önműködését a hátrasiklási energia 
felhasználásával oldották meg. A gázelvételes megoldás
sal a tűzsebesség majdnem kétszeresére növekedett. 
Kezdetben óraszerkezetes irányzékot alkalmaztak, de a 
későbbiekben kiderült, hogy ez alkalmatlan a repülőgé
pek megnövekedett sebessége mellett és ezért egy egy
szerűbb irányzékot szereltek fel. A löveget alkalmazták 
ikercsövű változatban is, amelynek érdekessége, hogy a 
csövek a hagyományos megoldástól eltérően nem egy
más mellett, hanem egymás fölött helyezkedtek el.

12. ábra: A 37 mm-es Flak 43 gépágyú kétcsövű változata

Műszaki adatok:
Gyártó ország: Németország
Űrméret: 37 mm
Harci tömeg: 1248 kg
Csőhossz: 3,30 m
Emelkedési szög: -7,5—(-90°
Oldalszög: 360°
Lövedéktömeg: 0,635 kg
Lövedék-kezdősebesség: 820 m/s 
Hatómagasság: 4200 m

Amaczi Viktor
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A több célt is kielégítő döntések megoldási lehetőségei
Dr. Mezey Gyula, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

A döntéselemzés keretében számos olyan szoftver áll 
rendelkezésre, amelyek akár mérnöki, akár beruházási, 
akár más védelemgazdasági, vezetői döntések előkészí
tését támogatják. Az Ilyen döntések alapját gyakorlatilag 
pontszámrendszerek (scorecard) szerinti összehasonlí
tások képezik. Most a döntéstámogatás néhány korszerű 
szoftvere mögötti operációkutatási modellek eltérő köze
lítésmódjait mutatjuk be.

Több kritériumot is kielégítő döntés -  
az értékintegráció problémája

Számos döntésünknél nem egyetlen cél (pl. a profit ma
ximalizálása), hanem több cél (pl. a piacból minél na
gyobb szelet meghódítása stb.) áll fenn, és a célok között 
ellentmondás is lehet. Ekkor nem lehetséges olyan cse
lekvési alternatíva, amely az összes kitűzött célt kielégíti, 
ez csak kompromisszum árán érhető el. Ehhez mérlegel
ni kell az egyes cselekvési alternatívákkal elérhető hasz
nok és költségek viszonyát (költségelemzés).

A döntési problémákat osztályozhatjuk:
1. Bizonytalan döntések osztálya: A döntés kimenetét 

(output) kvantifikáló változó(k) monetáris kimeneti értéke
ihez (payoffs -  kifizetési értékek) pl. egy haszonfüggvény 
pontszámai állíthatók elő.1 E pontszámok elnevezése -  
haszon (utility), szokásos értéktartománya 0-1. A lehet
séges bekövetkezhető esetekhez valószínűség nincs 
rendelve (szcenáriók). Ez olyan esetben szokott előfor
dulni, amikor pl. nincs elég múltbeli tapasztalatunk, sta
tisztikánk, és lehet, hogy ilyen döntést az életben egyszer 
hozunkcsak. A döntéshozó ilyenkor dilemma előtt áll és 
gyakran hajlik arra, hogy a legrosszabb esetre gondolva, 
pesszimista módon a legkevésbé kockázatos cselekvési 
alternatívát válassza (a kockázatot fel nem vállaló maga
tartáshoz konkáv alakú haszonfüggvény tartozik), ezért 
óvatosan pl. a maximin (vagy a minimax) döntési kritériu
mot használja. A mérnöki gyakorlatban vagy a védelmi 
tervezésben is gyakran így járnak el (worst case design).

2. Kockázatos döntések osztálya: A döntés kimenetét 
(output) kvantifikáló változó(k) monetáris kimeneti értéke
ihez (payoffs -  kifizetési értékek) itt is pl. egy haszonfügg
vény pontszámai állíthatók elő. E pontszámok elnevezé
se -  haszon (utility), szokásos értéktartománya 0-1. 
A kockázatot vállaló magatartáshoz konvex, a kockázat
semleges magatartáshoz pedig egyenes alakú haszon
függvény tartozik. A haszon (utility) segítségével mind a 
monetáris, mind a nem monetáris, ezen belül még akár a 
nehezen számszerűsíthető változók is egy számszerű 
nevezőre hozhatók, azaz összevethetőkké válnak (érték
integráció). A utility-axiómák betartása2 segít a döntésho
zónak a preferenciáinak rögzítése, a bizonytalanság fi
gyelembevétele útján koherens, racionális döntéseket 
hozni. A választható cselekvési alternatívák következmé
nyét (output, kimeneti érték -  pontszámmal kifejezve pe
dig: utility) ugyan nem tudjuk biztosan előre, de a lehet
séges bekövetkező esetek valószínűségeloszlását is
merjük. A kimeneteket a döntéshozó pl. haszonértékük 
vagy kockázatuk szerint rangsorolhatja.

3. Biztos döntések osztálya: A választható cselekvési 
alternatívák következményét (outcome) biztosan tudjuk, 
így a fenti valószínűségeloszlásra nincs is szükségünk. A 
döntés kimenetét (output) kvantifikáló változó(k)hoz ren
delt pontszám elnevezése -  érték (value), szokásos ér
téktartománya 0-100. Az ún. értékfüggvény készítése3 a 
haszonfüggvényéhez hasonlóan történik, de egyszerűbb, 
kevesebb lépésből áll és kevesebb ráfordítást (időt, mun
kát, pénzt stb.) igényel.

A döntést igénylő probléma lehet olyan bonyolult, hogy 
csak részproblémákra tagolva, sorjában tudjuk a részfel
adatokat megoldani. Ekkor az értékintegráció erősen kor
látozott, a gyakorlatban azonban pontosan ez szokott tör
ténni, sőt, a kibernetikus és a kognitív paradigmák esetén 
az értékintegráció eleve vissza is utasított.

A döntési problémák bármely osztálya esetén problé
mastrukturálásra szokták alkalmazni pl. az ún. preferen
ciamátrixot4 vagy a döntési fát, vagy az ún. influenciadia- 
gramot.5 A többfázisú döntési fával egymás utáni dönté
sek sorozatát lehet együtt kezelni. A döntési fánál a foly
tonos valószínűség-eloszlást diszkrét eloszlássá kell ala
kítani, hogy a valószínűségértékeket faágakhoz lehessen 
kötni. Ehhez az EP-T (Extended Pearson-Tukey) appro
ximációs eljárást szokták alkalmazni. A csoportdöntések
hez, tárgyalások, alkudozások támogatásához többválto
zós haszonfüggvények képezik az alapot. Ha a döntés 
kockázatát is kezelni akarjuk, de a döntéshozó csak hoz
závetőleges iránymutatást igényel, akkor nem feltétlenül 
szükséges a haszonfüggvény időigényes meghatározá
sa, hanem a legmagasabb várható érték is elegendő 
iránymutatást ad.6

Csoportdöntés esetén különösen célszerű, ha a dönté
si probléma strukturálását ahelyett, hogy mindjárt fa alak
ban ábrázoljuk (az ábrázolást valószínűleg majd úgyis 
még többször módosítanunk kell), inkább egy hatásváz
lat felrajzolásával kezdjük. A döntési fában levő döntési 
és ún. eseménycsomópontok közötti kölcsönhatásokat 
vázolja fel az ún. influenciadiagram. Az eseménycsomó
pont egy valószínűségi változó, melynek értékét befolyá
solhatja egy előző döntésünk vagy egy másik esemény 
bekövetkezése. De ugyanígy a mi döntésünket is ugyan
ezek befolyásolhatják. E hatásokat irányított gráffal kife
jező ábra az influenciadiagram. Ha a csoport résztvevői 
már megállapodtak a hatásvázlatban, akkor ez automati
kusan (szoftverrel) átalakítható egyetlen döntési fa alak
jába, két feltétellel: egy csomópontba csak az azt közvet
lenül befolyásoló hatások mutatnak, és a gráf aciklikus. 
Amikor az influenciadiagram bonyolult gráf, és a belőle 
alakítandó döntési fa alakja nem lesz szimmetrikus, ak
kor a diagram nem alakítható automatikusan döntési 
fává,7 hanem kézzel rajzolják.

SMART (Simple Multi-attribute Rating Technique) 
/SMARTER

A több ismérvet figyelembe vevő rangsorolási eljárás 
igen hasznosnak bizonyult testületi döntéskor, ún. dönté
si konferenciák alkalmával. Az egyszerűség ára az, hogy
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a döntési modell nem részletes, esetleg nem teljes, vi
szont a gyorsaság az előnye. A módszer axiómáit8 (alap
vető feltételezéseit) követve a döntéshozó preferenciái
nak erőssége kvantifikálható. Van egy még jobban leegy
szerűsített és így még jobban felgyorsított változata is, a 
SMARTER.

A SMART főbb lépései:
1. A döntéshozó(k) azonosítása.
2. A választható cselekvési alternatívák kijelölése (ezek 
lesznek a preferenciamátrixnak pl. az oszlopai). A dönté
si problémához releváns ismérvek strukturálása -  ún. ér
tékfa kialakítása (a döntéshozó általános szempontjainak 
több szinten át egyre konkrétabbra váló lebontása végén 
a fa terminális pontjaihoz már kvantifikálható, a cselekvé
si alternatívák összehasonlításához alkalmas változókat 
akarunk találni, és ezek lesznek a preferenciamátrixnak 
pl. a sorai). A kvantifikáláshoz általában vagy ún. közvet
len preferencia-sorrend intervallumskálán való rögzítése, 
vagy ún. értékfüggvény (bizonytalanság, kockázat ese
tén: haszonfüggvény)9 kimérése után a preferencia-sor
rend meghatározása használatosak. Bizonytalanság, 
kockázat esetén a költség és a haszon mellett a kocká
zatot mint önálló ismérvet lehet az értékfában kezelni, és 
összkockázatot számolni, azt az összhaszonnal össze
vetni. A kapott számértékeket egységesen pontszámok
nak tekintjük. A SMARTER a kockázatsemleges maga
tartást feltételezve egyenes alakú haszonfüggvényt 
használ.

3. Preferenciamátrix kitöltése (a változóknak az egyes 
cselekvési alternatíváknál felvett pontértékeivel). Megje
gyezzük, hogy gyakran külön részmátrixba csoportosít
va kezelik a hasznokat és külön részmátrixban a költsé
geket.

4. A változók súlyainak meghatározása (ezekkel fogjuk 
végigszorozni a preferenciamátrix sorait, és így a mátrix
cellák majd a súlyozott pontszámokat fogják tartalmazni). 
A súlyozásnál figyelembe kell venni azt, hogy ha a leg
jobb és a legrosszabb érték közti terjedelem kicsi, akkor 
az a változó valószínűleg nem tud kellő súllyal megjelen
ni még akkor sem, ha egyébként a döntéshozó ezt a vál
tozót fontosnak tartja. Ezt a gondot ún. swing súlyok10 al
kalmazásával és súlynormalizálással meg tudjuk oldani. 
A SMARTER itt egyszerűsít azzal, hogy gyorsabban szá
mol ún. ROC (rank order centroid)" súlyokat.

5. Kiszámítjuk minden cselekvési alternatíva összesí
tett pontértékét (összeadjuk az egyes oszlopok mátrixcel
láiban levő pontszámokat). Ha a hasznokat és a költsé
geket eddig külön kezeltük, akkor összhasznot és össz
költséget számítunk ki és ezeket minden egyes cselekvé
si alternatívára összevetjük (cost-benefit trade-off) pl. egy 
költség-haszon koordinátarendszerben. Megjegyezzük, 
hogy a cselekvési alternatívához tartozó (pl. egy oszlop
ban levő) pontértékek egyszerű összeadása (ún. additív 
modell) nem minden esetre alkalmas (létezik pl. ún. mul
tiplikativ modell stb.).

6. A költség (X) és a haszon/érték (Y) koordináta- 
rendszerben egy cselekvési alternatívának egy pont fe
lel meg. Azok a pontok, amelyekre vagy az jellemző, 
hogy adott költségért a legelőnyösebbek, vagy adott 
előny mellett még a legkisebb a költség más alternatí
vákhoz képest, alkotják az ún. hatásos frontvonal szög
pontjait. A döntéshozó kiválasztja a döntési kritériuma
inak, erőforráskorlátainak legjobban megfelelő cselek
vési alternatívát, ami pl. lehet célszerűen a költség 
megfordított skálájával a költség-haszon koordináta- 
rendszerben ábrázolható hatásos frontvonal valamely 
szögpontja.

7. Ha a döntésnél erre még van elég idő, akkor érzé
kenységvizsgálatot is végzünk, hiszen adataink gyakran 
csak durva becslések. Itt pedig gyakran nem az optimá
lis döntésre, hanem a robusztus megoldásra van szük
ség. Ezért a hatásos frontvonalon belül eső, de ahhoz kö
zeli pontok esetleg szintén vizsgálhatók.

Mind a SMART, mind a SMARTER rendelkezik szoftver- 
támogatással. Többek között a HIVIEW (forgalmazza a 
Krysalis Inc.) és a VISA (forgalmazza a Visual Thinking 
International) is alkalmasak a SMART-hoz hasonlóan ér
tékfák, preferenciamátrixok, haszonfüggvények kezelé
sére.

A döntési fák kezelését, rajzolását végzi a DPL (gyártó 
ADA Decision Systems, Menlo Park CA, forgalmazó az 
MS), továbbá a PRECISION TREE (Palisade Co, New- 
field NY), amely a fát MS Excel formában is megjeleníti. 
Mindkét szoftverben lehet influenciadiagramokat automa
tikusan döntési fákká (illetve megfordítva is) átalakítani -  
bizonyos feltételek fennállása esetén.

AHP (hierarchikus elemző eljárás)'2

Az AHP főbb lépései:
1. A SMART-nál tárgyalt értékfának olyan kiterjesztését 

(ún. döntési hierarchia) rajzoljuk fel, ahol a legalsó szin
ten még a cselekvési változatok is szerepelnek.

2. Mind a cselekvési változatok, mind az ismérvek 
páronkénti összehasonlításával azok relatív fontossági 
sorrendjét megállapítják.

3. A relatív preferencia-sorrendből súlytényezők kiala
kítása.

4. A preferenciamátrix-cellák pontszámainak meghatá
rozása és döntés.

5. Érzékenységvizsgálat végzése.

Az AHP-t kiszolgáló szoftver az EXPERT CHOICE 
(gyártó Expert Choice Inc., Pittsburgh PE), amely mind a 
bizonytalanság, mind a több cél kezelésére is alkalmas. 
A SMART előnye az axiomatikus magalapozottság és az, 
hogy általában kevesebb összehasonlításra van szük
ség, de sokan kedvelik az AHP-t is.

EQUITY szoftver

Erőforrások elosztásáról szóló testületi döntés alkalmá
val az erőforrásokért folyó versengés vitákat, konfliktuso
kat generál még akkor is, ha e csoport tagjait közös érde
keik erősen összetartják. A konfliktus enyhíthető azzal, 
hogy a veszteseket a nyertesek legalább részben vala
melyest kárpótolják. A konfliktusok ilyesféle alkuk megkö
tésével elkenhetők lesznek, de az áttekintendő alternatí
vák száma általában nagy és a számítógép ezért is hasz
nos. Ezeknek az alkuknak a gyorsabb megkötését támo
gatja pl. az EQUITY szoftver (forgalmazza a Krysalis). El
méleti háttere a több ismérv szerinti értékelemzés.

Az iteratív eljárás főbb lépései:
1. A szétosztandó erőforrások, az azokért versengők 

és a szétosztás révén remélt előnyök megadása.
2. Az erőforrásokért versengők mindegyikének vannak 

reálisan választható cselekvési alternatívái.
3. Mindegyik reálisan választható cselekvési alternatí

vához becsülik annak az előnyét és a költségét. Csoport
döntéssel értéket (pontszámot) rendelnek az intervallum- 
skálán mért változókhoz (kockázat is).
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Egy táblázat készül, ahol pl. a sorok az erőforrásokért 
versengők, a cellák a cselekvési alternatívák, az oszlo
pok a költségnagyságrendek képviselői. Meghatározha
tó a cselekvési alternatívák összes lehetséges kombi
nációja, ezeket képességcsomagoknak hívjuk, és a 
számuk igen magas is lehet. Minden képességcsomag
hoz kalkuláljuk az előnyét, a költségét (esetleg a kocká
zatát is).

4. A változók (ezek a cselekvési alternatívák) súlyainak 
meghatározása. Egyazon kritériumot tekintve a cselekvé
si alternatívák közötti súlyozást úgy kell elvégezni, hogy 
mindegyik alternatíva értékét a kritérium közös skáláján 
lehessen összehasonlítani.

5. A kritériumok egymáshoz viszonyított normalizált sú
lyainak meghatározása. A kritériumok közötti súlyozást 
ezután kell úgy elvégezni, hogy mindegyik előny pontér
tékeit egybevéve azokat egy közös összelőnyskálán, a 
költségeket pedig egy közös összköltségskálán lehessen 
mérni.

6. Minden egyes képességcsomaghoz az összértékét 
és az összköltségét kell pontértékben a közös skálán ki
számítani és az X-Y koordinátarendszerben ezek pontja
it, majd ezek közül csupán az ún. hatásos front pontjait 
kijelölni.

7. Sorban a hatásos front minden pontjára meg
vizsgáljuk (pl. a lineáris programozás alkalmas -  
goal-programming, mixed integer programming -  
változatának alkalmazásával), hogy az a korlátozot
tan rendelkezésre álló másfajta, de a képességcso
mag megvalósításához mégis szükséges erőforrás
ok miatt reálisan választható-e alternatívának, vagy 
kiesik.

8. Ha ezek után több reálisan választható alternatíva 
maradt még, akkor azokat összevetve költség-haszon 
(esetleg kockázat-haszon) mérlegelést végzünk, majd ki
választunk egyetlen alternatívát.

9. Érzékenységvizsgálattal ellenőrizzük a megoldás ro
busztus voltát.

Az EQUITY-n kívül (amely a portfolióelemzés mellett tá
mogatja még a ZBB -  zero-based-budgeting-et is) pl. a 
HIVIEW szoftver (Krysalis Со. terméke) is alkalmas cso
portdöntések támogatására egy ún. döntési konferencia 
keretében.

Szcenárió alapú tervezés

A szcenáriók konstruálására több eltérő tervezési eljárás 
alkalmas, pl. az ún. extrém világ vagy az ún. hajtóerő 
módszer stb., de egyiknél sincs axiómarendszer és való
színűségi érték sincs a szcenárióhoz rendelve. Az előbbi 
módszer főbb lépései:

1. Egy időtávot rögzítünk, erre több lehetséges végál
lapotot próbálunk előre jelezni.

2. Az extrém világ módszernél két szálat is követünk, 
először egy igen optimista, majd egy nagyon pesszimista 
szemszögű szcenárió készül.

3. A végállapotokat reprezentáló két szcenárióhoz ve
zető lehetséges két út realitását, az egymást követő lépé
sek koherenciáját a környezet mozgásainak trendje, illet
ve szimulációk igazolhatják.

4. Vegyük figyelembe a fenti lépésekkel érintett szerep
lők esetleges ellentétes érdekeit, ellenállását.

5. A végállapot elérésére célszerűen több lehetséges 
stratégiát is kialakítunk.

6. Döntünk a számunkra még megvalósítható és elég 
robusztus stratégia mellett.

Szcenárió alapú tervezéshez DA módszer 
(SMART/AHP) illesztése

Amikor több cél követése egyidejűleg szükséges, akkor 
a szcenárió alapú tervezés egymagában nem segíti a 
döntéshozót abban, hogy ne ösztönösen a döntési hely
zetet egyszerűsítő kognitív heurisztikát használja. Ezért 
úgy hisszük, hogy több cselekvési alternatíva közül va
ló választás több célkitűzés egyidejű követése esetén 
már a szcenáriók alapján való tervezéskor nagyon is 
hasznos kiegészítés még egy formalizált döntéselemzé
si (DA) eljárást is alkalmazni, ha erre van mód (pl. elég 
idő) mert az egyrészt a racionális döntés irányába viszi 
majd a döntéshozót, másrészt segíthet a konfliktusos 
döntés feloldásában. Hiszen megmarad itt a szcenáriók 
elég széles köre. Ez reményt nyújt arra, hogy olyan ki
sebbségi véleményeket, általuk felvetett stratégiákat is 
magában foglal a modell, amelyek egyébként elég 
nagyszámú szcenáriót tekintve tulajdonképpen más 
szereplőknek még elfogadhatók lennének, és a konflik
tus egy kölcsönös alkalmazkodással talán megoldód
hatna.

Az eljárás 10 főbb lépésből áll, hasonlít a SMART-hoz, 
de a lépéssorrend elején a szcenáriók, majd a célok 
megfogalmazása segíteni kívánja az új cselekvési alter
natívák ezt követő kreatív felvetését. Azonban a végre
hajtás feltételeivel nem rendelkező cselekvési alternatí
vákat, majd azokat, amelyek valamelyik cél elérése 
szempontjából túl gyengének (elfogadhatatlannak) mu
tatkoznak, sorra kiejtjük. Mivel az egyes szcenáriókhoz 
előfordulási valószínűségérték nincs is rendelve, arra 
nem is törekszünk, hogy maximális várható értéket ke
ressünk, de arra igen, hogy egy olyan alternatívához jus
sunk el, amely még megfelelő és még elég robusztus vi
szonylag nagyszámú szcenárión keresztül is.

A kombinált eljárás főbb lépései:
1. Szcenáriók rögzítése.
2. A célok rögzítése.
3. Cselekvési változatok megfogalmazása (a 

szcenáriókkal kombinálva ez egy stratégiai mátrixot ad).
4. Cselekvési változatok vizsgálata a megvalósítható

ság szempontjából -  a megvalósíthatatlanok kiesnek.
5. Minden egyes cél vonatkozásában: a stratégiai mát

rix minden egyes celláját rangsoroljuk, majd értéket is 
rendelünk hozzá (0-100 pontszám).

6. Ejtjük azokat a cselekvési változatokat, amelyek ér
téke akár csak egyetlen célkitűzésünk elérése szempont
jából is elégtelen.

7. A stratégiai mátrix minden egyes cellájához ún. 
swing súlyokat rendelünk, majd ezeket normalizáljuk 
azért, hogy a különböző célokhoz tartozó intervallumská
lák eltérő fontosságát kifejezzük.

8. A stratégiai mátrix minden egyes cellájához össz
súlyt rendelünk úgy, hogy sorra összeadjuk a már össze
szokott normalizált célértékeket és súlyokat.

9. A stratégiai mátrix celláit áttekintve döntünk, hogy 
melyik cselekvési változatot választjuk.

10. Érzékenységvizsgálatot végzünk.

Szimuláció alkalmazása beruházási döntésekhez 
(@RISK)

A Monte-Carlo szimuláció a felállított modell független 
változói teljes értéktartományaiból a véletlenszerűen ki
választott nagyszámú lehetséges bemeneti értékkombi
náció előállításával lehetséges helyzeteket állít elő. A
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szcenárióktól eltérően (ahol a szcenárió előfordulási va
lószínűségével nem foglalkoznak) azonban itt a helyze
tek valószínűség-eloszlását is megismerjük. A modell se
gítségével pedig a lehetséges helyzetekhez (a független 
bemeneti változók értékkombinációihoz) meghatározzuk 
a kimeneti változó értékét, tehát a kimeneti változó kifize
tési értékére (payoff) is egy eloszlást kapunk. Ez az 
érzékenységszimuláció a kockázat elemzésére is alkal
mas módszer, amelynek végrehajtására alkalmas pl. a 
Palisade Со. @RISK szoftverje (forgalmazza az MS és 
az Excellel együtt futtatható). Például egy beruházási 
projekt hálótervének befejezési határidő, tervezett költ
ség stb. kimeneti értékeinek betarthatósági kockázata 
elemezhető a bemeneti értékek bizonytalanságainak 
függvényében.

Főbb lépések:
1. A cselekvési változatok ki meneteit befolyásoló té

nyezőket pl. egy értékfa segítségével rögzítjük.
2. Egy célszerű (beruházásnál egy háló) modell felírá

sa ezeknek a tényezőknek a felhasználásával.
3. Előzetes érzékenységvizsgálat azért, hogy kijelöljük 

azokat a tényezőket, amelyek jelentős mértékben befo
lyásolhatják a kimeneti értéket.

4. Ezek valószínűségi eloszlását külön-külön meghatá
rozzuk.

5. A kimeneti érték valószínűségi eloszlását majd a szi
muláció segítségével fogjuk meghatározni.

6. A szimuláció eredményének érzékenységvizsgálata.
7. Minden egyes cselekvési változatra a fentieket vég

rehajtva az eredményeket összehasonlítjuk és döntünk.

QFD (Quality Function Deployment)

A QFD módszer ipari alkalmazásairól van szakirodalom 
pl. az interneten, de a védelmi tervezésben való alkalma
zásáról alig van publikáció. A szerző egy előző cikkében 
példákon bemutatva ismertette a QFD hosszú távú vé
delmi tervezésben alkalmazását, kombinálva más operá
ciókutatási módszerekkel. A módszer alkalmazásának 
előfeltétele, hogy a katonai doktrína már tartalmazza a 
szakfeladatok rendszerét. Habár a hazai doktrínát még 
nem hagyták jóvá, a BNF (Befogadó Nemzeti Támoga
tás) területére a szakfeladatok szintenként tagolt rend
szerét már kialakították (Jaroscsák M.). Ezért javasolha
tó e módszer alkalmazása a PPBE tervezési szakaszá
ban az erőforrás-elosztási feladatok csoportos döntésho
zatalának támogatására.

A QFD lépései:
1. Két egymást követő szakfeladat-szint tevékenysé

gei közül a magasabb szintű tevékenységeket egyen
ként bevisszük egy mátrix soraiba, az alacsonyabb 
szintű tevékenységeket pedig az oszlopokba. Ott a két 
egymást követő szakfeladat-szint egyes tevékenysé
gei között szintközi kapcsolat van, s a mátrix megfele
lő cellájába egy pontszámmal bejegyezzük azt. A ma
gasabb szintű szakfeladat végrehajtása szempontjá
ból az alacsonyabb szintű szakfeladat hozzájárulásá
nak a fontosságát (szakértői csoport szubjektív állás
pontja) az esetleg előjeles pontszám (0, 1, 3, 9) nagy
sága jelöli.

2. Az alacsonyabb szintű tevékenységek közötti korre
láció mértékét egy háromszögmátrix megfelelő celláiban 
jelöljük. A két mátrix együttes neve: minőségház. A két 
mátrix megfelelő oszlopainak tartalmát előjelesen össze
adjuk, az eredményt egy sorvektorba írjuk, ahol súlyozás,

normalizálás után az alacsonyabb szintű tevékenységek 
relatív fontossága megjelenik.

3. A szakfeladatok egy újabb szintjét a folyamatba be
vonva a fenti 1. és 2. lépéseket értelemszerűen megis
mételve, a szakfeladatok hierarchiáján felülről lefelé vé
gighaladva, minden két szint között a fenti két-két mát
rixot sorra előállítjuk, így egy ún. mátrixkaszkád jön lét
re. Tulajdonképpen egy ún. funkciófát bontunk le. A vé
delmi szükségletek lebontását ennek a hierarchikus 
funkcionális struktúrának a mentén lefelé haladva fog
juk elvégezni.

DYNARANK szoftver

Kifejezetten a multiszcenárió alapú portfoliótervezés cél
jára fejlesztették ki, és a PPBE első három szakaszát 
(tervezés, programozás, költségvetés-tervezés) fogja át 
a DYNARANK (fejlesztő a RAND).

Ez a költségesség és a hatásosság több célját egy
aránt képes figyelembe venni, a beruházási döntéseket 
támogató szoftver a stratégiai szintű (tehát a tervezési) 
döntésekkel kapcsolja össze a K+F beruházási képes
ség-programcsomagok és egyedi programok közül való 
választás (tehát a programozás) támogatását. A módszer 
egy hierarchikus rendezettségű (Excel-táblák) BSC (bal
anced scorecard) rendszert használ, amelynek keretébe 
illeszti be a PPBE programozási szakaszában a K+F 
programok szintjén (a futó programok helyzete: folytatá
sa, leállítása, új programok beindítása) hozható döntések 
támogatását.

Felső szinten igazodik a DoD „a környezetet alakítani -  
a reakcióit megválaszolni -  arra felkészülni most” straté
giai perspektíváihoz és a politikai alternatívákat költség
hatásosságuk (CEA) szerint állítja sorrendbe. A sorrend a 
politikai célok relatív fontosságának és a fejlesztési siker 
esélyét mérő kritériumoknak a függvénye. Lehetséges 
mind a katonai képességek kvantitatív és kvalitatív, mind 
objektív méréseinek és szubjektív becsléseinek integrá
lása. A gördülő védelmi tervezés folyamatában a műkö
dés, a K+F fejlesztések, a haderőstruktúra, az infrastruk
túra és a fegyverzeti beruházások fejlesztési célprogram
jai alkotta portfoliót a környezet változása és a kockáza
tok, a megkurtított állami és védelmi költségvetések okán 
rendszeresen frissíteni kell, a védelmi költségvetést is
mételten ki kell egyensúlyozni, és ezt az adaptivitást se
gíti elő a DYNARANK.

A felhasználó interaktívan azonnal változtathatja a cé
lok relatív súlyozását pl. a veszélyszcenáriókra való te
kintettel úgy, hogy nem kell a jövőre vonatkozó feltétele
zések tömegét külön-külön átállítgatni, hanem ez straté
giai perspektívákhoz igazodó nagyobb egységekben, al
ternatív ún. helyzetképekben léptethető. A stratégia min
den egyes eleme, de akár a költségkategóriák, költségta
karékossági lehetőségek egyenként is súlyozhatok, és 
helyzetképenként, de akár szcenáriónként, akár 
alapfeltételezésenként egyenként állítva, majd érzékeny
ségvizsgálatot végezve kiválaszthatók az eléggé robusz
tus cselekvési alternatívák. Az érzékenységvizsgálat 
eredményeként az alternatívák többféle rangsorát nyer
jük a feltételezett helyzetek függvényében és megkapjuk 
azt is, hogy a bizonytalanságok, a (szubjektív) feltétele
zések és súlyok milyen mértékben befolyásolják az alter
natívák rangsorolását.

Elutasíthatok azon alternatívák, amelyek nem eléggé 
robusztusán maradnak a rangsor elején. Kizárhatók a 
döntési modellből azon cselekvési alternatívák, amelyek 
politikai vagy más okból eleve megvalósíthatatlanok.
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A döntéshozó számára különösen akkor fontos a bizony
talanság csökkentése, amikor szakértői (vagy szakértői 
rendszerei) eltérő állásponton vannak a helyzet megítélé
se tekintetében. Ilyenkor a következő meggondolásokra 
támaszkodhat egy, a vélemények eredőjét kihámozó ún. 
blackboard szakértői rendszer.

Döntések módosítása az új információ figyelembevételé
vel (Bayes-tétel)

Az, hogy egy döntést módosítani kellene-e, függ az 
új információ megbízhatóságától. Ez azonban végül is 
a döntéshozó szubjektív megítélésétől függ. Új infor
máció beérkezése gyakran egy szekvenciális folya
matnak tekinthető. Valószínűségfát vagy döntési fát 
alkalmazva az újabb és újabb információk figyelembe
vételével kalkulált á posteriori valószínűségekkel 
rendre felcseréljük majd az á priori valószínűségeket. 
A kalkulációhoz a Bayes-képletet alkalmazzuk, a dön
téshozó bizonytalanságát érzékenységvizsgálattal is 
csökkentjük.

Dempster-Schafer bizonyítékelmélete
Ez az elmélet a Bayes-elmélet kiterjesztése, ahol ún. 

bizalomfüggvényeket vezetnek be és pl. finom különb
séget tesznek az ignorálás, az információhiány, a szub
jektív észlelésre alapozott ún. epistemic információ és a 
bizonytalanság között. Mindez alkalmassá teszi arra, 
hogy segítségével a szakértők álláspontjainak eredőjét 
meghatározzuk, ha a szakértők tudásában nincs átfe
dés. Ha ilyen átfedés lenne, akkor viszont még a Ling- 
Rudd-szabályt is alkalmazni kell.

Bizonyosságtényezők és a bizalom erősségének mértéke
Azon esetekben, amikor a bizonytalanságot nem a va

lószínűségelmélet segítségével írjuk le, a bizalom (belief) 
vagy a kételkedés (disbelief) erősségével fejezzük ki a 
döntéshozó bizonytalanságát. Csoportdöntés vagy szak
értői álláspontok eredőjének meghatározása alkalmával 
is a bizalom erősségével végzünk specális műveleteket. 
A bizonyosságelmélet használja a bizonyosságtényező
ket (CF), ezekkel fejezve ki a bizonyítékkal alátámasztott 
ténybe vetett bizalom erősségét.

Szakértői rendszer

MCDA: Multi-Criteria Decision Analysis (többszempontú 
döntéselemzés)

PPBE: Planning, Programming, Budgeting, Execution 
(tervezés, programozás, költségvetés-tervezés, végrehaj
tás)

SMART: Simple Multi-attribute Rating Technique (egy
szerű többszempontú sorba rendezési technika)

AHP: Analytic Hierarchy Process (hierarchikus elemző 
eljárás)

QFD: Quality Function Deployment (egy minőségterve
ző módszer)

BSC: Balanced Scorecard (kiegyensúlyozott pontozási 
rendszer)
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W. Balassa Zsuzsa
Hortobágyi kényszermunkatáborok 1950-1953
A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete egy rövid, 
30 oldalas, képes füzetet adott ki a Hortobágyon 1950-1953 között 
fenntartott 12 kényszermunkatáborról, ahol összesen 10 000 főt tartottak 
fogva, ezek közül 300 fő meghalt.

A ma élő nemzedék semmit sem tud azokról a körülményekről és az ÁVH 
működéséről, amely ezeket a táborokat felállította és működtette. A 
helyszínek Árkus, Borsós, Borzas, Ebes, Elep, Erzsébet tanya, 
Kócspuszta, Kónya, Kormópuszta, Lászlómajor, Lenin tanya és Tulej. A 
rövid képes ismertető közli a legfontosabb adatokat.

Kiadó: Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete
Budapest 2004, 30 old., ára: 500 Ft + postaköltség
Rendelhető és vásárolható: W. Balassa Zsuzsa, a fenti szervezetnél
Budapest, Semmelweis u. 1-3. Magyarok Háza, III/329
(minden szerdán du. 14-18-ig)
Kapható még: Kitaszítottak l-ll. kötet, ára kötetenként: 1200 Ft 

Recski rabok a kövek árnyékában, ára 500 Ft

6 HADITECHNIKA 2005/2



Radarkonferencia 2004
Dr. Balajti István

Csatlakozásunk a NATO-hoz és az Eu
rópai Unióhoz Magyarország rádióloká
ciós biztosításának igényét tovább nö
velte, és ennek az igénynek meg kell fe
lelni (pl. a kábítószerek és egyéb illegá
lis eszközök légi úton történő bejuttatá
sának megakadályozása Magyarország 
és az Európai Unió területére). Ismert, 
hogy a Magyarországon telepítendő rá
diólokátor típusa RAT31 DL, melynek le
írása, harcászati-műszaki paraméterei 
megtalálhatók az interneten (pl. a 
www.amsjv.com cím alatt). Azonban 
bármennyire korszerű is egy rádióloká
tor, a felhasználó igényeinek minimális 
változtatása (pl. az eredeti települési 
hely magasságának csökkentése) kihat 
az elvárható radarképességekre (pl. he
lyi állócélok növekedése) és a radar kör
nyezetére (pl. a közelben található kom
munikációs eszközökre: mobiltelefon, 
rádió, televízió stb.). Egy rádiólokációs 
rendszer jövőbeni fejlesztésekor soha 
nem szabad elfeledkezni arról, hogy a 
potenciális agresszor is rendelkezhet a 
számítógépes modellezés lehetőségei
vel, és ismerheti a hadművészet több 
ezer év alatt összegyűlt tapasztalatait. 
„A gyorsaság a haviselés lényege: Ko
vácsolj előnyt az ellenség felkészület
lenségéből, használj váratlan útvonala
kat, és támadj őrizetlen helyeken!” 
([CE1] -  101. oldal) Mindezekből követ
kezik, hogy a rádiólokátor-rendszer álla
pota, fejlesztési lehetőségeinek elemzé
se állandó feladat az ezzel foglalkozó 
szakemberek számára.

A második világháború idején a 
magyar tudósok a rádiólokátor-tech
nika több területén még együtt halad
tak a világ élvonalával, ezt bizonyítja 
Bay Zoltán közvetlenül a háború után 
végrehajtott sikeres Hold-radarkísér- 
lete.

Napjainkban nagymértékben (alap
vetően?) külföldi szakemberek véle
ményére kell támaszkodnunk, ha kér
dések merülnek fel pl. a három NATO- 
finanszírozású rádiólokátor esetleges 
áttelepítésével vagy a későbbi logiszti
kai ellátással kapcsolatosan. Ezen 
műszaki szempontok megváltoztatása 
szinte mindig jelentős többletköltség
gel jár. Ezért azokon a területeken, 
ahol erre lehetőség kínálkozik, hazai 
szakemberek aktív bevonása a vitás 
kérdések tisztázásába nemcsak költ
ségkímélő megoldás, de elősegítheti 
az ezen a területen meglévő eredmé

nyek megtartását és bővítését is. 
Ugyanakkor a döntések szakszerű 
előkészítéséhez a legfrissebb kutatási 
eredmények ismerete elengedhetet
len. Az ismeretek megszerzésének 
egyik módja az lEEE-tagság biztosí
totta publikációk és a szervezet által 
támogatott radarkonferenciákon való 
részvétel. Egy ilyen radarkonferencia 
megrendezésére került sor 2004. ápri
lis 25-30. között Philadelphiában 
(Pennsylvania, USA). A rendezvény 
jegyzőkönyveinek rövid, szelektív átte
kintése azon túl, hogy tájékoztat, elő
segítheti a rádiólokátor-rendszer eset
leges fejlesztése kapcsán felmerülő 
műszaki problémák egy részének idő
beni felismerését.

Az előadások anyaga az alábbi főbb 
témakörökhöz kapcsolódott:

• A radaregyenlet (M. R. Ducoff)
• A radarokban is alkalmazott „nyitott 

architektúrás” rendszerekben elter
jedt szoftverek problematikája (A. J. 
Winkler)

• Fázisvezérelt rácsantennák és alkal
mazásuk (dr. L. Yorinks, C. Kebalo)

• Meteorológiai radarok (dr. R. J. Doviak)
• Impulzuskompresszió (dr. M. Cohen)
• Álló célok mérése és értékelése (dr. 

M. W. Long)
• A céltárgy-detektálás elméleti és 

gyakorlati kérdései (dr. H. Urkowitz, 
dr. T. F. Halpin)

• Útvonalképzés és -szűrés (dr. Y. Bar- 
Shalom)

• „Beágyazott számítástechnika” a va
lós idejű jel- és képfeldolgozásban 
(dr. M. Vai, D. Martinez, R. A. Bond)

• Világűrben telepítendő radarok (dr. 
W. Melvin)

• Az aktív zavarok adaptív szelektálá
sa térben és időben (dr. J. Ward, dr. 
S. Kodon, dr. S. Goldstein, dr. J. R. 
Guerci)

• Szintetikus apertúrával rendelkező 
radarok (dr. H. Griffiths)

• Szintetikus apertúra radarok alkal
mazásai (dr. M. Soumelk)

• Szintetikus apertúra radarok korsze
rű jelfeldolgozási módszerei (dr. L. 
Novak)

• Mesterséges mágneses anyagok (V. 
C. Sanchez)

• Metaanyagok -  változó elektromos 
és mágneses tulajdonságokkal ren
delkező anyagok (dr. N. Engheta)

• Nagyfrekvenciás mikroelektronika a

radarok számára (dr. G. M. Rebeiz)
• Szilikon és gallium-arzenid technoló

gia áttekintése (J. Milligen)
• A képalkotó radarok céltárgy-detek

tálási képességének javítása (dr. V. 
C. Chen)

A RAT31 DL-t gyártó cég szakemberei 
több színvonalas előadásban számol
tak be az álló célok kompenzálásával 
és a mozgócél-kiválasztással kapcso
latos kutatásaikról. Bemutatott ered
ményeik azt bizonyítják, hogy a cég 
szakemberei képesek az álló célokkal 
kapcsolatos legszigorúbb elvárások 
teljesítésére. Természetesen az álló 
célok intenzitásának növekedésével a 
céltárgydetektálás bonyolultabb, ezért 
költségesebb megoldások alkalmazá
sát követeli meg.

Egy másik előadás igazolta, hogy a 
rádiólokátorok, valamint a működési 
frekvenciasávjuk közelében üzemelő 
GSM-telefonok és egyéb híradás- 
technikai eszközök kölcsönösen za
varják egymást, és ez más országok
hoz hasonlóan az Egyesült Államok 
haditengerészete számára is problé
mát jelent. Megoldásként a „tiszta 
adójelspektrummal rendelkező adóje
lek” alkalmazását javasolták. Az 1. 
ábrán a szerzők által megvalósított 
adójelstruktúra spektruma látható. Jól 
megfigyelhető az oldalnyalábok rend
kívül alacsony szintje, valamint az 
energia koncentrálása a főnyalábban. 
(Ehhez hasonló kutatások a HM Tech
nológiai Hivatal és a BME szakembe
rei közreműködésével néhány éve 
még sikeresen folytak Magyarorszá
gon is.)

Némi kétkedéssel fogadták a szakem
berek a rádiólokátorok vevőrendszeré
nek illesztett szűrőjét adaptívan hango
ló adaptív impulzuskompressziós algo
ritmus (RMMSE - Reiterative Minimum 
Mean-Square Error Algoritm) ismerte
tését, mely az adójelnek a jel terjedése 
útvonalán bekövetkező torzulásokra is 
„illesztett”. Az előadás végül meg
győzte a hallgatóságot a módszer al
kalmazhatóságát illetően, melynek lé
nyege a következő: A radar eredeti 
illesztett szűrőjét az adójelre optimali
zálták. Ez az új algoritmus alapálla
pota, de ezzel párhuzamosan minden 
távolsági cella környezetét képes az új 
algoritmus külön-külön eltárolni és ér-
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1. ábra:  „ Tiszta”  adójelspektrum

2.sz.ábra Az RMMSE algoritmus működése
2. ábra: Az RMMSE algoritmus működése

tékelni (lásd 2. ábra). Az értékelés 
eredménye minden távolsági cellára 
meghatároz egy súlyzótényezőt, 
amellyel az illesztett szűrőt módosít
ják. A következő indításkor a vizsgált 
távolsági cella mérete az előzőnél sző
kébb, ezt szintén tárolják és értékelik.

Az RMMSE algoritmus három indítás 
eltárolt és értékelt adataiból határozza 
meg az impulzuskompressziós szűrő 
új illesztési paramétereit. Ezek a para
méterek minden távolsági cellára 
egyediek, és a radar céltárgyútvonalá
nak sajátosságait is tartalmazó adap
tív értékek. A modellezési eredmények 
egyértelműen mutatják az RMMSE al
goritmus előnyös tulajdonságait. A 3. 
ábra az algoritmus oldalnyalábszint- 
csökkentő tulajdonságát szemlélteti a 
három iteráció alatt.

A logisztikai szakemberek számára a 
konferencia legfontosabb mondanivalói 
a rádiólokátorok fenntartásával és ki
szolgálásával kapcsolatosak. Ismert 
tény, hogy egy nagy hatótávolságú rá
diólokátor fenntartási költsége 15-20 
éves élettartammal számolva 6-7- 
szerese a beszerzési költségeknek. A 
költségek jelentős része a számítás- 
technikai szoftverek kiszolgálásával 
kapcsolatos legfrissebb tapasztalatok 
felhasználásával és érvényre juttatásá
val megtakarítható. Az egyik legfonto
sabb elvárás a „polcról levehető” szoft
verek karbantartása, ami a meglévő 
és/vagy kidolgozás alatti világszab
ványok szakszerű alkalmazásával, ke
zelésével érhető el. A magyar szakem
berek számára rendkívül hasznos lehet 
az amerikai haditengerészet „nyitott ar
chitektúrával” rendelkező ajánlásainak, 
tapasztalatainak tanulmányozása.

Az úgynevezett beépített számítás- 
technikai eszközök jelentősége és 
szerepe tovább nő. Ezalatt általában 
azt értik, amikor a felhasználói progra
mokat a működtetésükhöz szükséges 
alapszoftverekkel együtt mintegy „be
égetik” egy célhardverbe, így az alkal
mazói megbízhatóság jelentősen nö
velhető.

Több előadás témája volt a digitális 
jelfeldolgozó (DSP - Digital Signal Pro
cessing) és a feladatorientáltan progra
mozott kapuáramkörös (FPGA - Field 
Programmable Gate Array) megoldások 
használata, amelyek a rádiólokátorok
ban egyre több nagyfrekvenciás áram
kört váltanak ki. Bár a DSP-kel 20-25%- 
kal rövidebb idő alatt és olcsóbban lehet 
azonos problémákat megoldani, mint az 
FPGA-kal, de az FPGA-eszközök be
hozhatatlan előnyt élveznek a nagyobb 
sebességeken. A különböző fejlettségű 
jelfeldolgozással kapcsolatos eljárások 
osztályozását mutatja be a 4. ábra. Meg
figyelhető, hogy a radaralkalmazások-
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4. ábra: Jelfeldolgozó eljárások osztályozása fejlettség szerint

ban legelterjedtebb módszerek, a Gyors 
Furier Transformacio (FFT), a nagy jel
zaj viszony elvárása vagy a „fehér zaj” 
jelenlétének feltételezése aránylag egy
szerű algoritmusok kidolgozását várják 
el. A fejlettebb rendszerek már a szabvá
nyos statisztikai módszereket (pl. Wie
ner szűrők) alkalmazzák, ahol a zaj való
sághűen „színes”, a jel-zaj viszony elvá
rása közepes, az adatfolyam állandó és 
alkalmas a paraméterek adaptív beállí
tására. A legfejlettebb rendszerek már a 
jelfüggő adaptív jelfeldolgozásra kon
centrálnak, ahol a jel gyenge és rendkí
vül összetett „színes” zajkörnyezetbe 
ágyazott. A beérkező adatfolyam válto
zó és gyakran alul mintavételezett.

A rádiólokátorok a legfontosabb ér
zékelő elemei a napjainkban csak el
méleti síkon létező és a korszerű szá
mítógépek kommunikációján alapuló 
hálózatcentrikus harcászati-hadműve
leti elképzeléseknek. Az 5. ábrán meg
figyelhető, hogy a szélessávú adatát
vitelen alapuló számítástechnikai háló
zat közös adatbázisához az érzékelők 
(pl. távolfelderítő radarok) információi 
és a felhasználók igényei közvetlenül, 
késedelem nélkül jutnak el. A konfe
rencia egyes szakértői szerint ennek 
az elképzelésnek a megvalósítása 
csak akkor lehetséges, ha a vezeték 
nélküli adatátviteli sávszélesség a mai 
1-10 Mbit/s-ról legalább az 5-10 
Gbit/s-ra nő. Jelenleg erre csak az új 
fejlesztésű lézeres eszközök tömeges 
elterjedésével van lehetőség.

A rádiólokátorokkal kapcsolatos jövő
beni fejlesztések szempontjából, jól 
használhatók azok az előadásanya
gok, melyek a pilóta nélküli repülőesz
közök, a hadszíntéri rakéták és a 
nagyon kis visszaverő felületű (kis ha
tásos radarkeresztmetszettel rendel
kező) céltárgyak detektálásával, útvo
nalba fogásával és azonosítási problé
máival foglalkoznak.

A természetben nem létező anyagok 
előállítása és a rádiólokátorokkal kap
csolatos alkalmazások köre rohamo
san bővül. A legismertebbek a lopako
dó technológiával megépített repülő- 
eszközökhöz használt, a hatásos ra- 
darkeresztmetszetet csökkentő anya
gok. Kevésbé ismertek viszont, de leg
alább ilyen fontosak, azok a mestersé
ges anyagok, amelyek a rádiólokátor
okban kerülnek alkalmazásra. Ezek az 
elektromos és mágneses permohebil- 
itás értékeit mind a négy térnegyedre 
kiterjesztik (lásd 6/a ábra). Ezáltal a 
megfelelően beállított amplitúdó- és 
fázisviszonyok mellett az üregrezoná
torok működési elvét elektromosan 
megvalósíthatóvá tevő mesterséges 
anyagok hozhatók létre (lásd 6/b áb
ra). A fázisvezérelt rácsantennarend
szer felületén alkalmazva nagyon pon
tosan szabályozható, különleges elvá
rásoknak megfelelő (pl. veszteségek 
csökkentése, a nagyfrekvenciás jel ko
herenciájának változtatása vagy az 
adóteljesítmény növelése) anyagokat 
már kifejlesztettek, és így új típusú 
adó- és antennarendszerek építhetők. 
Sajnos azonban az új anyagok által a 
rádiólokátorokat zavaró pl. dipolfelhők 
előállításának technológiája, alkalma
zási lehetőségei és sokszínűsége je
lentősen megnő (lásd a 6/c ábrát).

Az előadás foglalkozott azzal is, hogy 
a politikai-gazdasági-katonai igények 
változásával rövidesen a világűrbe 
kell telepíteni a távolfelderítő rádiólo
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technológiája

kátorok egy részét. Műszakilag ez ma 
már nem is elképzelhetetlen, hiszen a 
konferencia anyagainak kb. 20%-a 
közvetlenül ezzel a kérdéskörrel fog
lalkozott. A műszaki lehetőségek és 
a költségek szemléltetésére nézzük 
a nyitóelőadásban elhangzottakat. 
E szerint egy ilyen rádiólokátor 
9-10 GFIz frekvenciatartományban 
10 000 km magasságban üzemelne, 
és a légi célok helymeghatározását 
néhány száz méteres pontossággal 
tudná megállapítani.

Antennarendszere 3x300 m, adótelje
sítménye 1000 W lenne. Súlya 3550 
kg, melyből 910 kg a lokátor, 1510 kg 
a kommunikációt és adatforgalmat 
biztosító eszközök, 710 kg a tartóke
ret, míg a pályakorrekciókhoz 460 kg 
üzemanyag áll rendelkezésre. Több
ször megerősítésre került, hogy a pá
lyára állítás költsége napjainkban 
csökkenő tendenciát mutat, és nem 
éri el a 100 000 USD/kg-ot. Ugyanak
kor az is igaz, hogy legalább 16-20 
rádiólokátor pályára állítása és fenn
tartása szükséges egy adott terület 
folyamatos megfigyeléséhez.

Az egyik előadás végén elhangzott 
a kérdés: Szabad-e a jelenlegi gazda
sági helyzetben (USA) ezeket a na
gyon költséges új megoldásokat elő
terjeszteni? Viszont mindjárt azután, 
hogy az alkalmazók megismerik a 
szükséges új elvárásokból adódó ké
pességek „hagyományos” megvalósí
tásának többletköltségét, a valódi 
kérdés csak az lehet: Szabad-e a je
lenlegi gazdasági helyzetben ezeket a 
nagyon költséges új megoldásokat 
nem előterjeszteni?
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Afganisztán 2001
Papp Tamás

A szovjet kivonulás
és a kommunista rendszer agóniája

A szovjet csapatok kivonása Afganisztánból 1989. febru
ár 15-ig befejeződött. A megszállás mérlege: egymillió af
gán halott és ötmillió menekült. Az ország szegényes inf
rastruktúrája jórészt megsemmisült, 13 500 szovjet kato
na elesett, mintegy 35 000 megsebesült.

A békemegállapodás szerint a mudzsahidek (szent har
cosok) politikai pártjainak képviselőit be kellett volna von
ni a kormányzásba. A pesavari hetek -  az ellenzék egy ta- 
dzsik és 6 pastu pártja -  azonban kinyilvánították, nem al
kusznak Nadzsibullahhal, és 1989 májusában emigráns 
kormányt alakítottak, élén Szibgatullah Modzsadidivel.

Noha mindenki a kommunista rezsim gyors bukására 
számított, az a belső ellentétek ellenére is kitartott. Ebben 
jelentős szerepe volt Nadzsibullah elnök ügyes politikájá
nak, aki nemzeti megbékélést sürgetett, vidéken különfé
le milíciákat és szabadcsapatokat szervezett hatalmának 
védelmére. A mudzsahidek hiába próbálták -  az általuk 
ideiglenes fővárosnak kikiáltott -  Dzsalálábádot nagy 
erőkkel bevenni, erőfeszítéseik egyelőre nem vezettek 
eredményre. A rendszer sorsát végül a Szovjetunió meg
szűnése pecsételte meg. 1992. január 1-jétől lezárultak 
mind az orosz, mind az amerikai fegyverszállítások. 1992 
áprilisában az üzbég Dosztum tábornok mintegy húsz 
MiG-ből álló légiflottával és jelentős szárazföldi erőkkel át
állt az Északkelet-Afganisztánt uraló Ahmed Sah Maszúd 
oldalára. Nadzsibullah hatalma összeomlott.

Hadurak egymás ellen -  a totális káosz

A kommunista rezsim bukása után anarchia lett úrrá Af
ganisztánon. Elvben ugyan Szibgatullah Modzsadidi ve
zetésével létrejött egy átmeneti tanács -  az Iszlám Szent- 
Háború Tanácsa - ,  hatalma azonban Kabulban is csupán 
néhány kerületre korlátozódott.

Hekmatjar, a legerősebb gerillaszervezet a Hizb-i-lszla- 
mi vezére noha a felállítandó ideiglenes kormányban mi
niszterelnöki tisztséget ajánlottak neki, nem volt hajlandó 
senkivel sem osztozni a hatalmon. Erős iszlám diktatúrát 
akart, melynek révén az országot regionális hatalommá 
fejlesztheti. Blokád alá vette Kabult, amit május elején 
Dosztum csapatainak sikerült feltörniük. Kabulba azon
ban a kommunisták bukása után más mudzsahid csopor
tok, köztük Hekmatjar emberei is bevonultak, így a város
ban mindennaposak voltak a csatározások, miközben 
Hekmatjar több negyedet is nehéztüzérséggel lövetett.

Modzsadidi az előzetes megállapodásoknak megfelelő
en két hónap múlva kelletlenül bár, de átadta a hatalmat a 
tadzsik Burhamuddin Rabbaninak, a Dzsámiat-i-lszlámi 
vezetőjének. A hazara kisebbség milíciája -  Hizb-i-Vahdat 
- ,  amely szintén bevonult Kabulba, nem fogadta el Rab
bani elnökségét. Ők síita muzulmánok, akiket a szintén sí
ita Irán támogat. Hekmatjartól függetlenül harcoltak a „kor
mány” csapataival, illetve a Szaúd-Arábiából támogatott, 
vahabita eszméket valló, Abdul Raszul Szajjaf vezette 
Ittibád-i-lszlámival.

Rabbaninak sikerült magát elnökké választatni, persze 
csupán a fegyveresek képviselőinek egy része, nem pe
dig a lakosság egésze által. Hekmatjar és a hazarák ezt 
nem nézték jó szemmel, ahogy Dosztum sem, s ezért va
lamennyien a tadzsik Rabbani és Maszúd által képviselt 
kormányhatalom ellen fordultak. Hekmatjar kétszer is ki
harcolta magának a kormányfői posztot, s sikerült kitúrnia 
legfőbb riválisát, Maszúdot is a hadügyminiszterségből.

Amikor éppen nem volt miniszterelnök, Hekmatjar tüzé
rei rendszeresen lőtték a fővárost, természetesen a civil 
célpontokat is. Eközben az afganisztáni tadzsikok fegyver
rel és kábítószerrel támogatták a volt szovjet köztársaság, 
Tádzsikisztán kommunista ellenes lázadóit. Tádzsikisztán
ban 25 000 fős FÁK-haderő őrizte az afgán határt. Repü
lőgépeik időről időre megtámadták az északafgán területe
ket, de a konfliktus nem mélyült nemzetközivé. Dosztum 
északkeleten Üzbegisztán politikusaival és gengsztereivel 
épített ki jó kapcsolatokat. Hekmatjar szintén kábítószer
kereskedelemből fedezte költségeit, és a pakisztáni titkos- 
szolgálattól kapta a támogatást -  már nem sokáig.

1994-re teljesen egyértelművé vált, hogy az Afganisz
tánban szembenálló felek sem együttműködni, sem egy
mást végleg legyőzni nem képesek.

A tálibok

1994-ben új erő bukkant fel az afgán polgárháborúban. A 
tálibok, azaz diákok (mozgalmukat a szó többes száma 
alapján Talibannak nevezik) a pastuk által lakott területek 
vallásos iskoláiban (medresze) tanult fiatal fiúk. Szellemi 
vezetőik a tanulatlan falusi muzulmán papok, a mollahok. 
Fanatikus, a pastu szokásjogon és az iszlám törvénye
ken (saria) alapuló gondolkodásmódjukat a medreszék- 
ben, a katonai ismereteiket a pakisztáni titkosszolgálat 
képviselőitől sajátították el. Feladatul tűzték ki Afganisz
tán egyesítését, megtisztítását az ország romlását okozó 
mudzsahidektől és minden iszlámellenes jelenségtől.

A Taliban 2500 fegyverese 1994 novemberében elfog
lalta Kandahárt. Főhadiszállásukat azóta is a régi afgán 
fővárosban tartották. Itt élt vezetőjük, Mohamed Omar 
Akhund mollah is. 1995 februárjában már Kabul előtt áll
tak, de Maszúd csapatai visszaverték őket. Pedig ekkor 
már 30 000 fegyveresük volt. Közben elesett Hekmatjar 
fő bázisa, Csaraszjab is, amit február 11-én foglaltak el a 
tálibok. Az üzbég Dosztum tábornok ebben az időben 
taktikai szövetségben volt a tálibokkal, így próbálták meg 
két tűz közé szorítani a kormányerőket.

1995. szeptember 5-én a tálibok bevonultak a nyugat
afganisztáni Hérát városába. 1995 novemberétől újabb 
tálib támadások indultak Kabul térségében, de ezek még 
nem vezettek eredményre. 1996 szeptemberében súlyos 
harcok után a tálibok elfoglalták Dzsalálábád városát, és 
szeptember 26-án végül bevonultak Kabulba. A tálibok ki
rángatták Nadzsibullahot az ENSZ-misszió területéről, ös
szeverték, majd felakasztották. Ugyanezen év őszén 
megkísérelték lerohanni a legerősebb hadúr, Dosztum 
északkeleti Balkh nevű miniállamát is, de a Szamali- 
hágónál és a Szalang-alagútnál visszaverték őket.
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Spin-Baldak p Az Északi Szövetség előre
nyomulása

>0*) Megsemmisített tálíb 
csoportosítás 

•  Pastu törzsek felkelése 
november 15-től

1. ábra: Az Északi Szövetség hadműveletei 
2001. november elejétől

Maszúd a következő év tavaszán megpróbálta visszaven
ni Kabult, de kudarcot vallott. A hazarák milíciája, Dosz- 
tum és Maszud felelevenítették a Nadzsibullahot 1992- 
ben megbuktató Északi Szövetséget, de már nem volt 
erejük feltartóztatni atálibokat. 1997 májusában Dosztum 
egyik tábornoka, Abdul Malik Pahlawan váratlanul átállt a 
Taliban oldalára, és emiatt elesett az üzbég hadúr legfon
tosabb városa, az északi Mazari-Sarif. Malik néhány nap 
múlva a tálibok ellen fordult, és kiszorította őket a város
ból. Majd mintegy kétezer tálib foglyot megöletett.

Dosztum 1997-ben üzbég segítséggel visszatért és el
űzte Malikot. Mazari-Sarif azonban 1998 augusztusában 
végleg a tálibok kezére jutott. A hazarák központja, Bámi- 
ján 1999 tavaszán esett el. Azóta Maszúd otthonát, a be
vehetetlen Pandzsiri-völgyet és néhány nehezen megkö
zelíthető törzsi területet leszámítva a tálibok ellenőrizték 
Afganisztánt. Hekmatjar Iránba menekült, Dosztum a 
FÁK területére.

Oszama bin Laden 1996 óta tartózkodott az országban 
és nemzetközi iszlám brigádot szervezett a tálibok támo
gatására. így a már eddig is a Taliban sorai között harcoló 
pakisztániak után megjelentek az arab, a csecsen és az uj- 
gur zsoldosok is. Sőt, 1998 őszén Mazari-Sarifban az Üz- 
begisztáni Iszlám Mozgalom kb. 2000 fegyverese is csat
lakozott a tálib milíciához. A mozgalom vezetője, Dzsuma 
Namangani Oszama bin Laden egyik alvezére lett.

2. ábra: Az erők csoportosítása 2001. október utolsó, no
vember első hetében

3. ábra: Afgán szabadságharcosok

A terrorellenes koalíció és a tálibok 
(az erők felvonulása)

A szeptember 11-i öngyilkos támadások után, az Egye
sült Államok vezetése Oszama bin Ladent nevezte meg 
első számú gyanúsítottnak, és követelte kiadatását az Af
ganisztán 95 százalékát uraló táliboktól. Mohamed Omar 
Akhmud mollah, a Taliban szellemi vezére, az afgán 
Uléma hatáskörébe utalta a döntést. Az Uléma (mintegy 
ezer vallási vezető és jogtudós) azt a döntést hozta, hogy 
Oszama bin Laden csakis egy független muszlim ország
nak adható ki, de csak abban az esetben, ha Washington 
bizonyítékokkal tud szolgálni ellene.

A politikai tárgyalások közben az USA elkezdte egy ter
rorellenes koalíció összekovácsolását. Az egyik legérté
kesebb szövetségesként tekintett az Északi Szövetségre 
(ÉSZ), amely már öt éve küzdött a Taliban hatalma ellen. 
Ám az ellenzéki szövetséget súlyos veszteség érte: az 
Egyesült Államokat ért terrortámadás előtt két nappal ön
gyilkos merényletet követtek el Ahmed Sah Maszúd, a 
szövetség legendás katonai parancsnoka ellen, aki bele
halt sérüléseibe. A helyzetet tovább bonyolította, hogy az 
Északi Szövetség gyakran egymással is vetélkedő frakci
ókból állt. A legerősebb frakcióval (kb. 15 ezer fegyveres
sel) a tádzsik Dzsamiat-i-lszlami (Iszlámista Társadalom) 
rendelkezett, erőinek vezetését Maszúd halála után Mo
hamed Fahim tábornok vette át. Szintén Maszúd helyére 
tört, a könyörtelenségéről ismert Dosztum tábornok. Az 
általa vezetett, üzbégeket tömörítő Dzsumbis-i-Milli Iszla- 
mi (Nemzeti Iszlámista Mozgalom) milícia mintegy 10 
ezer fegyverese főként Szamangán tartományban össz
pontosult. A síita hazarák a Hizb-i-Vahdat (Egységpárt) 
nevű szervezetben tömörültek, és 2000 harcosuk Kalili 
vezetésével, Bámiján tartományban vívott gerillaharcot a 
Taliban ellen. De a szövetség tagja volt még a pastuk al
kotta Masreki Súra (Keleti Tanács), amelyet Hadzsi Abdul 
Kadir irányított és 750 harcossal rendelkezett. Néhány 
száz harcossal rendelkezett még a Szajjaf vezette Itti- 
had-l-lszlami (Iszlámista Szövetség) és a Harakat-l-lszla- 
mi (Iszlámista Forradalom) szervezete is. Az ÉSZ erőinek
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létszáma így közel 30 000 fő volt, de hiányzott a centrali
zált parancsnokság. Fegyverzetükbe 60-70 db harckocsi 
(T-54, T-55, T-62, PT-76) és mintegy 150 db páncélo
zott harcjármű (BRDM-2, BMP-1, BMP-2, BTR-60) tar
tozott. Tüzérségüket 76,100,122 és 155 mm-es lövegek; 
82,120 mm-es aknavetők; 107,122, 140, 220 mm-es so
rozatvetők alkották. Az erőik légvédelmét 1 db ZSU-23-4 
önjáró ZSU-23-2, légvédelmi gépágyúk és SA-7, 
Stinger kézi légvédelmi rakéták látták el. Rendelkezésük
re állt még 25-30 Frog-7 és Scud rakétaindító állvány. Az 
ÉSZ birtokában üzemképes, bevethető merev szárnyú 
harci gép nem maradt, csak három An-32-es és egy 
An-12-es szállító repülőgép volt. A helikopterflottájuk 8 
db Mi-17-essel, 3 db M i-8-assal és 6 db Mi-35-össel 
(ebből kettő bevethető) rendelkezett. Ezt a felszerelést 
egészítette ki Oroszország 40 db T-55 AM2 harckocsi
val, 72 db BMP és néhány tucat BTR-60 páncélozott 
harcjárművel, valamint 8 db M i-8-as helikopterrel, 40 mil
lió dollárért. Gondot okozott azonban ezeknek az eszkö
zöknek a rendeltetési helyükre juttatása, ugyanis a 
Pandzs folyón felállított pontonhidakon az alacsony vízál
lás miatt nehézfegyverzet nem mehetett át.

Az Egyesült Államok két repülőgép-hordozót (ÜSS 
ENTERPRISE és ÜSS CARL VINSON), több tucat rom
bolót és egyéb hadihajót vezényelt az Arab-tengerre, s 
október elejére 490 harci gépet vont össze a térségben.

A készülődésre való tekintettel a tálibok mozgósítást 
rendeltek el az országban. Bejelentésük szerint a milícia 
létszámát 300 ezer főre kívánták növelni. Október elején 
a Taliban kb. 70 ezer fős haderővel rendelkezett, ebből a 
külföldi önkéntesek száma 15 ezer főre volt tehető. A tálib 
milícia mintegy 250-300 darab T-54, T-55, T-62 és 
PT-76 típusú harckocsival rendelkezett, amelyekből alig 
100 db volt üzemképes állapotban, a többi csak állóharc
ra volt képes, mivel motorikusán használhatatlanok vol
tak. Ezeket a járműveket beásták a stratégiailag fontos 
magaslatokon. A harckocsik számát mintegy 250-400 db 
páncélozott harcjármű (BRDM-2, BMP-1, BMP-2, 
BTR-40, BTR-60, BTR-70) egészítette ki. Számos pán
célost a Kabulban állomásozó, dandár erejű 4. páncélos 
csoportba vontak össze. A többi páncélost pedig beosz
tották a gyalogság alkalmi harccsoportjai mellé. A tálib 
vezetés kemény erőfeszítéseket tett a 2000-es és a 
2001-es évek viszonylagos nyugalma alatt, hogy a 
páncélosállomány leromlott állapotát feljavítsák, amihez 
Ukrajna nyújtott nagy segítséget (harckocsik és páncélo
zott harcjárművek, illetve alkatrészek szállításával). A tü
zérség mintegy 200 löveggel (76-152 mm-es űrmérettel), 
sorozatvetővel, valamint több száz aknavetővel (82, 120 
mm-es) rendelkezett. A tüzérségi ütegeket a gyalogság 
harccsoportjaihoz csatolták. Jelentős tüzérséggel rendel
kezett a Mohamed Fazil mollah vezette önálló páncélos
dandár. Számottevő tüzérség állomásozott még Herát- 
ban, Kunduzban, Kandahárban és Dzsalálábádban, illet
ve az 1998 nyarán elfoglalt északi városokban: Mazari- 
Sarifban, Shibarghanban és Maimanában.

A légvédelmet közel 500 db (főleg ZSU-23-2) légvé
delmi gépágyú látta el, amelyeket a mobilitás érdekében 
teherautók platójára szereltek. Ezt egészítették ki a gép
puskák és a kézi légvédelmi rakéták (kb. 100 db Stinger, 
nagyszámú SA-7, HN-5, UNZA, Mk-1). A nagy teljesít
ményű légvédelmi komplexumokból mindössze 20 db 
SA-2, valamint mobil kínai változata, a HQ-2 állt rendel
kezésre Kabul és Kandáhar közelében.

A gyalogságot SKS, AK-47-es gépkarabélyokkal, 
RPD, RPK, DSK géppuskákkal, 30 mm-es AGS-17-es 
gránátvetőkkel szerelték fel. A páncélelhárítás SPG-9, 
RCLB-10 és Snapper típusú eszközöket használt. A

4. ábra: Afgán szabadságharcosok RPG-7-el

5. ábra: Kanadai katonák segítenek az új afgán hadsereg 
kiképzésében (AFPP-INTERNATIONAL)
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7. ábra: Páncélostemető I. (AFPP-INTERNATIONAL)

Talibán rendelkezett még 30 Scud rakétával is, amelyek 
egy részét a pakisztáni határra irányították. A Talibán lé
gierejét 6 db MiG-21-es, 10 db Szu-22-es, 8-10 db Mi-
8-as és Mi-17-es, 5 db Mi-35-ös, 3 db L-39C Albatros, 1 
db An-12-es és 8-10 db An-26/32 alkotta.

A térségben számításba vehető erőként jelen volt még 
a Tádzsikisztánban állomásozó -  6 ezer fős -  orosz 201. 
gépesített lövészhadosztály (190 db T-72 harckocsi, 300 
db BMP/BTR, 180 db tüzérségi eszköz), amely a 
Dusanbe -  Kuljab -  Kugan-Tübe háromszögben állomá
sozott; valamint a Tádzsikisztánban állomásozó orosz 
határőregységek (amelyeket jórészt tádzsikokkal töltöttek 
fel), létszámuk 16 000 fő volt.

A posztszovjet Közép-Ázsiában a hegemón szerepre tö
rekvő Üzbegisztán élesen szemben állt a Talibannal, s nagy 
segítséget nyújtott az üzbég Dzsumbis frakciónak fegyve
rek, felszerelések szállításával, továbbá tanácsadók küldé
sével. Jelentős erőt képviselt az üzbég hadsereg is: 70 ezer 
fő, 17 dandárba szervezve, 350 T-54-es, T-64-es, T-72-es 
harckocsi, 700 BMP-2, BTR-60/70, 800 tüzérségi eszköz, 
108 harci repülő (MiG-29, Su-24/27/17), de orosz bele
egyezéssel mintegy 2 ezer főnyi amerikai kontingens (főleg 
a 10. hegyi hadosztálytól) is állomásozott az országban.

Légi háború Afganisztán ellen 
(a háború első szakasza)

Miután a diplomáciai erőfeszítések nem vezettek ered
ményre, október 7-én este megindult az „Enduring Free
dom” (Tartós Szabadság) hadművelet első támadása.

Helyi idő szerint 19.30-kor az Arab-tengeren haladó 
ÜSS PHILIPPINE SEA nevű cirkálóról indult az első 
BGM-109 Tomahawk, amelyet még további 51 db köve
tett amerikai hajók (három romboló, egy tengeralattjáró) 
és egy brit tengeralattjáró fedélzetéről. Az első hullám 
21.00 óra előtt néhány perccel csapott le a következő cé
lokra: Kabulban a reptérre, illetve a közelben álló két lég
védelmi rakétaállásra, a radar- és a navigációs állomá
sokra, a Védelmi Minisztérium épületére. A kabuli repté
ren súlyos károk keletkeztek, több robbanásról és nagy 
füstfelhőkről számoltak be. Kandahárban a tálib légierő 
parancsnoki központja, két SA-2/HQ-2J légvédelmi ra
kétaállás, a radar- és navigációs állomások és berende
zések bombázására került sor.

A második hullám szintén Kabul és Kandahár térségébe 
érkezett, de a célpontok listájára a Dzsalálábád melletti re
pülőtér is felkerült. A támadó hullám része volt két B-2A 
Spirit bombázó repülőgép és huszonöt támadó repülőgép is, 
melyek többsége a ÜSS ENTERPRISE és a ÜSS C. VIN
SON fedélzetéről felszálló F-14 Tomcat volt, a légvédelmi 
lefogó feladattal megbízott F/A-18 Hornet -  AGM-88 
HARM rakétával felszerelt -  repülőgépekkel kiegészítve.

A terrorista kiképző táborokat a 22.00 és 23.00 között 
érkező harmadik támadó hullám В-1 В és B-52 bombá
zói támadták meg. Az első napon 36 célt támadtak, fő
ként az afgán repülőtereket és légvédelmi eszközöket. A 
légi forgalom koordinálását folyamatosan két E-3 
AWACS végezte, amelyek Türkmenisztán és Pakisztán 
felett köröztek. Ezenkívül a US NAVY E-2C Hawkeye 
légtérellenőrzői is működtek, de nem állandó jelleggel.

Az első három napon főleg a tálibok légvédelmét és a 
repülőtereket támadták. A tálib légierő csekély számú har
ci és szállító repülőgépe javarészt megsemmisült, igaz, az 
amerikaiak biztosra mentek, amikor a légi támaszpontok 
szemétdombjaira félrehúzott ósdi MiG-17-eseket és 
IL-28-asokat is szétbombázták. Közben a csapásmérő 
erők kiegészítésére az Arab-tengerre vezényelték a 
THEODORE ROOSEVELT és a KITTY HAWK repülőgép
hordozókat, de az utóbbi fedélzetén a megszokott gépek 
helyett helikopterek és kommandós egységek voltak.

Október 11-éré a tálibok légiereje és légvédelme lénye
gében a csöves tüzérségre és a kézi légvédelmi rakéták
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ra korlátozódott, így a légicsapások főleg egyéb katonai 
létesítményeket értek: bunkereket, laktanyákat, üzem
anyag- és egyéb raktárakat, továbbá tálib csapategysé
geket. A háború következő hetei hasonló intenzitással, 
napi átlagban 50-100 bevetéssel folytak. De volt olyan 
nap, amikor alig egy tucat bevetésre került sor.

Az ÉSZ erői szeptember végén átfogó támadást indítot
tak Balkh, Szamangán és Takhár tartományokban, és októ
ber közepére megközelítették Kabult 40, Mazari-Sarifot pe
dig 30 km-re. Október 12-én Iszmail Kán, volt heráti kor
mányzó csapatai bevonultak Chakhcharan városába (Ghor 
tartomány) és ezzel elvágták a Kabul-Herát útvonalat.

Október 15-én Baryalai tábornok erői elfoglalták a 
Mazari-Sarif déli peremén fekvő Marmol és Sheridian vá
rosokat. Október 17-én a USAF nagy erejű légicsapást 
hajtott végre Kabul és Kandahár ellen, amely során elő
ször vetettek be AC-130-as „repülő erőd”-öket. Eközben 
Mazari-Sarifnál a tálib haderő ellentámadásba ment át dé
li, délkeleti irányba szorítva vissza az északafgán várost 
fenyegető ÉSZ csapatait. A tálib ellentámadást a Sadian- 
szorosnál tartóztatták fel az afgán ellenzék csapatai. Ok
tóber 18-án a USAF két hullámban támadta Kabult, s elő
ször vetették be a törökországi Incirlik támaszpontról fel
szálló F-15E csapásmérő repülőket, és alkalmazták a lé
zervezérlésű Hellfire rakétákkal felszerelt Predator pilóta 
nélküli harci gépet az afgán harckocsik megsemmisítésé
re. Ugyancsak ekkor került sor az első nagyobb szárazföl
di akcióra is. Éjszaka a C-130-as fedélzetéről száz kom
mandóst dobtak le, akik rajtaütöttek Omar mollah kiürített 
főhadiszállásán, de a tálib milicisták csapdába csalták 
őket és tizenkettőt megsebesítettek. Miközben mentették 
a kommandósokat, egy kutató-mentő helikopter lezuhant, 
személyzetéből két katona életét vesztette.

Október 20-ától heves harcok törtek ki Mazari-Sarif kö
rül, ahol legkevesebb 2000 arab és pakisztáni önkéntes 
egészítette ki a Taliban 5000 főnyi haderejét. A várost 
ostromló Dosztum tábornok csapatainak az amerikaiak 
légi támogatást nyújtottak, amelynek koordinálására 
15-20 fős amerikai kontingens állomásozott a tábornok 
táborában. Október 26-án Dosztum csapatai elfoglalták 
Keshendeh városát -  70 km-re délre Mazari-Sariftól -  és 
ezzel bezárult a gyűrű a Mazari-Sarifot védő erők körül. 
Ezen a napon elfogták és kivégezték a tálibok a pastu 
nemzetiségű Abdul Flak egykori mudzsahid vezért, aki 
azért merészkedett vissza emigrációjából Afganisztánba, 
hogy a tálibok ellen egyesítse a pastu törzsi vezetőket.

A hadműveletek kiterjesztése
(a háború második szakasza)

November elejére a Taliban 15 ezer fegyveresét vonta 
össze Kabultól északra, három dandár erejű harccsoport
ban. Ehhez csatlakozott a pakisztáni önkéntesek 6000 
fős dandárja, valamint közel 5000 arab önkéntes (köztük 
a híres-hírhedt 055-ös dandár). A tálib hadvezetés Kabul 
térségében legalább 25 ezer fegyveressel számolhatott. 
A fegyverzetükben 60 harckocsi, 80 páncélozott jármű, 
60 löveg, 70 sorozatvető, több száz aknavető és páncél
törő rakéták voltak. Rendelkeztek még 10 darab 
SS-1A/B Scud hadműveleti rakétával is. A légvédelmü
ket mintegy 100 légvédelmi ágyú és néhány tucat Stinger 
légvédelmi rakéta alkotta.

Velük szemben az ÉSZ főleg tádzsik milíciái álltak kb. 12 
000 emberrel, mintegy 40 harckocsival és számos páncé
lozott harcjárművel, 50 különféle tüzérségi eszközzel, 15 
Scud és Frog-7 rakétával. Az északi fronton, Mazari-Sarif 
térségében két, egyenként 2500 fős zászlóalj állomásozott

10. ábra: Páncélostemető II. (Florida National Guard)

a Talibán irányítása alatt. Ezeket az erőket egészítette ki a 
Namangani vezette Üzbegisztáni Iszlám Mozgalom 3000 
harcosa és mintegy 1000 csecsen és arab fegyveres. A 
tálib milícia egy 2000 fős egysége állomásozott az üzbég 
határ közelében, Kunduz térségében pedig összesen 
7500 fegyveres volt (köztük pakisztáni, arab és csecsen 
önkéntesek). A két csoport állományában 20 harckocsi, 30 
páncélozott jármű, 25 löveg, 15 sorozatvető, néhány tucat 
páncéltörő rakéta és hátrasiklás nélküli löveg volt. A tálibok 
légvédelmét a térségben 40 légvédelmi löveg és 10 
Stinger rakéta látta el.

A Mazari-Sarif ostromára gyülekező erőket Abdul 
Rasid Dosztum tábornok vezette. Az üzbég Dzsumbis

12. ábra: A 101. ejtőernyős hadosztály katonái a „Mountain 
Lion’’ hadműveletben, Paktia tartományban (www.chinook- 
helicopter.com)
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milícia 7000 fegyveresét vonta össze a támadáshoz. Eb
ben a létszámban benne volt az üzbég hadsereg által 
„kölcsönadott” kétezer katona is. A támadáshoz 15 harc
kocsit, 30 páncélozott járművet, 20 löveget és 10 sorozat
vetőt összpontosított Dosztum. A város ostromához csat
lakozott még Usztad Atta Mohamed tádzsik hadúr és 
Usztad Mohikak Isazora hazara milíciájának 5-8 ezer 
embere is.

Október 28-án megegyeztek a Mazari-Sarifot ostromló 
ellenzéki vezetők az általános offenzíva terveiben, a kö
rülkerített Balkh és Szamangán tartományok ellen. Köz
ben a tálibok további kétezer főnyi erősítést vezényeltek 
a két tartományba. így a Talibán kb. 10 000 fegyveres, 10 
harckocsi és tucatnyi páncélozott jármű támogatásával 
védte Mazari-Sarifot.

Az ÉSZ Mazari-Sarif ostromához csoportosította az 
úgynevezett gyors erőket, tagjai alapos kiképzést, egyen
ruhát és dupla zsoldot kaptak. Az egységet még a néhai 
Maszúd tábornok szervezte meg. Október végétől a 
USAF napi 70-90 bevetésen bombázta Mazari-Sarifot és 
térségét, valamint Északkelet-Afganisztánban a tádzsik 
határ mentén fekvő tálib állásokat. A hathatós légi támo
gatás segítségével az ellenzéki fegyveresek négyórás 
csatában elfoglalták Ak-Kopruk települést, ahol kb. 1000 
tálib fegyverest ejtettek fogságba. Atta Mohamed csapa
tai pedig kb. 8 km-re megközelítették Mazari-Sarifot. Köz
ben Jabal asz Sziráj térségében a légitámadások követ
keztében legkevesebb 15 tálib harckocsi semmisült meg. 
A USAF viszont elveszítette az első Predator kémrepülő
gépét, és lezuhant egy helikopter is, melyben négyen 
megsebesültek.

November 6-ára az ellenzéki fegyveresek ellenőriztek 
három kulcsfontosságú körzetet Mazari-Sariftól délre, az 
ÉSZ csapatai visszaszorították a több helyi jellegű ellen- 
támadással próbálkozó tálibokat. Nem változtatott a hely
zeten az sem, hogy a tálibok harcba vetették az öngyil
kos támadó alakulatukat, az úgynevezett Fidayint is. A 
heves harcokban 200-300 tálib meghalt, 300 fogságba 
esett, köztük Qair mollah, a tálibok parancsnoka is. No
vember 8-án este az ÉSZ erői végső támadást indítottak 
Mazari-Sarif bevételéért. Délkeletről Dosztum tábornok, 
délnyugatról Ustad Atta mudzsahid parancsnok erői nyo
multak előre. Heves harcok után a Pul-e-lmam Bukhri 
hídnál, a várostól délre törtek át. Az ellenzéki fegyvere
sek elözönlötték a repteret és bevonultak a városba. A 
harcokban a tálibok 500 embert vesztettek, és több száz 
harcosuk esett az ellenzékiek fogságába. A Mazari- 
Sariftól nyugatra fekvő Debdadi katonai reptérre, Moha
med Mohakik 800 hazara fegyverese 4 harckocsi és 20 
tüzérségi eszköz kíséretében tört be és foglalta el a 18. 
tálib hadosztálytól. Összesítésben a Mazari-Sarifért folyó 
harcokban a Taliban kb. 2000 embere esett el. Erőik ma
radványai Hérát, illetve Kunduz irányába vonultak vissza.

Mazari-Sarif eleste döntő befolyást gyakorolt az Észak- 
Afganisztánban folyó harcok menetére. Dosztum tábornok 
csapatai november 10-én elfoglalták Taskurgan és Hairatan 
városokat, ezzel felszabadult az üzbegisztáni Termezt 
Mazari-Sariffal összekötő út. Szintén az üzbég Dzsumbis 
milícia vonult be a Sar-i-Pol tartományba és ennek azonos 
nevű fővárosába is. Az ÉSZ erői november 11-én elfoglal
ták a kulcsfontosságú Pul-i-Khumri városát, amely a Kabul 
felé vezető úton fekszik, és a hazara Hizb-i-Vahdat fegyve
resei bevonultak Bámiján városába, s ezzel lényegében ki
űzték a tálibokat Bániján tartományból. De a legfontosabb 
győzelem az északkeleti Talokán visszafoglalása volt, két
napos súlyos harc után. Itt az északiak nagy mennyiségű 
felszerelést -  köztük két harckocsit, aknavetőket -  zsákmá
nyoltak. November 11-én Ismail Kan csapatai visszafoglal

ták Bagdish tartomány fővárosát, Qaleh-ye Now-t és meg
közelítették Herátot is, ahova a volt kormányzó harcosai 
másnap bevonultak.

Az ESZ győzelemsorozatának jelentősége nemcsak a 
visszafoglalt területek nagyságában állt -  ekkor már Afga
nisztán területének 40%-át uralták-, hanem abban is, hogy 
sikerült megroppantani a tálibok fegyveres erejét. A tálib 
hadsereg több ezer embere elesett vagy fogságba esett, és 
mintegy 10-15 ezer harcosukat Kunduznál bekerítették. A 
tálibok elismerték hét tartomány elvesztését, ezek Balkh, 
Jowzjan, Takhar, Samangán, Bámiján, Badghis és Faryab.

Ebben az időben az USA különleges erői önálló akció
kat nem indítottak, viszont ezek irányították a légicsapá
sokat, illetve összehangolták a különféle frakciók tevé
kenységét. November 10-én San Diegoból kifutott a ÜSS 
STENNIS repülőgép-hordozó (fedélzetén 3 századnyi 
F-14/F-18) által vezetett hajóraj, hogy csatlakozzon a 
már harcoló CARL VINSON, THEODORE ROOSEVELT 
és KITTY HAWK repülőgép-hordozókhoz. Az amerikaiak 
az előző héten az Arab-tengerről napi 50-60 bevetésben 
támadták az afganisztáni célpontokat. A szárazföldi tá
maszpontokról pedig naponta 10-15 vadászbombázó és 
távolsági bombázó szállt Afganisztán fölé.

A Taliban összeomlása 
(a háború harmadik szakasza)

Az északi arcvonal összeomlása nehéz helyzetbe hozta 
a Kabul előtt húzódó központi arcvonalat is. A Kabul el
leni támadás november 12-én indult meg, az ÉSZ csa
patai délutánra át is törték a tálibok első védelmi vona
lát, amelyben segítségükre voltak a USAF B-52-es bom
bázói és a US Marines F-18-as vadászbombázói, ame
lyek a légi támogatást biztosították. Az éjszaka leple 
alatt a tálib tankok, teherautók és egyéb járművek elin
dultak kelet és dél felé. így az ÉSZ komolyabb ellenállás 
nélkül vonulhatott be Kabulba és foglalhatta el a fővá
rost. A tálibok visszavonulása eléggé fejvesztetten zaj
lott, az utakon számos harckocsijuk és tüzérségi eszkö
zük maradt hátra.

November 15-éig a Taliban további hét tartományt ve
szített el. A központi országrészben Kabult és Kapiszát, a 
keleti országrészben Kunart, Laghmánt és Nangahárt -  
ahová a volt kormányzó, Junisz Khabisz tért vissza - ,  a 
déli országrészben Ghazni tartományt, a nyugati régió
ban pedig a tálibok kiürítették Shindand repülőterét és 
visszavonultak Farah tartományból is.

November 15-én a tálibellenes pastu törzsi vezetők és 
hadurak csapatai több tartományban összetűzésbe keve
redtek a tálibokkal: Paktia, Paktika, Vardak és Uruzgán 
tartományokban. Az egyik vezető törzsfő, Hamid Karzai 
szövetséget kötött Kandahár egykori mudzsahid kor
mányzójával, Gul Aga Sherzaival, és kb. 3 ezer fegyvere
sük megközelítette Kandahárt, ahol utcai harcok törtek ki 
a tálibok és az ellenséges pastu törzsi harcosok között. 
Az összecsapásokban egyelőre a tálibok kerekedtek 
felül. Közben a tálibellenes pastu erők ellenőrzésük alá 
vonták a délnyugati Nimruz tartományt. A harcokban a 
tálibok is értek el sikereket, visszafoglalták Tarin Kowt vá
rosát, amelyet Hamid Karzai ellenzéki vezető fegyveresei 
nem tudtak megvédeni.

Észak-Afganisztánban a tálibokat két katlanban zár
ták körül. A kisebbiket, Baglán közelében egy-két nap 
alatt felszámolták, de Kunduziért még súlyos harcokat 
kellett vívniuk az ÉSZ erőinek. Kundúzt kb. 12 ezer 
tálib védte (köztük kb. 3 ezerre volt tehető az arab, pa
kisztáni és csecsen harcosok száma) harckocsikkal, tü
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zérséggel megerősítve. Kunduzt keletről Mohamed 
Daud Khan tábornok tádzsik milíciái, míg nyugat felől 
Abdul Rasid Dosztum tábornok üzbég csapatai zárták 
körül. A harcok első hetében kb. ezer tálib esett el és 
további ezret fogságba ejtettek. A katlanban körbezárt 
tálib erőket a USAF gépei napi rendszerességgel bom
bázták.

Mivel a megadás feltételeiben nem tudtak meg
egyezni -  a tálibok ragaszkodtak a velük harcoló „is
zlámista légiósok” sérthetetlenségéhez -  az ÉSZ to
vábbi erősítéseket vezényelt a térségbe: Dosztum tá
bornok legkevesebb nyolc harckocsit, rakétavetőket 
vezényelt a Kunduztól nyugatra fekvő állásaiba. Miután 
pedig 600-an letették előtte a fegyvert, átengedte a te
repet a tádzsikoknak. Daud tábornok november 26-án 
reggel kisebb ellenállás után, 3 ezer fegyverese élén 
és 25 harckocsi támogatásával bevonult Kunduzba, 
ahol többek között 8 harckocsit zsákmányolt és 5750 
foglyot ejtett.

Az ostrom mellékepizódjaként fogolylázadás tört ki, a 
Dosztum főhadiszállásaként is működő Kalaidzsang 
erődben. Az erőd védelme meggyengülhetett, miután 
az üzbég hadúr csapatokat mozgósított Kunduz ellen. 
Ráadásul Dosztum 600 kunduzi foglyát is a vályogból 
épült erődbe zárták, ahol az al-Qaida ötszáz tagját is 
őrizték. Ők aztán géppisztolyokat és kézigránátokat 
szereztek és megpróbáltak kitörni az erődből. A láza
dás leverésére a Dzsumbis milícia 2 ezer fegyveresét 
vonták össze, illetve az USAF B-52-eseit vetették be. 
A lázadásban 800 tálib, 40 üzbég milícista és egy ame
rikai vesztette életét.

November 26-án az Egyesült Államok megindította a 
„Gyors Szabadság” hadműveletet, melynek keretében a 
tengerészgyalogság 1600 fős expedíciós egysége meg
szállta a Kandahártól 90 kilométerre délnyugatra fekvő 
Dolongi repülőteret. Ezzel megkezdődött Kandahár -  a 
tálibok szellemi központja -  bevételéért a végső csata. A 
tengerészgyalogság AH—1 Cobra helikopterei megsem
misítettek egy páncélos járműoszlopot, amely a tenge
részgyalogság ideiglenes támaszpontja, illetve az azon 
belül lévő felszállópálya felé tartott.

Kandahárt kb. 12 ezer tálib és 5 ezer iszlám önkéntes 
védte. A Taliban elvesztette Spin-Baldak városát, ez
zel az ellenzéki fegyveresek elvágták a Kan- 
dahár-Quetta kulcsfontosságú országutat. A Kan
dahár ostromához gyülekező pastu törzsi erőket ame
rikai tengerészgyalogos alegységekkel erősítették 
meg. A városban hamarosan tarthatatlanná vált a tá li
bok helyzete, ugyanis harcosaik tömegesen szöktek 
meg. December 7-én Nakibullah mollah, a város egy
kori katonai parancsnoka bevonult Kandahárba, ahol 
csak Omar mollah testőrsége fejtett ki jelentősebb el
lenállást, de hat T-62-es harckocsijukat a tengerész
gyalogság AH-1 helikopterei gyorsan elintézték. 
Omar mollahnak sikerült megszöknie, s azóta is az af
ganisztáni hegyekben bujkál.

December elején a keleti Nangarhár tartományban a 
Szafi Koh hegységben folytak súlyos harcok. Itt bujkált 
ugyanis Oszama bin Laden kb. 2-3 ezer főnyi testőrsé
gével. A Tora-Bora hegy térségében kialakított al-Qaida 
harcálláspontot főként pastu törzsi erők ostromolták, há
rom harckocsi támogatásával. A levegőből amerikai bom
bázók támogatták a hadműveletet. Fleves harcokban 
nyomultak előre a tálibellenes afgán erők, az al-Qaida 
egyik harckocsiját is zsákmányul ejtve. Ennek ellenére, 
bár az ellenállást december 17-ére legyűrték, Oszama 
bin Ladennek és kétezer fegyveresének sikerült elmene
külnie.

A tálibok bukása után...

A Taliban szervezett ellenállását 2001. december közepé
re megtörték, de az USA legfőbb célját, Oszama bin 
Laden elfogását nem tudták elérni. A pastu nemzetiségű 
Hamid Karzai vezette ideiglenes kormányban az ÉSZ ren
delkezett döntő befolyással, éppen ezért az ország lakos
ságának többségét adó pastuk nem érezték a sajátjuk
nak. A központi kormány tényleges hatalma nem terjedt 
túl Kabul határain, ezt is a NATO-vezetésű 5 ezer fős 
ISAF-erők biztosították. Vidéken, csakúgy mint 1992 után 
a különféle hadurak kezébe került a tényleges hatalom. 
Herátban Iszmail Khan, Shibarghán és Mazari-Sarifban 
Dosztum tábornok, míg Bámijánban Khalili az úr. A déli, 
pastuk lakta országrészbe is visszatértek a tálibok által el
űzött hadurak: Paktiába Padsah Khan Zagran, Kandahár
ba Gul Aga Serzai, Lowgarba Gulbuddin Hekmatjar.

A tálibok is szinte azonnal megkezdték erőik újjászer
vezését, amire alkalmas terepet nyújtott az afganisztá
ni-pakisztáni határ két oldalán fekvő független törzsi sáv. 
2002 nyarán a Hekmatjar vezette Hezb-i Iszlami és a táli
bok szövetséget kötöttek, és létrehozták a Laskar-e 
Fedain-e Iszlami nevű közös szervezetüket, megegyez
tek, hogy koordinálják a megszállók elleni műveleteiket.

A Kabulban állomásozó ISAF-erőkön kívül Kandahár 
térségében mintegy 8 ezer amerikai katona tartózkodott, 
és megkezdődött a reguláris afgán hadsereg felállítása 
is, bár ez meglehetősen vontatottan haladt.

2003 nyarára a tálibok újjáépítették mind katonai, mind 
közigazgatási struktúráikat. Az ellenállási mozgalom új 
neve Szaiful Muszlimin (muszlimok kardja), amelynek 
égisze alatt Afganisztánt öt hadműveleti zónára osztot
ták. A keleti zóna: Kunar, Nangarhar, Kabul, Lowgar, 
Ghazni tartományok; katonai vezetője Gulbuddin Hek
matjar. A déli övezetet Khoszt, Paktia, Paktika tartomá
nyok alkotják, és Szaifullah Manszur és Dzsalaluddin 
Hakami felelősségi körébe tartoznak. A délnyugati, kan- 
dahári övezetet Akhtar Mohamed Ummani szervezi. A 
nyugati Helmad, Oruzgan, Zabol tartományokat magá
ban foglaló övezet parancsnokai Beradar és Dadullah 
mollahok. A hírhedt tálib parancsnok, Anvar Dangar építi 
ki az ötödik középső övezetet, Parván, Kapisza, Vardak, 
Lowgar és Kabul tartományok titkos katonai szervezeteit. 
Ezenfelül még megszervezték az északi parancsnoksá
got is, amely Balkh, Baghlán, Kunduz és Farjab tartomá
nyokban, az északi pastu enklávék területén szervező
dött. Parancsnoka Mohamed Aszim Muttaqi. Hogy a táli
bok sikeresen szervezik az ellenállásukat, jelzi az ellenük 
végrehajtott akciók növekvő száma is: 2002 márciusában 
az „Anaconda” hadművelet, 2003 januárjában a 
„Monguz” hadművelet, 2003 márciusában a „Bátor Csa
pás” és a „Sivatagi Oroszlán” hadműveletek, 2003 júniu
sában a „Megtagadott Menedék”.

Felhasznált irodalom

The Taliban’s military forces (prior to hostilities) 
http://www.janes.com/defence/news/misc/jwa011008_2_n.shtml 
Afghanistan -  INTRODUCTION 
http://www.fas.org/irp/world/afghan/intro.htm 
www.stratfor.com/home/0111072355.htm 
www.infowar.com/survey/01/survey_097016J.shtml 
Ferwagner P. Ákos -  Szélinger Balázs: Oszama bin 
Laden, a terrorista és az arab világ története. 2001 Kisúj
szállás, Szalag Könyvkiadó.
Peter Marsden: A tálibok titkai. Háborúk Afganisztánban. 
2002, Carving Kiadó.
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Nemzetközi haditechnikai szemle

Az U 212 osztályú üzemanyagcellás tengeralattjáró I. rész

2003 májusának elején a Balti-tengeren vízre bocsátot
ták a német haditengerészet legújabb tengeralattjáróját, 
az U 31 -et, amely a Howaldtswerke-Deutsche Werft AG 
(HDW) kiéli hajógyárában készült.

Március 20-án Kiéiben a politikai és a gazdasági élet, 
valamint a haditengerészet neves képviselőinek jelen
létében létrehozták az új 212-es tengeralattjáró-osz
tályt. Összesen négy ilyen hajóegység épül majd. Az 
olasz Fincantieri cég licencben építi az U 212 osztályú 
hajókat az olasz haditengerészet számára, melyek vár
hatóan 2005-ben állnak szolgálatba.

A 212-es hajóosztály a világon az első olyan tenger
alattjáró-osztály, melynek egységei a külső levegőtől 
független hidrogén üzemanyagcellákkal üzemelnek. így 
a víz alatt töltött idő a sokszorosára növekedik. Ez egy 
fontos lépés a Bundesmarine bevethetőségének javítá
sát célzó reformfolyamatban, melynek keretében növel
ni kell a német búvárhajók hatótávolságát, és meg kell 
felelniük az új biztonságpolitikai feladataiknak.

Az új tengeralattjáró-osztály az olaszokkal való 
együttműködésnek nemcsak új megnevezését köszön
heti, hanem az újszerű külsőt is. Egy sekélyvízi U 212- 
nek nem vette volna túl nagy hasznát az olasz haditen
gerészet, az Adriai-tenger egyes részeitől eltekintve. 
Mivel az olasz flotta fő mozgási területe a Földközi-ten
ger, s megnövelt feladatkörük miatt a német búvárna
szádoké is, ezért a németek beleegyeztek a nagyobb 
merülési mélységbe. így született meg a közös terv, az 
U 212A.

Németország 24 db tengeralattjárója az elmúlt húsz év
ben folyamatosan jelen volt a Balti-tengeren, 20-100 mé
ter mélységben járőröztek hadműveleti területükön. A 
tengeraíattjáró flottilla csökkentése ellenére a búvárhajók 
továbbra is pótolhatatlan részét képezik a német haderő
nek. Feladataik közé tartozik a vízfelszíni és víz alatti cé
lok leküzdése, illetve a felderítés. Nem kevésbé fontos 
tény, hogy a tengeralattjárók puszta jelenléte jelentős el
lenséges erőket köt le.

Az U 212-t még a kelet-nyugati konfrontálódás idősza
kában az északi- és balti-tengeri sekélyvízi bevetésekre 
optimalizálták. Az ipari és haditengerészeti szakemberek 
az U 212, ill. U 212A osztályt egyenesen forradalminak 
nevezik, ugyanis számos újítást képvisel.

Lopakodó meghajtás

A legfőbb technológiai ugrást a külső levegőtől független, 
üzemanyagcellás (üc) meghajtás jelenti. Az egyes cellák 
és a hozzájuk tartozó elektronika egy-egy modult alkot
nak. Az üc. berendezés kilenc ilyen modulból épül fel. A 
kémiai reakcióban részt vevő anyagokat (reagenseket) a 
nyomásálló testen kívül tárolják. A hajó alját gyűrűszerű
én körülölelő vékony hengerekben található a szilárd 
fémhidridben megkötött hidrogén. A folyékony oxigént két

tartályban helyezték el a hátsó felső fedélzet fölött. A ki
lenc PEM (polimer-elektrolit membrános) üzemanyagcel
la egyenként 30-50kW teljesítményre képes. Amint a 
hidrogént és az oxigént elegyítik, beindul egy kémiai re
akció, melynek következtében víz PLO keletkezik, és 
elektromos energia szabadul fel, melyet az U 212A meg
hajtására használnak fel.

Az üzemanyagcellák tengeralattjárós felhasználásá
nak lehetőségét már a 70-es években kutatni kezdték. A 
német haditechnikai és beszerzési hivatal a többi külső 
levegőtől független meghajtási mód közül az üzem
anyagcellát választotta az U 212 hajók meghajtási mód
jául. Az üc. berendezés zaj és káros gázkibocsátás nél
kül állítja elő a haladáshoz szükséges villamos energiát. 
A folyamat magas hatásfokú (65%) és minimális a kar
bantartásigénye.

A Siemens PEM üzemanyagcella szilárd polimer-elekt
rolitból áll, amely a hidrogént a katódhoz vezeti, ahol re
akcióba lép az oxigénnel. A cellákat sorban egymáshoz

1. ábra: Egy számítógépes grafika az U 212A változatról
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3. ábra: Az U 212A röntgenrajza. A mélységi merülési kormány a tornyon kapott helyet, látható a hajó első részén a két fedélzet, a 
hátsó szekcióban pedig a folyékony oxigént tartalmazó tartályok

4. ábra: Az U 214 tengeralattjárón a mélységi kormány nem a tornyon kapott helyet, hanem a hajó orrából nyitható ki. A hátsó 
kormányfelületek nem X, hanem + elrendezésűek
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illesztették, s az egész modul egy nyomásálló burokban 
helyezkedik el. Az áramtermelési reakció viszonylag ala
csony hőfokon (80 °C) játszódik le. Afémhidridben a hid
rogénatomok beépülnek a fémrácsba, ahonnan hő hatá
sára kiszabadulnak, és a hidrogéngáz így már elvezethe
tő a reakciótérbe.

A folyamatosan gerjesztett szinkronmotor tömege és 
mérete sokkal kisebb elődeinél. Nagyon jó hatásfokkal 
rendelkezik, és fordulatszáma könnyen szabályozható. A 
villanymotor rendkívül halk üzemű, és hőtermelése is 
igen csekély. A motor közvetlenül hajtja meg az új fejlesz
tésű ferde tollú, hétágú hajócsavart. Kifejlesztésénél a 
mérnökök a lehető legkisebb ellenállású és súrlódású 
előrehaladás megvalósítására törekedtek. Mindig fejtö
rést okozott a hajócsavar forgása által keltett kavitáció, 
mert a keletkező zaj alapján az ellenség könnyen megha
tározhatja a hajó helyzetét.

Alternatív meghajtás

Az üc. berendezés az U 212-es hajóknál csak az 
egyik lehetséges meghajtási mód, ugyanis hibrid 
meghajtásúak. A tengeralattjárók rendelkeznek egy 
csúcsmodern dízel-elektromos meghajtórendszerrel 
is, akkumulátorokkal kombinálva, melyek a hajótest 
aljában a két első fedélzet alatt kaptak helyet. Ezt a 
meghajtási módszert elsősorban különleges helyze
tekben alkalmazzák, ha nagy sebességű manővere
zésre van szükség.

Az U 212 a felszínen dízelmeghajtással is haladhat, 
melyről az MTU 16V 396 típusú dízelmotor gondoskodik. 
A tengeralattjáró Pillér gyártmányú telepeit biztonsági 
okokból csak a hadműveleti zónán kívül töltik fel a dízel
motor segítségével.

Majdnem hangtalan haladás

Az egész meghajtórendszert egy hangtompító modul veszi 
körül, amely elasztikusán illeszkedik a hajó vázszerkezeté
hez. A dízelgenerátoros áramtermelő berendezéseket egy 
duplán rezgéscsillapított, mozgó platformon helyezték el, 
így csökkentve a zajkibocsátást és a vibrációt. A hajótes
ten lévő külső nyílásokat olyan fedelek takarják, amelyeket 
a hidrodinamikailag sima felületek elvét követve alakítottak 
ki. így készítették el a tornyon elhelyezett mélységi merü
lési kormányt és az X elrendezésű farkormányt is. A fark
ormány mögött kapott helyet a hajócsavar, amely így sza
badon foroghat a vízben. Ezzel sikerült elérni, hogy az U 
212 majdnem teljesen hangtalanul haladjon.

A tengeralattjárókat a kibocsátott hő is elárulhatja. Az U 
212-re ez azonban nem igaz, mert az üzemanyagcellás 
meghajtás csupán 80°C hővel jár, ami nem elegendő a 
ma alkalmazott infravörös felderítéshez.

A nyomásálló hajótest nem mágnesezhető (ausztenites) 
acélból készült, s emiatt a mágneses mező alapján kutató 
felderítő repülőgépek nem érzékelik a felszín alatt haladó 
búvárhajót. Az acéltest nagyon stabil és rendkívül rugal
mas. Ez utóbbi nagy fontossággal bír, ha a hajó a tengerfe
néknek ütközik. Az acéltestet műanyag borítás veszi körül.

A hajótest egyéb jellemzői

A tengeralattjáró alakja és mérete csökkenti a víz alatti 
mikrofonokkal (hidrofonokkal) történő passzív azonosítás 
lehetőségét, de a szonáros aktív ping jeles keresésre is

hat. Egyébként a hajó valamennyire tágul a merülési 
mélységhez való alkalmazkodás miatt, de ez nem jelen
tős. Az U 212A pozitív tulajdonságaihoz tartozik még, 
hogy rendkívül mozgékony és sekély vízben is bevethe
tő. A hajó vízkiszorítása megközelítőleg 1400 tonna. A 
tengeralattjáró hátsó szekciója duplafalú, míg az első 
szimpla.

A legénység létszáma 25 fő, így képes három műsza
kos szolgálatot adni, és a körletekben is viszonylag ké
nyelmesen elférnek. Az integrált vezetési és irányítási 
rendszer kezeléséhez váltásonként 3 matrózra van szük
ség. A nyomásálló hajótest első részében egymás fölött 
két fedélzetet rendeztek be. A körletek, a szolgálati helyi
ségek és a gépészeti egységek külön térben helyezked
nek el. Közös helyiséget alkot azonban parancsnoki híd 
és az irányítóterem.

Az U 212 A típust a következő változtatások különböz
tetik meg az alaptípustól: mélyebbre képes merülni, tor
pedóelhárító rendszerrel, halkabban forgó hajócsavarral 
és hidrodinamikailag jobb kialakítású toronnyal rendelke
zik. A nemzetközi együttműködés eredményeképpen a tí
puson kialakítottak egy dokkolási helyet a DSRV-k (Deep 
Submergence Rescue Vehicle -  mélytengeri mentőjár
mű) számára is.

Irányító és tűzvezető rendszerek

Az alap irányító és tűzvezető rendszereket (FÜWES) 
egyesítették, így az alrendszerek hatékony láncot alkot
nak. A navigációs adatok szintén ebbe a rendszerbe to
vábbítódnak. A FÜWES-t (típusa MSI-90U) Norvégiában 
a Konsberg Defence & Aerospace cégnél fejlesztették ki. 
A többfunkciós kezelőszervek és konzolok az irányítóte
remben találhatók, melyekről egyidejűleg akár nyolc cél 
is követhető, s egyszerre négy torpedót lehet rávezetni. 
Az integrált kormány- és vezetési konzol segítségével a 
meghajtás és a gépházi berendezések központilag irá
nyíthatók.

Érzékelők és védelmi rendszerek

A bonyolult DBQS 40 típusú szonár egyik alkotóelemét, 
a hidrofonos kereső berendezés érzékelőhengereit a ha
jó orrának alsó részébe építették be. A közepes frekven
ciájú beérkező hanghullámokat elektromos impulzusok
ká alakítja, amelyek így már kiértékelhetők. Az 
érzékelőrendszerhez tartoznak a hajótest két oldalán vé
gigfutó oldalsó szonárantennák, melyek a holttereket 
pásztázzák. Az oldalankénti három-három FAS-3 típusú 
vevőberendezés a közepes és a nagyfrekvenciájú aktív 
jeleket fogja (mint például a torpedók ping jelei), s egy, a 
toronyban elhelyezett vevőkészülék pedig az ellenség 
szonárjelei után kutat. Ehhez jön még a toronyból ki
eresztett, alacsony frekvenciájú TAS-3 típusú vontatott 
szonárantenna, mely a saját hajócsavar mögötti akuszti
kai holttér ellenőrzésére szolgál. A lehorgonyzott aknák

5. ábra: Oldalnézeti rajz az olasz SALVATORE TODARO 
osztály (U 212) tengeralattjáróról
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kikerülését az STN Atlas Elektronik MOA 3070 típusú 
aktív aknaelkerülő szonár segíti. Külön szenzorok mérik 
a tengeralattjáró által kibocsátott saját zavarszintet.

Az EADS System & Defence Electronics és a Thales 
Defence Ltd. vállalatok alkották meg a német és olasz U 
212 tengeralattjárók elektronikus ellentevékenységet 
végző rendszerét, melynek típusa FL1800U. Az 1800U a 
BRANDENBURG és BREMEN osztályú fregattokon üze
melő FL1800 S-ll rendszer tengeralattjárók számára ké
szült változata.

A hajó érzékelőihez tartoznak a látcsövek (periszkó
pok) is. Az egyik a lézeres távolságmérővel felszerelt, 
Zeiss Optronik SERO 15 típusú támadóperiszkóp. A 
megfigyelő periszkópot optikai távolságmérővel, 
hőképalkotóval és GPS-szel, műholdas helymeghatáro
zóval is ellátták. A periszkópokra erősítették az ELOUM 
(Elektronische Unterstützungsmaßnahme -  elektromos 
támogató tevékenységet végző) antennát és a GPS- 
antennát. A periszkópokkal ellentétben (melyek a nyo

másálló hajótestből indulnak) a többi árboc csak a to
ronyból tolódik ki, melyek (radar- és snorkelárboc, illet
ve két nagy hatótávolságú botantenna). A távolsági 
adók hajó/hajó, hajó/szárazföld, szárazföld/hajó és ha- 
jó/levegő módokban működtethetők. A beszéd, a távíró
jelek és a rövid üzenetek forgalma a VLF-, MF-, HF- és 
VHF-csatornákon zajlik (bár a VLF- és MF-csatornák 
csak a vételre szolgálnak).

Az U 212A hatékony torpedó elleni védelemmel is ren
delkezik. Az STN Atlas Elektronik és az Allied Signal 
ELAC által vezetett konzorcium volt felelős a TAU 2000 
torpedóelhárító rendszer kifejlesztéséért. A közeledő tor
pedó becsapódását zavaróberendezések és 
torpedócsalik alkalmazásával lehet elkerülni. 
A TAU 2000 4 db konténerrel rendelkezik, melyekben 
10-10 vetőcsövet helyeztek el. A vetőcsövekből lövik ki 
az „effectorokat” -  a torpedócsalikat. Ezek olyan kis 
méretű torpedószerű eszközök, amelyek zavaróbe
rendezéseik, hidrofonjaik és nagyon erős akusztikai jele
ik segítségével magukhoz csalogatják a tengeralattjáró
ra kilőtt ellenséges torpedókat. A célt tévesztett torpedó 
így a tengeralattjáró helyett a kilőtt csalik jeleire áll rá, és 
azokat fogja megsemmisíteni.

A hajó közelében bekövetkezett robbanások és az üt
közésék túlélését az acéltest és a tengeralattjáró egész 
szerkezeti kialakítása hivatott biztosítani. A száloptikás 
rávezetésű Triton rakéta rendszerbe állításával a felszín 
alatt haladó búvárhajó képes lesz támadni az őt kereső 
felderítőhelikoptereket.

Torpedók

A búvárhajó fő fegyvere a nehéz DM2A4 Seehecht (Ten
geri sügér) torpedó. Nagy teljesítményű meghajtásának 
köszönhetően az U 212A teljes harci hatósugarán alkal
mazható. A Seehecht torpedót az U 206 osztály hajóin 
már alkalmazott kettős feladatú (víz alatti/felszíni célok) 
DM2A3 típusból fejlesztették ki Franciaországgal és 
Olaszországgal együttműködve. A hat vetőcsövet két 
hármas csoportra osztották. A torpedók kilövése nagy
nyomású vízzel történik, szinte hangtalanul. A javadalma
zás 12 db.

(Folytatjuk)

Szűr Zoltán
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Búcsú a Starfightertol

Több mint ötven évvel azután, hogy 1954. március 4-én 
az első XF-104 prototípus a levegőbe emelkedett az 
Egyesült Államok Légierejének Edwards légitámaszpont
járól, 2004. december 31-ével az olasz légierő kivonta az 
aktív szolgálatból az utolsó F-104S-sel felszerelt egysé
gét. Ezzel egy újabb legenda ér véget, ötvenévi szolgálat 
után befejeződik a hírhedt F-104 Starfighter története. A 
korábbi tizennégy légierő közül ma már egy sem üzemel
teti a gépet, de szerencsére néhány lelkes magánygyűjtő 
tulajdonában maradt még egy pár repülőképes példány.

Érdemes áttekinteni a gép fordulatokban gazdag, és 
végül is sikeres történetét. Sikeres, mert a gyártás 1979- 
es befejezéséig hét országban összesen 2579 példány 
készült el, és 48 évig csapatszolgálatban volt. Sikeres 
annak ellenére, hogy a korábbi időszakban -  különösen 
az F-104G változatnak a nyugatnémet légierőben -  elég 
rossz volt a baleseti statisztikája. A korabeli magyar sajtó 
jeles képviselői a jó ügyhöz méltó buzgalommal, és alig 
titkolt kárörömmel számolgatták a lezuhant F-104-eseket, 
és terjesztették az „özvegycsináló” gúnynevet, megfeledkez
ve arról, hogy a nálunk akkoriban rendszeresítés alatt álló 
MiG-21 -es baleseti statisztikája a százalékos arányokat te
kintve semmivel sem volt jobb. A repülőgép nem volt pilóta
barát, az Egyesült Államok légierejénél rövid ideig szolgált.

A koreai háború tapasztalatait kiértékelve az amerikai 
légierő vezetése arra az elhatározásra jutott, hogy az 
F -86-osnál nagyobb teljesítményű vadászgépre van 
szükség, amely minden szempontból lényegesen felül
múlta a szovjet MiG-15-öst. Meg is határozták a követel
ményeket: sebessége haladja meg a kétszeres hangse
bességet, csúcsmagassága 60 000 láb (több mint 18 000 
m) legyen. A szerződésért folyó versenyben a Lockheed 
győzött a Republic, a North American és a Northrop előtt. 
A később Starfighternek elnevezett gépet a zseniális 
konstruktőr, Clarence L. „Kelly” Johnson vezetésével ter
vezték. (Az ő nevéhez fűződik többek közt a mindmáig 
repülő U-2 létrehozása is.) Az eredmény egy teljesen új
szerű -  abban az időben futurisztikusnak tűnő -  repülő
gép lett, feltűnően rövid fesztávú, nagy mélységű, vékony 
profilú és trapéz alakú szárnyakkal, teljes egészében 
mozgó vízszintes vezérsíkkal (stabilizator), és viszonylag 
hosszú törzzsel, amelynek kialakításakor maximálisan fi
gyelembe vették az akkor új és divatos „területszabályt”.

Fegyverzete a beépített, percenkénti 4000 lövés elmé
leti tűzgyorsaságú, hatcsövű Vulkán gépágyú és két 
AIM-9B Sidewinder levegő-levegő infrafejes rakéta. Haj
tóműve az akkor teljesen új konstrukciójú GE J79, ez 
azonban csak később készült el, és ezért a prototípus az 
utánégető nélküli Wright J65 B3-mal repült. Érdekessége 
még, hogy a két prototípust és a 17 darab YF-104-es kí
sérleti sorozat gépeit a lefelé kilőhető Lockheed C-1 ka- 
tapultüléssel látták el, amit aztán a sorozatgyártású gé
peknél már a felfelé kilőhető C-2 váltott fel, mivel az előb
bi minimális katapultálási magassága a követelmények
nek nem felelt meg.

A sorozatban gyártott gépek jelölése F-104A. Kezdet
ben technikai nehézségek adódtak a hajtóművel (emiatt 
1958. februárban valamennyi F-104A repülését ideigle
nesen leállították) és a gépágyúval. Ez utóbbit csak 
1964-ben a módosított M61A1 gépágyú beépítésével si

került kiküszöbölni. Előbb azonban a géppel két világre
kordot is felállítottak, 1958. május 7-én 27 813 méterrel a 
magasságit, május 16-án pedig 2253,89 km/h-val a se
bességit. Ez volt az első eset a repülés történetében, 
amikor ugyanaz a gép tartotta egy időben mind a magas
sági, mind a sebességi világrekordot. Közben a harcá
szati elvek megváltoztak, és ezeknek az F-104A korláto
zott hatósugara és fegyverzete miatt nem felelt meg, így 
csak hat repülőszázadot szereltek fel vele. A kétkormá- 
nyos változatból mindössze 26 készült. A második ülés 
beépítése miatt elhagyták a gépágyút, és csökkenteni 
kellett a belső tüzelőanyag-tartályok térfogatát is. Továb
bi érdekes különbség, hogy míg az alaptípus az orrfutót 
előre húzza be, addig a kétüléses hátra.

Az F-104C volt a következő változat, amelyet az 
Egyesült Államok légierejében rendszeresítettek, még
pedig a Harcászati Légi Parancsnokság kötelékében, 
mint nukleáris csapásmérő és harcászati vadászbom
bázó repülőgépet. Hajtóműve a továbbfejlesztett és 
nagyobb tolóerejű J79-G E-7A volt, a törzse alá egy 
középső felfüggesztési pontot is kapott a nukleáris 
fegyverek részére. A General Electric 1952-ben a Né
metországból bevándorolt Gerhard Neumann vezeté
sével kezdte meg az Egyesült Államok első nagynyo
mású axiál-kompresszoros repülőgép-hajtóművének, 
a J79-nek a kifejlesztését. Ez egy egy forgórészes, ti
zenhét fokozatú kompresszorral (amit háromfokozatú 
turbina hajt meg) és tíz egyedi égőtérrel ellátott erőfor
rás. Gyorsulása ma is tiszteletre méltó, 4 másodperc 
alatt éri el alapjáratról a maximális fordulatszámot.

Az F-104A és az F-104S alapvető harcászati-technikai adatai
1. táblázat

F-104A F-104S
Hajtómű típusa: J79-GE-3B J79-GE-19
Maximális tolóerő 
utánégetővel: 65,8 kN 79,3 kN
Maximális sebesség: 2,0 M 2,2 M
Szolgálati csúcsmagasság: 17 600 m 18 300 m
Maximális hatótávolság 
póttartályokkal: 2676 km 2943 km
Üres tömeg: 5698 kg 6610 kg
Maximális felszállótömeg: 11 151 kg 14 060 kg

Az F-104 változatai és a legyártott példányszám
2. táblázat

XF-104 2 TF-104G 220
YF-104A 17 CF-104 200
F-104A 153 CF-104D 38
F-104B 26 F-104J 210
F-104C 77 F-104D 20
F-104D 21 F-104S 246
F-104F 30 F-104N 3
F-104G 1127 Összesen: 2579
RF-104G 189
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Az F-104 gyártói és felhasználói
3. táblázat

Felhasználó Darabszám Gyártó
Lockheed USA Kanada Németország Olaszország Japán

USAF 549 409 140
Kanada 238 38 200
Japán 230 23 207
Németország 917 263 604 50
Hollandia 138 14 124
Belgium 112 3 109
Olaszország 395 25 370
Összesen: 2569 765 340 837 420 207

Megjegyzés: Pakisztán, Jordánia és Tajvan használt gépeket vásárolt. A Fokker gyártósoron a főleg német részegységekből összesze
relt gépek Németországnál szerepelnek.

Harminc évig gyártották, és ez alatt több mint 17 000 
példány készült belőle. Az F-104-esen kívül ezzel a 
hajtóművel látták el a McDonnel Douglas-4 Phanto- 
mot, a Convair B-58 Hustlert és a North American 
Rockwell A -5  Vigilante-t is. Utánégető nélküli polgári 
változatát alkalmazták a Convair gyár 880-as és 990- 
es utasszállítóin.

Az erősebb hajtóművű géppel új, 31 513 méteres ma
gassági világrekordot állítottak fel 1959. december 12-én. 
Az F-104C típust alkalmazták Vietnamban kísérő va
dászként, de csak korlátozott számban és mérsékelt 
eredményességgel. A McDonnel Douglas F-4 Phantom 
megjelenése után 1967-ben ki is vonták a körzetből. Két- 
kormányos változata az F-104D volt.

Az amerikai légierő vezetése összességében elége
detlen volt a Starfighterrel, elsősorban a korlátozott ha
tósugár, a kis hasznos terhelés és időjárásfüggő fel- 
használása miatt. A típus sorsa már megpecsételődni 
látszott, amikor váratlan fordulat állt be. Az európai 
NATO-országok nukleáris fegyverek célba juttatására 
alkalmas, hangsebesség feletti többfeladatú harci re
pülőgépet kerestek. Ezzel egy időben Nyugat-Német- 
ország is le akarta cserélni F-84-esekből és - 86-osok- 
ból álló légiflottáját. A tucatnyi lehetséges jelölt közül az 
akkori német védelmi miniszter, Franz-Josef Strauss a 
még csak rajzasztalon létező F-104G-t választotta, 
amivel hatalmas politikai botrányt kavart. Többen nem
zetközi szintű korrupciót emlegettek. Ennek ellenére a 
minden időben bevethető, kis magasságú felhaszná
lásra alkalmas, új repülési műszerekkel, felderítő- és 
célzó lokátorral, valamint inerciális navigációs rend
szerrel és robotpilótával felszerelt, megerősített sár
kányszerkezetű gépből 1959 folyamán 96 darabot ren
deltek a Lockheed cégtől, továbbá 30 kétkormányos 
F-104F változatot is. Ugyanakkor Németországban 
konzorcium alakult a gép licencgyártására. Németor
szág példáját több NATO-ország követte: Kanada, Hol
landia, Belgium, Olaszország és Norvégia, később 
csatlakozott hozzájuk Törökország, Görögország, Dá
nia és Spanyolország is.

A kétkormányos F-104F nem váltotta be a hozzáfűzött 
reményeket, és 1971 végén kivonták a fegyverzetből, he
lyét a hazai gyártású TF-104G foglalta el. Németország 
az F-104-es különböző változataiból összesen 917 dara
bot rendszeresített (beleértve a még nem említett 
RF-104G típusú felderítő változatot is). Harminc év alatt 
közel 2 millió órát töltöttek a levegőben, 298 darab meg
semmisült, s a 2000 német F-104-es pilóta közül 116 az

életét vesztette. Összehasonlítva a korabeli statisztiká
kat, a 6630 repült órára jutó egy megsemmisült repülő
gép nem is túl rossz arány.

Az említett NATO-országokon kívül rendszeresítette a 
Starfightert Japán (gyártotta is), Pakisztán, Jordánia és 
Törökország is. A gép 48 év csapatszolgálat alatt vi
szonylag ritkán vett részt éles harccselekményekben. A 
vietnami háborúban a 479. Harcászati Vadászrepülő 
Wing (Tactical Fighter Wing) három F-104C százada 
vett részt. A hadszíntéren eltöltött 13 hónap alatt 2296 
harci bevetést teljesítettek, ezalatt a földi légvédelem

3. ábra: Norvég használatú F-104G rajza (K.K.)
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nyolc gépet lőtt le, további négy pedig baleset következ
tében semmisült meg. 1967 januárjában a Tajvani-szo
ros egyik vitatott szigetének légterében négy F-104G 
keveredett légi harcba a Kínai Népköztársaság 12 
MiG-19-esével. Ebben a légi csatában két Starfighter 
két MiG-et lőtt le saját veszteség nélkül. 1965-ben az in
diai szubkontinensen dúló háborúban a pakisztáni átépí
tett F-104A-k 265 harci bevetésben vettek részt, és 
négy indiai repülőgépet semmisítettek meg két saját 
veszteség mellett. Az 1971-ben kitört újabb háború 13 
napja alatt a pakisztániakat mintegy 10 jordániai F-104 
segítette. Az indiaiak saját állításuk szerint 5 pakisztáni 
és 4 jordániai F-104-est lőttek le, amiből Pakisztán 
mindössze hármat ismer el.

Végezetül röviden az F-104-es olaszországi szerepé
ről, hiszen az AMI (Aeronautica Militare Italiane = az 
olasz légierő) a típust legtovább üzemeltető szervezet. 
Az első 125 F-104G-t és TF-104G-t 1963-ban kapták 
meg, majd 130 db hasonló típus következett, ezt követte 
1969-ben 165 lényegesen továbbfejlesztett FIAT gyárt
mányú F-104S elfogó változat, melyben Martin-Baker 
katapultülés volt, új fedélzeti lokátor és tűzvezető rend
szer, új inerciális navigációs berendezés, és ami a legfon
tosabb, alkalmas volt a félaktív lokátor vezérlésű AIM-7E 
Sparrow levegő-levegő rakéták indítására is. Ez a válto
zat lett az olaszok alapvető elfogó vadászrepülőgépe. 
1981-ben a megmaradt 153 gépet felújították, és 
F-104S/ASA jelzéssel látták el.

A legfontosabb változás: a gép alkalmassá vált a légi 
célok leküzdésére földháttérben, a minden irányból indít
ható AIM-9L és a nagy hatótávolságú Aspide levegő-le
vegő rakéták alkalmazásával. Az utolsó átépítést 55 har

ci és 15 kétkormányos F-104-esen a kilencvenes évek 
végén hajtották végre, melynek keretében főleg a gépek 
élettartamának megnövelésére törekedtek, de kiépítettek 
a gépből minden olyan berendezést és vezetéket, ami a 
földi célok támadásával volt kapcsolatos, mert ezekre az 
olaszoknak nem volt szüksége.

A Starfighter repülőgép-vezetői szempontból nem ki
mondottan pilótabarát. Kemény, igazi vadászrepülő
gép, különösen érzékeny a hirtelen állásszög-növeke
désre, ha egyszer átesett, ebből a helyzetből többet 
nem lehet kivenni, ezért egy külön berendezés figyel
meztetett az átesési sebesség közeledésére. Először 
megrázta a botot, és ha a pilóta erre sem reagált, egy 
elektrohidraulikus berendezés előrenyomta a botkor
mányt, csökkentve az állásszöget. Nagyon érzékeny a 
keresztirányú kormánymozdulatokra, képes egy má
sodperc alatt kétszer megfordulni a hossztengelye kö
rül. Ez akkor igazán érdekes, ha figyelembe vesszük, 
hogy a MiG-21-esnél a bedöntési sebesség értékét 
90°/s-re korlátozták. Az F-104 vezetése igazi vadász- 
pilótát követelt. Aki ezen a gépen megállta a helyét 
(akárcsak nálunk a MiG-21-esen), annak semmilyen 
sorozatban gyártott repülőgép vezetése nem okozha
tott többé gondot.

A történet véget ért. Egy jeles szereplő lépett le a re
pülés égi színpadáról, és vonult nyugalomba. Mi, akik 
az egykori ellenfelet tiszteljük benne, talán valahol a 
lelkünk mélyén örülünk, hogy nem találkoztunk vele an
nak idején a levegőben, csak most évek múltán, múze
umban.

Varsányi Mihály

Nemzetközi védelmi fórum közép-Eurqpa szívében

7.  Kö z é p - E u r ó p a i  V é d e l m i  F e l s z e r e l é s  
é s  R e p ü l é s i  S z a k k i á l l í t á s

2 0 0 5 .  N O V E M B E R  2 3 * 2 6 .

HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

m  pmdH L '■ : j p !  ' i :

Legyen jelen ön is kiállítóként 
Közép-Kelet-Európa vezető védelmi ipari szakkiállításán!

Új árucsoportok: polgári- és sportrepülők, repülőtéri felszerelések

Jelentkezés és további információ:
HUNGEXPO Rt.

Tel.: 263-6537, fax: 263-6340 
e-mail: cplusd@hungexpo.hu 

Internet: www.cplusd.hu

24 HADITECHNIKA 2005/2



Az Amerikai Egyesült Államok rakétaelhárító rendszerei I. rész

A második világháború egyik következménye volt a bal
lisztikus rakétafegyverek megjelenése a nagyhatalmak 
fegyvertárában. Az Egyesült Államok a háború vége felé 
különleges alakulatot állított fel a német rakétafejlesztés
sel kapcsolatos dokumentumok és rakétatudósok felku
tatására és a tengerentúlra csempészésére. Ennek az 
akciónak eredményeként települt át Amerikába, és bújt ki 
a felelősségre vonás alól Wernher von Braun, aki az 
amerikai rakétatechnika és a későbbi holdutazás egyik 
legismertebb alakjává vált.

Nem sokkal a háború vége után az amerikai fegyveres 
erők vezérkara kezdeményezte a német A4 (V2) ballisz
tikus rakéták elleni védelem lehetőségeinek kutatását. A 
Thumper és Wizard fedőnevű kutatások igazolták, hogy a 
védekezés akár elhárító rakétákkal, akár az akkor még 
megvalósíthatatlan mikrohullámú vagy részecskesuga
rakkal lehetséges.

A szovjet rakétafejlesztésekről érkező hírszerzői jelen
tések hatására a US Army 1955-ben a kutatások ered
ményeire támaszkodó rakétaelhárító fegyverrendszer lét
rehozását rendelte meg. A fejlesztés eredménye az 
1956. november 15-én Nike Zeus nevet kapott program 
lett. A Védelmi Minisztérium (DoD) 1956. decemberben 
kiadott direktívája a hadsereg rakétáinak hatótávolságát 
320 km-ben maximálta, így a Nike Zeus rendszer felada
tául a légkörbe belépő robbanófejek elfogását szabták 
meg, a légkörön kívüli megsemmisítés lehetősége akkor 
nem jött szóba.

A Nike Zeus rendszer

A Nike Zeus rendszer létrehozása komplex fejlesztést 
igényelt. A rendszer fő elemei a ZÁR (Zeus Acquisition 
Radar) távolfelderítő lokátor, a DR (Discrimination Radar) 
célmegjelölő lokátor, a TTR (Target Tracking Radar) cél
követő lokátor, az MTR (Missile Tracking Radar) elfogó
rakéta-követő lokátor és a Zeus-A elfogórakéta voltak.

A ZÁR lokátor egy háromszög alakú adóantennából és 
egy 25 m átmérőjű, mintegy 1000 t tömegű, Luneberg- 
lencse rendszerű vevőantennából állt. A 27,5 m magas 
rozsdamentes acél „sugárformáló” kerettel körbefogott 
forgó adóantenna mindhárom felülete sugárzott, biztosít
va a folyamatos működést. A ZÁR a közeledő interkonti
nentális ballisztikus rakétát 2400 km távolságból észlelte 
és a korai riasztás mellett meghatározta a támadó rakéta 
feltételezett célterületét.

A rakéta légkörbe belépő robbanófejének követését 
ezután az elhárító rakétabázison egy hasáb alakú be
tonépítmény tetejére telepített, gömb formájú védőbur
kolattal ellátott DR lokátor vette át, és szétválasztotta a 
valódi robbanófejet az esetleges megtévesztő „csali” re
pülőtestektől, illetve a visszahulló rakétadaraboktól. A 
DR lokátor volt a világon az egyik első radarberende
zés, amelynek vezérlésében már részben elektronikus 
letapogatási módszert használtak (hibrid üzemmód). A 
hatalmas berendezés létrehozása meghaladta egy-egy 
gyártó lehetőségeit, azért kifejlesztése az RCA, a Sper
ry Rand és a General Electric együttműködésének ered
ménye volt.

A kiválasztott valódi robbanófejet a TTR lokátor követ
te nyomon, és meghatározta a föld alatti silóban elhelye
zett elhárítórakéta indítási paramétereit. A Zeus rakétát 
az MTR lokátor vezette a célra, a pályamódosítások rá
diókapcsolat útján történtek. A TTR és MTR lokátorok a 
Nike Hercules rendszer radarjainak felnagyított változatai 
voltak.

A rendszer fővállalkozója a Bell Western Electric cég 
volt, a kétfokozatú LIM-49 Nike Zeus-A rakétát a Douglas 
repülőgépgyár fejlesztette ki a SSM -A-25 (később 
MIM-14) Nike Hercules légvédelmi rakéta alapján.

A Nike Zeus-A rakéta fő adatai
Hossz: 13 350 mm
Kormánysíkok fesztávolsága: 2980 mm
Rakétatest átmérője: 910 mm
Induló tömeg: 4980 kg
Végsebesség: > M4
Hatótávolság: 320 km
1. fokozat: Thiokol TX-135 szilárd

tüzelőanyagú rakéta
1. fokozat tolóereje: 1800 kN
Robbanófej típusa: W-31
Robbanóerő: 20 kt
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A Nike Zeus-A jelű rakéta első kísérleti indítását 
1960. márciusban hajtották végre. A rendszert nagyvá
rosok védelmére fejlesztették ki. Első lépcsőként 10 
milliárd dollár ráfordítással 69 üteget terveztek telepíte
ni egyenként 50 rakétával, második ütemben ezt 15 
milliárd dollár költséggel 120 ütegre szándékoztak bő
víteni.

A ZÁR és DR lokátorokat két helyen telepítették: az 
Egyesült Államokban a hadsereg White Sands kísérleti 
telepén és a Csendes-óceán Kwajalein-szigetén az ABM 
rendszerek üzemi próbáira létrehozott kísérleti telepen.

Időközben 1957-ben a Védelmi Minisztérium feloldotta 
a 320 km-es hatótáv-korlátozást, így lehetővé vált a had
sereg számára is a légkörön kívüli elfogás. A feladat ellá
tására megkezdték a Nike Zeus-B háromfokozatú elhárí
tórakéta kifejlesztését.

Az XLIM-49A Nike Zeus-B a Zeus-A első fokozatának 
és irányító rendszerének felhasználásával kialakított telje
sen új háromfokozatú elfogórakéta volt. Mivel feladata mó
dosult, és az elfogást immár a légkörön túl tervezték, töb
bé nem volt szükség a háromszög alakú nagy kormányfe
lületekre. Ezek helyett a világűrben manőverezőképesség 
biztosítására a termonukleáris robbanófejet hordozó har
madik fokozatot kis kormányfúvókákkal látták el.

A Nike Zeus-B rakéta fő adatai
Hossz: 14 700 mm
Kormánysíkok fesztávolsága: 2440 mm 
Rakétatest átmérője: 910 mm
Induló tömeg: 10 300 kg
Végsebesség: > M4
Hatótávolság: 400 km
Legnagyobb elfogási magasság: 280 km
1. fokozat: Thiokol TX-135 szilárd

tüzelőanyagú rakéta
1. fokozat tolóereje: 2000 kN
2. fokozat: Thiokol TX-238 szilárd

tüzelőanyagú rakéta
3. fokozat: Thiokol TX-239 szilárd

tüzelőanyagú rakéta 
Robbanófej típusa: W-50Y3
Robbanóerő: 400 kt

Az elfogás 320-400 km magasságban történt, a táma
dó robbanófejet nukleáris robbantás semmisítette meg. 
Ez a módszer növelte a légkör sugárszennyezettségét, 
de a kor színvonalának megfelelő rávezetési rendszer 
pontatlanságát kiküszöbölve néhány kilométer átmérőjű 
térben hatásos volt.

A Nike Zeus-B rakéta első kísérleti indítására 1961 
szeptemberében került sor. Az első sikeres elfogás 1962. 
júliusban -  több mint egy évvel a szovjet V-1000 elfogó
rakéta sikeres kipróbálása után -  történt, amikor a raké
ta egy SM-65 Atlas interkontinentális rakéta visszatérő 
robbanófejét semmisítette meg. A Zeus-B rakétával 
1963 májusában eredményesen semmisítettek meg egy 
műholdat. 1963 júniusától 1966 májusig egy Nike 
Zeus-B rakétát állandó harckészültségben tartottak a 
csendes-óceáni Kwajalein-szigeti kísérleti telepen.

A kísérletek azonban egyértelműen a Nike Zeus rend
szer alacsony hatékonyságát mutatták. A mechanikusan 
működtetett radarok nem tették lehetővé több cél egyide
jű követését. A valódi és megtévesztő célok szétválasztá
sa a DR radarral igen rossz hatásfokkal valósult meg. A 
Zeus-B rakéta a célokat csak a légkörbe való belépésük 
előtt tudta befogni. Ezért a hadsereg vezetése a Nike 
Zeus rendszer lehetőségeinek fokozására annak újrater
vezését határozta el, egyrészről elektronikus fázisvezér

lésű radarok alkalmazásával, másrészt a Szovjetunió 
hadrendjében időközben megjelent tengeralattjárókról in
dítható ballisztikus rakéták elleni védelem képességével. 
A rendszernek a Nike-X elnevezést adták.

Az új Nike-X rendszer kifejlesztésére irányuló munkák 
az 1960-as évek első felében indultak meg. A rendszer 
részeként két fázisvezérelt radart fejlesztettek: a távolfel
derítő MAR (Multifunction Array Radar) és a rakétabázis
ra telepített célkövető-rakétairányító MSR (Missile Site 
Radar) berendezéseket. A Zeus-B alapján fejlesztendő 
Nike Zeus-EX rakéta megépítésére a Western-Electric 
és a Douglas kapott megrendelést.

4. ábra: Az ellenrakéta manőverező harci része
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Az MSR radarberendezést az alapnál 68,5 m 
élhosszúságú, 23 m magas csonka gúla alakú építményben 
helyezték el. Az építmény 1,3 m vastag betonfalai egy esetle
ges nukleáris támadás hatásaitól is megvédték az érzékeny 
berendezést. A 35° hajlásszögű oldalfalakba építették az 
5001 sugárzó elemből álló 4 m átmérőjű antennákat. A négy 
fázisvezérelt antennacsoport az E/F sávokon működött, és 
360°-os megfigyelést tett lehetővé több mint 1100 km 
hatótávolsággal. Az alkalmazott antennaelemek nagy száma 
folyamatos üzemet biztosított még a karbantartások idejére is.

A prototípus MSR radarállomást 1968. szeptemberben 
helyezték üzembe a kwajaleini kísérleti telephez tartozó 
Meck szigeten. Ez a kísérleti berendezés azonban csak 
két antennacsoportot tartalmazott, egyet-egyet északke
leti és északnyugati irányban.

A LIM-49A Zeus-EX rakéta aerodinamikai kialakítása 
a Nike-X rakéta bevált megoldásait követte.

A Zeus-EX rakéta fő adatai
Hossz: 16 825 mm
Kormánysíkok fesztávolsága: 2980 mm
Rakétatest átmérője: 1070 mm
Induló tömeg: 13 100 kg
Végsebesség: > M4
Hatótávolság: 750 km
Legnagyobb elfogási magasság: 550 km 
1. fokozat: Thiokol TX-500 szilárd
tüzelőanyagú rakéta
1. fokozat tolóereje: 2200 kN
2. fokozat: Thiokol TX-454 szilárd
tüzelőanyagú rakéta
3. fokozat: Thiokol TX-239 szilárd
tüzelőanyagú rakéta
Robbanófej típusa: W-71
Robbanóerő: 5 mt, fokozott termikus

röntgensugárzású

A Sentinel rendszer

1967. szeptember 18-án Kennedy elnök védelmi minisz
tere, Robert McNamara a szovjet és kínai rakétaveszély 
ellensúlyozására bejelentette a Sentinel (Őrszem) raké
tavédelmi rendszer létrehozását. Tekintettel a Szovjetuni
óval folytatott fegyverzetcsökkentési tárgyalásokra, fő ve
szélyként Kínát jelölte meg. A Sentinel rendszer hadrend
be állítására 5 milliárd dollárt szántak, ez nem tartalmaz
ta a fejlesztési és fenntartási költségeket.

A Sentinel rendszer fő elemei: a PAR (Perimeter Acqui
sition Radar) röppályafigyelő lokátor, az MSR (Missile 
Site Radar) célkövető-rakétairányító lokátor, valamint két 
rakétatípus, a légkörön túli elfogó Zeus-EX, amelyet a 
program bejelentésekor Spartan névre kereszteltek át, és 
az új fejlesztésű légköri elfogó Sprint. A tervek szerint a 
Sentinel rendszert 17 bázis alkotta volna, 15 az Egyesült 
Államok területén és egy-egy Alaszkában, illetve a Ha
waii-szigeteken. A rendszer távolfelderítő részét 6 PAR 
radar képezte volna, öt az Egyesült Államok területén és 
egy Alaszkában. A 17 bázis közül a földrajzi helyzet függ
vényében 7 bázison 4 antennás, 4 bázison 2 antennás és 
6 bázison egyantennás MSR lokátort terveztek.

A General Electric cég New York állam Syracuse váro
sában működő részlege által kifejlesztett AN/FPQ-16 PAR 
lokátor a korábbi AN/FPS.85 távolfelderítő radar továbbfej
lesztése volt. A lokátort az alapjánál 61 m élhosszúságú, 
40 m magas csonka gúla alakú építményben helyezték el, 
amelynek mind a négy oldalát antennák képezték. A mint
egy 30 m átlójú, nyolcszögletű aktív sugárzó 6600 elektro

nikusan vezérelt dipólelemből állott, amelyek sugárzási tel
jesítménye egyenként 1,1 kW, az aktív antenna össztelje
sítménye 7,26 MW, hatósugara 3300 km volt. A berende
zés energiaszükségletét a földfelszín alá telepített saját 
védett áramfejlesztő telep szolgáltatta.

A Sentinel program későbbi törlése miatt csak egyetlen 
PAR állomás létesült egy antennafelülettel a légierő Eglin 
támaszpontján, amely ma is működik, és 120° letapoga
tási szöghatáron belül biztosítja az Egyesült Államok vé
delmét az észak felől jövő estleges ballisztikus rakétatá
madások ellen.

A Sprint rakéta kifejlesztésére a Martin Marietta cég ka
pott megrendelést 1964 márciusában. A Martin cég már 
rendelkezett megfelelő gyakorlattal az újszerű rakéta ki- 
fejlesztéséhez, mert 1959 óta foglakozott gyorsreagálású 
„utolsó védővonal” rakéták létrehozásával. Előkísér- 
leteket folytattak HIBEX (High Boost Experiment) és
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Squirt rakétákkal. Ez utóbbi tekinthető a Sprint előfutárá
nak, a rakéta második fokozata hasonló volt, mint később 
a Sprint rakétáé. A Squirt rakétával 1964. július 14-én 
hajtották végre az első sikeres indítási kísérletet.

A DARPA (Védelmi Tudományok Kutató Ügynöksége
1970. december 23-án) és a hadsereg által kezdeménye
zett Defender program részeként fejlesztett HIBEX raké
ta feladata a visszatérő robbanófejek elfogása volt 6 km- 
nél alacsonyabb magasságban. Ekkor a robbanófej se
bessége 3000 m/s, így alapfeltétel volt a rendkívül gyors 
reagálás. Az 5200 mm hosszú HIBEX rakéta ezért az in
dítást követő 0,25 s alatt 400 g gyorsulással hagyta el a 
silót. A rakétát giroszkópos rendszer vezérelte, de mivel 
a mechanikus giroszkópok a rövid idő alatt nem gyorsul
tak fel a szükséges fordulatszámra, a HIBEX-nél -  első
ként -  lézergyűrú's giroszkópot alkalmaztak. A rakétával 
1965-ben hét kísérleti indítást végeztek.

A Sprint elfogórakéta a rakétatechnika csúcsát jelentet
te. 100 g gyorsulással indult, és 5 s alatt M10 sebességet 
ért el. Szerkezeti kialakítása 25 000 g gyorsulás elviselé
sét tette lehetővé, így egy esetleges közeli nukleáris rob
banás mechanikai hatásai ellen is védett volt. A rakéta 
számára a Védelmi Minisztérium vélhetően a LIM-99 tí
pusjelet jelölte ki, de a típusjel tényleges alkalmazására 
hivatalos források nem utalnak.

A kétfokozatú, kúp alakú repülőszerkezet indítása siló
ból történt, szilárd tüzelőanyagú gázgenerátor segítségé
vel. A gázdugattyú által több mint M1 sebességre gyorsí
tott rakéta áttörte a silót lezáró membránt, majd a dugaty- 
tyú a siló pereménél megállt, beindult a rakéta saját hajtó
műve, és a rakéta az elfogandó céltárgy irányába fordult 
el. Az indítást közvetlenül követő célra irányítás csökken
tette a későbbi iránymódosítások szükségességét, és le
hetővé tette a gyors elfogást. Az első fokozat égésideje 
igen rövid volt, a második fokozat az indítás után mind
össze 1,2 s késleltetéssel gyújtott. Az iránymódosítás az 
első fokozat égése alatt folyadékbefecskendezéssel, a 
második fokozat repülése alatt kis aerodinamikai kor
mányfelületekkel történt. A rakéta a légköri súrlódásból 
keletkező mintegy 3400 °C felület hőmérséklet elvonásá
ra elhasználódó (ablazív) fenolszilikon hővédő bevonatot 
kapott. A rakétatest körül repülés közben plazmaburok 
alakult ki, amelyen azonban az 1° szögtartományban 1 
MW energiával sugárzó MSR irányító lokátor jelei át tud
tak hatolni. A rakéta irányítása olyan pontos volt, hogy a

kísérletek folyamán az irányító lokátort el kellett hangolni, 
hogy a rakéta ne találja telibe a légkörbe visszatérő rob
banófejet. Az elfogás teljes ideje az indítástól 15 s volt.

A rakétát W-66 típusú 10 kt robbanóerejű fokozott ne
utronsugárzású nukleáris robbanófejjel látták el, amely a 
célt 1,5 és 30 km magassági határok között kettős hatás
sal, a robbanás közvetlen mechanikai hatásával és a 
nagy sebességű neutronáramlás hatásával semmisítette 
meg.

(Folytatjuk)

Villányi György

I KECSKEMÉT
HELYŐRSÉG
TÖRTÉNETEM T Ö R I
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Kenyeres Dénes

Kecskemét helyőrség története (1848-2004)
A szerző átfogó, összefoglaló művet írt a Kecskemét városában állomásozó 
helyőrségekről és az érintett alakulatokról. 1848-tól előbb magyar királyi, 
majd honvéd, majd császári gyalogos és lovas alakulatok állomásoztak a 
helyőrségben. Az alföldi tájegység miatt mindig szerepeltek huszár és 
fogatolt csapatok. Ismertetésre kerül az 1867-1914 közti időszak, az I. 
világháború, az 1918-19-es forradalmak, majd 1919-1945 közötti korszak.
A szerző tárgyalja a kecskeméti honvédek részvételét а II. világháborúban, 
és a repülőalakulatok felállítását 1936-1944 között.
A háború utáni időszak az 1945-1949, majd 1950-1956 közötti fejezetre 
oszlik. Egyaránt szerepel a szárazföldi erők és repülőcsapatok működése 
1956-ban és 1957-2004 között. Végül a Kecskeméten települt egyéb katonai 
szervezetek rövid bemutatása következik.

A szerző magánkiadása, Kecskemét, 2004.
544 oldal, 291 fotó
Vásárolható: Kecskeméti szaküzletekben vagy a szerzőtől 3800 Ft-os áron. 
Telefon: 06/76-323-175
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Az AC-119G és AC-119K története

Az AC-119G angol elnevezésére, a „gunship” szóra iga
zából nincs magyar megfelelő, általában „légi ágyúna- 
szádnak” szokták nevezni az ebbe a kategóriába tartozó 
felfegyverzett szállítógépeket. Először az általános szállí
tóhelikoptereket nevezték így, majd merev szárnyú társa
ik is ezt a megjelölést kapták. Ez utóbbi repülőgépek ta
lán a világ legegyedibb kialakítású és feladatkörű CAS 
(Close Air Support -  közvetlen légi támogató) harci esz
közei.

Az alapötlet a második világháború alatt született meg 
G. C. MacDonald alezredes fejében, aki arra a problémá
ra keresett megoldást, hogy hogyan lehetne hatékonyab
bá tenni a földi célok támadását. Ugyanis a csapásmérő 
repülőgépeknek ahhoz, hogy elláthassák feladatukat, 
több rácsapást kellett végezniük, ez pedig nem volt sem 
gazdaságos, sem biztonságos. Az ötlete az volt, hogy a 
gép folyamatosan támadja a kijelölt célpontot, ahelyett 
hogy újból és újból rövid rácsapásokat végez. A tervet, 
bármilyen ígéretesnek hangzott is, elvetették.

Az AC-47-es „Spooky”
(Gunship I. projekt)

Az ötlet a vietnami háború alatt került ismét elő, annak 
kapcsán, hogy a Ho Si Minh-ösvényt nem tudták megfe
lelően ellenőrizni és támadni az Egyesült Államok légi
erői. Ennek fő oka az éjszakai mozgás és a lombkorona 
sűrűsége volt. Mindezek mellett a szárazföldi csapatok 
támogatására is szükség lett volna egy hatékonyabb légi 
eszközre.

1963-ban John Simmons kapitány bebizonyította, hogy 
egy repülőgép körpályán repülve képes a célokat folya
matosan tűz alatt tartani. Az áttörés 1964 augusztusában 
következett be, amikor is a kapitány egy C-131-es fedél
zetére szerelt 7,62 mm-es Minigun géppuskával kitűnő 
tesztlövészetet végzett a Mexikói-öbölben. Szeptember
ben egy öreg C-47-es Dakotát/Skytraint szereltek fel há
rom darab SUU-11B/A géppuskakonténerrel (amelyen 
szintén Minigunok voltak). Ronald Terry kapitány addig- 
addig kardoskodott a terv mellett, amíg engedélyezték a 
repülőgép kipróbálását éles körülmények között is Viet
namban.

Az új harceljárásnak voltak ellenzői is, így például Wal
ter Sweeney tábornok, a Harcászati Légierő parancsno
ka nem látta életképesnek a tervet, és féltette a csatahe
likopterek jövőjét.

Terry és csapata 1964 decemberében érkezett Dél-Vi- 
etnamba. A gép az első bevetések során óriási eredmé
nyeket ért el, a 24-ére virradó éjszakán sikerült visszaver
nie a vietkongok támadását egy előretolt állás ellen. Ettől 
kezdve „Spooky”-ként (ijesztő) emlegették.

Ezek után kerülhetett sor a további gépek átalakításá
ra, amelyek vietnami alkalmazásuk alatt (1964-69) hat
hatós támogatást nyújtottak 3926 amerikai állás védel
ménél, mintegy 97 millió kilőtt tölténnyel kb. 5300 ellen
séges katonát öltek meg. Fedélzeti lőszer-javadalmazá
suk 21 000 db 7,62 mm-es töltény -  minden ötödik nyom
jelzős -  volt. Ez hihetetlen tűzijátékot produkált egy-egy 
éjszakai bevetés során. A Minigunok tűzgyorsasága

6000 lövés/perc körül van, de ezt a felére csökkentették. 
A felszerelés részét képezte még 56 darab világítóbom
ba, amelyeket kézzel dobtak ki az ajtón.

A személyzetet hét fő, a két pilóta, a navigátor, két 
fegyverkezelő, a rakodótiszt (load master) és a fedélzeti 
mérnök alkotta. A bevetéseket általában 3000 láb (kb. 
1000 m) magasságban, 130 csomós (kb. 230 km/h) se
bességgel hajtották végre.

Összesen 57 db AC-47-est alakítottak át, illetve állítot
tak szolgálatba. Néhányat Latin-Amerikában alkalmaz
nak, felkelők és drogbárók ellen.

Az AC-130 „Spectre”
(Gunship II. projekt)

A gunshipek csúcsa. Vietnamban 1964-től kezdtek alkal
mazni C-130-asokat az Ösvény megfigyelésére. Olyan 
sikeresnek bizonyult a típus, hogy elhatározták felfegy
verzésüket. Ez négy darab Minigunt és ugyanennyi M61- 
es Vulcant jelentett. Ez utóbbi gépágyú 20 mm-es űrmé
rettel rendelkezik.

A sikeres próbák (1967. június-december) után az 
USAF megrendelte hét darab JC-130-as átalakítását. A 
megrendelést az LTV Systems kapta, a munkát a texasi 
Greenville-ben végezték el. Az új gépek típusjelzése 
AC-130A lett. 1969 közepére már az összes (hét széria 
és egy proto) példány szolgálatba állt, a 16. SOS-nél. A 
kilencedik gépet már más fegyverzettel látták el (a Sur-

1. ábra: Az AC-119G fedélzetére beépített Minigun 
fegyverek

2. ábra: Az AC-119G Shadow repülés közben
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prise Package programon belül): a két Vulcan helyett két 
40 mm-es Bofors L40/60 gépágyút kapott. A felderítő 
rendszer egyik érdekes eleme volt a Black Crow, amely a 
teherautók gyújtásrendszerének impulzusait érzékelte. A 
kedvező tapasztalatok alapján a többi gépen is lecserél
ték a fegyverzetet, a célzó- és felderítő rendszereket mo
dernizálták, és új hajtóműveket kaptak. Ezek a gépek 
1970-től már AC-130E jellel repültek. A Minigunokat fo
kozatosan kiszerelték. Ahogyan erősödött a vietkong 
csapatok légvédelme, úgy vált szükségessé egy olyan 
eszköz felszerelése, amely képes nagyobb távolságból 
kilőni a célpontját. Ez a törekvés eredményezte a valaha 
repülőgépre épített „legkeményebb” csöves tűzfegyver, a 
105 mm-es, M102-es tarack beépítését. A gép így alkal
massá vált akár közepes harckocsik leküzdésére is. Eh
hez azonban teljesen új célzó- és lokátorrendszert ka
pott. A vietnami konfliktust ilyen konfigurációban fejezte 
be a típus, amellyel több mint 10 000 teherautót semmi
sítettek meg, de elvesztettek öt gépet.

Nemsokára kidolgozták a típus „H” változatát, ennek a 
fegyverzete nem (két Vulcan, egy Bofors és az M102-es), 
csak a fedélzeti berendezései változtak.

A legmodernebb jelenleg alkalmazott változatot „U” je
löléssel látták el. 1994-ben kezdték meg 13 db rendsze
resítését. Ennél a változatnál már egy 25 mm-es, 
GAU-12-es gépágyút alkalmaztak a két Vulcan helyén. 
Ezt a célzórendszer nagymértékű korszerűsítése tette le
hetővé, miáltal szükségtelenné vált a korábbiakban alkal
mazott, óriási mennyiségű lőszert felhasználó „tűzeső”. 
Ezen célzórendszer fő elemei az F-15E Strike Eagle gé
pen is alkalmazott APG-70 radar és a legmodernebb 
infravörös érzékelők. Ezeket természetesen a gép bal ol
dalába, a fegyverek mellé építették be. Az „U” bevezeté
sével megkezdték a legrégebben rendszerben álló válto
zat, az „A” kivonását. Ezen példányok már a „felnőttkort” 
taposták, hiszen a vietnami konfliktus óta rendszerben 
álltak.

4. ábra: Az AC-19K és egy A-1 Skyraider a levegőben

A gépek a vietnami háború befejezése után minden 
olyan konfliktusból kivették a részüket, amelybe az Egye
sült Államok valamilyen módon belekeveredett. így pél
dául ott voltak az iráni túszszabadító akciónál, 1983-ban 
Grenadában, az 1989-es panamai puccsnál, az iraki 
konfliktusoknál, Jugoszláviában, Szomáliában, Afganisz
tánban és még számos, többnyire titkos, hadműveletben.

Összesen 43 darab AC-130-as készült.

Az AC-119G „Shadow” és К „Stinger”
(Gunship III. projekt)

1967 végén keresni kezdték az öreg AC-47-esek utódját. 
Két típust találtak alkalmasnak erre a szerepkörre: az 50- 
es évek színvonalát képviselő C-119 Flying Boxcart és a 
vadonatúj C-130 Herculest. Flivatalosan ez utóbbi lett az 
utód (Gunship II.), de a szállítóflotta túlterheltsége miatt 
nem tudtak a harci bevetésekre megfelelő mennyiséget 
átalakítani. így került képbe az idősebb konstrukciójú Fly
ing Boxcar. Az átalakítást a Fairchild-Fliller Corp. végezte 
a floridai Saint Augustine-ben.

A C—119-es egy közepes szállítógép volt, két légcsava
ros hajtóművel, osztott farokrésszel. Sok példány a légi
erő tartalékában repült, így gyakorlatilag készen álltak az 
átalakításra. Kétfajta típust alakítottak ki, ezek a G és К 
jelölésűek. A leglényegesebb különbség az volt, hogy а К 
kapott két sugárhajtóművet, hogy kiegészítse az alapjá
ban véve gyenge légcsavaros meghajtást. A fegyverzetét 
kiegészítették egy Vulcan gépágyúval, valamint a felderí
tő berendezései is fejlettebbek lettek. Éppen ezért jóval 
drágábbá vált, mint a G változat. Gazdaságossági okok
ból úgy határozott a USAF vezetése, hogy egy vegyes 
flottát hoz létre, amelyben mindkét változatból 16-16 da
rab repülőgép lesz, ezek mellett pedig 10-10 darabot 
még átalakítanak tartaléknak, az esetleges veszteségek 
pótlására.

Az AC-47-es igazi utódjának a G modell tekinthető. 
Nem sokkal lett jobb, mint elődje, csak „jobban felöltöztet
ték”: eggyel több Minigun-konténert kapott, valamint több 
lőszert szállíthatott. Ezeket a kezdeti rendszereket ké
sőbb lecserélték a General Electric M XlM 70-es, szintén 
Minigunt tartalmazó, de már kifejezetten gunshipek szá
mára tervezett rendszerrel. Fedélzeti lőszerkészlete 
50 000 darab 7,62-es töltényt tartalmazott nappali, míg 
35 000 lőszert és 60 darab világítóbombát éjszakai beve
tésekhez.

Az átalakításra kijelölt gépeket a légierő tartalékához 
tartozó 434. csapatszállító ezredből vonták ki, és ez az 
alakulat adta a későbbi harci gépek személyzetének 
nagy részét is.

A fegyverzet mellett a felszerelés részét képezte egy 
AVQ-8-as, 20 kW teljesítményű xenon fényszóró, éjsza
kai megfigyelőrendszer (NOS -  Night Observation Sight), 
amely a csillagok és a Hold fényének felerősítésével na
gyon tiszta képet tudott adni a célterületről. Ennek a 
rendszernek a legnagyobb „ellensége” maga a repülőgép 
volt, mivel tüzelés közben a nyomjelzők és a torkolattü- 
zek akkora fényhatást produkáltak, hogy ki kellett kap
csolni. Ezért célfelderítésre a leginkább használt eszköz 
a világítóbomba lett, amit egy LAU-74Ajelű eszközből lő
hettek ki, a készlet 60 darab volt. A célzást a General 
Precision tűzvezető rendszer segítette, amit a TRW nevű 
eszköz egészített ki. Ez utóbbi feladata a saját csapatok
ra való tüzelés megakadályozása volt.

A repülőgépbe szerelt, Garret Industries által gyártott, 
60 kW-os kiegészítő tápegység APU (Auxiliary Power 
Unit) megegyezett a Boeing-727-esen alkalmazottal. Ke-
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rámiapáncélzatot és APR-25-ös és -26-os ECM (elekt
ronikai ellentevékenységet végző) rendszert építettek be 
a személyzet védelmére. A személyzet nappali küldetés
nél hat, míg éjszakainál nyolc főből állt. Két darab Wright 
R-3350-es hajtóműve volt, 2576 kW teljesítménnyel.

Mialatt az átalakításra kijelölt gépeken dolgoztak, a 
személyzetek ki-, illetve átképzése is megkezdődött az 
ohiói Lockbourne légi támaszponton. A túlélőkiképzést az 
Eglin légi támaszponton kapták. 71. Special Operations 
Squadron (speciális rendeltetésű alegység = SOS) néven 
állították fel az új alakulatot, amely folytatta a kiképzést 
egészen 1968 őszéig. Novemberben települtek át Nha 
Trangba, ahol a 14. Special Operations Wing állományá
ban kezdték meg szolgálatukat, az első négy gépüket 
azonban csak decemberben vehették át.

Most már csak találni kellett egy stílusos hívójelet, 
amely méltó az elődhöz. Először „Creep”-ként emleget
ték őket, de az alakulat addig lobbizott, amíg ezt meg 
nem változtatták „Shadow”-ra.

Harci bevetéseiket éjszaka végezték, olyan módon, 
hogy leereszkedve kb. 150 méterre a NOS segítségével 
végigpásztázták a terepet, és ha ellenségre akadtak, a 
fáklyákat kilőve megvilágították azt, és felvéve a támadá
si pozíciót (a célpont körüli körpálya), tüzet nyitottak. 
Csakúgy, mint a Spooky esetében, a 7,62 mm-es lősze
rek hatótávja a Shadow gépeknek sem tette lehetővé, 
hogy 600-700 m fölé emelkedjenek. Februárra megérke
zett az összes gép, és az alakulat teljesen hadra fogha
tóvá vált.

Vietnamot négy katonai körzetre osztották, ebből há
romban (Alpha, Bravo, Charlie) kezdték meg a harci be
vetéseket. Minden körzet három gépet kapott. Ezeket a 
csoportokat három, egymástól távol eső reptérre telepí
tették. 1969 júniusában a 71. SOS visszatért az Egyesült 
Államokba, hátrahagyva néhány gépét és a személyi ál
lomány kétharmadát egy újonnan létrejött alakulat, a 17. 
SOS számára.

1969 végére a 14. SOW már 16 db „G” és 12 db „K” 
modellel rendelkezett, amelyek öt, Vietnam különböző tá
maszpontjairól üzemeltek. Ez időre a személyzetek már 
nagy hírnevet vívtak ki egész Délkelet-Ázsiában. Az 
AC-119K gépek megérkezésével a két egység elkezdte 
megosztani a feladatokat, attól függően, mire volt képes 
a két változat. Ennek értelmében a Shadow repülőgépe
ket főleg élőerő ellen, míg a Stingereket teherautó-vadá
szatra alkalmazták. Az egyik Shadow személyzete akkor 
döbbent rá a gép gyengeségére, amikor felderítettek egy 
teherkocsit, kilőttek rá pár száz 7,62-es lőszert, de a jár
mű a lövések felverte por takarásában eltűnt. Azt hitték, 
sikerült kilőni, már jelenteni akarták a bázisnak, mikor 
egyszer csak megjelent a teherautó, és felkapcsolt fény
szórókkal elhajtott. Ezek után lett a „G” változat feladata 
az előretolt helyőrségek védelme, míg a „K” gépek az 
egyre fontosabb teherautó-vadászatra koncentráltak.

Érdekes taktika született a Dák Seang-i ütközet alatt. 
Az A Shau völgyben lévő amerikai tábort több napja ost
rom alatt tartotta az észak-vietnami hadsereg, és már 
fogytán voltak a készleteik. Miután három C-7-es szállí
tógépet is lelőttek, amelyek megpróbáltak utánpótlást le
rakni, a Shadow-személyzetek az a taktikát javasolták, 
hogy éjjel végezzék a szállítást, ejtőernyővel. Egy 
Shadow a reptér felett köröz, és ha kell, lő a légvédelem
re, a C—7 érkezésekor megvilágítja fényszórójával a do
bási körzetet, így az pontosan tudja ledobni a rakományt. 
Ez rendben is lett volna, de a fényszóró szinte vonzotta a 
légvédelmi lövedékeket. Szerencsére gépveszteség nem 
volt. Ezt a módszert alkalmazták három héten keresztül, 
és sikerült megtartani az állást.

6. ábra: Az AC-130 Spectre repülés közben

7. ábra: Az AC-130H belső elrendezése

8. ábra: Az AC-119K Stinger nézeti rajza
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A Kambodzsában lévő gerillabázisok ellen indított ak
cióból is kivették a részüket az AC-119-esek, és az 
Egyesült Államok nagy szerencséjére, egyet sem vesz
tettek el. De a szerencse nem tarthatott örökké -  egy fel
szállás során bekövetkezett motorhiba hat ember halálát 
okozta.

1972-re a háború a végéhez közeledett, és az 
AC-130-asok is egyre nagyobb számban álltak rendelke
zésre. Ezért a 17 SOS-t kiképzőalakulattá minősítették, 
és gépeiket lassanként átadták a dél-vietnami légierőnek.

Az AC-119K Stingernél a fő eltérés a „G” változathoz 
képest a két J85-GE-17-es sugárhajtómű (12 800 N to
lóerő) és a Minigunok mellé beépített két darab Vulcan 
gépágyú volt. A Minigunok lőszerkészlete 21 500 darab
ra csökkent, de ehhez jött még 3000 darab 20 mm-es 
gépágyúlőszer is.

A Stinger ugyanazt a NOS-t használta, mint a 
Shadow. E mellett azonban alkalmaztak egy Texas 
Instruments AN/AAD-4 FLIR (Forward Looking 
InfraRed) érzékelőt, aminek már nem volt szüksége 
külső fényforrásra. Felszereltek még egy AN/AP- 
N -147 doppler térképező radart, egy Motorola 
AN/APQ-133 oldalra néző radart és egy Texas Instru
ments AN/APQ-136 kereső és célzó radart. De meg
voltak a fáklyák (24 darabos javadalmazás) és a kere
ső fényszóró is, ez utóbbi másfél millió gyertya erejű 
fénysugarat volt képes kibocsátani, amivel akár egy 
futballstadiont is ki lehetne világítani. Persze, ez el
árulta az ellenségnek a gép helyzetét, és ez nem iga
zán tette kedveltté a fényszórót.

A személyzet létszáma tíz főre növekedett.
Az első Stinger leszállítása alakulatához (18. SOS) 

1969 novemberében történt meg. A hívójelet náluk is ne
hezen sikerült megtalálni. Az egység kapott egy listát a 
választhatókról, de nem találtak köztük megfelelőt. Végül 
elvették a Da Nangban állomásozó 366. Taktikai Vadász
ezred által kért Stinger nevet. Azzal indokolták kérésüket,

hogy „S” betűvel kezdődik a név, ami már hagyományo
san gunship-név kezdőbetű.

Ez az alakulat is a 14. SOW állományába került, a kü
lönlegességet a gépek összetétele szolgáltatta: az 
AC-47-esek a 3. és 4. SOS-ből, a pszichológiai hadvise
lést végző gépek az 5. és 9. SOS-ből, a felfegyverzett he
likopterek a 20. SOS-ből álltak, valamint a két AC-119-es 
alakulat. Összességében az ezred nyolcféle gépet üze
meltetett tíz különböző bázison.

Említettük a két változat különböző feladatkörét. A 
Stingereket hatásosan alkalmazhatták teherkocsik el
len, de gyengének tartották arra, hogy akár a leggyen
gébb harckocsit is megsemmisítse. Erre rácáfolt egy
1971. február 28-i bevetés, amely során egy Stinger 
kilőtt nyolc РТ-76-os kétéltű harckocsit. Ez akkor tör
tént, mikor egy dél-vietnami konvojt kísértek. A FLIR- 
kezelő észrevett két hőforrást, amint azok az oszlop
pal egy irányban haladtak. Követni kezdték őket, és ta
láltak még hatot. Ekkor kértek egy előretolt légi irányí
tót, hogy azonosítsa a célokat. Nemsokára megérke
zett az OV-1-es, és közölte a személyzettel, hogy el
lenséges járművek. Közben egy AC-130-as személy
zete szinte könyörgött, hogy átvehesse a Stinger he
lyét. De nem így történt, és a gép megtette azt, amire 
nem tartották képesnek: mind a nyolc célpontot kilőtte! 
Az ilyen OV-1/AC-119K-csapatok együttműködésé
nek köszönhetően a felderített teherkocsik 80%-át ki
lőtték, míg ezt egy Stinger egyedül csak kb. 50%-ban 
teljesítette...

Az AC-119-eseknek nem igazán az ellenséggel, in
kább a saját rendszerükkel volt problémájuk. Mivel telje
sen széttelepítették őket, általában a „vendéglátó” alaku
lattól függtek. Tehát folyamatosan könyörögniük kellett, 
hogy utánpótlást és alkatrészeket kapjanak. A másik 
probléma az volt, hogy a „K”-kat túl messzire helyezte a 
parancsnokság a számukra kijelölt célterülettől: az „Ös
vényig” átlag másfél órát kellett repülniük. Mivel a gépek 
sebezhetőbbek voltak a légvédelem által, mint az 
AC-130-asok, ezért ugyanolyan védelmet kaptak, mint a 
nagyobb „testvéreik”: F-4 Phantom ll-es vadászok kísér
ték őket. A típus első vesztesége egy rövidre sikerült lan
dolás nyomán következett be, a gép összetört, de a sze
mélyzet könnyebb sérülésekkel megúszta. Egy másik 
esetben motorhiba miatt került bajba az egyik gép. A Kí
nai-öböl felett ki kellett ugrania a személyzetnek, de a 
gép repült tovább, egyenesen Kínába. Mivel nem enged
hették meg, hogy a titkos berendezések kínai kézre ke
rüljenek, utánaküldtek egy másik gépet, amely lelőtte a 
„dezertőrt” (bár ez utóbbi állítás nem nyert megerősítést). 
Az viszont biztos, hogy a személyzet minden tagja, egy 
kivétellel, megmenekült.

1971. szeptember 30-án a 14. SOW-t feloszlatták,
1972. végére pedig a 18. SOS is a testvéralakulata sor
sára jutott: gépeiket átadták Dél-Vietnamnak, az egysé
get feloszlatták. Végső soron ez a típus és elődje, az 
AC-47-es vezetett a mai AC-130-asokhoz, a rajtuk gyűj
tött tapasztalatok tették lehetővé, hogy napjaink légierőd
je olyan utolérhetetlen képességekkel rendelkezzen, mint 
amilyeneknek a birtokában van.

Felhasznált irodalom

www.ac-119gunships.com
www.airwarvietnam.com
www.theaviationzone.com

Hovanyecz Tamás
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Harcjárművek reaktív páncélzatai és aktív védelme I. rész

Az 1970-es évek közepére egy sor olyan új, kémiai ener
giát felhasználó és kumulatív hatáson alapuló páncéltörő 
eszköz jött létre, amely alapjaiban fenyegette a páncélos 
erőknek a második világháború óta tartó dominanciáját a 
fejlett világ hadseregeiben. Az 1973-as arab-izraeli hábo
rúban vált nyilvánvalóvá, mennyire sebezhetők az akkor 
korszerűnek számító páncélozott járművek is a 
Maljutkákkal (AT-3) és RPG-kel szemben. Közben persze 
a nyugati hadseregekben is megjelentek a hasonló kate
góriájú fegyverek, így nem véletlen, hogy a páncélos erők
re nagy hangsúlyt fektető Szovjetunióban is elkezdődött a 
kutatás, hogyan lehetne növelni a páncélozott harcjármű- 
vek védettségét ezek ellen az új fegyverek ellen.1

A fejlesztések az egész világon két irányban folytak: az 
egyik irányzat szerint egyszerűen vastagabb és a kumu
latív hatásnak jobban ellenálló anyagokból kell felépíteni 
a páncélzatot (esetleg átalakítva annak struktúráját is, 
mint például az üreges, szendvicsszerkezetű páncélza
tok esetében, melyek a sugárzás elleni védelemre is al
kalmasak), a másik irányzat viszont radikálisabb módon, 
az aktív védelem kifejlesztésével kísérelte meg magát az 
olvadt fémsugarat távoltartani a fő páncélzattól. A követ
kezőkben ennek a második fejlesztési vonalnak az eddig 
elért eredményeit szeretném röviden ismertetni, némi ki
tekintéssel a jelenlegi fő fejlesztési irányokra. Az aktív vé
delem két típusát különböztetjük meg, a reaktív páncél
zatokat, illetve a harckocsi tényleges aktív védelmét 
megvalósító rendszereket.

Reaktív páncélzatok

A kezdetek -  BDD, avagy „lljics szemöldöke”

A BDD (vagy ahogy gyakran nevezik kinézete miatt, „lljics 
szemöldöke,” esetleg „patkó”) páncélzattípus a Szovjetuni
óban 1983-ban megindított, a T-55 harckocsi-család kor
szerűsítését célzó program terméke volt. A korszerűsítés 
kiterjedt többek között a harckocsik meghajtására, fegyver
zetük korszerűsítésére, illetve páncélzatuk kiegészítésére 
(Magyarországon a T-55M harckocsi kialakulására).

Három kiegészítő páncéldarabot szereltek fel, egyiket (150 
mm vastagságú) a homloklemezre, kettőt pedig a fő fegyver
zettől jobbra és balra, a toronyra. A felszerelt páncélzat azon
ban nem homogén acélból épült fel, hanem tulajdonképpen 
acéllemezzel burkolt poliuretán volt. A homloklemeznél 30 
mm vastag volt a külső páncélborítás, míg a tornyon a külső 
borítás 60 mm vastagságú volt. A poliuretánba egymástól 
egyenlő távolságra 5 mm-es acéllemezeket helyeztek el, a 
homloklemeznél némileg megdöntve, a tornyon párhuzamo
san a külső réteggel. Egy teljes készlet BDD páncélzat körül
belül két tonnával növelte a harckocsi tömegét.

Abban az esetben, hogyha ezt a páncélzatot kumulatív 
hatású fegyver találata érte, a keletkező olvadt fémsugár 
egy erőteljes lökéshullámot indított el a poliuretánbán, az 
pedig, miután a körbevevő páncéllemezektől nem volt ké
pes semmilyen irányban sem kitágulni, egy összenyomott 
rugóhoz hasonlóan energiáját a kezdeti lökéshullám (a fém
sugár) irányába adta le, ezzel destabilizálva, gyengítve azt.

Azzal kapcsolatban, hogy az 5 mm-es acéllemezek mi célt 
szolgálnak, két elmélet létezik: az egyik szerint szerepük 
nem más, mint hogy még inkább összepréseljék a poliure- 
tánt, ezzel is erősítve a fenti hatást, a másik szerint inkább a 
valódi reaktív páncélok külső burkolatához hasonlóan, a rá
juk ható erőhatásoktól elmozdulnak, és ezzel mintegy „tá
madják” a fémsugarat. A BDD tehát, ha nem is tekinthető 
igazi reaktív páncélzatnak, hiszen nem tartalmaz robbanó
anyagot, mindenesetre nagyon hasonló elveken alapul, így 
mindenképpen helye van ebben az áttekintésben.

A forgalmazó orosz cég szerint a BDD páncélzat a HEAT 
töltetek ellen 200-250 mm RHA többletvédelmet jelent, míg 
APDS lövedékek ellen a páncélzat mértékadó vastagságá
ban közelítőleg 120 mm-nyi extra védelemmel lehet szá
molni. Bár ez látszólag nem olyan sok, a '80-as években azt 
jelentette, hogy az így felszerelt harckocsi elég jó eséllyel 
élhette túl a (amennyiben az szemből érte) a NATO 105 
mm-es harckocsilövegének, vagy pedig az akkoriban hasz
nált, vállról indítható páncéltörő fegyvereknek a találatát.

A BDD széles körű harci alkalmazásra is került, első
sorban Afganisztánban, ahol a megszálló szovjet csapa
tok, később pedig az Északi Szövetség sikerrel alkalmaz
ta. A fent említett T-55-ösön kívül felszerelték T-62, illet
ve kis számban az afganisztáni háborúban, T-72 típusú

2. ábra: Az AWiSS rendszer kilövőegysége, amely 
potenciálisan a lőszerek széles választékával szerelhető 
fel, és nem csak a legkülönfélébb járművek, de statikus 
objektumok védelmére is alkalmazható
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1. ábra: Az Arena-E aktív védelmi rendszer robbanó 
eleme. 1 kivetőtöltet, 2 robbanótöltet, 3 közelségi gyújtó, 
4 tárolókonténer



harckocsikra is.2 Még 1999-ben is érkeztek olyan hírek, 
hogy Csecsenföldön több orosz egység BDD-vel felsze
relt T-62M harckocsikat használt.3

Blazer, az első valódi reaktív páncél

Az 1973-as háború tapasztalatai Izraelt arra indították, 
hogy megoldást keressen jelentős számú harckocsi-állo
mányának jobb páncélvédettségére, a nélkül, hogy ez je
lentős költségekkel járna, illetve komolyan veszélyeztet
né a járművek mozgékonyságát. A fenti okokból egysze
rű kiegészítő páncélzat felszerelése nem látszott célrave
zetőnek, mint ahogy nem lett volna megoldható a techni
kai eszközök gyors cseréje sem. így hát a fejlesztők fi
gyelme a robbanó reaktív páncélzat (Explosive Reactive 
Armour -  ERA) felé fordult, amelynek elve már nem volt 
új, miután a Rafaelnek dolgozó norvég tudós, dr. Manfred 
Held már 1969-ben szabadalmaztatta azt.4

A sokak által jól ismert elv szerint egy robbanóanyagból 
(kezdetben főleg C4 vagy PETN) készült középső réteget 
határol két irányból -  mintegy szendvicsbe fogva -  két 
acéllemez; az így képzett hasábot általában kb. 60 fokos 
szögben helyezik el a kumulatív harci fejrész várható be
csapódási irányára. Mikor a becsapódó kumulatív eszköz 
működésbe lép, a keletkező olvadt fémsugár működésbe 
hozza a robbanóanyagot, az így bekövetkező robbanás 
hatására a „szendvicset” burkoló két lemez nagy sebes
séggel (kb. 6 ms kell a felgyorsulásukhoz) távolodni kezd 
egymástól. A külső lemez kifelé halad, keresztül a fémsu
gáron, ezzel longitudinális hullámokat hoz létre abban -  ez 
jelentősen destabilizálja a fémsugarat. Amikor pedig „utol
éri” a befelé haladó másik lemezt, akkor az tulajdonképpen 
mint „forgatónyomaték” hat rá, ezzel szétszórva a fémsu
garat. Ez tehát az ERA elsődleges és legfontosabb hatása.

A hatás mindazonáltal több faktorból adódik össze, és 
az alábbi másodlagos faktorok összeadódva majdnem 
akkora szerepet játszanak, mint a fent ismertetett elsőd
leges. Az ERA-lapon való áthaladás tömegcsökkenést is 
okoz, különösen, mivel nem derékszögben éri az ERA- 
lapot, hanem a döntött páncélzatokhoz hasonlóan vala
milyen tompaszögben. Másrészt mindenképpen lerontja 
a fémsugár „hegyének” hatékonyságát. Mivel a „hegy” 
sebessége majdnem háromszorosa a fémsugár szélein 
mérhető sebességnek, így igen jelentős szerepe van a 
páncélátütés folyamatában: megsemmisülése már ön
magában is kb. 30%-os hatáscsökkenést okoz.

Mindezt lefordítva a gyakorlati élet nyelvére, az első 
generációs reaktív páncélzatok, mint amilyen az alább 
bemutatandó izraeli Blazer, 350-400 mm RHA-nak meg

3. ábra: BDD kiegészítő páncélzattal felszerelt T-55 harc
kocsi. Megfigyelhetőek a torony két oldalán elhelyezett pat
kó alakú elemek, amelyről az „lljics szemöldöke” elnevezést 
kapta

felelő többletvédelmet nyújtanak a kumulatív harci fejré
szekkel szemben.5

A fentiek alapján talán már kaptunk is egyfajta képet a vi
lág első rendszeresített reaktív páncélzatáról, a Rafael ál
tal gyártott Blazerről. A fejlesztés a háború után, 1974-ben 
kezdődhetett, az első készletek pedig valószínűleg 1978 
körül kerülhettek felszerelésre az IDF Mag’ach (M48A5 és 
M60A1), illetve Sho’t (Centurion) harckocsijaira. Az előbbi 
készlet körülbelül egy tonnával, az utóbbi 850 kg-mal ter
helte meg a járműveket. Nem sokkal később megjelent 
egy hasonló kiegészítés a Ti-67-eshez is.6

Annak ellenére, hogy a Blazer remekül bevált az RPG-k 
ellen Libanonban az 1982-es hadműveletek alatt, mai 
szemmel nézve meglehetősen kezdetleges: legfőbb hibája, 
hogy a „téglák” túl nagyok, így egy-egy találat után a harc
kocsi túl nagy felülete marad fedetlenül. Ezen valamit segí
tett az elemek már 1982-ben megfigyelhető átrendezése, 
de összességében a problémát csak a következő típus, a 
szovjet Kontakt nevet viselő páncélzat oldotta meg.

A Kontakt típusú reaktív páncélzat

Nem egyértelműek a források a tekintetben, hogy a szov
jet ERA-fejlesztések saját kezdeményezésre történtek-e, 
vagy pedig csak az izraeliek libanoni kedvező tapasztala
tai nyomán. Az első változatot támasztja alá, hogy már 
1983-ban megfigyeltek reaktív páncélzattal felszerelt T-80 
típusú harckocsikat (amelyeket T-80BV-nek neveztek el), 
illetve, hogy nem a Blazer szolgai másolatáról van szó, 
sokkal inkább továbbfejlesztéséről. Állítólag már 1978-ban 
létezett szovjet reaktív páncélzat, csak biztonsági okokból 
nem alkalmazták, amíg a kedvező izraeli tapasztalatok 
meg nem győzték a szovjet hadsereget, hogy érdemes 
vállalni az ERA-val járó kockázatokat.7 A másik verzió sze
rint viszont egy, a libanoni harcokban Szíria által zsákmá
nyolt Mag'ach harckocsi jutott el Kubinkába, és ennek 
alapján fejlesztették ki a szovjetek a maguk rendszerét.

Akárhogy is történt, tény, hogy a nyolcvanas évek köze
pére már a legtöbb első vonalbeli szovjet közepes harcko
csi rendelkezett reaktív páncélzattal.8 A már említett 
T-80BV kb. 210-222 blokkal volt felszerelve, az elavultabb 
T-64BV mindössze 115 blokkal, amelyek főleg szemből 
biztosítottak védelmet. Az 1980-as évek végére már szinte 
az összes szovjet típus rendelkezett Kontakt ERA-val.

A Blazerrel összevetve a legjellemzőbb különbség, 
hogy a „téglák” mérete körülbelül a 40%-a az izraeli pán
célzaténak. A másik jellemző különbség, hogy a legin
kább veszélyeztetett helyeken több rétegben is felszerel
ték -  nem kivétel ez alól a toronytető sem, nyilvánvaló vá
laszként az ekkoriban elterjedő „felülről támadó” lősze
rekre (mint például a svéd BILL rakéta).

Az igazán jelentős eltérés mégis a blokkok szerkezeté
ben van: a szovjet rendszer elemei ugyanis aszimmetriku
sak, vagyis a blokk egyik felében valamivel több robbanó
anyag van, mint másikban. Ez azt eredményezi, hogy ami
kor a blokk felrobban, a lemez egyik végén ható nagyobb 
erőhatás forgómozgásra is készteti a külső acéllemezt -  
ennek eredményeként a páncélzat nagyobb szögtarto
mányban fog hatásos védelmet nyújtani, mint izraeli elődje.

Továbbfejlesztett ERA, avagy a Kontakt-5

Az eredeti szovjet Kontakt ERA páncélzatot már a nyolc
vanas évek közepén továbbfejlesztették, 1985 táján a 
T-80U harckocsikon megjelent a fejlettebb Kontakt-5 re
aktív páncélzat. A legjelentősebb eltérés elődjéhez ké
pest, hogy ez már, eltérően az eddig ismertetett Blazertől 
és Kontakttól, nemcsak a kumulatív hatást felhasználó

34 HADITECHNIKA 2005/2



fegyverek ellen nyújt védelmet, de korlátozottan véd a ki
netikai energiával romboló leválóköpenyes, űrméret alat
ti nyíllövedékekkel szemben is. Az új típusú páncélzatot 
az N11 Sztali tervezőiroda fejlesztette ki.

Működési mechanizmusa a következőképpen össze
gezhető: A kifelé eső lemez vékonyabb, mindössze 15 
mm vastag, ezt követi 35 mm robbanóanyag, majd pedig 
a nehezebb, belső lemez, 20 mm-es vastagsággal. A 
„téglák” tehát 70 mm vastagságúak, e mellett hosszúsá
guk 230 mm, szélességük 105 mm. Egy tégla tömege 
10,3 kg körül van, egy T-80U harckocsit beborító teljes 
páncélzat tömege tehát körülbelül három tonna.

A fent leírt aszimmetriának köszönhetően, a robbanás 
bekövetkeztekor az első lemez nagyobb sebességgel mo
zog, mint a hátsó, ennek következtében a nyíllövedék az 
első lemez átütése után eléri a hátsót is, és mivel ezek, az 
eredeti Kontakthoz hasonlóan, egymással is szöget zár
nak be, így a nyílra nagy feszítőerők hatnak, nagy valószí
nűséggel eltörve azt. Ráadásul a nyíllövedék nagy valószí
nűséggel pont a hegyét (az első 50-60 millimétert a leme
zek mint valami „guillotine” vágják le) veszti el, ami a leme
zeken való áthaladással járó, egyébként is bekövetkező 
tömegveszteséget, valamint a destabilizálódás okozta 
esetleges más törést hozzászámítva körülbelül 40%-kal 
csökkenti a „sabot” lőszer hatékonyságát.9 Kumulatív fegy
verek ellen 600 mm RHA-val, kinetikai energiájúak ellen 
250 mm RHA-val egyenértékű többletvédelmet jelent.10 
Ennek eredményeként, amint azt tesztek is bizonyítják, a 
Kontakt-5-tel felszerelt T-72-es harckocsi képes ellenállni 
az M1A1 főfegyverzetéből kilőtt M829 APFSDS-nek.

További előnye a -  gyakran nehéz vagy integrált ERA- 
nak nevezett -  Kontakt-5-nek, hogy működés közben 
nem semmisül meg teljesen, a külső borítás általában a 
helyén marad, így felrobbanása után is egyfajta plusz
páncélként funkcionál. Az is megkülönbözteti elődeitől, 
hogy a tandem robbanófejek első, kisméretű töltete nem 
mindig elégséges a beindításához: ez nyilvánvalóan nö
veli hatékonyságát, különösen, ha figyelembe vesszük, 
hogy a tandem első töltete már amúgy is rontja a főtöltet 
hatékonyságát."

A fejlődés természetesen nem állt meg, a legújabb reak
tív páncél a Kaktusz ERA, amely a Kontakt-5 továbbfej
lesztett változatának tűnik, és a legújabb orosz harckocsi, a 
„Fekete Sas” páncélvédelmének részét képezi. Ukrajnában 
is foglalkoztak hasonló fejlesztésekkel, a harkovi Morozov 
tervezőiroda, más cégekkel közreműködve kifejlesztette a 
„Nozs” reaktív páncélzatot, amely a mellett, hogy 1:2 arány
ban csereszabatos az orosz reaktív páncélzattal, a gyártó 
állítása szerint 1,8-2,7-szer hatékonyabb is annál.12

Egyéb típusok

Természetesen az izraeli és szovjet haderőket követően 
más hadseregek is felfigyeltek a reaktív páncélzat nyúj
totta előnyökre, és a kilencvenes években több helyen is 
rendszeresítették ezeket a kiegészítő védelmet nyújtó 
eszközöket. Az Egyesült Államokban a General 
Dynamics összefogva az izraeli Rafaellel kifejlesztette 
saját reaktív páncélzatát, amelyet alkalmaznak mind a 
hadsereg M2/M3 Bradley lövészpáncélosain, mind a ten
gerészgyalogság AAV járművein.13 Úgy tűnik, hogy bár 
egyfajta fejlődés tapasztalható ennél a rendszernél is, a 
kinetikus energiájú fegyverekkel egyelőre még „nem bol
dogul.” A Bradleyt borító szett egyébként 96 elemből áll, 
amelyek ötféle formában (M3-M7) kerülnek felhelyezés
re, hogy maximális védelmet nyújtsanak a járműnek.14 
1990-ben indult egy program a reaktív páncélelemek to
vábbfejlesztésére, ennek eredménye lett a korábbi soro

zatot felváltó M3A1-M7A1 páncélelem-sorozat, és az 
elemek száma 105-re növekedett. Az így keletkező 
tömegtöbblet körülbelül két tonna, egy készlet pedig 250 
ezer dollárba kerül.15 Eltérően az orosz gyakorlattól, ez a 
kiegészítés csak háborús helyzetben kerül fel a jármű
vekre, amikor is a személyzet 2-3  óra alatt képes azokat 
felszerelni. (Ennek a gyakorlatnak az egyik előnyét meg
világítja az is, hogy a második csecsen háború alatt több 
orosz katona is hadbíróság elé került azért, mert kilopták 
a harckocsik reaktív páncélelemeiből a robbanóanyagot, 
jó pénzért eladva azt.16) A program elkezdése óta 409 re- 
aktívpáncél-készletet szállított le a gyártó.17 2003 októbe
rében a hadsereg közzétette, hogy a General Dynamics 
és a Rafael új típusú reaktív elemekkel fogja ellátni a 
Bradleyt, az M113-at, a LAV lll-at és a Strykert. Ez védel
met fog nyújtani az RPG-7 gránátjai, a szovjet 14,5 mm- 
es páncéltörő lőszer, illetve a 155 mm-es tüzérségi grá
nátból származó nagy sebességű repeszek ellen.18

Mit tartogat a jövő?

Egyelőre még csak a tervezőasztalon létezik, de a közel
jövőben várható a megvalósulása néhány újdonságnak, 
amelyek újabb előrelépést jelenthetnek a reaktív páncél
védelem területén.

Ilyen például a „Smart Armor” koncepció, amely szerint a 
páncélzatba integrált mikroprocesszorok célzott, kis energi
ájú robbanásokat indítanának meg, a legmegfelelőbben re
agálva a támadásra. Ehhez hasonló a francia Ledere harc
kocsi továbbfejlesztését célzó Ledere 2010 koncepció 
egyik eleme, amelyet „Momentum Transfer Armor”-nak ne
veznek: ennek lényege, hogy a rendszer érzékeli a közele
dő fenyegetést, és az ellen célzottan indít egy kis acélrudat, 
amelynek feladata a közeledő páncéltörő eszköz megsem
misítése. Ez a terv viszont már átvezet a cikk másik nagy 
témaköréhez, az aktív védelmi módszerekhez.19

A harcjárművek aktív védelmének módszerei

Nagyjából abban az időben, amikor az első reaktív pán
célzatok megjelentek, egy más irányú fejlesztés is elin
dult a Szovjetunióban: ennek célja az volt, hogy a táma
dó fegyvereket még azelőtt megsemmisítsék, illetve elté
rítsék, hogy azok egyáltalán elérnék a védendő járművet. 
Ennek a megközelítésnek az előnyei nyilvánvalók: nem
csak, hogy kisebb többletsúllyal képes ugyanolyan vagy 
még jobb védelmet biztosítani, mint a reaktív páncélza
tok, de gyengébb páncélvédettségű célok is oltalmazha
tok vele, hiszen szinte nincs is szükség főpáncélzatra, 
amely a reaktív blokk robbanásának energiáját felfogja, 
így a járművek sokkal szélesebb körén alkalmazható.

Az aktív védelem rendszerei leginkább a szerint csopor
tosíthatók, hogy céljuk a támadó lőszer eltérítése vagy pe
dig megsemmisítése. Az előbbieket az angolszász termi
nológia „soft kill” , az utóbbiakat „hard kill” eszközöknek 
nevezi. A továbbiakban e szerint a felosztás szerint halad
va ismertetem a különböző rendszerek fő jellemzőit.

A TSU-1-7 Stora-1 védelmi rendszer

Hogy megérthessük a „soft kill” rendszerek működését, 
legjobb, ha az egyik leginkább elterjedt és sok tekintet
ben a későbbi rendszerek mintájául szolgáló eszközt 
vesszük szemügyre: ez a Stora-1 rendszer, amelyet 
1988 körül a leningrádi VNII Transzmas és a moszkvai 
Elers-Elektron fejlesztett ki. A rendszer védelmet nyújt az 
irányított páncéltörő rakéták két fő kategóriája ellen, a
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SACLOS irányítási elven működők, illetve a lézersugarat 
követők ellen.20

A SACLOS irányítási módú páncéltörő rakéták eseté
ben az irányzónak nincs más dolga, mint a célon tartani 
a célkeresztet egészen a becsapódásig. Az irányítórend
szer eközben figyeli a rakéta infravörös (IR) kisugárzását, 
és megpróbálja azt vezetéken közvetített kormányparan
csokkal a célkereszt által megjelölt pontra vezetni. Ezen 
alapszik a rendszer zavarása is, a harckocsin elhelyezett 
infravörös jeladók imitálják a rakéta infravörös képét, ez
zel azt a látszatot keltve, hogy „minden rendben van”, a 
rakéta egyenesen a cél felé halad. így aztán vagy nem 
kerül sor kormányparancsok kiadására, vagy legalábbis 
kellően összezavarodik az irányítórendszer ahhoz, hogy 
a rakéta célt tévesszen.

A Stora rendszer OTSU-1-7 alrendszere az, amely a fen
ti feladatot ellátja: egy-egy darab kisugárzóegység található a 
fő fegyverzettől jobbra és balra, amelyek a mellső 20 fokot fe
dik le, 4 fokos vertikális sávval. (Ez, bár jó eséllyel megvéd a 
földi indítású irányított páncéltörő rakétáktól, nem sok védel
met nyújt a légi indítású vagy tüzérség által kilőtt, meredek 
röppályán érkező lőszerek ellen.) A 0,7-2,7 mm hullámsávot 
lefedő infravörös sugárzás alkalmas arra, hogy a legtöbb 
páncéltörő rakéta IR jelét szimulálja. Ez a rendszer folyama
tosan működik harc közben, nincs szükség a kezelők közbe
avatkozására (a rendszer parancsnok általi bekapcsolását 
leszámítva) ahhoz, hogy sikerrel végrehajtsa feladatát.2'

A páncéltörő rakéták másik nagy csoportja egy, az irányzó 
által a célpontra vetített lézersugarat követ, így irányítható. 
Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy a fenti megoldás nem 
működik, hiszen a rakéta eltérítése csak az azt vezető lézer
sugár zavarásával történhet. Nos, a Shtora másik alrendsze
re, a TSU-1 pontosan ezt teszi. Mivel a fentiektől eltérően, fo
lyamatos zavarási tevékenységre itt nincs lehetőség, így a 
rendszernek először is észlelnie kell, hogy lézersugárral be
fogták: ezt teszi lehetővé a besugárzás tényét jelző két 
TSU-1 szenzor, majd pedig a támadás irányát pontosan 
meghatározó két TSU-1-11 szenzor. Ezek együttesen bár
milyen irányból érkező támadást képesek felderíteni, és an
nak irányát meghatározni. (Vertikálisan a -5  foktól +25 fokig 
terjedő tartományt képes a rendszer „szemmel tartani”.)

Ezután hang- és fényjelzéssel értesíti a jármű parancsno
kát, aki egy gomb megnyomásával a tornyot a támadás irá
nyába fordíthatja, ezzel a jármű legjobban védett részét 
„ajánlva fel” a rakétának. Ez természetesen lehetővé teszi a 
támadó megsemmisítését is a jármű fegyverzetével. Mind
eközben a rendszer a megfelelő irányban kilövi a rendszer 
aktív részét alkotó 3D17 típusú, 81 mm-es ködgránátokat, 
amelyek 3 másodperc alatt a járművet a 0,4-14 mm hullám
sávban elfedő ködfüggönyt képeznek. Automata üzemmód
ban a rendszer mindezt magától is megteszi. így a harckocsi
tól 50-70 méter távolságban képzett védelem körülbelül 20 
másodpercig hatásos, ez alatt a jármű védett pozícióban mo
zoghat. A füstfüggöny képzésére a jármű parancsnoka riasz
tás hiányában is utasítást adhat a vezérlőpanelon.

A fentiek össztömege körülbelül 350 kg, a rendszer egyhu
zamban hat órán keresztül üzemképes. A rendszer összélet- 
tartama 1000 óra, ezen belül az infravörös kisugárzók 50 
óránként szorulnak cserére. Megfelelő karbantartás mellett 
átlagosan 250 óránként hibásodik meg valamelyik részegy
ség. Agyártó állítása szerint a TOW, Dragon, Maverick, Hell- 
fire és Copperhead rakéták találati valószínűségét 4-5:1 
arányban rontja le, a Milan és HOT rendszerekét 3:1 arány
ban, míg a lézeres távolságmérővel felszerelt csöves fegyve
rek esetén 3:1 arányban javítja a túlélés esélyeit.22

A rendszer jelenleg megtalálható a T-80U, T-80UK, 
T-84 és T-90 harckocsikon, de kis tömege miatt felsze
relhető szinte bármely modern harcjárműre.23
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Kínai páncélozott szállító és gyalogsági harcjárművek I. rész

A Type 63 család

Kína már az 50-es évektől sok tapasztalatot szerzett a 
páncélozott szállító harcjárművek gyártása terén. A 
szovjet BTR-40 és BTR-152 típusokat másolták le, és 
gyártottak belőlük több ezer példányt. Ezután meglepő 
módon egy önálló fejlesztésbe kezdtek. Ezzel eltértek a 
harckocsigyártásban sokáig meglévő módszerüktől, hi
szen általában a jól bevált szovjet járműveket másolták 
le, vagy módosították azokat. Számukra teljesen járat
lan úton indultak el, mert az ázsiai országban addig 
nem gyártottak lánctalpas járművet a lövészek szállítá
sára.

A Type 63 YW-531 és A-531 típusjelzéssel is szerepel 
a szakirodalomban. Ezenkívül a Type 63 típusjelzést vi
seli egy könnyű harckocsi is, hogy még nagyobb legyen 
a zavar az azonosításban.

A fejlesztési munkák a 60-as évek elején indultak meg a 
Peking közelében lévő Északi Járműipari Üzemben. 1964- 
ben lett kész az első prototípus. A korai példányoknál 
azonban számos konstrukciós hibára derült fény, ezért 
csak 1970-ben léphetett csapatszolgálatba a harcjármű.

A korai változatokba 6150L típusú, 191 kW teljesítmé
nyű, vízhűtéses dízelmotor került beépítésre. Ezt a szov
jet T-34 harckocsi motorjáról másolta le a kínai ipar.

A Type 63-at a nyolcvanas években korszerűsítették, 
az új jármű típusjele Type 63C vagy YW-531 C lett. A mó
dosított változat motorját egy német léghűtéses dízelüze
mű típusról másolták. Ezzel váltották fel az elavult, 30-as 
évek színvonalán üzemelő vízhűtéses motort. A sebes
ségváltót is egy új, korszerűbb típusra cserélték le.

A Type 63C-be már két rádiókészüléket szereltek be a 
korábbi egy helyett, melyeknek típusa Type 889. A harcjár
mű későbbi D és E változatai csak a lövészek fegyverei 
számára szükséges lőrések kialakításában tért el. Egyes 
változatoknál a tetőgéppuska körül egy felül nyitott, de há
rom oldalról védelmet nyújtó páncéllemezt szereltek fel.

A C változat készült a legnagyobb példányszámban. 
Ebből több mint 1800 darabot rendszeresítettek a Kínai 
Néphadseregbe. A harcjárműből sok példányt szállítot
tak a külföldi megrendelőknek, ez volt a kínai fegyverex
port egyik legsikeresebb terméke. A járművet hadrendbe 
állította a gyártón kívül Albánia, Észak-Korea, Szudán, 
Tanzánia, Vietnam és a volt Zaire. Irakban szintén nagy 
számban rendszeresítették, bevetették Irán ellen, vala
mint a két Öböl-háborúban. Ez utóbbiakban számos pél
dányt semmisítettek meg a koalíciós erők. Néhány eset
ben azonban ezekkel a járművekkel összetévesztették a 
britek harcjárműveit. A baráti tűznek számos áldozata 
volt.

A harcjármű kialakításánál megfigyelhetők a 60-as évek 
jellegzetességei: egyszerű dobozforma, vékony páncélzat
tal. A páncéllemezeket hegesztéssel illesztették egymás
hoz, amelyek a kézifegyverek lövedékei ellen voltak hivatot
tak védelmet nyújtani. Előfordult olyan eset is, amikor a 
7,62 mm-es lövedék átütötte a test páncélzatát!

A viszonylag rövid jármű jellegzetessége a 4 futógörgő. A 
lánctalpakat az elöl lévő meghajtókerekek mozgatják, hátul 
pedig egy feszítő görgő található. A tetőn helyezték el a fő 
fegyverzetet, a 12,7 mm-es géppuskát.

A jármű vezetője elöl, a bal oldalon ül, mögötte egy lö
vész. Mellettük a parancsnok, aki mögött a motortér talál
ható. A géppuska lövésze középen ül, a többi lövészka
tona pedig a küzdőtér két oldalán lévő lehajtható ülése
ken foglal helyet.

A harcjármű úszóképes, a meghajtásról a lánctalpak 
gondoskodnak. A jármű orr-részén hullámtörő lapot sze
reltek fel, amelyet a vízbe ereszkedés előtt állítanak meg
felelő pozícióba.

A Type 63 harci tömege 12,6 tonna. A lövészek kézi
fegyvereikkel a két oldalon lévő 2-2 lőrésen keresztül tü
zelhetnek. De a tetőnyílásokon keresztül is folytathatnak 
harctevékenységet. A harcközbeni gyors ki- és beszállás
nál a jármű hátulján lévő egyrészes, oldalra nyitható ajtót 
vehetik igénybe. A járműből több változat is készült.

A rendszeresítés idején az ötvenes évekből átvett tüzér
ségi eszközök már elavultnak bizonyultak, pótlásukról gon
doskodni kellett. A kínai katonai vezetők felismerték, hogy 
a modern szárazföldi haderőben a tüzérségnek rendelkez
nie kell önjáró tarackokkal. Ezért a Type 63 (YW-531) bá
zisán kialakították a Type 70 vagy YW-531 В önjáró tarac
kot, amelynek fő fegyvere a 122 mm-es Type 54 tarack. A 
konstrukció azonban nem volt igazán sikeres. 1981-től alig 
200 darabot rendszeresítettek belőle. Az önjáró tarack jel
legzetessége, hogy 5 futógörgővel építették.

Type 70-es típusjellel létezik egy 130 mm-es önjáró ra- 
kéta-sorozatvető is. A 19 vetőcsővel rendelkező tüzérsé
gi járműnek azonban csak 4 futógörgője van.

Az YW-304 változatot az YW-531 C bázisán fejlesztet
ték ki. Ez nem más, mint egy aknavető-hordozó jármű,

2. ábra: YW-531 gyakorlaton
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melynek fő fegyverzete egy 82 mm-es aknavető. Szintén 
4 futógörgője van, és felül nyitott kialakítású.

Az YW-381 szintén önjáró aknavető, de a hordozott 
fegyver ennél a változatnál 120 mm űrméretű.

YW-701 típusjellel készült el egy páncélozott parancsnoki 
jármű, az YW-531C bázisán. Ennél a változatnál hátul egy 
dobozszerkezettel megemelték a felépítményt, és összesen 5 
darab rádiókészüléket építettek be. Ezekkel tarthatják a kap
csolatot az ezred- és hadosztályszintű parancsnokok az álta
luk irányított harckocsizó és lövészalakulatokkal. Annak elle
nére, hogy a jármű nem lövészkatonákat szállít, a kézifegyve
rek lőréseit és a tetőn elhelyezett géppuskát is meghagyták 
rajta. Ezt a típust is exportálták Irakba, valamint Srí Lankára.

Az YZ-750 típus egy páncélozott egészségügyi jármű. 
Felépítménye hasonlít az YW-701-es parancsnoki válto
zatéhoz, de nincsenek lőrések a kézifegyverek számára.

Type 77

Ezt az úszóképes páncélozott szállító harcjárművet a 
Type 63 úszó harckocsi bázisán alakították ki. A jármű a 
BTR-50 típusra hasonlít, de valójában teljesen kínai fej
lesztésű. Hasonlóan jártak el, mint a szovjetek, ugyanis a 
Type 63 úszó harckocsi a PT-76-os kínai megfelelője, hi
szen a szovjet tervezők is az úszó harckocsi főbb egysé
geiből alakították ki a BTR-50 típust. Elsősorban a tenge
részgyalogos alakulatoknál rendszeresítették, egy eset
legesen Tajvan szigetén végrehajtandó partraszállási 
hadműveletben játszottak volna nagy szerepet.

A jármű főbb részegységei, a teknő és a futómű meg
egyeznek a Type 63 úszó harckocsiéval. Orr-részén a hul
lámtörő lemez a vízbe ereszkedés előtt hajtható ki. A vékony 
páncélzat csak a kézifegyverek lövedékei ellen nyújt védel
met. Két főbb típusváltozat ismert, melyek a 70-es évek vé
gén álltak hadrendbe. A Type 71-1 tüzérségi eszközöket hor
dozó jármű, amely a hátsó részén egy 85 mm-es páncéltörő 
ágyút vagy egy 122 mm-es tarackot szállíthat. A tüzérségi

6. ábra: Type 77-1 páncélozott tüzérségi szállító jármű

5. ábra: YZ-750 páncélozott jármű

7. ábra: Type 77-2 páncélozott szállító harcjármű

eszközök azonban csak szétszerelve rakodhatok be a tetőn 
kialakított nyílásokon keresztül. Itt kapott helyet a 8 tagú ke
zelőszemélyzet, és a 20 darabos lőszerkészlet is ide kerül be- 
málházásra. A ki- és berakodást két csörlő és egy leereszthe
tő rámpa segíti. A jármű mindkét oldalán 2-2 lőrés található.

A Type 77-2 páncélozott szállító harcjármű, mely 16 
felfegyverzett katonát szállíthat a hajókról a partraszállás 
területére. A küzdőteret megnagyobbították, és a jobb ol
dali lőrések helyén kisebb ajtókat alakítottak ki. Ezenkívül 
a jármű tetején kialakított nyílásokon is lehet közlekedni. 
Csörlők és rámpák ezen a változaton nincsenek. A kato
nákon kívül lehetséges még három hordágyon fekvő se
besült vagy 3 tonnányi áru szállításra is.

A jármű személyzete a vezetőből és a parancsnokból 
áll. О kezeli a búvónyílására épített 12,7 mm-es géppus
kát. A fegyver lőszerkészlete 500 darab. Sajnos a kézi
fegyverek füzétől a kezelőt nem védi semmilyen páncél
lemez. A jármű nem rendelkezik sem tűzoltó készülékkel, 
sem a tömegpusztító fegyverek elleni védelemmel.

A 12 hengeres, folyadékhűtéses dízelmotor típusa 
12150L. A mechanikus sebességváltó 5 előremeneti és 1 
hátrameneti fokozattal rendelkezik. Az üzemanyagkészlet 
416 liter. A futógörgők torziós felfüggesztésűek. A vízen 
történő átkeléshez két vízsugárhajtóművet építettek be.

A jármű bázisán fejlesztették ki a Type 89 önjáró tarackot, 
valamint a HQ2J önjáró légvédelmi rakétarendszert.
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1. táblázat

Harci tömeg: 18,7 t
Hossz: 7,5 m
Magasság: 3,2 m
Szélesség: 2,16 m
Hatótávolság: 370 km

Max. sebesség úton: 36 km/h

Max. sebesség vízen: 12 km/h
Fegyverzet: 12,7 mm-es géppuska

Type 85/89

A Type 63 (YW-531) típusú páncélozott szállító harcjár
mű továbbfejlesztéseként hozták létre a Type 85-öt. A 
szakirodalomban szerepel még az YW-531 H jelzés is, 
ami bizonyítja a közvetlen kapcsolatot a két jármű között.

Eddig több mint ezer példányt rendszeresítettek a Kí
nai Néphadseregben, és több százat exportra is legyár
tottak. A fejlesztési munkák a 80-as évek elején kezdőd
tek, amikor Thaiföld 200 páncélozott szállító harcjármű 
vásárlásának igényével kereste meg Kínát.

Az YW-531 alapjárműből sok szerkezeti elemet átvet
tek. Küzdőterét megnagyobbították, így a 30%-kal na
gyobb belső tér miatt több lövészkatonát szállíthat. A 
mozgékonyság fejlesztéseképpen új motort építettek be, 
egy német konstrukció alapján. A 320 lóerős, 8 hengeres, 
léghűtéses, turbófeltöltős dízelmotor típusa BF8L413F. 
Az üzemanyagtartályok kapacitása 550 liter. A mechani
kus sebességváltónak 5 előremeneti és egy hátrameneti 
fokozata van.

A lánctalpak futógörgőinek száma négyről ötre növeke
dett. Ezek átmérője kisebb lett, 560 mm-re csökkentek a 
Type 63 760 mm-es görgőihez képest. Néhány görgő tor
ziós felfüggesztésű, hidraulikus lengéscsillapítókkal. A 
sötétben történő harc sikeres megvívására beépítésre 
került az infravörös éjjellátó készülék. A Type 85 a thaiföl
di export után felkeltette a kínai katonai vezetők érdeklő
dését is. Kifejezetten csak hazai igények kielégítésére el
készült a Type 89 vagy másképpen a WZ-534. Habár 
külsőleg nagyon hasonlít az alapváltozathoz, számos lé
nyeges különbség van közöttük. Korszerűbb motort és 
erőátviteli egységet építettek be, valamint az éjjellátó ké
szülék egy fejlettebb generáció. A jármű mindkét oldalá
ra 4-4 ködvetőt szereltek fel.

A Type 85 (YW-531 H) harci tömege 13,5 tonna, és 13 
felfegyverzett katonát szállíthat. A jármű kezelőszemély
zete két főből áll, a vezetőből és a járműparancsnokból. 
A szállított lövészek a hátsó ajtón közlekedhetnek. A fő 
fegyverzet egy darab 12,7 mm-es légvédelmi géppuska, 
amelyet a tetőnyílásra szereltek fel. A jármű két oldalán 
és hátulján összesen 7 nyíláson keresztül tüzelhetnek 
kézifegyvereikkel a bent ülők. A küzdőtérben kézi páncél
törő és légvédelmi rakétákat is szállíthatnak.

Az YW-309 típusváltozatnál a jármű tetejére egy tor
nyot építettek. A Type 86 torony nagy hasonlóságot 
mutat a szovjet BMP-1 tornyával. A beépített löveg 73 
mm űrméretű és 40 darab lőszer volt bemálházható a 
járműbe. A harckocsik elleni fegyverzetként egy darab 
rakétaindító sínt szereltek a lövegre, melynek típusa 
HJ-73. Ehhez négy darab rakétát rendszeresítettek 
volna. A toronyban a jármű parancsnoka látta el az 
irányzó-lövegkezelő szerepét. A küzdőtérben 12 kato
na számára alakítottak ki férőhelyet. Az exportra szánt 
változatra megrendelés nem érkezett, ezért sorozat- 
gyártásra nem került.

Az NVH-1 típust szintén gyalogsági harcjárműnek fej
lesztették ki. AType-531H felépítményére egy brit eredetű 
tornyot szereltek, melyet a Warrior harcjárművön is alkal
maznak. A fő fegyverzet egy Rarden 30 mm-es gépágyú 
volt. A fegyver tűzvezető rendszere is brit eredetű volt, ami 
magában foglalta célzó és az éjjellátó berendezéseket. Az 
NVH-1 kezelőszemélyzetét három főre tervezték. A vezető 
szokás szerint a jármű elején foglal helyet, a parancsnok és 
a gépágyú kezelője pedig a toronyban. A torony kétfős ki
alakítása miatt a küzdőtér kisebb lett, ezért kevesebb, 
mindössze 8 katona szállítására alkalmas. A torony miatt a 
jármű harci tömege és magassága is megnőtt. A típus nem 
lett sikeres, exportmegrendelés nem érkezett.

Az YW-307 változat szintén a gyalogsági harcjárművek 
felé tartó fejlesztési útkeresésről ad bizonyságot. A jármű te
tején egy darab 25 mm-es gépágyút szereltek fel, ami lénye
gében megegyezik az amerikai Bushmaster M-242-essel.

A szállítható lövészek száma 13, ami megegyezik az 
YW-534 típussal. A jármű rendszeresítéséről vagy ex
portálásáról nem került nyilvánosságra adat.

A HJ-8  önjáró páncéltörő rakéta hordozó járművét 
szintén az YW-543 típus bázisán alakították ki. A küzdő
tér helyén a rakéták indító eszközét építették be, menet 
közben ide húzzák be az indítóberendezést, míg harc
helyzetben a tető fölé emelkedik ki. A jármű nagy mozgé- 
konyságú, és igen hatékony harckocsi-elhárító rendszer. 
A jármű harci tömege 14,3 tonnára nőtt.

YW-531 H a típusjele a páncélozott parancsnoki jármű
nek is. Az ezred- és hadosztályszintű parancsnoki vezeté
si pont megfelelő mozgékonyságot nyújt, hogy együtt ha
ladjon a lövész és harckocsizó egységekkel. A páncélzat 
pedig megfelelő védelmet nyújt a kézifegyverek tüze el
len. A jármű nagyon hasonló az YW-531 H harcjárműhöz, 
külsőleg a három rádióantenna alapján lehet megkülön
böztetni az alaptípustól. A kezelőszemélyzet két fő. A ve
zető elöl foglal helyet, míg egy lövész a tetőn elhelyezett 
géppuskát kezeli. A küzdőtérben 6 fő parancsnoki beosz
tású személy kapott helyet. Az ő munkájukat 3 rádió adó
vevő készülék és egy kiegészítő generátor segíti.

8. ábra: Type 85 YW-531 alaptípusa

9. ábra: YW-309, Type 86 toronnyal
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2. táblázat

10. ábra: Type 89, YW-534 díszszemlén

11. ábra: HJ-8 önjáró páncéltörő rakétahordozó jármű

YW-751 típusjellel készült el egy páncélozott egészség- 
ügyi jármű. A küzdőteret ennél a változatnál magasabbra 
építették. Ezzel elegendő helyet alakítottak ki 6 hordágyon 
fekvő sebesültnek, a kétfős egészségügyi személyzetnek 
és a szükséges orvosi eszközöknek. A tetőn meghagyták 
a 12,7 mm-es géppuskát mint fő fegyverzetet. A WZ-751 
váltotta le a Type 63 egészségügyi változatát. A típusra si
került külföldi megrendelést is szerezni.

Harci tömeg: 13,6 t
Hossz: 6,125 m
Magasság: 2,59 m
Szélesség: 3,06 m
Hatótávolság: 500 km
Max. sebesség úton: 65 km/h
Max. sebesség vízen: 6 km/h
Fegyverzet (Type 85/89): 12,7 mm-es géppuska

Type 85 típusjelű az a műszaki mentő jármű is, amely
nek a felszerelésébe tartozik egy generátor, olaj- és lég
szűrőtisztító, valamint egyéb eszközök, szerszámok. A 
Type 85 bázisán ezeken kívül kialakítottak egy 122 mm- 
es önjáró tarackot YW-323 típusjelzéssel. YW-383 a tí
pusjele a 82 mm-es, YW-383 pedig a 120 mm-es önjáró 
aknavetőknek. Az YW-306 egy önjáró, 30 vetőcsővel 
rendelkező 130 mm-es rakéta-sorozatvető.

A járművet Észak-Koreában is gyártották, de számos mó
dosítást végeztek el rajta. A VTT-323 Sinhung harcjárművet 
a nyugati szakirodalom M1973 típusjelzéssel említi. A leg
szembetűnőbb különbség, hogy egy tornyot szereltek a tete
jére. A járművet két különböző fegyverzettel is gyártják. Az 
egyikbe egy 14,5 mm-es és egy 7,62 mm-es géppuskát, a 
másikba két 14,5 mm-es géppuskát építettek be. Egyes vál
tozatokról indítható a Susong-Po (a Maljutka észak-koreai 
változata) irányított páncéltörő rakéta is. De megfigyeltek to
ronyra épített Sztrela indító berendezést is. Készült aknave
tők és rakéta-sorozatvetők hordozására alkalmas változat is.

(Folytatjuk)

Zsig Zoltán

A Haditechnika szerkesztősége régi fotókat keres

A Haditechnikai Intézet történetének elkészítéséhez a 
szerkesztőség magánkézben lévő fényképeket vagy 
leírást keres az 1940-es évek magyar fejlesztésű 
fegyvereiről. A típusok az alábbiak:

-  Radarok: Sas, Borbála, Bagoly, Turul (az Me 210 
orrába szerelt radar)

-  Rakéták: Lidérc, Buzogányvető (Szálasi röppentyű), 
kézi páncéltörő- vető, Toldi vagy Nimród alvázon lévő 
rakéta, lőtéren kipróbálandó fegyverek

-  Aknák: LŐTAK, kumulatív harckocsiakna
-  Bombák: Kóta százados kartácsbombája, 250 kg-os 

rádiógyújtású bomba (Nagy Malac), repülőgépek elleni 
füzérbomba

A Repülőkísérleti Intézet és a Repülő-műszaki Intézet 
prototípusai:

-  WM-23 (Ezüst Nyíl)
-  RMI-l-X/H-01, kísérleti, 1940-44
-  RMI-2-X/G-02, kísérleti, 1940-44

-  RMI-3-Z/G, gyakorló, 1942-44
-  RMI-4-Me/G, gyakorló vadász, 1942-44
-  RMI-5-X/U, utasszállító, 1943-44
-  RMI-6  Szúnyog, az X/V előtanulmánya, 1942-44
-  RMI-7-V/G, gyakorlógép, 1941-44
-  RMI-8-X/V, vadászrepülőgép, 1943-44
Gyári fotók a WM és a DIMÁVAG belsejéről, a Túrán 75 

és a Tas szereléséről.
A munkában csak másolatokat használunk fel, az 

eredetieket visszajuttatjuk, és a szerzői jogdíjak szerinti 
honoráriumot fizetjük értük. Kétséges esetben (ha nem 
ismerik fel a birtokukban lévő, fotókon szereplő típust), 
konzultálunk.

Telefon: 394-5248
Fax: 394-3014
E-mail: ferenc.hajdu@hmhti.hu

Szerk.

David Fraser „Rommel” c. kétkötetes életrajzi munkája (magyar nyelvű kiadás) egyben, 2500 Ft-ért eladó. 
Ifj. Fűry Nándor Tel.: 06 30/575-0709. E-mail: dornan@vipmail.hu 

Levélcím: 1044 Budapest, Bezerédy u. 26.
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Búcsú a Starfightertől

3. F-104G Luftwaffe

4. F-104G Luftwaffe

5. F-104G Marine
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6. F-104G Marine

Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 21. oldalon. A szerk. (Kengyel Kristóf)
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Nyílt nap az Andrews légitámaszponton

1. ábra 5. ábra

4. ábra

Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 74. oldaton. A szerk.

7. ábra

1. ábra: Az М2 A3 Bradley motortere
2. ábra: A Stryker harcjármű
3. ábra: Az MLRS sorozatvető
4. ábra: Az F-117A lopakodó repülőgép
5. ábra: Az SBD A-24 zuhanóbombázó a II. világháborúból
6. ábra: A Jak-50-es műrepülőgép
7. ábra: A KC-10A tartályrepülőgép

Fotók: Amaczi Viktor
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Kutató-mentők

1. ábra 4. ábra

2. ábra 5. ábra

3. ábra 6. ábra

1. ábra: A román IAR-330 Puma (no. 106) felszállásban
2. ábra: A román IAR-330 fegyveres változata
3. ábra: A felszálló román IAR-330 (no. 49)
4. ábra: A szlovák Mi-17 Medevac változat
5. ábra: A román IAR-330 állóhelyen (no. 49)
6. ábra: A szlovén Bel 1-412 helikopter SFOR jelzéssel
7. ábra: A szlovák Mi-17-es helikopter (no. 08080)

Fotók: Baranyai László

7. ábra

Az illusztrációkhoz vonatkozó cikket lásd az 59. oldalon. A szerk.
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Török páncélosmúzeum

1. ábra 5. ábra

2. ábra 6. ábra

4. ábra

7. ábra

1. ábra: A német gyártású T4-es harckocsi (Pz.lV.G)
2. ábra: Az amerikai M-24 könnyű harckocsi
3. ábra: A német gyártású T3-as harckocsi (Pz.lll.H)
4. ábra: Az amerikai M-36-os páncélvadász
5. ábra: A francia Somua harckocsi
6. ábra: A Vickers könnyű harckocsija
7. ábra: Az amerikai M-2 Stuart harckocsi

Az illusztrációkhoz vonatkozó cikket lásd az 78. oldalon. A szerk. Fotók: Matthaeidesz Konrád
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Látogatás a belgrádi repülőmúzeumban I.

3. ábra

1. ábra: Az Orao vadászbombázó jugoszláv változata
2. ábra: A MiG-23 BN vadászgép
3. ábra: A Mi-17 egy példánya
4. ábra: A Ka-28 tengerészeti helikopter
5. ábra: A Lockheed TF-80C (T-33)
6. ábra: Republic P-47D Thunderbolt vadászgép
7. ábra: A Po-2 futárgép

Fotók: Temesvári Péter

6. ábra

7. ábra

Az illusztrációkhoz vonatkozó cikket lásd az 85. oldalon. A szerk.

1. ábra

2. ábra

4. ábra

5. ábra
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Látogatás a belgrádi repülőmúzeumban II.

8. ábra

9. ábra

12. ábra

13. ábra

10. ábra

11. ábra

14. ábra

8. ábra: A Jak-3 vadászgép
9. ábra: A Hurricane Mk.l. vadászgép
10. ábra: A Soko G-2A Galeb kiképzőgép
11. ábra: Az F-84F Thunderjet vadászbombázó
12. ábra: Az F-86D vadászgép
13. ábra: A német Me 109 G-2 egy példánya
14. ábra: A lelőtt F-16C farokrésze

Az illusztrációkhoz vonatkozó cikket lásd az 85. oldalon. A szerk. Fotók: Temesvári Péter
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Látogatás a belgrádi repülőmúzeumban III.

1. ábra 4. ábra

2. ábra 5. ábra

3. ábra 6. ábra

1. ábra: Jugoszláv Ju 52/3n. (w.n: 7208) szállítógép
2. ábra: A JAT kivont S.E.210 Caravelle utasgépe
3. ábra: Az IL-14 katonai szállítógép
4. ábra: Német 10,5 cm-es légvédelmi ágyú
5. ábra: Magyar átalakításé Ansaldo kisharckocsi fegyverzet 
nélkül
6. ábra: Német Stug III.G rohamlöveg
7. ábra: Volt osztrák-magyar 11M 30,5 cm-es mozsár

Fotók: Figder Elemér

7. ábra

Az illusztrációkhoz vonatkozó cikket lásd az 85. oldalon. A szerk.
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A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata IV.

Repülőgép-vezető, százados 1944-45; a Szent László h. o. eje. ezredének főhadnagya 1945 (Hadnagy Róbert) 
Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 77. oldalon. A szerk.
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A német tüzérség korszerűsítése II. rész

Gránátok

A bemutatott tüzérségi eszközökhöz a Rheinmetall W&M 
GmbH a NATO-szabványoknak megfelelő 155 mm-es lő
szercsaládot is kifejlesztett. Ezek között megtaláljuk a ha
gyományosnak tekinthető repesz-romboló gránátokat, csak
úgy mint a kazettás jellegű ún. bomblet gránátokat és a már 
az „intelligens” lőszerek kategóriájába sorolható ún. SMART- 
gránátokat. A bomblet gránátok lényege, hogy egy gránát
ban több kis robbanótest található, amelyek a talaj felszíne 
felett meghatározott magasságban szétszóródnak (penetrá
ció), és a talajra érkező robbanótestek sokkal nagyobb terü
leten tudják kifejteni pusztítóhatásukat. A SMART-gránátok 
keresőfejjel szerelt lőszerek páncélozott célok ellen (8. áb
ra). Ezen gránátok robbanófejei meghatározott körzetben 
képesek a célt önállóan érzékelni és a célra rávezetni magu
kat. Moduláris jellegű hajítótöltetek (MTLS) tartoznak hozzá
juk. Az új repesz-romboló gránátokkal a lövegek elérik 30-40 
km-es maximális lőtávolságot is. Természetesen a gránátok 
közül nem maradhatnak ki a világító- és ködgránátok mellett 
a gyakorlógránátok sem, amelyek a tüzérség olyan tovább
ra is fontos „kiegészítő” feladatait segítik elő, mint a harctér
megvilágítás és a ködképzés. A ködgránátok hatásuk révén 
nemcsak a látható fény tartományában, de az infravörös tar
tományban is képesek álcázni, illetve alkalmasak az ellen
ség lézervezérlésű fegyvereinek zavarására.

A tüzérségi gránátok pontosságának 
növelésére irányuló fejlesztési kísérletek

A tüzérségi gránátok pontosságának növelésére több 
módszert is kidolgoztak. Ezen a területen a német STN 
ATLAS közös tanulmányt készített a tüzérségi gránátok 
fejlesztésében hagyományosan nagy tapasztalattal bíró 
szintén német Rheinmetall W & M  céggel. Ez a tény már 
előirányozza a két cég együttműködését. A módszerek 
egyik változata az időjárási és felderítő szondák széleskö
rű alkalmazása. Ezzel párhuzamosan kilőhető akusztikus 
érzékelőkkel is próbálkoznak, ahol a valós idejű célmegha
tározás több kilőtt szenzor akusztikus iránymérésén ala
pul. A mérési adatokat az érzékelők nagyfrekvenciás tarto
mányú rádión vagy műholdas adatátviteli rendszeren ke
resztül juttatják el a tűzvezető központba. Természetesen 
ebben az esetben sem mellőzhetők a célterület időjárási 
viszonyait felderítő szondák sem. A gránátok pontosságát 
tovább akarják növelni a lövedékek végfázisban történő ki
egészítő irányításával, amit nagyfrekvenciás rádióvevők
kel vezérelt törpehajtóművek által képzelnek el.

Másik területe az ilyen jellegű fejlesztéseknek az intel
ligens területi, nagyméretű célok elleni fegyverrendsze
rek (Area Defence Weapon - ADW), amelyek a kazettás 
jellegű, ún. „bomblet” lőszerek további tökéletesítését 
tűzték ki célul. Erre a célra a jelenleg műszaki változat
ban már létező, akusztikus iránymérésen alapuló páncél
törő gránátok MLRS - sorozatvetők által kilőhető, robba
nófejben elhelyezett - változatait találják a legalkalma
sabbnak. Az ilyen jellegű sorozatvető rakéták amerikai 
változatai a második Öböl-háborúban már sikeresen 
vizsgáztak éles körülmények között is.

Funktionsablauf SMArt 1S5
1. AusstoS
2. Separierung der Subrnumtton
3. Fretgabe des Rotation sschirmes
4. Stabiler Dreh-Smkflog Suchptuac. 

ZietfekJabta stung
6 und Zundung der P-Odung
8, Befcwtrpfiíng des Z ielt eh* jeuges Ш м
8. ábra: A SMART-lőszer működési elve
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11. ábra: GTK/MRAV/PWV tüzérségi változatok

Az MLRS sorozatvető

Már az 1990-es évek óta rendszerben áll a Bun- 
deswehrben is az amerikai gyártmányú MLRS közepes 
rakéta-sorozatvető, amelyet elsősorban az ellenség na
gyobb mélységben lévő, nagyobb kiterjedésű céljai ellen 
fejlesztettek ki. Ilyenek lehetnek egyes vezetési pontok, 
összpontosítási körletben lévő gépesített és páncélos 
erők, tüzelőállás-körletben lévő tüzérségi és légvédelmi 
erők, logisztikai létesítmények stb.

Az MLRS rendszere alapvetően az indító-berendezés
re és a rakéta-lövedékre tagozódik. Noha a többi rend- 
szerelem, amelyek a logisztika, a vezetés és a kommuni
káció feladatait szolgálják, szintén fontos, de terjedelmi 
korlátok miatt nem térek ki rájuk.

Minden egyes MLRS-jármű saját navigációs és tűzve
zető berendezéssel rendelkezik, amely révén lehetősége 
van az önálló tevékenységre. Emellett mindegyik külön is 
bekapcsolható az Adler (sas) tüzérségi automatizált tűz
és harcvezető rendszerbe.

Az M270 lánctalpas jármű futóműve a Bradley harcjár
mű alapján alakították ki. A háromszemélyes, könnyű pán
célzata ABC5 védelemmel integrált kabin mellett az alváz 
az úgynevezett rakétaindító modult - „Launcher Loader 
Module”, rövidítve LLM6 szállítja. Az LLM két rakétaindító 
konténer (RPC) befogadására szolgál, amelyek egyenként 
hat indítócsövet tartalmaznak. A navigációs berendezés a 
tűzvető berendezés számára mindenkor biztosítja az indí
tókonténerek UTM-vetületi rendszerben mért koordinátáit 
és az irányszögeket. A tűzvezető rendszer kiszámítja a jár
mű és a cél koordinátáiból a cél távolságának, az oldal- és 
az emelkedési szöget, majd ennek megfelelően az irány
zógéppel az LLM-et a célra irányozza. Az indítás előtt a 
tűzvezető rendszer programozza a rakéták gyújtóit. Az 
irányzókezelő a kabinban elhelyezett kezelőszerven ke
resztül szolgálja ki és ellenőrzi a rakéta indítását.

A rakétákat egyesével vagy akár 12 rakétából álló sorozat
tal lehet indítani. A tűzvezető rendszer minden indítás után a 
megkövetelt pontosság érdekében újra irányozza a modult. 
Sorozat indításkor több irányzási pontot is megadhatnak.

Az M270 járművön az elmúlt években számos fejlesz
tést végeztek, így nagyobb teljesítményű GPS-szel támo
gatott navigációs és tűzvezető rendszert, valamint na
gyobb teljesítményű irányzórendszert is kapott. A moder
nizált változat az M270 A1 jelzést kapta. A korszerűsítés 
révén lényegesen lerövidült az első rakéta indításához és 
a tüzelőállás-váltáshoz szükséges idő. A modul utántölté
si ideje ugyancsak csökkent és az üzemben tartási ráfor
dítások is mérséklődtek.

Az MLRS harcértéknövelő fejlesztésének egyik nagyon 
fontos területe volt a rakéták új családjainak kifejlesztése. 
Általában az indítható rakéták a klasszikus módon irányí
tás nélküli rakéta-lövedékek és az irányított hordozóraké
ták (missiles) csoportjába sorolhatok. Az első csoportba 
sorolható az "alapnak" számító M-26-os rakétacsalád, 
amelyben már korábban is megtalálhatók voltak a több 
önálló robbanófejjel rendelkező úgynevezett bomblet ra
kéták. Ezen rakétacsalád hatótávolsága 30 és 40 km kö
zött van.

Teljesen új fejlesztésű a GMLRS rakétacsalád, amely 
500-600 önálló robbanófejet 60-70 km-es hatótávolságra 
juttat el. Az önálló robbanófejek között már a keresőfejjel 
felszerelt, intelligens SMART típusúak is megtalálhatók. 
Ez a rakéta már átmenetet képez az irányított rakéták
hoz, mivel tehetetlenségi és GPS navigációs rendszerrel 
ellátott irányítóegységgel is rendelkezik. A célban elért 
pontosság rendkívül nagy (a tehetetlenségi rendszerrel 3 
vonás, GPS-szel 0,5 vonás). A rakétacsalád gyártását 
kb. 2005-2006-tól az USA-ban és Európában egyidejűleg 
tervezik.

Az MLRS hordozórakétái az ATACMS (Army Tactical 
Missile System) nevet viselik. Ezen belül megkülönböz
tetjük a Block I, Block la, Block II, Block Ha és a Block IV 
változatokat. A Block I rakéták 950 db M74 kazettás 
rendszerű robbanófejet juttatnak célba, hatótávolságúk 
tehetetlenségi irányítás mellett 165 km. A Block la válto
zatok már GPS-támogatással is rendelkeznek, de csak 
300 db M74 robbanófejet alkalmaznak, hatótávolságúk 
300 km. Az M74-es nagy repeszhatású (acélgolyókkal 
töltött) АРАМ (Anti-Personnel/Anti-Material) robbanófe
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jekkel szerelt változatot alapvetően nem páncélozott cé
lok és élőerő ellen alkalmazzák nagy hatékonysággal. 
Ezzel szemben a Block II rakétacsalád kimondottan a 
páncélozott célok ellen fejlesztették ki. A ll-es típus 
GPS-támogatású irányítással 13 db BAT típusú robba
nófejet tartalmaz, hatótávolsága 140 km. A robbanófej 
alapvetően az ún. „meleg” célt, hőforrást kutat fel, azaz 
mozgásban lévő páncélozott célok ellen alkalmazzák. 
A Block Ha változatú rakéták ugyan csak 6 darab BAT tí
pusú robbanófej van, de hatótávolsága több mint 300 
km. A rakéták irányítórendszere GPS-szel támogatott 
inerciális. A Block Ha BAT robbanófejei képesek „hideg” , 
azaz telephelyeken álló páncélozott célokat is felderíteni 
és megsemmisíteni.

Az ATACMS Block IV hordozórakéta felépítését a leg
újabban jelentkező konfliktusok ismeretei határozták meg, 
és úgynevezett „Unitary” egységes robbanófejet hordoz
nak, amely bunkercélok megsemmisítésére is alkalmas. 
Ezen rakéták hatótávolsága 300 km, és a tehetelenségi 
irányítórendszerét GPS adatok helyesbítik. A további fej
lesztések során növelni akarják az önálló robbanófejek al
kalmazhatóságát olyan korszerű páncélosokkal szemben 
is, amelyek már rendelkeznek a hagyományos kazettás 
lövedékek viszonylag kis hatású robbanófejeivel szembe
ni védelemmel (pl. felső pótpáncélzat). További felhaszná
lási területük lehet még a rádióelektronikai harc is.

További tüzérségi jellegű fejlesztések 
a Bundeswehr számára

A Bundeswehrben jelenleg rendszerben álló Luchs és 
Fuchs járművei feladatainak átvételére tervezik az új, 
többfeladatú páncélozott szállító járműcsalád bevezeté
sét GTK név alatt (10. ábra).

A még csak fejlesztési fázisban lévő járműből 2004-től 
3000 darabot kívánnak gyártani, ez tartalmazná a külföl
di megrendeléseket is. A hatkerekes alapváltozat 
alvázára a tüzérség számára tüzérségi tűzvezető, szá
mítógép-vezérelt tüzérségi tűzvezető és tüzérfigyelő vál
tozatok kialakítását tervezik (11. ábra). A nyolckerekes 
alvázra tüzérségi megfigyelő radart és 120 mm-es akna
vetőt akarnak telepíteni.

12. ábra: A Polyphem

Polyphem/Trifom (Lichtwellenleiter - LWL) üvegszá
las távirányítású tüzérségi rakéta

A német-francia-olasz együttműködésben fejlesztett 
Polyphemet feladata a nagy fontosságú pontcélok meg
semmisítése. Irányítása vékony, üvegszálas vezetéken 
keresztül történik. A vezérlőkábel miatt az indítás után a 
rakéta a céltávolságtól függetlenül meghatározott emel
kedésbe kezd, hogy a kábel csak a becsapódás után 
érintkezzen a talajjal. A kiválasztott célok lehetnek álló, 
vagy mozgó, páncélozott vagy páncélozatlan eszközök, 
vezetési és híradó berendezések, légvédelmi létesítmé
nyek és eszközök, erődítmények, logisztikai és infrast
rukturális létesítmények, tüzelőállásban lévő tüzérség és 
összpontosítási körletben vagy menetben lévő egyéb 
erők. Összefoglalva, minden olyan nagy fontosságú cél, 
amelyet nagy megbízhatósággal kell megsemmisíteni. A 
rakéta vezetékes irányítása ellenére 6,0 km-es hatótávol
sággal rendelkezik, és 120 és 200 m/s közötti sebesség
gel 100-400 m-es utazási magasságon repül. A maximá
lis repülési magassága 3000 m.

A navigáció kombinált módon történik GPS-támogatás- 
sal, amit egy úgynevezett Sceen-Matching-eljárással 
tesznek még önállóbbá. Az eljárás lényege egy 
infrakamera által az útvonalról felvett kép, amelyet a be
táplált digitális térképen kijelölt útvonalpontokkal hasonlí
tanak össze. Ez a cél megsemmisítésre is érvényes és 
elegendő célpontosságot biztosít már önmagában.

Az irányítást az infrakamerával összekötött számítógép 
is segíti, ez a tüzelőállásban található. Segítségével 4000 
m-es távolság megtétele után lehetővé válik az önálló cél
felderítés és az azonosítása 1200 m-es sugarú körben. A 
céladatok módosítására a céltól 500 m-es távolságig van 
lehetőség. A szenzorok érzékenysége lehetővé teszi 
nemcsak a legmegfelelőbb találati pont kiválasztását, de
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azt is, hogy időben érzékelni lehessen a cél közelében el
helyezkedő személyeket is. Ez különösen a kollaterális 
(civil) károk elkerülése szempontjából lehet fontos. A re
pülés közben lehetőség van a kamera által közvetített fel
derítési adatok által a helyzetkép pontosítására, amit az 
irányzó munkáját segítő rendszerszámítógép végez el.

A rakéták robbanófejében 20 kg-os tömegű, többfeladatú 
töltet helyezhető el, amely lehetővé teszi széles célspekt
rum leküzdését. Ugyanakkor lehetőség van a hatásmecha
nizmusának feladatfüggő módosítására is, amely révén a 
nemkívánatos hatások minimalizálhatók. A nagy pontossá
got igénylő bevetések során ügyelni kell a pusztítóhatás 
korlátozására. A rakéták találati pontossága 30 cm. A repü
lési magasságot úgy választották meg, hogy a becsapódá
si szög nagyobb legyen mint 30°. A jelenleg is folyó kísérle
tek szerint a rakéta lassan mozgó célokat is megsemmisít
het, tehát helikoptert is. A Polyphem a mélységben vívott 
hadműveletek fontos eszköze lehet. Alkalmazható minden 
napszakban, még akár rossz látási viszonyok mellett is.

A már említett rendszerszámítógép lehetővé teszi egyi
dejűleg négy rakéta irányítását. Ezen tevékenység opti
mális végrehajtásához azonban célszerű 20 másodper
ces időközökkel indítani a rakétákat. A cél túlrepülés mi
atti kései észlelése esetén lehetőség van a röppálya mó
dosítására és újabb rárepülés után a cél leküzdésére. Az 
irányzás nagy érzékenysége lehetővé teszi mozgó célok 
követését és megsemmisítését is. A rendszer alkalmazá
sára akkor is lehetőség van, ha nem állnak rendelkezés
re pontos adatok a terepről, vagy az időjárásról. A rend
szerszámítógépe ugyanis ilyen esetben a rakéta fedélze
tén elhelyezett szenzorok által közvetített adatok alapján 
számítja a röppálya adatait.

Előre felderített tüzelőállás és előre végrehajtott rend
szerellenőrzés esetén a rendszer menetből 10 perc alatt 
eléri az indítási készenlétet. A fegyverrendszer nagy 
mozgékonysággal bír, a NATO В típusú mobilitási osztá
lyába tartozik, és a C-160 Transall szállító repülőgéppel 
is szállítható.

Amint már eddig is láttuk, ennek a fegyverrendszernek 
a fejlesztése során nagy hangsúlyt fektettek a kollaterális 
veszteségek minimalizálására, amelyet azáltal próbálnak 
elérni, hogy lehetővé tették a célok részletes azonosítása 
révén azok szelektálását, a célon kiválasztott találati pont 
meghatározását és a rakéta röppályájának szükségszerű 
módosítását szinte még az utolsó pillanatban is. Ez páro
sul a nagy találati pontossággal és a robbanófej optimali
zált hatásmechanizmusával.

A Taifun harci robotrepülőgép

A Taifun nagyobb távolságokon alkalmazható pilóta nél
küli repülőeszköz (Unmanned Aerial Vehichle - UAV), 
amely fontos ellenséges célok megsemmisítésére szol
gál. Alkalmazható napszaktól és időjárási viszonyoktól 
függetlenül irányított, vagy önálló üzemmódban. A mély
ségi hadműveletek során jól használható, toló
légcsavaros hajtóművel szerelt repülőeszköz, amely a 
beprogramozott célkörzet elérése után képes önállóan 
felderíteni és megsemmisíteni a célokat. A célirányos al
kalmazáshoz itt is szükséges az előzetes felderítés. Az 
így felderített cél esetén a behatolási mélység az arcvo
naltól (FLOT) számítva akár 200 km is lehet, ez egy óra 
röpidő jelent. A 150 kg tömegű robotrepülőgép üzemide
je maximálisan négy óra.

Amennyiben a megsemmisítésre kijelölt cél felderítési 
adatai hiányosak, akkor ún. kereső repülés során mm- 
hullámhosszú radarral ellátott keresőfeje segítségével 
deríti fel és méri be a célt. Ilyenkor a bevetési terület 
nagysága 40 x 50 km. A pontcélok megsemmisítésére 
megadható legkisebb célterület 150 m x 150 m. A beve
tési magasság 2000-2500 m, amely során a keresőpász- 
tázás szélessége maximum 2000 m lehet. A maximális 
repülési magasság 4000 m. A Taifun 20 kg tömegű tan
demfejes kumulatív robbanófejjel rendelkezik, amelyre 
még repeszhatás-növelő burkolatot is helyezhetnek.

A robotrepülőgép irányítása választható módon ötvözi 
a Terrain Aided Navigation (TAN) és a Global Positioning 
System (GPS) módszereket. Ezek közül az alapot a TAN- 
rendszer jelenti, ahol a fedélzeten tárolt terepinformációk 
és a fedélzeti szenzor által észlelt kép összehasonlítása 
alapján navigálnak. Olyan helyzetekben, ahol a terep 
nem rendelkezik kellően markáns vonásokkal (pl. siva
tag), ott nagyobb szerepet kap a műholdas navigációs

15. ábra: KZO (BreveI) robotrepülőgép
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rendszer (GPS). Az alkalmazást megelőzően a tervezett 
repülési útvonal szükséges adatait betáplálják a robotre
pülőgép fedélzeti irányító rendszerébe.

Az indítás egy start-segédhajtómű segítségével közvetle
nül a tárolásra és szállításra is szolgáló indító-berendezés
ről történik. A start után a robotrepülőgép minden funkciójá
ban önálló, ami azt jelenti, hogy az előre megadott célkör
zetben képes álló és mozgó célok önálló felderítésére, osz
tályozására, követésére és megsemmisítésére. A megelő
ző felderítés alapján betáplált alapadatok általában elegen
dőek a sikeres feladat-végrehajtáshoz. A robotrepülőgép és 
a repülésirányító földi irányítócsoport között meglévő ösz- 
szeköttetés korlátozott mértékben lehetővé teszi a cél kivá
lasztási és megsemmisítési folyamat befolyásolását.

A Taifun a célokat három kategória szerint különbözte
ti meg: páncélozott célok, páncélozásán célok és helikop
terek. Az egyes osztályokon belül nem történik további 
differenciálás. Amennyiben a kiválasztott cél önvédelmi 
zavaróadó segítségével megpróbálja önmagát álcázni, 
akkor a „home on jam” (irányozd a zavaráson keresztül) 
módszerrel a Taifun a zavaróadó irányszöge alapján ké
pes beméri a zavarforrását és arra vezetni rá önmagát.

A Taifun fejlesztését 2004-ig be akarták fejezni, és 
2006-tól rendszerbe kívánják állítani a Bundeswehrnél. A 
Taifun kialakításában a Brevel (KZO) felderítő robotrepü
lőgép testvérének tekinthető.

Manapság a tüzérségi felderítés céljából is egyre gyak
rabban alkalmaznak robotrepülőgépeket (UAV), amelyek 
segítségével lehetségessé vált a célok ún. „valós időben” 
történő azonosítása, lokalizálása és ellenőrzése az ellen
séges terület mélységében is.

A Drohne CL 289 felderítő robotrepülőgép

A Bundeswehr nagyobb távolságokra már évek óta alkal
mazza a CL 289-es típusjelzésű felderítő robotrepülőgé
pet. A 740 km/h sebességgel repülő eszköz a peremvo
naltól számítva 170 km-es mélységig képes az ellensé
ges területre berepülni. A repülési magassága 150 m-től 
1200 m-ig terjedhet. Maximális repülési magassága 3000 
m. A repülést fedélzeti számítógép irányítja. A magasság- 
mérés radarral és barometrikus úton történik. A leszállást 
rádióval irányítják. A CL 289-es egy repülésének teljes 
hossza mintegy 400 km, és általában 10 felderítési sza
kaszra bontják, amelyek közül 7-8 az általános helyzet
képhez szolgáltat információkat, míg 2-3 felderítési sza
kaszon kimondottan a nagy hatótávolságú tüzérség (el
sősorban MLRS) számára derít fel és mér be célokat. A 
röppályát előre beprogramozzák a repülőeszköz fedélze
ti memóriájába. A földi irányító központnak az indítás 
után már csak korlátozott lehetőségei vannak a repülési 
útvonal módosítására. A robotrepülőgépbe beépített 
infrakamera a repülési útvonal 112 km-ről tud felvételeket 
készíteni, míg a normál filmkamera 107 km-ről. Az 
infrakamera 300 m-es magasságban 1000 m szélesség
ben érzékeli a terepet. Ugyanez az érték a normál kame
ra esetén 1800 m. A felderítési adatokat a földi irányító 
központ az infrakamera esetén kb. 5 perc alatt veszi, míg 
a normál felvételek esetén 25-45 perc alatt.

BREVEL - kisméretű felderítő robotrepüiőgép

A német STN Atlas GmbH és a francia Matra Defense által 
közösen kifejlesztett Brevel, vagy KZO minden időjárási kö
rülmények között és minden napszakban alkalmas felderí
tési feladatok végzésére. A nagy hatótávolságú tábori és

16. ábra: LUNA 2 pilóta nélküli közelfelderítő légifelderítő 
berendezés

rakéta-tüzér eszközök számára nyújt felderítési adatokat. A 
rendszer alapvetően öt elemből tevődik össze: az integrált 
infravörös és hőképalkotó kamerákkal felszerelt robotrepü
lőgépből, a földi irányító- és adatteldolgozó központ jármű
véből (GBCS - Ground Based Control System), az indító-, 
a szállító- és a repülés-előkészítő járműből.

A tolólégcsavaros menethajtóművel szerelt KZO az in
tegrált felderítőrendszere (IR/CCMOS) által észlelt adato
kat részben tömörített képfeldolgozás után nagyfrekvenciás 
csatornán közvetíti a földi repülésirányító és adatteldolgozó 
központba. Ez a nagyfrekvenciás adatátvitel kevésbé érzé
keny a különböző zavaró tényezőkre. A mozgó célokra vo
natkozó felderítési adatokat a robotrepülőgép valós időben 
közvetíti. A célok leküzdése után alkalmas a csapás haté
konyságának felderítésére és annak céljától való esetleges 
eltérések meghatározására. Az irányító- és adattfeldolgozó 
központ szoftverekkel képes tovább javítani a képminősé-

17. ábra: Földi telepítésű megfigyelő- és felderítőberen
dezés (Beobachtungs- und Aufklärungsausstattung, BAA)
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get, ezáltal a célfelderítés és -azonosítás hatékonyabbá 
válhat. Az Adler tüzérségi tűz- és harcvezető rendszeren 
keresztül a részben már értékelt adatok az adott szintű 
összfegyvernemi harcálláspont felderítő részlegéhez és a 
tűzvezető pontokra kerülnek. A KZO felderítési adatokat az 
Adler révén gyorsabban értékelik ki. A KZO nagymértékben 
javítja a német technikai felderítés hatékonyságát, de hor
dozóeszköze alkalmas lehet más feladatokra is. így készült 
a Mücke (szúnyog) elnevezésű EHC (elektronikai harc) - 
harc és a Taifun harci robotrepülőgép is.

A KZO fontosabb harcaszat-techmkai adatai:
- Behatolási mélység:

- Repülési idő:
- Fesztávolság:
- Hossz:
- Tömeg:
- Bevetési repülési 
magasság:
- Szolgálati 
csúcsmagasság:
- Repülési sebesség:
- Menethajtómű 
teljesíménye:
- Leszállóhely minimális 
sugara:

65 km, de feladatfüggően 
akár 100 km is lehet
3,5 óra (feladattfüggő)
3,4 m 
2,3 m 
150 kg

300-2000 m a felszín felett

3500 m a tengerszint felett 
120-220 km/h

32 kW

150 m

- Infravörös érzékenység: stabilizált (image-derotation)
videóközvetítés élőben 
Ophelios (8-12 Nm, 8x zoom) 
hőképes kamerán keresztül

- Az infraérzékelő hatótávolsága: osztályozott
- Felderítési adatok aktualitása (Adlerrel)
a harcállásponton: kb. 50 másodperc

A KZO repülési útvonala előre programozott, de van lehe
tőség a bevetés közbeni pályamómódosításra is. Például 
lehetséges pontosabb információk szerzése céljából a re
pülési útvonalba egy felderítési szakasz ismételt beiktatá
sa. A bevetés útvonala mindvégig valós időben figyelem
mel kísérhető a repülésirányító egység vezérlőpultjának 
monitorján, de egyáltalán nem szükséges a folyamatos 
emberi beavatkozás. A repülés közbeni tájékozódás 
alapvetően a betáplált digitális térkép és a terep optikai 
képének összehasonlítása által történik. így a navigáció 
független a zavarható műholdas navigációs rendszertől 
(GPS), amely azonban jelen van a fedélzeten (Fall-Back- 
Position). E kettő alkotja a KZO „hibrid” navigációs rend
szerét. Ha valamilyen oknál fogva a KZO és az 
irányítópult között megszakadna a rádió-összeköttetés, a 
képadatokat az eszköz átkonvertálja digitális jelekké, mi
közben a felderítő robotrepülőgép automatikusan maga
sabbra emelkedik és megpróbálja onnan felvenni a rádió
összeköttetést. Ha ez nem sikerülne, akkor a KZO önál
lóan visszatér a beprogramozott leszállóhelyre, ahol ejtő
ernyő és légzsák segítségével landol.

A robotrepülőgépet igyekeztek úgy kialakítani, hogy bi
zonyos mértékig „lopakodó” jellemzőkkel bírjon, ami a kis 
zajhatással párosulva csökkenti a rádiólokációs felderít- 
hetőségét, és növeli a földi légvédelemmel szembeni vé
dettségét.

LUNA X 2000 pilóta nélküli közeli felderítő berendezés

Az időjárási körülményekre kevésbé érzékeny. Kis mére
te és tömege (30 kg) miatt könnyen szállítható akár légi

úton is nagyobb távolságokra. Tervezik rendszeresíteni 
a Fannek páncélozott felderítő gépkocsi kiegészítő fel
derítőrendszereként is. A repülőgép erőforrása egy két- 
hengeres boxermotor. Zajálcázás céljából a motor beve
tés közben leállítható, majd újraindítható. Kikapcsolt mo
tor esetében a Luna vitorlázó repülőgépként viselkedik. 
A repülőgép mikrohullámú összeköttetésben áll a földi 
repülésirányító munkahellyel. Repüléshez történő előké
szítése szétszerelt állapotból mindössze 30-60 percet 
vesz igénybe. A bevetések átlagos időtartama egy óra. A 
Luna maximális repülési ideje 2-3 óra, és az ejtőernyő
vel végrehajtott landolás után terep viszonyoktól függet
lenül egy katapult segítségével csakhamar újra indítha
tó. Naponta akár 12 bevetésre is alkalmas. A repülési 
sebessége a feladat függvényében 50-160 km/h. A Luna 
hatósugara 20 km, de egy feltöltéssel 240 km-t képes 
megtenni.

A repülési útvonalat a fedélzeti számítógépbe táplálják. 
Az irányítást GPS segítségével oldották meg. Maximális 
repülési magassága 4000 m. A gép orrában egy nagy fel
bontású videokamerát (4 optikával) és egy hőképes ka
merát helyeztek el. A megfigyelt terület nagysága átlago
san 100 m x 200 m. A repülési adatokat a fedélzeti szá
mítógép tárolja, de a képet a repülésirányító munkahely
re közvetíti, ahol az egy monitoron jelenik meg. Lehető
ség van a kép térképháttéren történő megjelenítésére is, 
ami meggyorsítja a felderítési adatok további feldolgozá
sát. A filmanyagot videokazettára rögzítik. A Luna 8-as 
szélerősségig alkalmazható. Az eszközt Koszovóban 
már csapatpróbának vetették alá, és jól vizsgázott általá
nos felderítés, terepszakaszok és utak ellenőrzése so
rán. A továbbiakban felderítőcsoportok támogatására 
akarják alkalmazni.
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BAA figyelő- és felderítőrendszer

Ez a rendszer egy összetett, többfeladatra is felhasznál
ható figyelő- és felderítőrendszer, amely több jármű bázi
sán is telepítésre került. A rendszer főbb elemeit egy inf
ravörös kamera, egy hőképes kamera, egy digitális lézer
távmérő („szembiztos”), egy hibrid navigációs rendszer 
(GPS támogatással) és az Adler C3I tüzérségi tűz- és 
harcvezető rendszer egyéb elemei képezik. A rendszert 
önállóan telepíteni lehet egy háromlábú állványra is, ahol 
speciális akkumulátorok segítségével 10 órát működhet. 
A holland-német közös fejlesztésű Fannek (sivatagi ró
ka) páncélozott tüzérségi felderítőjárműnél (18. ábra) a 
rendszert egy teleszkópos árbocra szerelték, amelynek 
felső része 90 fokban behajtható. A svájci tüzérparancs
noki járműnél (Schiesskommandanten Fahrzeug - SKdt- 
Fz) egy egyszerű felhajtható árbocra szerelték ugyanezt 
a rendszert.

A járműben elhelyezkedő kezelőpulton lehetőség van a 
harcmező folyamatos ellenőrzésére, a célok felismerésé
re és azonosítására. A célkoordináták egy lézertávmérő 
segítségével UTM-Gitter rendszerben határozhatók meg. 
A szenzorok alkalmasak tűzcsapás hatásának felderítés
re is. A kezelő alapvetően egy monitor és egy joystick se
gítségével kezeli a rendszert, amelyet kiegészítenek más 
kezelőelemek is. A kezelőpulthoz második monitor és 
egy videomagnó is csatlakoztatható.

A felderítési adatok a legkorszerűbb rendszerű, zava
rásvédett, frekvenciaugrásos rádión keresztül jutnak az 
automatizált vezetési rendszerbe és onnan a tűzvezető 
központhoz. Ugyanakkor lehetővé teszi egy FlashEP- 
ROM rendszerű digitális térkép révén a mindig aktuális 
harcászati helyzet letöltését is a kezelőpulton. Szöveg
szerű információ billentyűzet segítségével vihető be a 
rendszerbe.

A hibrid navigációs rendszer inerciális egységének 
feldolgozott adatai megjelennek a vezető digitális ki
jelzőjén is. A szenzorok, az adatátviteli és a hibrid na
vigációs rendszer a központi kezelőegység révén (19. 
ábra) egymással összeköttetésben állnak . A BAA 
nagyszerű példája a különböző részrendszerek integ
rációjának. Jelenleg mintegy 600 ilyen eszköz műkö
dik már rendszerben, vagy kötötték meg erre a szer
ződést.

A BAA főbb harcászat-technikai adatai:
- Célpontosság 

oldalszög: szerint+/-1 mrad 
vagy opcionálisan:+/- 0,7 mrad 
helyszög: szerint+/- 1 mrad 
vagy opcionálisan:+/- 0,25 mrad

- Nappali kamera: 2x elektronikus zoom-objektívvel 2°-tól 
20°-ig terjedő látómezővel
- Második generációs hőképes kamera (Ophelios)
- Színképsáv: 8-12 pm
- Érzékelőanyag 96x4 CMT
- Látómező: 9,4°x12,5° (WFOV), 2,°x3,5° (NFOV)
- Harmadik generációs (SaphirTM) hőképes kamera 
négy látómezővel: 288x384 OWIP
- Színképsáv: 3-5 pm
- Valamennyi kamera képfelbontása (teljes CCIR-formá- 
tum) 576x768 Pixel
- Lézertávmérő (szembiztos):
- Lézer típusa Nd YAG-RAMAN
- Pásztázási tartomány 
függőlegesen: -30°-tól + 30°-ig 
vízszintesen -220°-tól + 220°-ig

A fenti példák jól mutatják, hogy a Bundeswehr milyen 
alapelvek és lehetőségek szerint próbál megfelelni a ha
gyományos és új biztonsági kihívásokból adódó feladatai
nak. Az új biztonsági kihívásoknak köszönhetően megnőtt 
a saját befolyási körzeten kívüli területeken („out-of-area”) 
való bevetések jelentősége és aránya, amelyek megköve
telik olyan fegyverrendszerek rendszerben tartását, ame
lyek légi úton is szállíthatók. A kollaterális sérülések elke
rülésének igénye pedig nemcsak a nagyobb találati való
színűséget, de a felderítési adatok gyorsabb átvitele mel
lett a gyorsabb adatfeldolgozást és a gyorsabb hatáskivál
tást is megköveteli. Ezek mind olyan tulajdonságok, ame
lyek egy hagyományos konfliktus esetén is hasznosak a 
tüzérség számára. A Bundeswehr tüzérsége sok olyan el
méleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, amelyet a 
Magyar Honvédség is felhasználhat modernizációja során.

Felhasznált irodalom

HDv7 100/100 „Truppenführung (TF)” (Csapatvezetés) 
HDv 100/200 „Führungsunterstützung im Heer (TF/FU)” 
(Vezetéstámogatás a szárazföldi csapatoknál)
HDv 260/100 (zE) VS-NfD „Führung der Artillerie” (A tü
zérség vezetése)
HDv 261/200 VS-NfD „Das Artilleriebataillon” (A tüzérosztály) 
A ZMNE Tüzér Tanszéke által 2002.11.06-án rendezett 
„A Magyar Honvédség Szárazföldi Haderőnem tűztámo- 
gatásának helyzete jövőbeni elképzelések a nemzeti és 
szövetséges feladatok végrehajtása során" című nemzet
közi konferencia német vendégeinek bemutatóanyaga

A szerző ezúton mond köszönetét a ZMNE Tüzér Tan- 
sziéke munkatársainak, különösen dr. Mlinárik László al
ezredes úrnak, a cikkhez nyújtott segítségért.

Jegyzetek

5. ABC védelem = tömegpusztító fegyverek elleni véde
lem (fordító)
6. LLM = az MLRS indítóberendezése
7. HDv = Heeresdienstvorschrift, azaz a szárazföldi csa
patok szabályzata

Lippai Péter
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Hazai tükör

A fegyverek hallgatnak -  az érmek beszélnek

A Rendőrsport Világszövetség (USIP) megbízásából, 
Lamperth Mónika belügyminiszter fővédnökségével a 
Magyar Rendészeti Sportszövetség és az ORFK 
Rendvédelmi Szervek Kiképző Központja 2004. május 
23-26. között megrendezte az I. Rendőri Mesterlövész 
Világbajnokságot, valamint ezzel együtt a Ili. Rendőri 
és Katonai Mesterlövész Világkupát, a nagytétényi lő
téren.

A három napon át tartó versenyen 19 ország 46 csa
pata, 92 versenyzője mérhette össze tudását és felké
szültségét. A versenyzők többek között az Egyesült Ál
lamokból, Németországból, Izraelből, Kínából, Svédor
szágból, Csehországból, Katarból és Ukrajnából érkez
tek. Magyarországot 4 rendőri és 4 katonai csapat kép
viselte.

A verseny 18 lőfeladatból állt. 30-450 m lőtávolságon 
belül, változó alakú és nagyságú célpontokat kellett el
találni meghatározott idő alatt. Csak érdekességképpen 
néhány példa: 2 db cédé belső lyuknyílását 135 m lőtá- 
volságból kellett eltalálni 8 másodperc alatt. Ha belső 
érintőt lőtt a versenyző, az már 0 pontot ért. A cél külső 
határa áttetsző műanyag volt, így még távcsővel sem 
lehetett pontosan látni. Hasonlóan nehéz feladatot je
lentett az éjszakai lövészet során, amikor a célt csupán 
egy másodpercre világították meg, s ez alatt kellett a 
célzott lövést leadni. Voltak szituációs jellegű feladatok 
is: pl. egy ingamozgást végző túszejtőt kellett kilőni 4 
másodperc alatt. Ez még így sem könnyű, de a rende
zők ezt is nehezítették, ha a túszt lőtte ki valaki, az sú
lyos pontlevonásokkal járt.

Elmondható, hogy a szervezők nagyon nehéz, de szín
vonalas és izgalmas versenyprogramot állítottak össze 
olyan hivatásos rendőrök és katonák részére, akik min
dennapjaik során gyakran vesznek részt veszélyes hely
zetekben.

A HM Technológiai Hivatal csapata -  Tikász Gyula al
ezredes, Lajosbányai István mk. őrnagy és Válent Ist
ván főtörzsőrmester -  is meghívást kapott a rendez
vényre, amit a hivatal vezetése is támogatott. Mivel a 
Bátori Épszol Kft. és a HM TH által kifejlesztett, új ma
gyar 7,62x51 mm-es mesterlövészpuskák haditechni
kai ellenőrző vizsgálatai épp befejeződtek, és a fegyve
rek a próbákon rendkívül jól szerepeltek, felmerült a 
kérdés: vajon megállják-e a helyüket a világ legjobbjai 
között is? A felkészüléshez és a versenyhez szükséges 
precíziós lőszereket az MFS 2000 Rt. adta.

A felkészülésre 2 nap és 100-100 db lőszer jutott. Ez 
viszonylag kevés, ha figyelembe vesszük, hogy pl. a né
met csapat 6-8 ezer lövést ad le évente (fejenként). Saj
nos semmilyen segédeszköz (szélmérő, távmérő) nem 
állt rendelkezésre, ezért Válent István főtörzsőrmesterre 
-  mint segítőre -  különösen nehéz feladat hárult: a 
szomszéd csapatok meteorológiai adatait kellett „meg
szereznie”, s ezekből az aktuális beállítási értékeket ki
számolnia.

2. ábra: Gyülekezés a megnyitó ünnepségre
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4. ábra: A magyar versenyzők a fegyver gyártójával

5. ábra: A versenyzőink a Szép típusú mesterlövész 
puskával

110. ábra: Mozgó célon a túsz és a terrorista rajza látható 
találatokkal
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Csapatunk és a fegyverünk minden várakozást felül
múlt. Az új magyar csodafegyver legnagyobb szakmai el
ismerése az volt, amikor a tavalyi győztes ukrán csapat 
versenyzői a verseny végén kérték, hogy megnézhessék, 
és hogy adjunk róla ismertetőt.

A verseny hatalmas magyar sikerrel zárult. A világbaj
nokságot egyéniben Simonyi Ottó rendőr alezredes nyer
te, és a csapatversenyben is ő bizonyult legjobbnak tár
sával, Varga Károly rendőr alezredessel együtt. (A világ- 
bajnokságon csak a rendőröket értékelték.)

A világkupán a rendőri szekcióban ismét Simonyi, illet
ve a Simonyi-Varga páros vitte el az egyéni és a csapat 
aranyérmet.

A katonai szekcióban -  14 csapat 28 versenyzője közül 
-  egyéniben Tikász Gyula alezredes lett a legeredménye
sebb, míg csapattársa, Lajosbányai István mk. őrnagy az

13. ábra: Lövés végrehajtása társról

ötödik helyen végzett. Csapatban a HM TH csapata (Tik
ász, Lajosbányai, Válent) az előkelő második helyezést 
érte el.

Az összetett -  rendőri és katonai -  értékelésben 92 
versenyző közül Tikász Gyula alezredes a 7., Lajos
bányai István mk. őrnagy pedig a 23. helyet szerezte 
meg. A HM TH csapata a 46-ból az 5. helyen végzett.

Az eredmények önmagukért beszélnek. Az arany- és 
ezüstérem bebizonyította, hogy a tehetséges magyar ka
tonák, valamint az új magyar 7,62x51 mm-es, „SZÉP” tí
pusú mesterlövészpuska megállja a helyét a világ leg
jobbjai között.

Tikász Gyula alezredes
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Kutató-mentők

2003. szeptember 23-26. között Románia és Szlovákia 
részvételével hazánk közös kutató-mentő gyakorlatot 
hajtott végre a szentkirályszabadjai harcihelikopter-bá- 
zisról.

Az eseményt a Magyar Honvédség Légierő Parancs
noksága szervezte előzetes kormányközi megállapodá
sok és egyeztetések alapján. Elsődleges feladat volt a 
szerencsétlenül járt és bajba jutott légi járművek sze
mélyzetének mielőbbi, napszaktól független felkutatása 
és kimentése. Ezen belül a gyakorlat katonai elemeinek 
elsajátítása és begyakorlása, valamint ezek végrehajtása 
békeidőszakban a tervezettnek megfelelően. A találkozó 
kivételes alkalom volt arra is, hogy megismerhessék egy
más munkáját, az alkalmazott eljárásokat és azok alkal
mazhatóságát az együttműködések (riasztások) során. 
Ez főként a kölcsönös segítségnyújtásoknál fontos, a ha
tár menti baleseteknél, esetleg katasztrófák esetében, 
amikor nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű ku
tató-mentő helikopter és személyzet az adott körzetben. 
Hazánkban csak két bázis képes biztosítani a kutató
mentő készültséget. Az ország keleti területeit a szolnoki 
vegyes szállítók látják el, míg Dunántúlt Szentkirály
szabadja biztosítja. Vajon meddig? Mivel a politikai érde
kek, takarékosság stb. ürügyén ez utóbbi bázist meg fog
ják szüntetni, a Dunántúl mindennemű stratégiai szem
ponttól védtelen marad. De lássuk a többnapos gyakorla
tot közelebbről.

Az első napon a vendégek, azaz a részt vevő külföldi 
személyzetek elméletben tájékozódtak a helyi sajátossá
gokról és a biztonsági rendszabályokról. A második na
pon viszont már a levegőbe emelkedtek, és úgy ismer
kedtek a helyszínekkel. Ez elkerülhetetlen volt, mivel a 
külföldi résztvevők nem rendelkeztek kellő ismeretekkel. 
A harmadik napon már élesben kellett bizonyítani, illetve 
számot adni a személyzeteknek tudásukról, képessége
ikről. A házigazdák napi két riasztást iktattak be más-más 
jeliegűre berendezett helyszínekkel és szituációs helyze
tekkel. Ennek megfelelően különböző mentési eljáráso
kat kellett alkalmazni a rendelkezésre álló idő maximális 
kihasználása mellett.

Apropó, kutatás! A mentési feladatok végrehajtásakor 
először meg kell találni a szerencsétlenség helyszínét, 
amiről legtöbb esetben igencsak hiányos információk áll
tak rendelkezésre, vagy egyszerűen csak elképzelések 
volt (amíg nincs biztos kontaktus a légi járművel, eltűnhet 
a monitorról). A kitartó módszeres keresés alapján a hely
színt többnyire vizuálisan derítik fel, de a kutatáshoz nél
külözhetetlenek a korszerű navigációs és más rádióelekt
ronikai berendezések vagy akár a nagy teljesítményű ke
reső fényszórók. Egyedül a román Puma (IAR-330) ren
delkezett fedélzeti lokátorral, ami megkönnyíti az éjsza
kai tevékenységet, illetve a repülést a személyzet számá
ra (ez a mi gépeinken is elkelne). A felderített helyszínt, a 
bajbajutottakat a terepadottságoknak megfelelően tudják 
megközelíteni. A mentés megkezdése történhet sima lan
dolással (ez a legegyszerűbb) vagy a helyzet bonyolult
ságából, illetőleg a terep adottságából adódóan ejtőer
nyővel vagy kötélen lecsúszva. Utóbbi esetekben a baj
bajutottakat, ill. sérülteket a fedélzeti csörlő és a különbö
ző emelőkosarak valamelyikével emelik a fedélzetre,

majd elszállítják őket az egészségügyi létesítmények va
lamelyikébe.

Visszatérve szeptember 26-ára: a kora délutáni verőfé
nyes napsütésben a sajtó résztvevői éppen szemrevéte
lezték a helikoptereket, amikor beérkezett az első riasz
tás. Ekkor még a helyszín és a szerencsétlenség kimene-

1. ábra: A magyar Mi-8 kutató-mentő beltere

2. ábra: A magyar AS-350 Ecureuil mentőhelikopter
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tele és annak mértéke nem volt ismert. Elsőként, késle
kedés nélkül a szlovák MI-17-es (0808 számú) helikop
ter indult el a baleset feltételezett térségébe. Beazonosí
tották a helyszínt és felmérték a helyzet súlyosságát. Ez 
esetben Nagyvázsony térségében egy MI-24-es harci 
helikopter és egy AN-26-os szállító repülőgép ütközött 
össze. Ezért további három helikoptert indítottak segély- 
nyújtásra, egy Pumát, amely mindennemű hajtóműjára
tás nélkül emelkedett fel, majd egy Ecureuil és egy HIP 
követte.

A helyszínre érkező egységek a roncsok közül kiemel
ték a sérülteket, majd a bajbajutottakat sérüléseiknek 
megfelelően elsősegélyben részesítették. Ezt követően a 
nemzetközi helikopteres kötelékek légi úton elszállították 
őket a szentkirályszabadjai bázison kialakított tábori kór
házba, ahol ellátásban részesültek, illetve előkészítették 
az átszállításukat a megfelelő szakintézményekbe.

Dióhéjban összefoglalva egyszerűnek tűnik, de valójá
ban mindez apró mozzanatok sokaságának a láncolata, 
egy olyan folyamat, amelynek úgy kell működnie, mint 
egy óraműnek. Az eset kapcsán követhető volt az elmé
let gyakorlattá válása, a sok-sok éves tapasztalat rutinná 
vált, amit a résztvevők rátermettsége bizonyított. A gya
korlat folyamán az angol nyelv segítette a kommunikálást 
és a zökkenőmentességet a feladat ellátásában.

A 2003-as nemzetközi kutató-mentő kontingens légi 
járművei:

-  Román Légierő: IAR-330 Puma,
-  Szlovák Légierő: MI-17 HIP,
-  Országos Mentőszolgálat: AS-350 Ecureuil,
-  Magyar Honvédség

87. Bakony Harci Helikopterezred: két MI-17,
-  89. Szolnoki Vegyes

Szállító Repülőezred: két M I-8T.

Még egy év sem telt el, és hazánk másodízben látta 
vendégül a Cooperative Sarex 2004 résztvevőit. Ezúttal 
viszont az újonnan megalakított Szolnoki MH 86. Heli
kopterezred adott otthont (2004. szeptember 21-25.) a 
nemzetközi kutató-mentő gyakorlatnak. Aktív résztvevője 
volt Szerbia-Montenegró egysége, Szlovénia különítmé
nye és a kibővült román alakulat mellett a hazai kijelölt 
katonai és polgári egységek. Ez alkalommal a feladat az 
ország egészére kiterjedő légi kutató-mentő rendszer ka
tonai elemeinek gyakorlása volt határ közeli légtérben, 
békeidőszakos terveknek megfelelően. Ezen belül is a 
katonai tevékenység elemeinek végrehajtása és a kivite
lezéshez szükséges információs rendszer működőképes
ségének felmérése. A gyakorlat időszaka alatt a valóság
hűen „berendezett” légi balesetek helyszíneire napjában 
többször is riasztották a nemzetközi egységeket. A re
konstruálások során a magyar légierő merev és forgó
szárnyas repülőeszközeinek személyzetei és utasai ju
tottak bajba, eltérő módon és más-más helyszíneken. Te
hát volt katapultálás (L—39), hajtóműleállás és hajtómű
tűz miatti kényszerleszállás (Ml—8/17), géplezuhanás 
(Jak-52, AN-26), lakóházra is zuhant egy vadászgép 
(MiG-29), valamint helikopterek összeütközése (MI-24 
kontra Ml—8). Ez utóbbi esetet szeptember 24-én a szan- 
daszőlősi sportrepülőtéren rekonstruálták a média nyilvá
nossága előtt. A katasztrófa helyszínére elsőként -  kapa
citásukból és felszereltségükből adódóan -  a két román 
Puma érkezett. A repülőorvosok és a kárhelyzetparancs- 
nok a szerencsétlenség mértéke miatt (20 sérült, 10 ha
lott) további légi kutató-mentő egységeket riasztott. Per
cek alatt helyszínre érkezett a szlovén Bell-412-es és a 
magyar MI-18-asok. Sajnálatos módon az OMSZ MI-2-

4. ábra: Magyar Mi-24 és személyzete

es helikoptere műszaki okok miatt (hajtómű olajszivárgá
sa) ezen a napon nem vett részt a mentésben. Időközben 
a sérülések alapján osztályozott és ellátott túlélőket elő
készítették a légi mentéshez, majd elszállították őket a 
nemzetközi helikopteres kötelék szolnoki bázisára. Itt a 
korszerűen felszerelt kórházsátorban a sérültek további 
ellátásban részesültek, egészségügyi szakintézmények
be szállításukhoz egy berendezett AN-26-os is rendelke
zésre állt. A bevetések és a feladatok végrehajtásában 
részt vevő és irányító személyek munkájáról a hatékony
ság növelésének érdekében a felügyelő szakemberek ér
tékelő megbeszéléseket tartottak.

Rendkívüli jelentőséggel bír az is, hogy az illetékes ma
gyar és román felek a korábban megkötött (2002. október
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9. ábra: A Mi-8 berakodása (No. 704)

17., Arad) megállapodást kiegészítő egyezmények beik
tatásával (2004. szeptember 24.) erősítették meg. Ennek 
értelmében a felek a légi-kutató feladatok ellátására, 
a kölcsönös segítségnyújtás érdekében, a rendelkezésre 
álló erőforrásokból egységes keretet biztosítanak.

A kutató-mentő helikopterek az eltelt évtizedek alatt szá
mos alkalommal bizonyították létjogosultságukat, akár ka
tonai feladatok megoldásáról, akár a civil lakosság megse
gítéséről volt szó. Erre talán a legemlékezetesebb ese
mény az 1970-es felső-tiszai árvíz. A május közepén bekö
vetkezett természeti katasztrófa idején 4150 személyt (nő
ket, gyerekeket és öregeket) szállítottak a szentkirálysz
abadjai MÍ-8T helikopterek biztonságos helyre. Arról nem 
is beszélve, hogy 213 főt mentettek ki biztonságosan csör- 
lőzéssel annak ellenére, hogy ilyen jellegű feladatokat még 
a kiképzések alatt sem végzett a hajózóállomány.

De vajon mit hoz a képlékeny jövő? Ellentétben a ha
zai szokással a nyugati országokban a katonai légi egy
ségek együttműködnek a civil szervezetekkel (mentőosz
tagok). Ezáltal még növekedett az adott ország lefedett
sége és a repülőgép-vezetők, ill. személyzetük jártassá
ga, tapasztalataik szélesebb körben hasznosíthatók. 
(Már csak azért is, mivel egy kutató-mentő helikopter fel
szerelt minden olyan műszaki és egészségügyi eszköz
zel, amely nélkülözhetetlen, és amelyek a tűzoltóknál és 
mentőknél külön-külön találhatók meg. A felszerelések 
között vannak kézi szerszámok, hidraulikus feszítővágó, 
defibrillátor és vákuumágy, a fedélzeten pedig mindig tar
tózkodik felcser.) Mindig van mit tanulni és a takarékos
ság nem mehet a drágán kiképzett hajózok vagy az adó
fizető polgárok rovására.

A fotókat a szerző készítette

Baranyai László

A SZENT ISTVÁN és más osztrák-magyar hadihajók
képeslapokon

2005. április 16-án szombaton nyitják meg Maurer Péter kiállítását, ahol több száz kép látható a Monarchia 
hadihajóiról. Helyszín: Kelenvölgyi Közösségi Ház, Budapest XI., Kardhegy utca 2. Megközelíthető a Kosztolányi 
Dezső tértől a fekete 41-es vagy az Etele tértől a fekete 141-es busszal a Torma utcai megállóig. A további részletekről 
Maurer Péternél lehet érdeklődni. (Telefon: 06-1 291-3486, 06-30 306-6670)

A kiállító régóta keresi a Zrínyi Kiadónál 1984-ben megjelent, hosszúkás alakú Hadihajók (1.) típuskönyvet. Kéri, 
hogy akinek van eladó példánya, vagy tud ilyet, az feltétlenül jelezze.
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Duna-tengerjáróink a második világháborúban II. rész

E helyütt érdemes még egy hajóról szót ejteni, bizonyítandó 
a magyar hajóépítő mérnökök és nautikái szakemberek tel
jesítményét. A kudarcra ítélt próbálkozások egyikeként TI
SZA néven szolgálatba állítottak egy tengeri gőzöst, amely 
1905-ben épült Brémában. Teljes hossza 60 m volt, legna
gyobb szélessége 10 m, hordképessége 1,85 m merülésnél 
kb. 300 tonna, teljes hordképessége 600 tonna. Az egyfe- 
délzetes hajó gépházát és lakótereinek nagy részét közé
pen helyezték el. Két rakodóterét két gőzhajtású daruszer
kezet szolgálta ki. A hajtóerőt két triplex expanziós gőzgép 
szolgáltatta 520 LE maximális teljesítménnyel. A gépeket két 
széntüzelésű kazán látta el gőzzel. Tengeren 7,5-8 tengeri 
mérföld óránkénti sebességet volt képes elérni. Az 1905 
márciusában üzembe helyezett hajó húsvétkor érkezett 
Budapestre és május elején indult első és egyben utolsó 
levantei kőrútjára. Kiderült ugyanis, hogy sem kormányszer
kezete, sem pedig a gépei nem alkalmasak a folyami viszo
nyokra. Később ALBERT néven tengeri hajóként üzemelt.

Bebizonyosodott tehát, hogy a magyar szakemberek 
nem egy tengeri hajó kicsinyített mását vagy egy kis ten
geri hajót terveztek a Duna-tengerhajózás számára, ha
nem egy valóban új hajótípust fejlesztettek ki, figyelem
mel az összes szóba jöhető tényezőre.

A DTRT harmadik új motoros áruszállítója, a TISZA át
adási próbaútját 1937. november 23-án bonyolították a 
Dunán, majd Csepelen azonnal felvette rakományát. 520 
tonnával terhelve, november 26-án tartották folyami se
bességmérési próbamenetét -  sikerrel. Ezt követően ra
kományát 620 tonnára egészítették ki, és november 28- 
án kifutott első kőrútjára. A rakodott szállítmány vegyes 
összetétele és mennyisége bebizonyította a Duna-ten
gerhajózás sikerét: nem a szállítandó áru kevés, hanem 
a rendelkezésre álló hajótér.

Az új hajó minden tekintetben -  főméretek, ezzel ösz- 
szefüggésben: hordképesség, sebesség -  felülmúlta két 
elődjét, szerkezete pedig a középfelépítményes kialakítás

ai orrkamra
b) mellső ballaszttartály
c) rakodótér
d) motortér
e) üzemolaj-készlettartály
f) hátsó ballaszttartály
g) farkamra
h) horgonyfelvonó
i) víztartály
k) raktárnyílások

l) forgódaru
m ) gépakna
n) kémény
o) legénységi kabinok
p) legénységi mosdó, vécé
q) parancsnok
r) rádiós tiszt
s) parancsnok fogadója
t) raktár
u) előtér

v) tiszti kabinok 
v1) utasfülke 
v2) vámkísérő
w) fürdő
x) konyha
y) éléstár
z) tiszti étkező
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A Duna-tengerjáró hajók fejlődése
1. táblázat

Főbb műszaki jellemzők „Budapest” „Szeged” „Tisza” „Kassa” „Ungvár”
„Kolozsvár”

Teljes hossz 56,52 m 59,13 m 73,20 m 77,30 m 76,35 m
Hossz a függélyek között 54,00 m 56,13 m 70,00 m 74,00 m 71,84 m
Legnagyobb szélesség 8,50 m 8,50 m 10,00 m 9,86 m 10,00 m
Fixpontmagasság 8,60 m 8,60 m 9,10 m 9,10 m 9,10 m
Legnagyobb merülés 
a tengeren

2,30 m 2,50 m 3,10 m 3,10 m 3,10 m

Hordképesség a 
Dunán (1,85 m)

300 t 315,5 t 410 t 530 t 580 t

Hordképesség a tengeren 475 t 585 t 1190 t 1300 t 1234 t
Sebesség a tengeren 8,9 csomó 9,2 csomó 10,5 csomó 10,6 csomó 10,6 csomó
Hajócsavar átmérője 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm 1700 mm
Főgép típusa Ganz-Jendrassik 

VI JaR 170
Ganz-Jendrassik 

VI JaR 170
Ganz-Jendrassik 

Vili JhR 
216/310

Ganz-Jendrassik 
Vili JhR 
216/310

Ganz-Jendrassik 
Vili JhR 
216/310

Főgép teljesítménye 2x215 LE 2x215 LE 2x400 LE 2x400 LE 2x400 LE

sál merőben eltért azokétól. A méreteket illetően megköze
lítették azt a határt, amely a dunai hajózási viszonyoknak 
és a kombinált üzemmódnak még megfelel. A DUNA gő
zöst mintául vevő szerkezeti kialakítás legnagyobb előnye 
volt a forgalmi viszonylat szempontjából a négy tágas rak
tér, melyek közül kettő a középfelépítmény előtt, kettő pe
dig a mögött kapott helyet. Állandóan 5-6 kikötő részére 
kellett rakodni úgy, hogy a kirakodásnál a sorra kerülő da
rabok rendre hozzáférhetők legyenek. A négy raktár azért 
is előnyösnek bizonyult, mert ki- és berakodásnál egyszer
re több parti daru is dolgozhatott a hajón. A középső fel
építményben a parancsnoki híd, a kormányállás és a tisz

ti lakóterek kerültek kialakításra. Hátul a géptisztek és a 
kezelő személyzet nyert elhelyezést, míg az orr-részben a 
fedélzeti legénység. A hegesztett kötéseket és szerkezeti 
elemeket a SZEGED-nél bevált módon alkalmazták és 
több felszerelési részletet is. A rakodóberendezés azon
ban különbözött attól. Két-két raktár között két-két 
(király)oszlopot helyeztek el, oszloponként két-két, tehát 
öszszesen nyolc, kéttonnás rakodókarral.

Nagy változás történt a főmotorok esetében is. Le kell 
szögezni, hogy a BUDAPEST és a SZEGED 
dízelelektromos üzeme tökéletesen bevált. A váltást 
egyszerűen az indokolta, hogy akkorra kifejlesztettek a
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19. ábra: A KASSA forgódarukat kapott

szükséges teljesítménytartományban egy új 400 LE-s 
Ganz-Jendrassik rendszerű, közvetlenül átváltható, 
gyors forgású dízelmotort, amely fogaskerék-hajtómű 
közvetítéssel hajtotta a csavartengelyt. Az új motortípus 
(Vili JhR 216/300) első két, szériában gyártott példányát 
építették be a hajóba. Tökéletesen kielégítették a Duna-

к .K o ton fá r* a »tere- 
bocsát** рШ алаШ кш

22. ábra: A KOLOZSVÁR vízre bocsátása

23. ábra: A KOLOZSVÁR próbaútja

tengerhajózás támasztotta követelményeket: lehetőleg 
kis gépsúly és helyigény, egyszerű kezelés, könnyű kar
bantartás, ez utóbbiak értelmében kis létszámú kezelő- 
személyzet.

A TISZA megépítése és útjai során szerzett tapasztala
tok alapján kiderült, hogy a főméretek csekély változtatá
sával, a hajótest formájának finomításával, a hordképes- 
ség és sebességértékek szempontjából további javulás 
érhető el. Ezt a feltételezést a modellkísérletek alátá
masztották. Ennek figyelembevételével épült a KASSA 
1939-ben. Végül a sorozatgyártáshoz a főméreteket e két 
hajó tapasztalatai alapján alakították ki, a jól bevált gépi 
berendezés megtartásával. A hajógyár az UNGVÁR és a 
KOLOZSVÁR nevű hajókat 1941-ben adta át a 
DTRT-nek.

Nos, ezek voltak azok a hajók, amelyek később, a má
sodik világháború során, német bérletben részt vettek a 
hadiszállításokban, és amelyek tevékenységéről már ak
kor sem sokat tudott a közvélemény, ma pedig már jósze
rével semmit. Katona Miklós

A cikk sajnos befejezetlen marad. 2005. február 11- 
én Passauban az MS. ВАШ  motoros fedélzetén 
Katona Miklós és Szimon Miklós nyugállományú 
kapitány szén-monoxid-mérgezés miatt életüket 
vesztették.
Emléküket kegyelettel megőrizzük.

A szerkesztőség

64 HADITECHNIKA 2005/2



Új víztisztító berendezés a Magyar Honvédségben

A Magyar Honvédség olyan képességek kiépítését kezd
te meg, amelyek -  reményeink szerint -  minőségi hozzá
járulást jelentenek a szövetségi erőfeszítésekhez. Ilyen a 
víztisztító képesség, „amely a szövetség területén kívüli, 
vízszegény helyszíneken, befogadó nemzeti támogatás 
hiányában végrehajtandó műveletek során lesz kiemel
kedően értékes”.1

Nem feladatunk a vázolt (feltételezett) alkalmazási kö
rülmények elemzése, de úgy véljük, az eszköz használa
ta ennél szélesebb körű lehet. Véleményünk szerint a 
víztisztító berendezések alkalmazhatóak a hadművelet 
megvívásának támogatása során, az V. cikkelyen kívüli 
műveletekben, a befogadó nemzeti támogatás feladatai 
során. Külön említést érdemelnek azok a helyzetek, ami
kor a civilizációs és természeti katasztrófák következmé
nyeinek felszámolása során válik szükségessé az el
szennyeződött vezetékes víz kiváltása.

A távlati tervek szerint a műszaki dandárnál négy víz
tisztító szakasz áll fel, szakaszonként két víztisztító be
rendezéssel és két zacskózó géppel.2

A továbbiakban a víztisztító berendezések technikai 
kérdéseivel foglalkozunk. Vizsgáljuk a nagy teljesítményű 
tábori vízellátó állomás (ADROWPU-E2-ZW230-RODP) 
paramétereit, az eddigi igénybevétel tapasztalatait. A víz
ellátó állomás honvédségi megrendelésre készült (a HM 
Technológiai Hivatala és a Zénón Systems Kft. fejleszté
sében), így ez a típus a kereskedelmi forgalomban nem 
kapható, csak a Magyar Honvédség használja (1. ábra).

Hasonló -  de elsősorban sós vizek tisztítására alkal
mas -  típussal rendelkezik a kanadai és tajvani hadse
reg. Az eszköz szabványkonténerbe épített, azaz szállí
tása az ISO-szabványoknak megfelelően szállítható légi 
és vízi úton, köz- és vasúton egyaránt. A rendszer -  ben
ne a nyomásvédelem -  automatikus működtetésű, ami 
lehetővé teszi a folyamatos működést és minimalizálja a 
kezelői beavatkozást.3

Az eszközzel édesvízből, brakkvízből, tengervízből és 
vegyi, sugár- vagy biológiailag szennyezett vízből nagy 
tisztaságú vizet lehet előállítani,4 amely alkalmas ivásra, 
főzésre, élelmiszer-készítésre vagy egyéb háztartási cél
ra. A feladott nyersvíz mennyisége nem függ a szennye
zés mértékétől, az ultraszűrő egység optimális kihaszná
lásához 13,5 m3 nyersvíz szükséges. Az előállított ivóvíz 
minősége megfelel a magyar szabványokban, illetve a 
szövetségi előírásokban lefektetett követelményeknek.5 
Az alkalmazott vízkezelő technológia egyik jellemzője a 
minimális vegyszerfelhasználás, így az alacsony környe
zeti terhelés.

A vízellátó állomás egyszerűen és gyorsan telepíthető, 
normál üzemi teljesítménye 5 m3/h, extrém üzemben 
2,4 m3/h.

Telepítés elméleti ideje, két fővel:
-  a vízkitermelés megkezdéséig pozitív hőmérséklet 

esetén 30 perc,
-  lebontási idő, mentesítés nélkül 30 perc,
-  ismételt üzembe helyezés minimális karbantartással 

60 perc,
-  ismételt üzembe helyezés regeneráláskor 240 perc.
A csapatpróba során az eszközök telepítéséhez szük

séges időt 5 órában határozták meg, majd további 34 
órára van szükség az ivóvíztermeléshez.

Az eszköz energiaellátását egy 64 kW üzemi teljesít
ményű aggregátor biztosítja, amely messzemenően ki
elégíti a -  nyersvíz minőségétől függően -  változó telje
sítményigényt. Utóbbit az magyarázza, hogy a tisztítás
hoz különböző szivattyúkat és szűrőegységeket vesz 
igénybe az állomás. Adott esetben lehetőség van külső 
energiabetáplálásra is.

A kitermelt ivóvíz tárolását és csomagolását minden 
víztisztító eszköznél egy tömlőtasakos automata csoma
gológép segíti (2. ábra). Az eszköz képes naponta 
18 000 I vizet műanyag zacskóba csomagolni.

A ZeeWeed ultraszűrő technológia

Az alkalmazott technológia egy olyan vízkezelési eljárás, 
amelynél ultraszűrést alkalmazunk. Az ultraszűrő memb
ránmodulok gyakorlatilag kívülről befelé szűrő membrán
szálak kötegét jelentik. A modulok rögzítő kazettaelembe 
szereltek, melyek a permeátumgyűjtőre csatlakoznak. A 
szűrlet átszívását a membránszálakon a vezeték végé
hez csatlakoztatott folyamati szivattyú végzi. Szűréskor a 
nyersvíz befolyik a folyamati tartályba, ahonnan a folya-

1. ábra: A víztisztító telepítve

2. ábra: A tisztított víz tartályai
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mati szivattyú szívja el a tisztított vizet a membránkazet
tákon keresztül. A membrántartályban állandó túlfolyás 
biztosítja, hogy a kiszűrt szennyeződések ne okozzanak 
problémát a szűrés folyamatában. A feliszapolódott lebe
gőanyagok eltávolítása a membránszálakról levegőzte
téssel és visszamosással történik. A levegőztetést 
légbefúvással, a visszamosást -  szelepváltással -  adott 
mennyiségű ultraszűrt víz visszanyomásával érik el.

Az üzemeltetés első tapasztalatai kedvezőek. A ter
vezhető vízmennyiség előállítása nem okozott gondot, a 
vízminőség megfelelt az előírásoknak. A megbízható 
működést akadályozó meghibásodásokat a gyártó ki
küszöbölte.

A katonai műveletek során történő alkalmazásával kap
csolatban vannak még kérdőjelek. További egyeztetést 
igényel az eszköz tartalék alkatrészeinek, javító anyaga
inak összeállítása, hiszen a hadszíntéri gyors javítás 
csak így biztosítható.

Megkerülhetetlen és még előttünk álló feladat annak a 
műveleti rendnek a kidolgozása, amely biztosítja a tisztí
tott víz minőségének folyamatos ellenőrzését és doku
mentálását. A szövetségi szabályok szerint ez egészség- 
ügyi feladat, amelynek megvan az előírt rendje, eszköz- 
és szakemberigénye.

Komoly kihívást jelent a napi 200 m3 víz tárolása és el
szállítása (egy szakasz, két eszközzel). A NATO vezette 
műveletekben -  csakúgy, mint a Magyar Honvédségben 
-  a kitermelt víz tárolása és elosztása logisztikai feladat. 
Amennyiben az alegységek maguk vételeznek, úgy a víz
tisztító pontot olyan távolságra kell telepíteni, ahol min
denki számára elérhető. Amikor elosztórendszer műkö
dik, akkor megnő a szállítókapacitás iránti igény.

A víztisztító szakasz (két eszköz) 156 m3 víz tárolására 
képes, ami 120 m3 saját tartályban ömlesztett és 36 m3 
zacskózott vizet jelent. A két zacskózó (csomagoló) napi 
teljesítménye 36 m3 víz, aminek a szállításához minimáli
san 1200 db láda szükséges. Az utóbbi tapasztalati adat, 
mert az eddigi üzemeltetés azt bizonyította, hogy egy lá
dában maximum négy rétegben lehet tárolni a zacskókat. 
A csomagolás egyébként is érzékeny pontja a rendszer
nek, mert a hegesztőélek hőmérsékletének beállítását 
befolyásolja a külső hőmérséklet, a csomagolandó víz

hőmérséklete és az alkalmazott fólia vastagsága. Hibás 
beállítás esetén a zacskó szivárog, esetleg szakad, azaz 
alkalmatlanná válik a szállításra.

A Magyar Honvédségnél fejlesztett víztisztító kapacitás 
egyértelműen a szövetségi műveletek sikerének támoga
tására jött létre. A legfrissebb hírek arról szólnak, hogy 
hazánk a most formálódó európai uniós harccsoportokba 
is víztisztító kapacitást ajánl fel, szakasz erőben6 Az, 
hogy ennek a kapacitásnak a fejlesztése mennyire volt jó 
döntés, az eszközöket mire és mennyire használják ki, 
ma még nem tudható. Bízunk benne, hogy egy megbíz
ható és hatékony eszköz, felkészült és magasan motivált 
kezelőállománnyal, megfelelő menedzseléssel csak sike
res lehet.

Jegyzetek

1. Úton a XXI. század hadserege felé. Honvédelmi Mi
nisztérium Kommunikációs Főigazgatóság kiadványa, 
2004, Budapest, 20. o.

2. Zászlóalj szinten már évek óta használjuk a hasonló 
működési elvű, de kisebb teljesítményű (250 l/h), mobi
labb, MINI-ROWPU nevű víztisztítót. Az eszköz jól vizs
gázott az iraki műveletekben.

3. A Magyar Honvédségnél rendszeresített eszköz a je
lenleg alkalmazott legkorszerűbb vízkezelési technológi
át alkalmazza, legnagyobb előnye az, hogy univerzális, 
bármely szennyezett víz tisztítására alkalmas. Ilyen 
szempontból egyedülálló.

4. Kiviteli tervdokumentáció. Zénón Systems Kft. 2003, 
Tatabánya (a cég írásbeli engedélyével).

5. Alkalmazható nyersvíz típusok: biológiailag aktív, 
természetes eredetű vizek; természetes szennyeződése
ket tartalmazó felszíni vizek, fúrt kutak, ipari vízrendsze
rek; természetes szennyeződéseket tartalmazó sós vi
zek; tengervíz; egyéb, oldott sókat tartalmazó vizek; ve
gyi, sugár- vagy biológiailag fertőzött vizek.

6. 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet; MSZ 450-1/1989, 
MSZ 450-2/1991; MSZ 450-3/1990; STANAG 2136. 
STANAG 2885.

Padányi József -  Kállai Ernő

Irodalom, költészet, repülés
A Bács-Kiskun Megyei Költők és írók Baráti Körének Vezetősége „Irodalom, költészet, repülés” cím alatt olyan ren
dezvényt szervez, amilyen hazánkban még nem volt. Első ízben találkozhatnak Kecskeméten azok az író és költő kol
légák, akik már korábban is repülős témájú írásaikkal, költeményeikkel váltak ismertté magyar olvasóik előtt. A talál
kozóhoz kapcsolódik egy könyvárusítással egybekötött egyhetes kiállítás, ahol a résztvevő írók, költők dedikálhatják, 
árusíthatják könyveiket.

A találkozó színhelye: Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési Központ és Művészeti Iskola, Deák Ferenc tér 1.
A találkozó időpontja: 2005. május 6-15.
író és költő kollégáinkat tisztelettel meghívjuk erre a rendezvényre, amely egyben az augusztusra tervezett Nemzet

közi Repülőnap előzetes propagandája lesz.
A rendezvény programját és meghívóját minden részt venni szándékozó kollegának megküldjük. Jelentkezésüket 

kérjük, levélben szíveskedjenek közölni legkésőbb 2005. április 27-ig az alábbi címre:

Vázsonyi Miklós nyá. repülő alezredes
6000 Kecskemét, Szimferopol tér 1 8 .11/19. (tel: 06-76-491-620)

A levélben tüntessék fel, hogy milyen című könyveket és azokból hány példányt szándékoznak magukkal hozni ér
tékesítés céljából. Tisztelettel várjuk jelentkezésüket.
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2003-ban is Kecskemétre került a vadászpilóták trófeája

Lassan hagyománnyá vált, hogy a kecskeméti Szent- 
györgyi Dezső Repülőbázis harci repülőgép-vezetői kö
zül valaki minden évben elhódít a világversenyeken egy
két értékes díjat. A világ talán leglátványosabb és legna
gyobb légi parádéján és haditechnikai bemutatóján 2003 
júliusában ismét magyar pilóta állhatott vadászgép kate
góriában a dobogó legmagasabb fokára. Szabó Zoltán 
„Topi” százados, a kecskemétiek „üdvöskéje” abszolút 
kategóriában első helyezést ért el. A magyarok 1997 óta 
a világ élvonalába tartoznak, annak ellenére, hogy va
dászpilótáink kevés óraszámot kapnak repülésre. Évente 
átlagban 60-80 órát töltenek a levegőben. Még a bemu
tatópilóta is csak rövid időket tölthet a légtérben.

Győztes repülőgép-vezetők

A kecskeméti harci repülőgép-vezetők idestova egy évti
zede mindig eredményesen karcolják az égboltot világ- 
versenyeken. Vári Gyula őrnagy (jelenleg országgyűlési 
képviselő) már 1997-ben is jól szerepelt, látványos ele
meivel elkápráztatta a fairfordi repülőnap közönségét, a 
zsűritagokat mindez azonban hidegen hagyta.

A következő évek azonban meghozták a befektetett 
munka jutalmát. Fairfordban Európa legnagyobb repülő
bemutatóin 1998-ban, 1999-ben és 2001-ben Vári őrnagy 
elhódított négy díjat. 2000-ben az utóda, Kovács Péter re
pülő százados remekelt abszolút kategóriában. 2002-ben 
a magyarok nem vettek részt nemzetközi repülőbemuta
tón. 2003-ban ismét Fairfordban rendezték a versenyt, 
ezen Szabó Zoltán százados győzedelmeskedett.

A kecskemétiek „üdvöskéje”

Szabó Zoltán 1966. augusztus 7-én látta meg a napvilágot 
Nagykanizsán. Általános iskoláit befejezve elhatározta, hogy 
a katonai pályát választja élethivatásul. Egerbe került, ahol a 
Lenkey János Katonai Kollégiumban tanult 1980-84 között. 
Harmadikos korában repülőorvosi vizsgálaton alkalmasnak 
találták katonai repülőgép-vezetőnek. A következő évben je
lentkezett vadászpilótának, s felvételt nyert Szolnokon a Kili
án György Repülőtiszti Főiskolára.

1. ábra: A Fairfordba repülő vadászpilóták: Molnár Gábor 
szds, Szabó Zoltán, Illés Gábor őrnagy

Az egyéves előkészítő után kikerült a Szovjetunióba, a 
krasznodari repülőtiszti főiskolára. Az iskolán kemény ki
képzésben volt része, és kiváló eredményt ért el. MiG-21 
bisz típuson gyakoroltak, 1987 decemberében avatták 
hadnaggyá. 1988 elején Szolnokon kapta meg az ejtőer
nyős kiképzést, majd Kecskemétre került. A hírős város
ban utóképzést kapott a MiG-21 MF típusra, melyen 
1994 nyaráig repült. Ezt követően megismerte a MiG-29- 
es típust, és a különböző gépeken összesen 1300 órát 
töltött levegőben. Parancsnokai biztos kezű, megbízható 
repülőgép-vezetőnek tartják. Az 1. Puma harcászati re
pülőszázad beosztott pilótája.

Kijelölik bemutatópilótának

Szabó százados már évekkel ezelőtt közös repüléseket 
végzett Vári Gyulával. Az ő tartaléka, segítője volt. A repü
lőbázis parancsnoksága úgy döntött 2003 tavaszán, hogy 
Szabó Zoltán százados alkalmas a bemutatópilóta szerep
kör betöltésére. Képes arra, hogy képviselje hazánkat és a 
magyar légierőt a nemzetközi és a hazai repülőbemutató
kon. 2003 áprilisától kezdte el a gyakorlatozásokat.

Szabó Zoltán azóta -  ha csak tehette -  naponta fel
szállt vadászrepülőgépével, szorgalmasan gyakorolta a 
bemutatóprogram elemeit, hogy minél jobban összecsi
szolódjon annak minden egyes mozzanata. Becsülete
sen készült, ha kellett, újra és újra ismételte a nehezebb 
elemeket. Nem akart semmit sem a véletlenre bízni. A re
pülő-műszaki és biztosító állomány minden feladatra ala
posan felkészítette Szabó százados gépét. A MÍG sem 
hagyta soha cserben a pilótát. Szabó maga mellé vette 
segítőjének a gép hátsó kabinjába Molnár Gábor „Bagira” 
századost, s általában vele közösen repülték a feladato
kat. Molnár százados a tartaléka.

A magyarok ismét világversenyen

2003. július 18-20. között rendezték meg az angol fővá
ros melletti Fairfordban a Royal International Air Tattoo 
(RIAT) 2003 nemzetközi repülő- és haditechnikai bemu
tatót. Ezen a rangos találkozón több mint 30 ország légi-
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erejének 450 repülőeszköze mutatkozott be a földön és a 
levegőben a nagyérdeműnek és az érdeklődő szakembe
reknek.

A kecskeméti légibázisról Pintér Zoltán repülő dandár- 
tábornok, bázisparancsnok vezetésével 15 fő érkezett, 
hogy képviselje hazánkat az airshow-n. A magyarok egy 
csoportja az An-26-os közepes szállítógéppel repült ki 
július 17-én kora reggel. Három vadászpilóta a kiszolgá
lózónában készülődött az előkészített harci masinák kö
rül. Előszóra GPS műholdas navigációs eszközt illesztet
ték a gépek kabinjába, majd az 1500 literes póttartályo
kat is felfüggesztették. A27-es oldalszámú kétkormányos 
oktatógép első kabinjában Szabó százados, mögötte Il
lés Gábor őrnagy ült. A 04-es oldalszámú harci gép ka
binjában Molnár Gábor foglalt helyet. Illés őrnagy a stati
kus bemutatón képviselte a magyar színeket. A magyar 
An-26-os is szerepelt a földi kiállításon. Tartalék gépnek 
előkészítették a 03-as, a 10-es és a 21-es oldalszámú re
pülőgépeket is.

A pilóták 8 óra 30 perckor foglalták el a helyüket ka
binjaikban. A hajtóműindítás és a megfelelő ellenőrzé
sek után a gépek 9 órakor gurultak ki a kiszolgálózóná
ból, majd géppárba sorolva 9 óra 5 perckor elstartoltak 
a kecskeméti betonról. 2200 km-t repültek 14 500 mé
ter magasságon, s a délutáni órákban landoltak Fair- 
fordban. Közben leszálltak tankolni a németországi 
laagei légi támaszponton. Az odaút 2 óra 40 percet vett 
igénybe.

A repülőprogram leírása

A műrepülő program repülési ideje 10 perc. A jelenlegi 
műrepülés némileg eltér az előző ilyen jellegű progra
moktól. Felszállás utánégetősen. Kifordulás után orsó 
100 méteren, 270°-os forduló pályairányon merőlegesen. 
Kilencven fokban ugrás, ellentétes pályairányra fordulás, 
90°-os zuhanás, visszafordulás ugrásból pályairányra. 
Másfél orsó, háton repülés, bukfenc. Ugrásból visszafor
dulás, majd negyedelt orsó.

Ezt követi kifordulás kis sebességen. Kis sebességű 
áthúzás, majd fáklyás 75°-os ugrás és két orsó. Kienge
dett futóművel bejövetel a felvételmagasságig. Leszálló 
konfigurációban orsó harangmanőver (nulla sebesség). 
Ezt követi a késrepülés, kifordulás a másik harangmanő
verhez és a kobra elem végrehajtása. Nyitott futókkal há
ton billegtetés (elköszönés a közönségtől), majd szűk kö
rön leszállás.

Fényes magyar győzelem

Szabó százados a 04-es oldalszámú egykormányos har
ci géppel hajtotta végre a műrepülési feladatokat. A ver
seny első napján, július 18-án az időjárás kedvezett a lát
ványos, szépen kivitelezett bemutatónak.

A százados mutatványa jól sikerült. Másnap az időjárás 
rosszabbra fordult, a magyar pilóta ezért nem tudta a tel
jes programot lerepülni. Ennek ellenére a MiG-29-es re
pülőgép repülését tartották a leglátványosabbnak, a leg
jobban kivitelezettnek! Vadászgép kategóriában is repül
tek (Gripen, Harrier, Mirage), ezért nagyon szoros volt az 
eredmény.

A végrehajtott légi manővereket egy 11 tagú repülőta
nács zsűrizte, döntéseiknél figyelembe vették a feladatok 
pontosságát, a manőverek végrehajtását és a beépített 
látványelemeket. A nézőközönségre és a zsűrire is nagy 
hatással volt a magyar MiG-29-esből kivetett úgyneve

zett infracsapda. A zsűri Szabó Zoltán százados végre
hajtott műrepülését ítélte a leglátványosabbnak, a leg
jobbnak. Abszolút kategóriában a magyar fiú világbajnok 
lett. Őt javasolták a legjobb szóló díjra is, de az adomá
nyozó döntése miatt azt egy Jas-39 Gripen pilótájának 
ítélték oda. Az abszolút kategória díj nagyon értékes, ez 
az egyik legnagyobb elismerés, amit vadászpilóta kap
hat. Volt is nagy öröm a magyar táborban a szép győze
lem miatt.

Visszatérés, fogadtatás Kecskeméten

Óriási visszhangja volt a magyar pilóta győzelmének. A 
sajtó, a rádió, a tévé ott tolongott a leszálló vadászgép 
körül, hogy elsőnek adjanak hírt a győzelemről és a ha
zaérkezésről. A magyar vadászgépek július 21-én, hét-
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3. ábra: A 04-es géppel Molnár Gábor repült
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4. ábra: Hajtóművezik a 27-es oldalszámú gépet

5. ábra: A gépből kiszálló győztesnek elsőként Hegedűs 
Ernő alez. szdpk. gratulált
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6. ábra: Molnár Gábor szds., aki segített Szabó Zoltán 
századosnak

7. ábra: Szabó Zoltán szds. a trófeával

főn 13 óra 40 perckor érkeztek Kecskemét légterébe. 
Egy-két figurát bemutattak az érdeklődőknek és az új
ságíróknak, majd 13 óra 45 perckor betont fogtak a re
pülőgépek. A harci masinákból kiszálló pilótákat Hege
dűs Ernő repülő alezredes, a Puma harcászati repülő
század parancsnoka fogadta. Jó magyar szokás szerint 
fenékre veréssel avatták fel a század pilótái híressé vált 
társukat.

Szabó Zoltán a leszállást követően elmondta, hogy a 
MiG-29-es elfogó vadászgép szerkezeti kialakítása ré
vén kiválóan alkalmas egyedülálló manőverek és általá
ban a műrepülés végrehajtására. Dicsérte a repülő-mű
szakiak összehangolt, figyelmes munkáját. Megemlítette 
azt is, hogy a műrepülések során vadászgéppel nem sza
bad 150 méternél alacsonyabbra ereszkedni. Beszámolt 
arról, hogy MiG-29-esen eddig összesen 600 órát repült, 
s a kinevezése óta a múlt év július közepéig mintegy 
8 órát gyakorolt, s 40 felszállást teljesített a fairfordi meg
mérettetésre.

A százados a győzelem után pár nap szabadságra 
ment. Ezt követően ismét gépbe szállt s megkezdte a 
gyakorlást az augusztus 16-17-i repülőnapra. A nem
zetközi repülőbemutatón és haditechnikai kiállításon a 
kint lévő magyar csoport tagjai értékes és idehaza is 
hasznosítható tapasztalatot szereztek az ilyen nagy
szabású rendezvények szervezéséről, bonyolításáról, 
a repülő- és haditechnikai eszközök fogadásáról, elhe
lyezéséről. S mindezeket az ismereteket, módszertani 
tudnivalókat helyesen alkalmazták a kecskeméti repülő
napokon.

A kecskeméti repülőbázis pilótái katonai, szakmai tudá
sukkal, magas fokú felkészültségükkel ismét meghódítot
ták a repülést szerető nagyérdeműt s természetesen a 
zsűri tagjait is. Szabó Zoltán százados -  kevés gyakor
lással s még kevesebb versenytapasztalattal a háta mö
gött -  sikeresen vette az akadályokat a RIAT-2003 nem
zetközi repülőgálán. Bebizonyította, hogy még a kevés 
repülési idővel rendelkező katonai pilótákra is lehet a jö
vőben számítani. Ezen a világversenyen világraszóló tel
jesítményével Szabó százados tovább öregbítette a ma
gyar vadászpilóták hírnevét.

A kecskeméti vadászpilóták számára a kiemelkedő si
kert az alapos felkészülés, a lelkiismeretes szakmai mun
ka és a magas szintű technikai tudás hozta meg. Bízunk 
abban, hogy a kecskeméti repülőgép-vezetők a jövőben 
is eredményesen fognak szerepelni a világversenyeken, 
a közös hadgyakorlatokon, repüljenek MiG-29-essel 
vagy éppenséggel Gripen típusú repülőgéppel.

A fotókat a szerző készítette.
Kenyeres Dénes

2005/2 HADITECHNIKA 69

8. ábra: A 27-es gép visszagurul a kiszolgáló zónába



Találkozás egy tűzoltó Mi-26-ossal

Ha egy a repülős vagy a repülés kato
nai vonatkozásai iránt érdeklődő em
ber külföldön jár, fél szemével mindig 
az eget kémleli, hátha lát valami olyas
mit, amiben otthon nem lehet része. 
Én is így tettem, amikor Kréta szigetén 
nyaraltam 2004 szeptemberében. 
Reggelente érdeklődve néztem a ten
gerpart felett kis magasságban áthúzó 
F-16-os rajokat, ilyesmit itthon elég rit
kán láthat az ember. Egyik délután 
szokatlan helikopterzajra figyeltem fel. 
Kis idő múlva a hegyek mögül előtűnt 
egy érdekes formájú forgószárnyas. 
Ahogy közelebb ért, meglepetéssel is
mertem fel a típusát: Ka-32-es volt. 
Törzse alá függesztve egy víztartályt 
vitt magával. Kirepült néhány száz mé
terre a tenger fölé, átment lebegésbe, 
majd lejjebb ereszkedve megmerítette 
a tartályát, felemelkedett és eltűnt a 
hegyek mögött. Mire észbe kaptam, és 
a fényképezőgép után nyúltam volna, 
már késő volt.

Néhány nap múlva hirtelen ismerős
nek tűnő csattogó helikopterhangot 
hallottam ismét a hegyek felől. Az egy
kor Kalocsán települt szovjet helikop
terezred M i-6-osainak a hangja volt 
ehhez hasonló. Hamarosan meg is lát
tam egy hatalmas szitakötőt, törzse 
alatt a már ismerős víztartállyal. Jel
legzetes alakjáról nem volt nehéz felis
merni benne a világ jelenleg legna
gyobb helikopterét, a Mi-26-ost, a víz
tartály pedig egyértelművé tette, hogy 
a típus TP (tűzoltó) változatáról van 
szó. Mint korábban a Kamov, ez is ki
repült a tenger fölé, megmerítette a 
tartályát és távozott. Most már jobban 
figyeltem, és szerencsém volt, mert a 
jelenet még vagy fél tucatszor megis
métlődött. így aztán sikerült az egész 
folyamatot megörökíteni. Jól látható a 
tenger fölé érkező Mi-26-os. A felfüg
gesztett üres víztartály repülés közben 
jócskán lemaradt a gép mögött, ami a 
vízszintes repülési sebességet bizton
sági szempontok miatt erősen korlá
tozza, elkerülendő, hogy a függesztő 
kötél beleérjen a farokrotor forgási sík
jába. A képeken követhető, hogy a he
likopter megkezdi a lebegést, majd 
megmeríti a tartályt a vízben, felemel
kedik, és távozik. A tartály nem kimon
dottan hermetikus, széles vízfüggöny 
látszik utána a levegőben. Az egész 
folyamat nagyon gyorsan ment végbe, 
az érkezés és távozás között nem telt 
el két és fél percnél több. A két forduló

közti időből arra a következtetésre ju
tottam, hogy kb. 10-15 km-re vitte a vi
zet. Tekintve, hogy füstöt nem láttunk, 
és a helyiektől erdőtűzről sem hallot
tunk, valószínűleg csak gyakorlatról 
lehetett szó.

A görög szigetvilág, csakúgy mint az 
egész mediterráneum, sokat szenved 
a nyári erdőtüzektől, így érthető, hogy 
a görög kormány nagy jelentőséget tu
lajdonít az igen rugalmasan és hatéko
nyan alkalmazható légi tűzoltó eszkö
zöknek. Néhány egyesült államokbeli 
és kanadai helikopteren kívül négy 
M i-8-assal, egy-egy Ka-32-essel és 
Mi-26-ossal rendelkeznek. A Mi-26- 
ost 2000 szeptemberében a Scorpion 
International cég vásárolta a doni 
Rosztovban található és a gépet gyár
tó Rostvertol vállalattól. Akkoriban to
vábbi két Mi-26-os beszerzéséről is 
szó volt, de ezek átadásáról nem talál
tam adatot. A helikoptert orosz sze
mélyzet üzemelteti, és a megrendelő 
mind a géppel, mind a személyzet 
munkájával rendkívül elégedett.

A Mi-26-os jelenleg a világ legna
gyobb forgószárnyas járműve. Hossza 
33,74 m, fő rotorjának átmérője 32 m. 
Erőforrása két darab ZMBD Progresz 
D-136 gázturbina, melyek egyenként 
8380 kW (11 240 LE) teljesítményre ké
pesek. Ezt a hajtóművet többek közt az 
An-72-es szállítógépen is alkalmazott

2. ábra: A helikopter megkezdi 
a lebegést

nagy kétáramúság fokú D-36-osból fej
lesztették ki. A helikopter méreteire jel
lemző, hogy raktere valamivel nagyobb, 
mint az An-12-esé, amely korábban a 
szovjet hadsereg legnagyobb szállító 
repülőgépe volt. Maximális sebessége 
295 km/h, hasznos terhelése 20 000 kg. 
Első repülésére 1977. december 14-én 
került sor. A világ először az 1981. júni
usi párizsi repülőkiállításon ismerkedhe-
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1. ábra: Az üres tartállyal érkező 
Mi-26-os. A tartály jól láthatóan elma
rad a gép mögött



tett meg vele. Azóta több mint 300 pél
dány hagyta el a rosztovi szerelőcsar
nokot, katonai és polgári változatban 
vegyesen. Ezek a gépek fontos szere
pet játszottak a csernobili katasztrófa 
után a sugárzó reaktor betemetésében. 
A szolgálatba állítást követő első évek
ben ezzel a típussal összesen 82 világ
rekordot állítottak fel. Köztük a legjelen
tősebb 25 000 kg felemelése 4100 m 
magasra. Sajnos egy negatív rekord is 
fűződik a Mi-26-os katonai változatá
hoz. 2002. augusztus 19-én a csecsen 
felkelők lelőttek egyet, és a fedélzetén 
tartózkodó 147 személy közül 115 életét 
vesztette. Az egyetemes repüléstörté
netnek a mai napig ez a legtöbb áldoza
tot követelt helikopterkatasztrófája.

A Szovjetunió felbomlása után 100- 
nál több példány maradt az orosz had
sereg szárazföldi erőinek tulajdoná
ban, de ezeknek alig több mint egyhar- 
mada repül. Belorusszia 14-et, Ka

zahsztán 24-et, Ukrajna 27-et és Üzbe
gisztán 1-et kapott. A típus a nemzet
közi piacokon is ért el némi sikert. A pe
rui hadsereg 1995 decemberét követő
en vett három Mi-26-ost, Kambodzsa 
1998-ban kettőt, 2000-ben Mexikó 
szintén kettőt. Ciprus 2002-ben szer
zett be egy tűzoltó és kutató-mentő fel
adatok végrehajtására alkalmas 
Mi-26-ost. Sőt, a belga Skytech 
Helicopter Service is használ egyet 
2002 vége óta Kongóban. A szovjet és 
orosz haditechnikai eszközök legna
gyobb vásárlója, India is üzemeltet tí
zet.

A katonai szállítás, kutatás-mentés 
és békés tűzoltás jól megfér egymás
sal ugyanazon típus feladatain belül. 
Jó lenne, ha mindinkább ez utóbbi ke
rülne előtérbe. Sajnos, azt hiszem, er
re még jó ideig várnunk kell.

Varsányi Mihály

Az íírkorszak küszöbén utazás a Csillagvárosba!
www.vazsonyi.hu/csillagvaros

A kínai mondás szerint „a leghoszabb utazás is az első lépéssel kezdődik”. Az emberiség történelmében az űrkorszak 
is az első repüléssel kezdődött! Az űr Kolumbusza -  Jurij Gagarin -  1961. április 12-én, 40 évvel ezelőtt a 4725 kg- 
os Vosztok űrhajó kabinjában, 108 perc alatt, 327 km maximális magasságban körberepülte a bolygónkat.

A 40 év alatt sok siker és nem kevés kudarc kísérte az űrkutatás hétköznapjait. Az Interkozmosz program kereté
ben hazánk első és máig is egyetlen űrhajósa, Farkas Bertalan is belépett az „űrhősök” táborába. A napi híradások
ban közölt űrhajós hírek, események felkeltették az egyszerű, hétköznapi emberek érdeklődését is.

A 70-es évek elején sok ismerősöm, barátom unszolására gondoltam egy merészet, és levelet írtam a csillagvárosi 
űrhajósképző központ akkori parancsnokának, G.T. Beregovoj tábornoknak, engedélyt kérve 40 fős turista csoportom
nak a Csillagváros megtekintésére. Pár hét múlva kézhez kaptam a kedvező választ.

A legnagyobb meglepetés az első találkozásnál ért, amikor volt iskolaparancsnokom, Ny. Pavlovics Paskov vezér
őrnagy, mint a csillagvárosi múzeum igazgatója mutatkozott be. Ettől a találkozástól kezdve számomra szabaddá vált 
a csillagvárosi belépés. Perfektül beszélem az orosz nyelvet, és a szakmához közelállónak érzem magam, mivel há
rom és fél év alatt vadászpilóta kiképzést kaptam Oroszországban.

Rövidre fogva a történetet, a 70-es és 80-as években 10 alkalommal, mintegy 500 fő hazánkfiát vittem el erre a fe
lejthetetlen kirándulásra Ibusz vagy Expressz utazási irodák szervezésében. Meg kell jegyeznem, hogy ezen utazási 
irodák programjában ez a csillagvárosi út nem szerepelt. Ez az én egyéni kezdeményezésem volt, a jó ismerőseim se
gítségével. Sajnos a 90-es években igen korlátozottak voltak a lehetőségek, így nem is szerveztem csoportokat.

Rendkívüli eredménynek tartom, hogy napjainkra sikerült elintéznem, hogy a csillagvárosi múzeum megtekintésén 
kívül beléphessünk a kiképző egység tantermeibe, megtekinthessük a nagy centrifugát, a súlytalanság állapotát imi
táló nagy vizesmedencét, az űrhajós gyakorlókabinokat stb. Ezeket korábban lehetetlen volt megtekinteni. Sőt, bemu
tatnak egy korábban titkosított filmet Gagarin űrrepülésének előkészítéséről, valamint egy sor más személyéről, ezen 
kívül a súlytalanság állapotát bemutató gyakorló repülésekről.

Az érdeklődők számára előzetesen közölhetem, hogy az utazások dátumát és módját, valamint az útiköltségeket je
lenleg rendezem az illetékes szervekkel, és igyekszem a legkedvezőbb ajánlatokat kidolgozni. A pontos adatok rövi
desen rajta lesznek az Interneten is a www.vazsonyi.hu/csillagvaros címen. Addig is érdeklődni lehet telefonon vagy 
e-mail-en:

Tel.: 06-76/491-620, e-mail: vazsonyim@hotmail.com

Magyarországon egyedül csak a mi szervezésünkben lesz ilyen lehetőség a civil emberek számára, ezért akinek 
módjában áll, ne szalassza el az alkalmat -  jelentkezzen időben!

Emlékezzünk közösen az űrkorszak 40 évére! Emlékezzünk a hősökre, és hajtsunk fejet az áldozatok előtt!

Vázsonyi Miklós 
nyá. alezredes
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4. ábra: A tele tartály már függőlege
sen lóg a gép alatt, miközben az oltás 
helye felé repül



Magyar tiszt látogatása a NATO ACT főhadiszállásán

A közelmúltban egy nemzetközi delegáció kapott meghí
vást a NATO ACT (Allied Command Transformation -  
Szövetségi Átalakítási Parancsnokság) főhadiszállására 
Norfolkba, az USA-ba. A vendégek között volt Vigh Zol
tán mérnök őrnagy, a Honvédelmi Minisztérium Techno
lógiai Hivatal főtisztje is. A meghívás nagyon megtisztelő, 
hiszen Európából összesen két fő kapott meghívót, prof. 
Roland Decuypere Belgiumból és Vigh őrnagy.

A meghívottak a NATO RTO (Research and Technology 
Organization -  Kutatás és Technológiafejlesztési Szerve
zet) AVT (Applied Vehicle Technology -  Alkalmazott Jár
műtechnológiák) Panel vezetői, illetve néhány amerikai 
képviselője volt. Vigh Zoltánt mint az AVT Panel magyar- 
országi delegációvezetőjét (Voting Member) a legutóbbi 
Panel-ülésen megválasztották alelnöknek, ezért kapta ő a 
meghívást. Különösen fontos elismerés ez a NATO részé
ről, hiszen a szövetséghez való csatlakozás óta ez volt az 
első alkalom, hogy magyar résztvevőt jelöltek, sőt, meg
választottak vezetőnek az RTO-n belül.

A találkozó fő célja az volt, hogy kölcsönösen tájékoz
tassák egymást a két szervezet képviselői az ACT, illetve 
az AVT Panel felépítéséről, feladatairól, célkitűzéseiről, 
jelenleg folyó és tervezett tevékenységeiről. A jövőben a 
szorosabb együttműködés elérése a cél.

Mint számos híradásból, tájékoztatóból tudjuk, a NATO 
lényeges átalakuláson ment és megy át, ami kihat disz
ciplináris, működési és szervezeti változásokra is, min
den szervezetet érintve.

A NATO legfontosabb „megrendelője” maga a NATO 
fegyveres erői, „hadserege”. A meghatározott feladatok
nak, prioritásoknak kell megfelelnie az ezt kiszolgáló, tá
mogató egyéb szervezeteknek is, így a kutatással és 
technológiafejlesztéssel foglalkozó szervezeteknek is.

Az ACT részéről Collin Wright vezette a házigazdák 
delegációját, aki az FCRT (Future Capability Research 
and Technology -  a NATO jövőbeni képességeivel, vala
mint az ehhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési kérdések
kel foglalkozó szervezet) R & T (kutatás-fejlesztési) cso
port vezetője. Az AVT Panel küldöttségét prof. Roland 
Decuypere, a Panel elnöke vezette.

A vendéglátók tájékoztatást adtak a nemrégiben felállt 
szervezet (ACT) struktúrájáról, feladatairól, célkitűzéseiről, 
az aktuálisan folyó projektekről. Az AVT Panel vezetője ha
sonlóan ismertette a Panel fő célkitűzéseit, feladatát, az ak
tuális szervezeti változásokat, az aktuális projekteket. Az 
AVT Panel fő célja, hogy a megfelelő technológiák korsze
rűsítésével növekedjen a járművek, azok meghajtásainak 
és energiarendszereinek teljesítménye, biztonsága, és 
csökkenjen a velük kapcsolatos költség. A Panel foglalko
zik mind a legkorszerűbb, mind az elöregedett légi, űr-, szá
razföldi és vízi járművekkel. Az AVT tevékenysége két terü
letre terjed ki: a jármű- és platformtechnológiára, valamint a 
hajtásokra és az energiaellátó technológiákra. Az AVT Pa
nel is számos változásra készül. A talán legfontosabb terve
zett változás a Stratégiai Tervező Bizottságának a létreho
zása, mely felváltana néhány korábbi bizottságot, ezzel nö
velve a Panel működésének hatásfokát. A Stratégiai Terve
ző Bizottság felállítása folyamatban van, meghatározták fel
adatát, célkitűzéseit, javasolt összetételét, a végrehajtandó 
feladatok fontossági sorrendjét. Az összes döntést a Panel

1. ábra: Az ACT (Allied Command Transformation - 
Szövetségi Átalakítási Parancsnokság) lógója

2. ábra: A NATO-főhadiszállás épülete Norfolkban (Virginia, 
USA) a zászlókkal

4. ábra: A nemzetközi vendégek (USA, Belgium, 
Magyarország) a NATO-főhadiszállás épülete előtt
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tagsága a soron következő ülésén, 2005 áprilisában hozza 
meg. Külön érdekesség, hogy a 2005. tavaszi munkahét 
házigazdája Budapest lesz, hazai koordinátora pedig az új 
alelnök, Vigh Zoltán mérnök őrnagy.

A stratégiai tervezés nagyon fontos és összetett feladat. 
Érvényesíteni kell a „fentről lefelé” haladó irányvonalakat, 
amelyeket a NATO vezető szervei adnak meg, ezek alap
ján fogalmaznak meg konkrétabb katonai követelménye
ket az ACT szervei. Ezenkívül fontos a „lentről felfelé” 
áramló igények figyelembevétele, ami az egyes részt ve
vő országok egyéni igényeit, érdekeit jelenti. Ezt a két irá
nyítási elvet szem előtt tartva figyelmesen és átgondoltan 
kell elkészíteni az úgynevezett Panel-szintű „5 éves gör
getett tervet” . Ez tartalmazza az egyes országok egyéni 
szükségleteit olyan súlyozással, fontossági sorrendbe ál

6. ábra: A WISCONSIN csatahajó norfolkl Haditengerészeti 
Múzeum kikötőjében

irtással, amely megfelel a NATO ACT iránymutatásainak 
is. Ily módon az ACT képviseli a NATO katonai igényeit, 
az RTO Paneljei, ezen belül az AVT Panel törekszik a 
meghatározott fontossági célkitűzések technológiai szintű 
támogatását biztosítani. Az RTO-n belül működő Panelek 
nem alkalmazási, mint inkább technológiafejlesztési, tu
dományos hátteret igyekeznek ehhez biztosítani.

Szem előtt tartva ezeket az elveket, a jövőben szoro
sabb együttműködésre van szükség a két szervezet kö
zött, aminek első fontos lépése volt, hogy az ACT-nek ál
landó képviselője van az AVT Panelben, Eric Heeze ez
redes személyében.

Vigh Zoltán 
mérnök őrnagy

Kiegészítés kiegészítése Tiranához

A Haditechnika 2004/6. szám 66. oldalán megjelenő 
tiranai kiegészítéshez további megjegyzést, illetve 
kiegészítést fűznék.

Az ismertetésben Gjirokastra városában lévő 
repülőgép nem a fényképen szereplő RF-80B 
felderítőgép, hanem az amerikai légierő T-33A típusa. A 
gépet sosem lőtték le, az a gyakorlatnak megfelelően 
szállt le. Az albánok szerint ők kényszerítették földre, az 
amerikaiak szerint motorhiba miatt hajtott végre 
kényszerleszállást. A sikeres földet érést a megjelent 
fotók is bizonyítják.

A kis harckocsi meghatározás hazánkban nem 
használatos, nálunk a könnyű harckocsi terminológiája 
az elfogadott. A harckocsi minden bizonnyal a FIAT- 
Ansaldo L-6  típusa, sajnos a fényképek eléggé 
homályos felvételek, rosszul kivehető a futógörgők és a 
harckocsi tornyának szimmetrikus, illetve aszimmetrikus 
elhelyezése.

Az L-6  prototípusa 1936-ban készült el, gyártási ideje 
alatt különböző altípusaiból összesen 283 darabot 
gyártottak. Fegyverzetén többször változtattak. Érdemes 
megemlíteni, hogy lángszórós változatát is elkészítették. 
1942-43-ban került sor az akkor is már avultnak 
tekinthető típus bevetésére. Néhány műszaki adata: 
tömege 6,8 t, a lángszórósé 7 t, sebessége úton 42 
km/óra, terepen pedig 25 km/óra, a jármű hossza 3,78 m.

Forrás: European Aviation Museums Key Puvlishing 
Ltd., 1985 London.

Harckocsik és páncélozott járművek. Zrínyi Katonai 
Kiadó, 1980 Budapest.

Italian Tanks and Figkting Vehicles of W. W. 2. Pique 
Publications, 1975.

Matthaeidesz Konrád

Helyesbítés

A HT 2005/1. szám 75. oldalán az „1942. október 3-án a sztorozsevojei-urivi hídfőnél lezajlott események története” c. 
cikk első hasábjában alulról a 3. mondatban az esténként helyesen esetenként. A 46. és 47. oldalon a „Légierő 
gyakorlat Dragon Nest 2004” c. fotók készítője helyesen Kenyeres Dénes. (A szerk.)
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5. ábra: A külföldi vendégek és helyi vendéglátóik 
a NATO-főhadiszállás főépülete előtt, Norfolkban



Haditechnika-történet

Nyílt nap az Andrews légi támaszponton

2004. május 16-18. között rendezték meg a már hagyo
mányos összhaderőnemi nyílt napot Marylandben, az 
Andrews légi támaszponton. A légi támaszpont a 89. légi 
szállítóezred repülőtere, ahol helyet kapott még több mint 
60 más önálló szervezet is, a szárazföldi hadsereg, a ha
ditengerészet, a tengerészgyalogság, a légierő tartalék, a 
légierő nemzeti gárdája, és még az elnöki repülőgépek is. 
(A Reagen elnök koporsóját szállító elnöki repülőgép is itt 
szállt le.) Az Andrews repülőtéren laknak és dolgoznak a 
családtagok is, mintegy 20 000 fő.

A látogatókat egy autóbusz-végállomáson fogadták, 
ahol csak a katonák kétszeri ellenőrzése után szánhattak 
fel a buszokra. A biztonsági ellenőrzés kiterjedt a csoma
gok és a személyek vizuális és fémdetektoros vizsgálatá
ra is.

A haderőnemek számos repülőeszközzel képviseltet
ték magukat, de voltak szárazföldi eszközök is. A rend
szerben álló repülőgépeken kívül láthattunk történelmi 
gépeket is. Külön kategóriát képviselt a területileg illeté
kes marylandi államrendőrség. A repülőgépek nagy több
ségét, több mint 100-at a betonon lehetett megtekinteni, 
de néhány kiállított példánnyal repültek is.

A légi parádé igazi érdekesség volt. Bemutatót tartott a 
haditengerészet Blue Angels (Kék Angyalok) csoportja, 
amelynek ez volt az 58. szezonja. Először a légcsavaros 
Grumann F6F Hellcat, majd az F8F-1 típussal repültek. 
Később az F9F-8 Cougar, az F11F-1 Tiger, Phantom, il
letve a Skyhawk gépekkel. 1986 óta a McDonnell 
Douglas F/A-18 Hornet repülőgépet használják. A hat 
gépből álló kötelék parádés műrepülő műsora több mint 
egy óra hosszat tartott.

A kanadai Snowbirds (Téli Pintyek) a kanadai légierő 
15. ezredének állományához tartozik. Repülőgépük a ha
zai gyártmányú sugárhajtású Canadair CT-114 Tutor, 
amelyet a kanadai haderő 1963-tól 2000-ig repülőgép
vezetői alapfokú kiképzésére használt. Ők is színvonalas 
műsorral kápráztatták el a közönséget.

A lebilincselő repülőgép-parádé mellett volt ejtőernyős 
látványosság is. A szárazföldi hadsereg részéről a 
Golden Knights (Arany Lovagok) szemléltette kiváló mes
terségbeli tudását. Az Arany Lovagok fekete-sárga ejtő
ernyőjükkel évente 230 napon át szórakoztatják a közön
séget. Eddig 8500 ugróbemutatót tartottak. Az Egyesült 
Államok államain kívül még 47 országban szerepeltek.

A másik ejtőernyős bemutató a 82. légi szállítású had
osztály elkápráztató tömeges ugrása volt, amely a nor
mandiai partraszállást idézte fel.

A repülőtéri beton két szélén álltak a különleges repü
lőgépek. Jobb oldalon voltak az óriási szállító és légi 
utántöltő repülőgépek, köztük a KC-10A, amelyet a 
McDonell Douglas DC-10 repülőgépből alakítottak ki, 
légi utántöltő feladatra. A légierőnek hosszú távú szer
ződés alapján 1980 és 1990 között 60 példányt adtak 
át. Mellette állt a C-5 Galaxy, amelynek az orr-részét 
felemelték és a hátsó rámpáját leeresztették, így a ha

talmas hadászati szállító repülőgép ki- és berakodásra 
egyidejűleg alkalmas. A nézőközönség végigsétálhatott 
a gép belsejében. A 378 000 kg felszállótömegű, 4 haj
tóműves Galaxy ára a 2000-es adatok szerint 163,4 mil
lió dollár. A légierőnél 70, a légierő nemzeti gárdájánál 
11, tartalékban pedig 28 példány van.

A beton másik szélén egymás mellett sorban állították 
fel az érdekességnek számító B-52, F-117, A-10 és 
B-1B típusú repülőgépeket, de ezeket kordonnal kerí
tették el és fegyveres őrség védte. Szintén kordonnal és 
őrökkel vigyáztak a JSF F-35 biztonságára. A légi be
mutatón a B-1B Lancer, az F-117A Nighthawk és az 
A-10 Thunderbolt II is szerepelt, természetesen a gé
pek rendeltetési céljának megfelelő repülési program
mal. A kevésbé ismert négy hajtóműves B-1B többfel
adatú hadászati nehézbombázó repülőgépet 1985 nya
rán kezdte szállítani a Boeing. A gép felszállótömege 
216 634 kg, és jelenleg 60 példány van a légierő állo
mányában. Az 1998. évi adatok szerint egy repülőgép

2. ábra: А В -1  В  bom bázógép
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1. ábra: A B-52H egyik példánya



ára 283,1 millió dollár volt. A B-1B első harci alkalma
zására Irakban került sor 1998 decemberében. A bom
bázó harcértékére jellemző adat, hogy 1999-ben 6 
В-1 В az összes ledobott bomba 20%-át szállította a be
vetések 2%-os részvétele mellett.

Lehetett látni oktató-gyakorló repülőgépeket is. Többek 
között kiállították szovjet felségjellel a még Csehszlováki
ában gyártott L-39 Albatrost, amely az ismert L-29 Del
fin továbbfejlesztett változata. Az L-39ZA változat egy 
könnyű harci repülőgép, amelynek 4 fegyver
felfüggesztési csomópontja van, és a törzs alatti fegyver
konténerben egy GS-23 típusú ikercsövű gépágyú, 200 
db lőszerrel. Kiállították а V -22 Osprey (Halászsas) dönt
hető rotorú helikoptert is. A repülőeszköz belső terébe is 
be lehetett menni, ahol érdekes látványt nyújtott a borítás 
nélküli, a törzskereten végigfutó számtalan vezetékköteg. 
A V-22 elődje, a kísérleti XV-15-ös a nemrégiben meg
nyílt Udvar-Hazy Centerben látható, amely nevét a bőke
zű adományozóról, a magyar születésű Udvarházy Ist
vánról kapta.

A történelmi repülőgépek főként a második világhábo
rút idézték. Kiállították a betonra a német Stukának meg
felelő feladatra gyártott SDB Dauntless repülőgépet is, 
melynek megnevezése A-24 volt. Ez szinte teljesen 
megegyezett a haditengerészeti repülőgépekkel, azzal a 
különbséggel, hogy nem volt akasztóhorga és a farok
futója tömör gumi helyett pneumatikus volt. Az A-24 tí
pust nem alkalmazták tömegesen, mert hatósugara és 
teljesítménye nem felelt meg a csendes-óceáni követel
ményeknek, és a zuhanóbombázó feladatokra nem na
gyon volt szükség. Mindennek ellenére a típus hosszú 
évekig rendszerben maradt a háború után. A kiállított pél-

5. ábra: A C-5B szállítógép felhajtott orra

dány magántulajdonban van. A kiállító gyűjtők egykori 
egyenruhájukban a gép mellett tartózkodtak, szívesen 
válaszoltak az érdeklődők kérdéseire.

A másik történelmi repülőgép a Spirit of Freedom (A 
Szabadság Lelke) nevű C-54 típusú szállító repülőgép 
volt, amelyet 1945 márciusában adott át 44-9144 
számmal a Douglas Aircraft Company az amerikai had
erőnek. A repülőgépet teljesen felújították, repülőképes 
állapotba hozták. Festése az egykori amerikai 48. csa
patszállító repülőszázad színeivel egyezik meg, amely
nek állományában részt vett a berlini légihíd szállítása
iban. A gép belsejében múzeumot rendeztek be erede
ti dokumentumokkal és tárgyakkal. A Spirit 1998 máju
sában, a berlini események ötvenedik évfordulóján eu
rópai látogatásra indult, Skócia, Nagy-Britannia, Né
metország, Luxemburg, Franciaország repülőterein 
szállt le. A múzeumrepülőt meglátogatta Kohl kancellár 
és Clinton elnök is.

Történelmi repülőgép kategóriába sorolták a Focke 
Wulf Fw 149 orrfutós oktató repülőgépet is. Az eredetileg 
olasz fejlesztésű gépből 1956-ban a Luftwaffe 72 példányt 
vásárolt, és ez lett az alapfokú repülőgép-vezető kiképzés 
rendszeresített gépe. Később egy licenciaszerződés alap
ján a nagy múltú gyár 190 példányt épített meg, amelyek
nek nagy többsége a Luftwafféhez került, néhány gép pe
dig a polgári szférába, és ötöt megvásárolt a Swissair lé
gitársaság kiképzési célra. Néhány magántulajdonban lé
vő példány még repül, főképp Európában. Ebben a kate
góriában látható volt még a Memphis Belle nevű B-17 
(Flying Fortress) is, amelynek legénysége 25 sikeres eu
rópai bevetés után visszatérhetett az Egyesült Államokba, 
ezenkívül a Panchito névre keresztelt B-25 Mitchell is,
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8. ábra: Az Oskosh szállítójármű

9. ábra: A hadihíd elem hátulról

amelynek orr-részében négy kiegészítő 12,7 mm-es gép
puskát építettek be. A B-25-ös bombázó repülőgépet 30 
különböző változatban gyártották a háború alatt és után 
is. Látható volt sok más hasonló történelmi repülőgép kö
zött a híres P-51 Mustang, és a kevésbé híres kétmoto- 
ros C-45 RAF Expeditor is, amelyet a szövetségesek 
bombázásra, kiképzésre, szállításra, kutatás-mentésre, 
légi fényképezésre alkalmaztak. A háború után a kanadai 
légierő még sokáig alkalmazta különböző célokra.

A szárazföldi eszközöket két óriás hangár között mutat
ták be. Jellegzetes zöldesbarna rejtőszínben lehetett lát
ni az első Öböl-háború óta jól ismert Patriot légvédelmi 
fegyverrendszert is. Friss adatok (2004. ősz) szerint Ja
pán 20 rendszert kíván megvenni a PAC-3 változatból 79 
millió dollárért. A PAC-3-nak 73 kg-os robbanófeje van, 
sebessége 5,12 M, hatómagassága 15 000 m, hatótávol
sága 30 000 m. A Patriot mellett egy másik kiváló eszköz, 
az MLRS rövidítéssel jól ismert rakéta-sorozatvető állt. 
Hasonló szárazföldi színekkel állították ki a partra szállí
tó hajókat, illetve a hídelemszállító gépkocsikat is.

A sivatagi harcokra utalva több páncélozott eszköz ho
mokszínű festést kapott. Itt volt egy Abrams M1A2 harc
kocsi, amelyre fel lehetett menni és körbe lehetett járni a 
megépített állványzaton. Látható volt az M2A3 Bradley 
páncélozott lövész (gyalogsági) harcjármű is, amely az 
M2A2 korszerűsített változata. A korszerűsítés során nö
velték a harcjármű tűzerejét, korszerűbb tűzvezető rend
szerrel látták el, korszerűsítették a célmegjelölést, a cél
követést, a GPS alapú navigációs rendszert. Mintegy 
1600 M2A2 átépítése van napirenden. Az M2A2 utolsó 
változatán már volt előtétpáncélzat. A kiállított M2A3 ol
dalán lehetett látni az előtétpáncélzat elemeinek csatla
kozási pontjait is a nyitott motorház és a küzdőtér mellett.

Külön érdekességet képviselt a Stryker M1134 típusú, 
irányított páncéltörő rakétát hordozó kerekes harcjármű 
is. A megtévesztő hangzású harcjármű nevét két kitünte
tett amerikai katonáról kapta, akik hősi halált haltak, egyi
kük a második világháborúban, a másik Vietnamban. 
Azonos családi nevük ellenére nem voltak rokonok. A 
Stryker harcjárműcsaládnak különböző változatai van
nak. Mint fegyverhordozó jármű löveget vagy aknavetőt 
szállít, alkalmazzák általános és vegyi-, sugárfelderítő 
változatként, csapat- és sebesültszállítóként vagy pa
rancsnoki járműként, de van tolólapos műszak rajszállító 
változata is. A harcjármű védettsége jobb, mint a szintén 
több feladatra alkalmas M-113-asé, mert a 7,62 mm űr
méretű páncéltörő lövedékeken túl képes védelmet nyúj
tani a hasonló 14,5 mm-es lövedékek ellen is.

Az összhaderőnemi bemutató végeztével a vendégek 
kilométeres sorban várták a hazaszállítást, amely vi
szonylag gyorsan és rendben folyt.

Amaczi Viktor

Szakirodalom eladó
Waffen Arsenal-sorozat

15. Ju 88, 16. Eisenbahngeschütz, 20. He 111, 27. 88 mm Flak, 28. D.raketenwerfer, 32. Me 163, 42. D. 
Lastensegler, 44. Rus. Jagdflug 1920-41,46. Do. 17; Do 215, 48. Ju 88, 50. He 111, 51. Flak auf. Gefes (légv. 

rakéta), 52. FW 200 Condor, 54. BW 138, 55. Me 262, 59. Fi 156 Storch, 61. Ar 234, 63. Sieger luft, BW 222; BV 
238, 65. D. Hubrsa 1928-45, 67. Fokker—III, 70. Tornado, 73. He 219, 80. J 38, Ju 89, 90, 290, 390, 90. Me 262 (2. 

band), 91. V-2, 93. Do 335, 97. V-1, 100. D. Haubstu. 1956-86, 101.88  mm flak (2 band), 102. Lippisch, 103. 
Fliegerkörper, 108. He 280, 110. Ju 52; Ju 352, 113. Me 163, 118. Netter, 120. He 100, 126. Ar 196

W. A. Sonderheft
D. Panzerzüge II. WK; D. 2. Motor II. WK, NATO Flugzeuge; D. Nachtjäger; Nurfülger. Tel.: 70 263 6003
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A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata IV. rész

Repülőgép-vezető a Puma vadászrepülő-ezrednél 
(százados) -1944-1945

Az I/3. vadászrepülő-századot 1944-ben bővítették 
osztállyá, majd ezreddé, elsősorban honi légtérvédelmi 
feladatokkal. Három századból állt (5/3. vadászrepülő
század, Budapest, 1/1. vadászrepülő-század, Szolnok, 
2/1. vadászrepülő-század, Kolozsvár). Hivatalos had
rendi elnevezésük helyett inkább híressé vált -  fehér 
alapon vicsorító, vörös pumafejet ábrázoló -  jelvényük
ről ismerték őket. (A pumafej alatt szerepelt szintén hí
ressé vált jelmondatuk: „Vezérünk a bátorság, kísérőnk 
a szerencse”.) Az alakulatot jórészt a Győrben gyártott 
Messerschmitt Me 109G-6 vadászrepülőgépekkel sze
relték fel. Parancsnoka Heppes Aladár őrnagy volt, aki 
1939-től töltötte be a Puma-század parancsnoki tisztét, 
tőle származott az elnevezés és az embléma rajza is, 
katonái ezért az Öreg Puma becenévvel tüntették ki.

A képen látható Puma-repülőgép-vezető szolgálati öl
tözetéhez „Messzer-csizmát” és szőrmével bélelt velúr
bőr hajózó zubbonyt visel. Ebből a pilóták által nagyon 
kedvelt ruhadarabból többféle hivatalosan kiadott válto
zat is létezett (ezek többé-kevésbé a német mintát követ
ték), de a tisztek körében általánosan bevett szokások
nak megfelelően sok repülőgép-vezető saját igényeinek 
megfelelően készíttetett magának ilyen bőrzubbonyt. A 
szolgálati öltözet zubbonya és csizmanadrágja általában 
gabardinból készült, bár voltak, akik -  a szárazföldi erők 
tisztjeinek példájára -  legénységi posztóból csináltattak 
maguknak tábori változatot. Érdekesség, hogy bár a szol
gálati zubbony kilógott a hajózó bőrzubbony alól, mégis 
előszeretettel viselték együtt e két ruhadarabot. A külön
leges hajózóöltözeteken -  kezeslábas, hajózó bőrzub
bony -  a rendfokozati jelzéseket nem a váll-lapon hord
ták, hiszen az fokozott balesetveszélyt jelenthetett volna 
(pl. a mentőernyő hevedereinek felvételénél), hanem al
karra erősített (téglalap alakú) karlapokat viseltek. Sok pi
lóta nem bajlódott külön karrangjelzések beszerzésével, 
hanem egyszerűen a szolgálati zubbony váll-lapját áttet
te a hajózóöltözet ujjára. Mások még ennél is tovább 
mentek, és egyszerűen rávarrták a paszományokat a ru
hadarab ujjára, az előírásos fekete bársonyalátét nélkül. 
A hajózóöltözetekhez a fejfedők széles skáláját viselték a 
repülők, bár az előírásos viselet a tábori sapka, illetve 
1944-től a szemernyős tábori sapka lett volna, de akad
tak, akik a német pilótákat utánozva tányérsapkájukat 
hordták, amelyet a merevítődrót kivételével kellően „fron
tosra” alakítottak. A korabeli felvételeken látható, hogy a 
Pumáknál mégis a szabályos 1921 M tábori sapka ma

radt a legelterjedtebb fejfedő az 1944 M tábori sapka be
vezetése után is.

A fronton a tisztek is gyakran viseltek legénységi tábo
ri sapkát, legénységi sapkajelvénnyel. A százados nya
kában a korszak divatos pöttyös nyaksálja, „á la Werner 
Mölders”. Tiszti derékszíján a „túlélő” tájoló.

A Szent László hadosztály ejtőernyős ezredének 
tisztje (főhadnagy) -1944-1945

A Szent László hadosztály ejtőernyőseit 1944-45-ben 
már csak a jobb mellzseb fölött büszkén viselt halálfejes 
csapatjelvény különböztette meg a „közönséges bakák
tól”, ehhez járult a bal mellzsebre tűzött -  alumíniumból 
préselt -  Szent László hadosztály csapatjelvény.

A képen látható főhadnagy legénységi posztóból készült 
tábori öltözetéhez szabványos tábori sapkát visel. Rendfo
kozatát a fűzöld gallérhajtókára (tábori változat, sujtások nél
kül) varrt arany csillagok és a sapka homlokrészén fordított 
V alakban lefutó paszományok jelzik. Kiegészítő öltözetként 
-  tábori ruházata fölé -  terepszínű sátorlap-anyagból varrt 
álcázókabátot öltött, mely formájában és kivitelében (nyilván 
nem véletlenül) a német ejtőernyősök ugróruháját utánozza. 
A honvédségnél a háború folyamán az esőgallérként is al
kalmazható 1938 M sátorlaptól eltekintve hivatalosan nem 
rendszeresítettek terepszínű ruházatot, de a korabeli felvé
teleken találkozhatunk a képen ábrázolthoz hasonlatos da
rabokkal. Beállított (propaganda) felvételeken terepszínű si
sakhuzatokat és -  szintén német mintára készült -  
álcázóblúzokat is láthatunk, ezek azonban csak kísérleti pél
dányok vagy mintadarabok voltak, a fronton történő beveté
sükre -  elsősorban anyagi okok miatt -  nem került sor. A va
lóban viselt álcaruhákat feltehetően a tisztek maguk készít
tették, privát szabóikkal vagy az alegység mesteremberei
vel. (Egyes visszaemlékezések szerint az ejtőernyősök szá
mára készültek terepszínű ruházatok, de erről dokumentu
mok egyelőre nem kerültek elő.) Az álcázókabátot négy 
nagyméretű zseb teszi praktikus viseletté, melyekbe a tiszt -  
a személyes tárgyak mellett -  akár térképét vagy kulacsát is 
rakhatta, megtakarítva ezzel néhány fölösleges felszerelési 
cikket (térképtáska, tiszti tarsoly stb.). Kéttüskés rézcsattal 
ellátott tiszti derékszíján 35 M pisztolytáska függ, kezében 
39 M tájoló, mely szintén a tisztek alapfelszereléséhez tarto
zott. Elmaradhatatlan lábbelije, a katonák által olyannyira 
kedvelt bilgeri (1941 M fűzőscsizma)

(Folytatjuk)
Baczoni Tamás

A Haditechnika korábbi, 1998-2004. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők:

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

A török hadseregről, haderőről semmi esetre sem annak 
páncélos erői jutnak eszünkbe, hanem a szpáhik, a janicsá
rok, azok, akikkel elődeink évszázadokon át vívták váltako
zó sikerű harcaikat. Pedig érthetően vannak török páncélos 
erők, sőt a hajdan használt típusok múzeumokban meg is 
tekinthetők. Ez nem véletlen, hiszen a törökök, a török had
erők nagyon fontosnak tartják a múlt tiszteletét, a hajdan 
használt eszközök megőrzését. Ezért hozták létre a légierő 
egy-egy múzeumát Ankarában, illetve Isztambulban. A ha
ditengerészetnek is Isztambulban, az Aranyszarv partján 
találtak otthont. A páncélosmúzeum Ankarában a harcko
csizó képzést ellátó iskolában kapott helyet.

A páncélosmúzeum gyűjteményét szabad területen he
lyezték el, ahol igyekeztek a harckocsikat azok alkalma
zásának időrendi sorrendjében kiállítani.

Az első típus a Vickers korai változata, lövegtornyából két 
cső mered az ellenség felé. Közvetlen mellette azonos fu
tószerkezettel a Bren Carrier. A T-26-os azt bizonyítja, 
hogy valaha a szovjet hadiipar is képviseltette magát török 
földön. A Valentine már a második világháború kezdeti idő
szakát eleveníti meg éppúgy, mint a Stuart, a Sherman. Az 
М-36-os már átnyúlik a világháború időszakán, a tájékozta
tás szerint a hidegháború kezdetén volt rendszerben.

A második világháború kapcsán mindenképpen meg kell 
említeni a P—III és P-IV típust. Igaz, ezek a páncélosok ott nem 
„P” hanem „T” jelzést kaptak, mondván, nem a Panzer, hanem 
a tank az azonosítószó. A háború utáni időket az M-24-es,

4

2. ábra: A Valentine brit harckocsi

t

3. ábra: A Bren Carrier mint szállítójármű

4. ábra: Az M48A2C amerikai harckocsi

IVM7-es, М-46-os képviseli. Az ÍVM7-es különösen érdekes, 
hiszen az emlékezetes A halál 50 órája című filmben ez a típus 
személyesítette meg a P-VI-ll-t, azaz a Királytigrist.

Több páncélozott járművet, felderítő gépkocsit is találunk 
az eszközök között. Minden járművön ott lobog a török lo
bogó, hirdetve a nemzeti hovatartozást. A bázis parancsno
kának tájékoztatása szerint nagyon fontos számukra ez a 
múzeum, hiszen a gyermekek hazafiasságra nevelését 
nagyban elősegíti, ha láthatják is azokat az eszközöket, 
amelyek hazájuk védelmét szolgálták. Ennek szellemében 
nemcsak a terület gondozott, hanem az eszközök is. Rend
szeresen törlik róluk a port, olajozzák, óvják minden káro
sodástól a páncélosokat. Hogy ki felel mindezért? Az ezre
des egyértelműen nyilatkozik: „Az őrnagy úr, ő a felelős, 
nem neveztünk ki erre több embert, akkor megoszlana a fe
lelősség. Ha kérni kell, az őrnagy kér, ha baj van, akkor ő 
felel érte. Nekünk ezek az eszközök nagyon fontosak, sze
retjük, ápoljuk őket, nem engedhető meg, hogy folyamato
san felújítsuk a kiállított tárgyakat, mert ez azt is jelentené, 
hogy hagytuk azokat lepusztulni.”

Ankara Ázsiában fekszik, a múzeum viszont teljes mér
tékben Európa szellemét képviseli. Jó lenne példát venni 
róluk, hiszen egy szövetségben, a NATO tagjai vagyunk, 
és történelmi értékeinket nekünk is illene ápolni.

A fotókat a szerző készítette

Matthaeidesz Konrád
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Hatvan éve történt

Hans Thudt nyá. hadnagy visszaemlékezése 
az 1945-ös budapesti harcokra

Hans Thudt, a Wehrmacht volt hadnagya 1975-ben mint 
Ford-autószakértő látogatást tett Budapesten. Tíz napig tar
tózkodott a fővárosban, felkereste a Haris testvérek autómú
zeumát, és elmesélte a háborús élményeit katona korából.

1944-1945-ben részt vett Budapest védelmében a né
met kitörésig. A Gellért-hegyi sziklakápolnában, a hadmű
veleti és együttműködési osztályon mint hadműveleti terve
ző hadnagy szolgált. A különböző hadműveleti feladatokat 
itt, a Gellért-hegy oldalában és a Gellért Szálló épületében 
állították össze, és kapcsolatban álltak a Berlin közelében 
működő főhadiszállással. Innen szervezték a hadianyag- 
és csapatmozgások irányát, ellátását és igényeit.

A szolgálati helyén nagy térképeken zászlócskákkal 
bejelölték az angol repülők bombázásainak a területét, a 
csapatok mozgását, összegezték a veszteségeket és a 
katonai áldozatok számát, sőt több vonalon tartották a 
pápai német központtal a kapcsolatot.

A német főhadiszállás Harmann Balek vezérezre
dest, hadseregcsoport-parancsnokot bízta meg a har-

2. ábra: A Gellért tér 1950-es állapota, az épülőben lévő 
Petőfi híddal

2005/2 HADITECHNIKA 79

1. ábra: A Gellért Szállóban lévő német parancsnokság be
járata a Kelenvölgyi út felől



сок kiszélesítésével, és a Dunántúl védelmi vonalának 
megteremtésével. Ez a megbízás azért esett rá, mert a 
keleti hadjáratban Guderian hadseregében a 6 . sz. 
hadtest parancsnoka volt. Taktikai elképzelése az volt, 
hogy három irányból indít támadást páncélosokkal Bu
dapest felszabadítására. Buda külterületein jelölte ki a 
csapások célpontját. A balatoni erők részvételével kí
vánta végrehajtani a támadást. Kelenföld, a Bécsi út és 
Szentendre irányából történt volna az előretörés.

Pusztaszabolcs vasútállomására 25 db Königstiger 
harckocsi érkezett. A másik irányból mintegy 50-75 db 
vegyes típusú harckocsi kezdte meg az előnyomulást. A 
szovjet gyűrű hézagos volt, nem összefüggő, így a táma
dás néhol sikeres volt.

Herbert Otto Gilles SS-Obergruppenführer páncélhad- 
test-parancsnok -  a Wiking SS-páncéloshadosztály pa
rancsnoka volt -  tervezte a „Konrád” hadműveletet. Erről 
az értesítést a Gellért-hegyi központ is megkapta, és 
megtervezték a kitörés lehetséges végrehajtását.

Megindult a repülőgépes utánpótlás, a bomba alakú 
szállítótartályok ledobására három helyszín jöhetett szá
mításba: csepeli régi reptér (kikötői műút) mellett a buda
örsi és farkashegyi vitorlázó régi reptér, az Ügető és Ló
versenypálya és részben az Alag irányában fekvő terület. 
Az utánpótlás többféle volt, fegyverzet, lőszer, gránátok, 
páncélököl, stb. Az orr-részben volt a rekeszes tartály, 3- 
féle mentőláda (fémből); a középső rekeszben feketeká
vé cukorral tégla formában sajtolva, feltöltve teafűvel, 
kétszersült és margarin; a felső rekeszben hosszúnyeles 
kézigránátok, mintegy 12 db. Az ejtőernyő sárga selyem
ből készült.

Az 1500-2000 db konténer mellett még 1000 db bom
ba alakú üzemanyagtartályt dobtak le különféle üzem
anyaggal feltöltve (olaj, benzin, gázolaj). Az utánpótlás 
összeszedését lovas kocsikkal magyar katonák és 
csendőrök végezték. De az utánpótlás jelentős része a 
Dunába és az ellenséges csapatok területére esett, Má
tyásföld szovjet és román csapataira, ők ezt fel is hasz
nálták örömmel. (Az akció során 1975 tonna ellátmányt 
dobtak le német és magyar repülőgépek 40 nap alatt. 
Szerk.) A felszabadító művelet elakadt, mert nem volt 
elég üzemanyag, és kevés volt a lőszer is.

A budai harcok egyre szorosabban fonták körül a budai 
védekezőket. 1945. február 11-én a „Budapest erőd" fő- 
parancsnoka, Karl Pfeffer Wildenbruch SS Obergruppen
führer, a budapesti hadtestcsoport-parancsnok jelentette 
a főhadiszállásnak, hogy a készletek elfogytak és a to
vábbi támadásokat nem tudja feltartóztatni, a német és 
magyar erők reménytelen helyzetbe kerültek. így paran

csot adott a kitörés megtervezésére és annak végrehaj
tására. 1945. február 11-én a hajnali órákban megindulta 
kitörési hadművelet. A győri, a pápai irány mellett a ke
lenföldi irányban is harcoltak. A harcok két hétig elhúzód
tak. 1945. március 1-jéig Nagy- és Kis-Kevély hegyeken 
még ellenálltak, és a solymári út mentén nem tudtak elő
retörni a szovjet egységek. A harcok akkor fejeződtek be, 
amikor a szovjet erők „Sztálin-orgonákkal” (rakéta-soro- 
zatvetőkkel) felgyújtották az erdőt egészen Dobogó-kő 
tetejéig.

Az ürömi harcok színterén számos halottat temettek 
el, az egyetlen túlélő, a helyi vadász a terület bejárása
kor az ürömi temetőben megmutatta a hősi halottak sír
jait is. A német kegyeleti bizottság 1985-ben regisztrál
ta a kitörés áldozatait, lajstromozásba vették őket, és 
hadisírgondozó irodájukba vitték a listát. (A német kato
natemetők kiépítése 1990 után kezdődött meg. Szerk.) 
A kitörési harcokban több mint 17 000 katona halt meg, 
a szovjet és román katonák a súlyos veszteségekkel já
ró harcok folytán mintegy 6000 német és magyar kato
nát lőttek agyon, sőt, sebesültekkel is végeztek (Man- 
réza kedvesnővérei közlése szerint). Még a királyi várat 
is kíméletlenül végiggyilkolták, nem voltak tekintettel a 
civil és sebesült emberekre sem. A harcok sebesültjeit a 
sziklakórházban az ágyon és földön is agyonlőtték, az 
ott szolgáló egyik katonaorvos, dr. Benedek Imre a cso
dával határos módon a szellőzőn keresztül kimászva 
úszta meg a vérengzést. Thudt hadnagy visszaemléke
zéseit az áldozatok iránti kegyelettel mondta el a Haris 
testvéreknek. (Hans Thudt 1995-ben hunyt el a német- 
országi Oberurselben. Szolgálati helye a Gellért Szálló 
épületében volt, nem vett részt a kitörésben, ott esett 
fogságba. Szerk.)

A Gellért-hegyi állások, 
a budai harcok utolsó színtere

A Gellért Szálló és környező utcái a budai ostrom
ban főszerepet játszottak. A régi víztároló és az alag
útrendszer, a sziklakápolna, az alsó bejárati részek 
mind-mind jól védett helyet biztosítottak a német kato
nai intézményeknek, irodáknak. A bunkert a vár felé ki
vezető útrendszerrel látták el. A kitörés után nem rob
bantották fel a németek, mert utoljára itt tették le a 
fegyvert.

1945. február 27-én a szovjet utászok fahíd építése 
miatt az akkori Ferenc József híd (ma Szabadság híd) 
Duna-parti falának pilonját lerobbantották, a torony a 
Gellért Szálló felé billent, így az ép pesti résszel elké-

6. ábra: Hans Thudt 1975-ben Budapesten imádkozik 
elesett bajtársaiért
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5. ábra: A híd feljárója az 1950-es állapot szerint, az erőd a 
jobb szélen lévő villamosnál kezdődött



7. ábra: A szökőkút épülő alapja kb. a német bunker lejára
tánál van, 2002. téli állapot

szült a szerkezet. A dunai jégtorlasz lehetetlenné tette a 
téli építkezést, ezért a Boráros téren, a Horthy híd (ma 
Petőfi híd) alatt a csepeli oldalon kiépítettek egy ponton- 
hidat. Az utánpótlás ezen a hídon keresztül történt, mert 
a bécsi irányiján és a budai hegyekben még folytak a 
harcok.

8. ábra: A Gellért Szálló 1975-ös állapota

A pontonhíd Gellért tér felőli oldalán 7 magyar katonasír 
volt. A hídtöltés másik oldalán orosz katonák hevertek holtan, 
nagy számban az autó- és harckocsironcsokban. A környé
ken nem lehetett közlekedni, mert a német hadsereg sárga 
színű járművei benzinhiány miatt eltorlaszolták az utcákat.

Elismerésre méltó, hogy harckocsik ellen egy védő 
bunkert is kiépítettek 1944 novemberében a Gellért tér és 
a Kemenes utca kereszteződésében. Ez a védőállás egy 
föld alatti betonalapzaton álló harckocsitorony volt. A 
szovjet erők, amíg lőszere volt, nem tudták megsemmisí
teni. A Horthy Miklós úton (ma Bartók Béla út) a szovjet 
páncélosok nem tudtak betörni, az egyiket a Gárdonyi 
Géza-szobornál meg is semmisítették!

Amikor az utat 2002-ben átépítették, akkor bontották el 
a föld alatti alapot. Azóta Gellért-hegy gyomrában kiala
kítottak egy panoptikumot, ahol a bunkerrendszer egyes 
részeit rekonstruálták.

Ezen visszaemlékezés a Haris testvérek személyes él
ményeiből íródott.

Haris Lajos-Haris Ottó

DANKU FERENC

Egy márki tiű 
a várzivatarban

Danku Ferenc
EGY MÉRKI FIÚ A VÉRZIVATARBAN
„Elindultunk, hogy megkeressük a térkép szerinti hidat. A valaha volt hidat 
megtaláltuk, de felrobbantott állapotban. A talált nyomokból ítélve pár nap
pal korábban robbantották fel. Meglepett bennünket a főtörzs azon kijelen
tése, hogy valószínűnek tartja: a hidat a 25. gyalogezred parancsnoka, Bö
szörményi ezredes robbantatta fel, Torda ugyanis az ezredes szülővárosa 
és ő hallani sem akart a feladásáról. Akadályozni, nehezíteni akarta a hon
védség visszavonulását... Az elhangzottakat néma csend követte. Érde
kesnek találtam, hogy nem sírt és nem is káromkodott senki.”

Danku Ferenc fiatal magyar katonaként részt vett az erdélyi és magyar- 
országi harcokban, végül megmaradt bajtársaival német földön adta meg 
magát az amerikaiaknak, akik sok más magyar és német fogollyal együtt 
adták át őket az oroszoknak. A kegyetlen szibériai évek után 1948-ban tér
hetett haza Magyarországra. Visszaemlékezései az egyszerű közkatona 
szemével nézve ábrázolják az 1944-1945-ben átélt háborús eseményeket 
és a fogság éveit. Az egyszerűen megfogalmazott, de különleges mű felér 
egy történelemtankönyvvel.
Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2004; 200 oldal, bolti ára kb. 
2500-2600 Ft
2000Ft+ postaköltség áron megrendelhető a kiadónál: Hájjá és Fiai 
Könyvkiadó Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32.
Telefon: 06 30 419-3530, 06 52 419-303 • e-mail: rendel@hajja.hu • hon
lap: www.hajja.hu
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Aknarobbanás a Dunán
(1944. május 16.)

A világháború időszakában jelentősen megnövekedett a 
hajóforgalom a Dunán. A hadi szállítások lebonyolításá
ban Közép-Európa hajózási vállalatai is részt vettek, de a 
polgári hajók szállítási nyilvántartásában ezeket nem 
minden esetben tartották számon. A zárt uszályokban 
szállított anyagokról nem tájékoztatták a hajókaravánok 
személyzetét, még a hajókaraván biztonságos célba éré
séért felelős kapitányok sem tudták vagy merték beírni a 
fuvarokmányokba, mit szállítanak, még akkor sem, ha a 
hajóvontát jelentős veszteség érte. Ez történt a SZIGLI- 
GET vontatványával is 1944. május 16-án.

A hadianyagok szállítására a KSZV utasítása szerint 
lehetőleg éjjel kerítettek sort.

1944. május 15-én este 19 órakor Érdről, völgymenet
be elindult a SZIGLIGET gőzös 7 db uszállyal. Az első 
sorban 4 uszályt állítottak egymás mellé.

Az első a COMOS XVI. jelzésű uszály volt 147 tonna 
rakománnyal, 9,5 dm merüléssel, a fedélzetén hordókat 
tároltak. A második az SBD 150 jelzésű uszály volt 450 
tonna robbanóanyag rakománnyal, de ez csak a háború 
utáni roncsemelések nyilvántartásából derült ki. A harma
dik az MFTR 725 jelzésű uszály 501 tonna rakománnyal,

16,4 dm merüléssel. A negyedik a DDSG 9714 jelzésű 
uszály 46 tonna autó rakománnyal, 7 dm merüléssel.

A második sorban három uszály volt összekötve. Az el
ső a BL 738 jelzésű uszály 84 tonna rakománnyal, 6,5 dm 
merüléssel, a második a MFTR 604 jelzésű 390 tonna ra
kománnyal, 14,6 dm merüléssel, a harmadik a DDSG 
9746 jelzésű 46 tonna rakománnyal, 5 dm merüléssel. A 
150-es és 604-es uszályt a vonalintézőség utasítása sze
rint kellett középre venni. Az érdi indulásnál a DDSG 
9714 uszály matróza lemaradt.

Reggel 8 órakor a hajóvonta a kisapostagi új állomás 
magasságában a kijelölt hajózóútban haladt lefelé. A 
vontatvány az előző hónapban aknára futott ERZSÉBET 
KIRÁLYNÉ termes gőzös közelében hajózott. Ekkor a 
legnagyobb elővigyázatosság ellenére a vontatvány ak
nára futott.

Az akna az első sor 725 és 150 jelzésű uszályok között 
kb. az uszálykormányos konyhája táján robbant fel. Az 
aknarobbanás hatására a két rakott uszály fara a levegő
be repült. Ezt követően az első sor farkötelei szétszakad
tak, majd az első sor uszályai másodpercek alatt legyező 
formába nyomódtak szét, és ezzel egy időben a teljes
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második sor leszakadt a vontatványról. Az aknarobba
nástól legjobban sérült uszályok fara pillanatok alatt elült. 
P. Molnár Béla hajóparancsnok, hogy a percek alatt be
következő süllyedés ne a hajózóútban történjen, megkí
sérelte a vontatványt a jobb part felé csavarni. A 150 jel
zésű uszály jelentős sérülése miatt azonnal elmerült, 
majd erről leszakadva a 725 jelű továbbsodródott, és 
mintegy 200 m-re az is elsüllyedt. Áron Lajosnak, a 725- 
ös uszály hajóslegényének sikerült a 9714-re átugrani, a 
150-es hajón személyzet ekkor már nem volt.

Közben a meder közepén sodródó hátsó sornak a ka
pitány utasítást adott, hogy bal parthoz közeli horgonyzás 
segítségével igyekezzenek megfordítani és kifogni ma
gukat. Az eseményről tudomást szerzett az ERZSÉBET 
KIRÁLYNÉ gőzös személyzete. Motorcsónakkal, vala
mint Földvárról a folyamőrség csónakjaival a baleset 
helyszínére siettek, és megkezdték az emberek menté
sét. A tovasodródó COMOS XVI. sz. uszály körül a víz te
le volt roncsokkal, üres hordókkal. Ezért a lapátkerekes 
SZIGLIGET gőzös nem tudta az uszályt megközelíteni, 
ugyanis a roncsok lapáttörést okozva üzemképtelenné 
tették volna. A süllyedőiéiben lévő, horgonyozni képtelen 
sodródó uszályra a gőzös csónakjával és kukázójával át
ment Mári István II. oszt. kormányos, Szalai István és 
Szikra József hajóslegények. Ők a kukázóhorgony segít
ségével lelassították a sodródását annyira, hogy az úszó 
roncsok elhagyták azt. Mielőtt a XVI.-os uszály rásodró
dott volna a földvári híd pillérére vagy elsüllyedt volna, a 
SZIGLIGET maga mellé vette, és az 1565,3 fkm-nél a 
parthoz nyomta. Az uszály fara azonban a robbanás által 
előidézett sérülés következtében a víz alá került, és de
rékban kb. 2-3 m-re megtört.

A 9714. sz. uszály szintén megtört derékban egy m-re, 
és 5-10°-ra elhajlott. Annak ellenére, hogy a feneke is 
megsérült, úszóképes maradt. A sérülés miatt a 11. sz. 
raktárában egy m víz keletkezett. Az uszály a legénység 
segítségével az 1569,9 fkm. jobb parton kifogta magát. A 
második sort képező uszályok ezzel szemben a bal par
ton horgonyoztak ki. A robbanás következtében az SBD 
150. sz. uszály kormányosa, legénysége és a kísérő ka
tonák közül egy, akik a kormányállásban tartózkodtak, el
tűntek.

A robbanás a kormányos feleségét konyhástól együtt a 
COMOS XVI. sz. uszály első sorának középső derékbak 
magasságában a hordórakomány tetejére dobta, és rög
tön meghalt. Őt Barcs község elöljáróságának intézkedé
sére a községbe szállították, majd 18-án a római katoli
kus vallás szertartása szerint eltemették.

Az MFTR 725 sz. uszály kormányosa -  Rózsa Ádám - , 
aki a kormányállásban tartózkodott, szintén eltűnt.

A COMOS XVI. sz. uszály kormányosát és hajósle
génységét, akik a kormányállásban tartózkodtak, a rob
banás a roncsokkal együtt a vízbe dobta. A baleset hely
színére érkezett Bognár II. oszt. kormányos kimentette 
őket, és mindkettőjüket még aznap a szekszárdi kórház
ba szállították. A DDSG 9714. sz. uszály kormányosa 
könnyebb zúzódásokat, a kormányos felesége pedig sú
lyos belső sérüléseket szenvedett. Őt még a délelőtt fo
lyamán a kalocsai kórházba szállították.

A második sorban lévő uszályokon sem az emberek
ben, sem az uszályokban nem esett kár. A hatósági eljá
rás után a második sort a légi veszély miatt biztonságo
sabb helyre kötötték ki a bal parton.

A két elsüllyedt uszályt a magas vízállás miatt 17-én 
ideiglenesen egy-egy támasszal jelölték meg. Aznap a 
német katonák kirakták a DDSG 9714. sz. uszály rako
mányát, ezután biztonságosabb helyre leeresztve (a Szi
tányi-kastély alá) kikötötték. A parancsnok külön kiemel

(  COMOS X V l>  
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c  DDSG  9414 j>

2. ábra: Az uszályok felcsatolási vázlata

3. ábra: Az elsüllyedt ERZSÉBET KIRÁLYNÉ magas 
vízállásnál

te és megdicsérte a személyzet példamutató helytállását: 
„Különös dicséretet érdemel a gőzös személyzete, aki 
ezen megrázó szerencsétlenségben nem vesztette el lé
lekjelenlétét, az intézkedéseket a legnagyobb hidegvérrel 
hajtotta végre. Kiemelem továbbá Mári István II. korm. és 
vezetése alatt álló Szalai István és Szikra József h. legé
nyek ténykedését és teljesítményét, kik ladikkal áthajóz
tak a farával süllyedő CÓMOS XVI-ra s öntevékenyen vé
gezték el a rájuk bízott feladatot.

Tartozom még elismerni Vig István h.kez. magatartá
sát, aki a fedélzeti munkákban mindenféle előzetes uta
sítás nélkül mindenütt ott volt, ahol segítségre volt szük
ség. Vida János g.ü. vezető nyugodt és hidegvérű maga
tartása példaképpen szolgált a gépszemélyzet előtt. Mi
hályi Emil g.kezelő, aki a vezényhídról adott vezényeket 
a legnagyobb precizitással hajtotta végre, külön dicsére
tet érdemel.

Kugelman Tamás fűtő dacára annak, hogy édesapja 
ehhez hasonló szerencsétlenségben vesztette életét, a 
legnagyobb hidegvérűséggel végezte el a kazántérben 
szolgálatát. Heréb József fűtő, aki fedélzeti munkákban 
Bábics László h. leg.-gél egyetemben a legnagyobb oda
adással dolgozott, dicséretet érdemel.”

A tragikus esemény színhelyére utazott az MFTR igazga-
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tója is. Az elsüllyedt uszályok és rakományuk emelőeszkö
zök hiánya miatt a víz alatt maradt. Az igazgató utasítására 
a személyzet megkísérelte kézi csődökkel és horgonyokkal 
az aknasérült ERZSÉBET KIRÁLYNÉ gőzöst megszabadí
tani a zátonyról, de ez 30-áig a legnagyobb erőfeszítés elle
nére sem sikerült nekik. A SZIGLIGET gőzösnek az aknave
szély miatt nem engedték meg, hogy az ERZSÉBET KI
RÁLYNÉ gőzöst vontájába vegye. Az emelkedő vízállás pe
dig egyre nehezebbé tette a roncs kiszabadítását. A két el
süllyedt és a két sérült parthoz kötött uszályok helyét és 
helyzetét a vízi cserkészek berajzolták a térképükre. Ámikor 
arra jártak, az ERZSÉBET KIRÁLYNÉ gőzöst már elvitték.

P. Molnár Béla hajóparancsnok robbanáshoz kapcsoló
dó utolsó, 155/1944. számú jelentése az Igazgatóság A.
II. osztályának:

„Tisztelettel jelentem, hogy az SBD. 150. sz. uszály 
kormányos feleségének temetése f. hó 18-án 10 h-kor 
lett megtartva Barcs községben a rk. vallás szertartása 
szerint. A temetésen a gőzös, valamint az uszályok sze
mélyzetével együtt részt vettem.

A temetéssel kapcsolatban levő kiadásaim: nevezete
sen a szertartást végző plébános úr szegényei javára 30 
pengőt, a sírásónak 15 pengőt és a temetőőrnek a sír 
gondozására 10 pengőt adtam. Összesen 55, azaz öt
venöt pengő, mely összeget a május havi aprólékos ki
adások között számolom el. Kérem ezen összeg utóla
gos engedélyezését és jóváhagyását.”

Kiváló tisztelettel: R Molnár Béla s.k. hajóparancsnok

Rövidítések

KSZV: A második világháború alatt a magyar honvédve
zérkar alá tartozó Központi Szállításvezetőség rövidített 
megnevezése. A központja a MÁV Vezérigazgatóság 
épületében volt, vasúti és hajózási vonalparancsnokság
ra tagozódott.

BL: A Bayerischer Lloyd, a bajor hajózási társaság rö
vidített megnevezése. Alapítva 1913-ben.

DDSG: A Donau Dampfschiff-fahrts Gesellschaft. Az 
osztrák Duna-gőzhajózás Társaság rövidített neve. Ala
pítva 1829-ben.

MFTR: A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Rt. rövidí
tett megnevezése.

COMOS: Continentale Motorschiff-fahrts A. G. Amster
dam-Wien. A holland hajózási vállalat rövidített megneve
zése.

SBD: Srpsko Brodarsko Drustov. A szerb hajózási vál
lalat rövidített megnevezése.

Felhasznált irodalom

A SZIGLIGET géphajó parancsnokságának jelentései 
Vízi cserkészek által készített térképek 
Háború után készült roncsemelések iratai (HT/2001) 
Kimutatás az 5 éves tervben kiemelt hajókról. A lősze

rekkel megrakott uszályt 1951. V. 4—VII. 10. között fel
emelték, zátonyra eresztették, és ott kirakodták.

Tóth Ferenc

Bemard Edwards
VIGYÁZZ, KALÓZHAJÓ!
Két német hadihajó a II. világháborúban

Bemard Edwards munkája az ADMIRAL HIPPER nehézcirkáló és a 
PINGUIN segédcirkáló „párhuzamos” történetét ismerteti meg az olvasó
val. Ezek az egységek soha nem tevékenykedtek közösen, egy kötelék
ben, viszont működésüket egyaránt megsínylette a brit kereskedelmi hajó
park. Az erős fegyverzetű, gyors és korszerű HIPPER az Atlanti-óceán 
északi részén kutatott konvojok után. A nagyobb hatótávolságú, dízelmoto
ros kereskedelmi hajó átépítésével létrehozott PINGUIN félreeső, távoli 
térségekben, a dél-atlanti vizeken és az Indiai-óceánon vadászott magá
nyosan közlekedő szövetséges teherhajókra.

Azért néhány apró hiba akad benne. A magyar fordítás elég olvasmá
nyos, de furcsa, hogy gránát, lövedék helyett mindig az „akna” szó szere
pel a szövegben. Téves a hazai kiadás alcíme („Német segédcirkálók...”), 
mert a két hajó közül csak a PINGUIN tartozott ebbe a kategóriába. Elöl, 
az ADMIRAL HIPPER harci bevetéseit ábrázoló térképen CLS-64-re ke
resztelték át az SLS-64-es és HG-63-ra a HG-53-as konvojt.

Az eredmények leírásában érezni lehet, hogy Edwards kissé elfogult: 
„hazabeszél”, szimpatizál a brit tengerészekkel. Lekicsinyelve, „némi vigaszként” említi azt a német sikert, amikor 
a SCHARNHORST és GNEISENAU csatacirkálók fényes nappal, jó látási viszonyok közt meglepték és szétlőtték 
a H.M.S. GLORIOUS repülőgép-hordozót, holott ez a második világháború egyedülálló esete volt. Itt a szerző hall
gat bizonyos részletekről, mert azok kínosan érintenék a Királyi Haditengerészet nimbuszát.

A 36. oldalon olvashatunk a TIRRANNA nevű norvég teherhajóról, melyet a PINGUIN testvérhajója, az 
ATLANTIS segédcirkáló fogott el az Atlanti-óceán déli részén. Német irányítás alatt a TIRRANNA francia kikötő fe
lé indult, fedélzetén nagyszámú, az ATLANTIS-ról átvett szövetséges hadifogollyal. Útja végén, pár órára a kikö
tőtől egy brit tengeralattjáró elsüllyesztette. Edwards szerint „a legénység és a foglyok nagy részét kimenekítet
ték”. A korábban említett „Hirschfeld” című könyv rendkívül tárgyilagos előszavában viszont ennek a megállapí
tásnak homlokegyenest ellentmondó komor adatokat találunk az eseményről.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2004; 200 oldal, bolti ára kb. 2600 Ft 
Megrendelhető a kiadónál: Hájjá és Fiai Könyvkiadó Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32.
Telefon: 06-30-419-3530, 06-52-419-303 • E-mail: rendel@hajja.hu • Honlap: www.hajja.hu
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Látogatás a belgrádi repüló'múzeumban

2003. április 16-án a Forgó Travel Utazási Iroda szerve
zésében lehetőség nyílt arra, hogy megtekinthessem a 
belgrádi repülőmúzeumot. Éltem az alkalommal, mivel a 
magyar nyílt szaksajtóban 1945-től 1999-ig nem sok je
lent meg a jugoszláv légierőről.

Szabadkán és Topolyán keresztülhaladva, Újvidéket ki
kerülve közelítettünk célunk felé. A Dunán áthaladva jobb
ra esik Batajnica repülőtere, amely a jugoszláv légierő 
MiG-29-eseinek a bázisa volt, s talán a legfontosabb ka
tonai repülőtér. A múzeum a Száva folyótól északra, a ré
gi Zimony városától nyugatra található. Csalódik az a tu
rista, aki Zemun (Zimony) helységnévtábláját keresi, mert 
a Száván inneni városrész már Belgrádként szerepel.

Megérkeztünk az eléggé futurisztikus, gomba alakú, 
vasbeton és üvegépítményhez. A múzeum előtti részen 
mindjárt egy vastraverzen elhelyezett Soko Galeb va
dászgyakorló jelzi, hogy az épületnek mi a rendeltetése. 
Jobbra egy Caravelle utasszállító áll a J. A. T. (Jugoszláv 
Légiforgalmi Társaság) színeiben, balra látható egy 
Junkers Ju 52-es szállítógép a légierő jelzésével, amely
nek látványa minden repülést szerető ember szívét meg
dobogtatja.

A pénztárnál lerójuk az 5 eurós belépőt, és máris sza
bad az út a csodák világa felé. Mielőtt megtalálnánk a ga
lériához vezető lépcsőt, a félemeleten lévő vetítőterembe 
invitálnak bennünket, ahol az F-117-es lopakodó lelövé- 
sével kapcsolatos információkat kaptunk.

Az első emeleten rögtön egy jugoszláv felségjelű 
MiG-21 F13 repülőgépbe botlunk. Itt egy kétfedelű Fizert 
is láthatunk, ami jugoszláv tervezésű, és a háború után a 
sportrepülésnél használták elsősorban vitorlázógép-von
tatóként. Felette a mennyezetre felfüggesztve egy 
Nieuport 17-es első világháborús vadászgép, majd egy 
Po-2-es következik, utána egy Bücker Bü 133-as együlé- 
ses műrepülőgép és egy Fieseler 156-os Gólya. Az ösz- 
szes gép kitűnő állapotban van. Találunk Piper Cub, va
lamint De Havilland Moth típusú gépet, továbbá a hazai 
tervezésű UTVA mezőgazdasági használatra készült gé
peket, valamint az Ikarus 522 kétüléses, 600 LE-s Prath 
and Whitney R 1340 AN-1 Wasp csillagmotorral szerelt 
vadász iskolagépét. Vegyük sorra a katonai gépeket. A 
kiállított Messerschmitt Me 109 G-2 a Fly Past című an
gol szakfolyóirat szerint Wiener Neustadtban készült 
WNr. (gyári szám: 610937), a jugoszláv légierő 9663 
szám alatt regisztrálta. Érdemes megtekinteni a Me 109 
pályafutását a jugoszláv légierőben. Az 1939. április 5-én 
kötött szerződés alapján Németország 50 db Me 109 E-3 
vadászgép és 25 db DB 601 A típusú tartalék motor le
szállítását vállalta a jugoszláv légierő számára. A sors fin
tora, hogy ezeknek a gépeknek az első légi győzelme 
egy He 111-es német bombázó volt. Ebben az időben 
még a tengelyállamokkal szimpatizáló kormány irányítot
ta Jugoszláviát. Ebből a megfontolásból kaptak az ola
szoktól Savoia Marchetti SM 79-es bombázókat, valamint 
német Dornier Do 17-es bombázókat és Dornier 22-es 
hidroplánokat. A második világháború után a volt horvát 
légierő repülőterein hátrahagyott Me 109 G-2, G -6, 
G-10, G-12 kétüléses és G -14 típusaiból mintegy 50-60 
darabot állítottak szolgálatba. Ezekből való a múzeumi 
példány.

A következő érdekesség a Hawker Hurricane Vokes 
szűrős, tehát sivatagi körülmények között alkalmazott 
példánya. Jó tudni, hogy ezt a típust már a második világ
háború előtt rendszeresítették a jugoszláv légierőben. 
1938-ban és 1939-ben 12-12 darabot vásároltak, majd 
40 darabot licenc alapján a zimonyi repülőgépgyár gyár
tott. Az itt lévő példányt a háború végén kapták.

A Spitfire VC típus szintén Vokes szűrővel szerelt. Ezt 
a változatot a 352. jugoszláv repülőszázad használta.

A szovjet légierő két reprezentánsa is megtalálható a 
múzeumban. Az egyik a Jak-3 vadászgép. Ezt használ
ta a francia Normandia repülőezred is, de tudtommal 
csak a szovjet, a lengyel és a jugoszláv légierőnél volt 
rendszeresítve (adatok vannak arról is, hogy Észak-Ko- 
reában is alkalmazták). A másik gép az Iljusin II—2 csa
tarepülőgép, melynek iskola és harci változataiból 213 
darabot kapott a jugoszláv légierő. Ez volt a második vi
lágháború alatt a Szovjetunióban legnagyobb számban 
gyártott és elvesztett típus. Beregovoj űrhajós tábornok 
visszaemlékezéseit olvasva nem tűnt életbiztosításnak 
rajta a repülés. Mint írja, hetven feletti bevetés után au
tomatikusan járt a Szovjetunió Hőse kitüntetés. A kiállí
tott gépek közt egy igazi unikum is megcsodálható, azt 
hiszem, a világon egyedülálló példány az Ikarus S-49 C 
típus.

Déli szomszédunk mindig arra törekedett, hogy egyet
len nagyhatalom szeszélyeinek se legyen kiszolgáltatva. 
Ez nyomon követhető a haditechnikai fejlesztésekben is. 
A háború után minden nagyhatalom igyekezett rásózni 
korszerűtlenné vált haditechnikai eszközeit gyengébb, 
ipari háttérrel kevésbé rendelkező szövetségeseire. Az 
önellátásra törekedő Jugoszlávia minden téren megpró
bálkozott önálló fejlesztéssel is. Ennek volt egyik repre
zentánsa az S-49-es típus. Első változatát 12 hengeres, 
1220 LE-s Klimov VK-105 PF-2 típusú folyadékhűtésű 
motorral szerelték, és 1949-ban repült először. Kipróbál
ták a típust 1475 LE-s DB-605 motorral is, ez volt а В vál
tozat. Az 1950-es évek elején 80 darab Hispano Suize 12 
Z—11Y típusú 12 hengeres folyadékhűtésű motort rendel
tek Franciaországból, ezzel a motortípussal repült a C 
változat. 1952-ben rendszeresítették. A kabint és a főfu
tókat áttervezték, a szárnyak és a törzs fémborítást ka
pott. Az új típusú motor miatt a gép magassága 30 cm-t 
csökkent, a törzshossz viszont 66 cm-t nőtt. Pár évig volt 
csapatszolgálatban, az F-84 G Thunderjet váltotta fel.

A kiállított gépek között találtunk még P-47 D 
Thunderboltot is. Ebből a típusból egy példányt Zágráb
ban is kiállítottak. A jugoszláv katonai vezetés az 1940-es 
évek végén intenzív tárgyalásokat folytatott Csehszlová
kiával a Messerschmitt Me 262-es sugárhajtású vadász
gépek vásárlásáról. Ugyanis e kiváló fegyverzetű és re
pülőtulajdonságú német típust a prágai Avia gyár a hábo
rú után újra elkezdte gyártani több német típussal egye
temben. Egy jugoszláv katonai küldöttség tagjai repülés 
közben is kipróbálták. Hogy miért nem jött létre az üzlet, 
arról nincs információ.

Békésen megfér a MiG-21-es mellett az angolok által 
gyártott Folland Gnat típusú vállszárnyas könnyű va
dászgép. Ezt a típust az angolok többek közt Indiának is 
szállították, ahol licencben is gyártották. Információim
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szerint a jugoszlávok 2 darabot vásároltak belőle. Itt ta
láljuk az 525 oldalszámú F-84 Thunderjet típust. Ez a 
gép a MiG-15-ös kortársa, szintén koreai háborús vete
rán, mint a következő amerikai típusok: az F-86  D Sabre 
leeresztett rakétatárral, 102 oldalszámmal és a 024 ol
dalszámú T-33 vadásziskolagép, melyet az F-80 
Shooting Starból fejlesztettek ki. Feltétlenül említést ér
demel a központi helyen kiállított Orao többfeladatú har
cászati vadászrepülőgép, melyet a románokkal közösen 
gyártottak. Külön csoportban helyezték el a kísérleti re
pülőgéptípusokat.

Találtunk itt egy unikumot is, az Ikarus 451-et, egy kis
méretű, fekvőkabinos két Valter „Minor” 6-111 motorral 
(160 LE) felszerelt gép 7 méter körüli fesztávolsággal. 
Ebből az alaptípusból fejlesztették ki a szintén kiállított 
Ikarus 451 M-et (Zolja), melyet 2 darab Turbomeca Palas 
056 A 150 kg startteljesítményű sugárhajtású motorral 
láttak el. A gépet Dragoljuk Beslin őrnagy vezette csoport 
tervezte, 1950-1953 között fejlesztették ki.

Láthatjuk még az Ikarus 522 csillagmotoros gyakorló va
dászgépet, valamint egyéb iskola- és futárgéptípusokat.

A szabadtéri kiállításon, de közönség elől elzárt terüle
ten egy Short Sealand hidroplánt, valamint egy De 
Havilland FB VI. Mosqito géptörzset lehet látni. Itt volt a 
jugoszláv tervezésű Ikarus 214 D kétmotoros bombázó
gyakorló törzse, melyet az 1950-es években használtak. 
A gépnek 2 db 600 LE teljesítményű „Wasp" motorja volt. 
Ezen a területen valószínűleg a restaurálásra váró gépe
ket tárolják. Van egy 11—14-es és egy DC-3-as szállítógép 
is eléggé leromlott állapotban katonai felségjellel, vala
mint egy MiG-23 BN sivatagi színekben felségjel nélkül. 
Láthatunk még a Kamov Ka-25 haditengerészeti helikop
tereket, valamint M i-8, Mi—4, Mi-2 típusokat.

A múzeum épületében Sikorski S-55, Sikorski S-51-es 
helikopterek is találhatók. Az S-51-esekből csak 379 da
rabot gyártottak az amerikaiak, 1943-ban repülték be. Ha 
megnézzük az 1948-ban berepült szovjet Jak-100-as he
likoptert, akár ikertestvérek is lehetnének. A szovjet után
zás itt is olyan méretű, mint a B-29-es és a Tu-4-es bom
bázók esetében.

Hazai múzeumaink is példát vehetnének déli szomszé
dunktól, nemcsak a régen használt haditechnikai eszkö
zök megőrzése tekintetében, de abban is, hogy még egy 
gyakorlatilag elvesztett háborút is be lehet úgy mutatni, 
hogy az a nemzeti büszkeséget és öntudatot növelje. Itt 
nem az ellenfél által okozott pusztítást mutatják be, ha
nem azokat a haditechnikai eszközöket, melyeket az el
lenség arzenáljából sikerült megsemmisíteni. Kiállították 
egy lelőtt F-117-es lopakodó kabintetejét, katapultülését, 
illetve a pilóta sisakját és vészrádióját. A gép pilótája Ken 
Wiz Dwelle százados volt, gyári száma: 82-0806. Egy 
másik amerikai skalp a 88-0550-es számú F-16 C va
dászgép függőleges vezérsíkja. Ez a 31 FW 555 FS (31 
vadászezred 555 vadászszázad) gépe volt. (A két pilóta 
katapultált és az előbbit aznap éjjel, utóbbit többnapi rej
tőzködés után -  veszteség nélkül -  a NATO-kötelék ke
reső-mentő szolgálata hozta ki a szerb területről.)

Láthatunk még egy szinte teljes épségben maradt 
ALARM rakétát, egy AGM-88 HARM lokátor ellen indít
ható rakéta hátsó felét és egy CBU 87/B kazettás bom
bát. Van egy aránylag épen maradt BGM-109 Tomahawk 
manőverező robotrepülőgép és egy Predator felderítő ro
botrepülőgép is. Sajnos az idő rövidsége miatt csak ku
tyafuttában lehetett a múzeum anyagát megtekinteni. Hi
ányosságként talán csak azt említeném, hogy a kiállítá
son semmiféle ismertető anyagot nem lehetett vásárolni. 
Bár van egy eladópult, ahol néhány könyv, kiadvány és 
repülőmodell vásárolható, de vasárnap lévén zárva volt.

MY3E) jyrOCAOBEHCKOr ВАЗДУХОПЛОВСТВA
11 ISO Аеролром БЕОГРАД. поьтлнски преградах !б 
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5. ábra: Az Ikarus 451 kísérleti gép

6. ábra: Az Ikarus 451M kísérleti gép

7. ábra: A Ka-25 tengerészeti helikopter

8. ábra: A Nieuport 17 vadászgép

9. ábra: Az 1910-es évek egyik veterán repülőgépe

Élményekkel telve folytattuk utunkat az igazi, régi Belg- 
rádba. A Száva hídján átrobogva megilletődve gondol
tunk arra, hogy az első világháború végéig itt volt a törté
nelmi Magyarország határa. Autóbuszunk egy tisztelet
kört csinált velünk a város központjában, hogy láthassuk 
Belgrád nevezetesebb épületeit. A Száva-parton lepar
kolva a Kalimegdan látnivalóival ismerkedtünk. Egyedül
álló az a haditechnikai, főleg tüzérségi anyag, ami itt ta
lálható. Ezalatt természetesen a régi ágyúkat értem, hi
szen itt a szabadtéri múzeumban korszerű eszköz nem 
található. Mivel itt is az idő volt az ellenfelünk, így csak 
azokra az eszközökre próbáltam koncentrálni, amelynek 
vagy magyar vonatkozása van, vagy hazánk területén al
kalmazták.

Kezdeném az Ansaldó kis harckocsival. A géppuskák
nak már magyar bukótornyuk volt. Találunk itt első világ- 
háborús 30,5 cm-es k.u.k. mozsárágyút, melyet a Skoda 
művek pilseni gyára készített és második világháborús 
német Pz. IV harckocsit. Ebből mintegy 90 darab a Ma
gyar Kir. Honvédségnél is szolgált. Itt a hosszú csövű vál
tozat található. (Sd. Kfz. 161/2).

A következő érdekesség a Stug III. G rohamlöveg (Sd. 
Kfz. 142/1). Honvédségünk a háború alatt mintegy 60 da
rabot kapott ebből a típusból. Ismét egy ritka példány, az 
Sd. Kfz. 250/8 féllánctalpas jármű 75 mm-es páncéltörő 
löveghordozó változata. Említést érdemel a T-34-es 
harckocsi jugoszlávok által módosított változata. Ez a ju- 
goszlávok által tervezett, 85 mm-es csőszájfékkel ellátott 
ágyújában és az öntött harckocsitorony alakjában külön
bözött az eredeti T-34-es harckocsitól. Különleges még a 
második világháborús német 105 mm-es légvédelmi 
ágyú. Nemcsak a méretei tekintélyt parancsolóak, de 12 
800 méteres tüzelési magassága is. De van itt még szá
mos más látnivaló is: harckocsik, torpedók, tengeri aknák 
és a rengeteg ágyú, melyek alapos szemügyre vételezé
sére hosszú idő kellene.

De nekünk, magyaroknak illik megtekinteni a nándorfe
hérvári győzelem emlékére állított szerb és magyar nyel
vű nagyon szerény emlékművet, melyen a következő 
szöveg olvasható: „1456. július 22-én Belgrád védői élü
kön Hunyadi Jánossal ezen a helyen arattak döntő győ
zelmet a törökök felett”. Igaz, ebből még nem tudjuk meg, 
hogy elsősorban magyar vonatkozása volt a sorsdöntő 
csatának.

Búcsúzóul indulás előtt még egy pillantást vetek a 
Kalimegdan nyugati kiemelkedő pontján 1930-ban állított 
„Hála Franciaországnak” szoborra. A történelmet és tér
képet ismerők tudják, miért hálásak a jugoszlávok.

Figder Elemér
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A Rimamurány Rt.
salgótarjáni gyáregységének haditermelése 1914-1945

Schottner Tamás

A világtörténelem háborús konfliktusaiban elöntő szerepe 
van a gazdaságnak. Háborús körülmények között a ha
dászati tervezés egyik kihagyhatatlan tényezője múltban 
és jelenben egyaránt a gazdasági erőforrások figyelem- 
bevétele és koordinálása. Egy ország, esetünkben egy 
ipari üzem irányítása háborús helyzetben különleges, és 
teljes mértékben a körülményekhez alkalmazkodó terme
lésirányítást követel meg. Valójában milyen módon mű
ködött egy ipari üzem háborús körülmények között?

A gyár kialakulása és előtörténete

A XIX. sz. végén, valamint a XX. század első felében 
stratégiai jelentőséggel bírt két olyan iparág, melyek 
alapjaiban változtatták meg a szárazföldi és a tengeri 
hadviselést. Ezen iparágak nagymérvű fejlődése követ
keztében teljes mértékben át kellett alakítani az eddig ér
vényben lévő gazdasági és hadászati elképzeléseket, 
valamint a taktikát. Ez a két iparág a vaskohászat és a 
gépgyártás volt.

A Nógrádi-medence legjelentősebb ásványi nyers
anyaga, a barnakőszén a vaskohászat egyik legfonto
sabb alapanyaga, amelyből a közelmúltig hatalmas 
mennyiség állt a bányászat rendelkezésére. A XIX. sz. 
közepe táján Nógrádban is megkezdődött a szén fejlett 
nehézipari eszközökkel történő bányászata. Kialakult, és 
rövidesen fejlődésnek indult a vármegyében a vaskohá
szat. Ebben az időszakban szerte a civilizált világban 
(Nyugat-Európa, Egyesült Államok) megfigyelhető jelen
ség a szén nehézipari és humán telepítő tényezőként va
ló jelenléte. A kitermelhető kőszén közelében kisebb-na- 
gyobb ipari városok jöttek létre, s ezek közül kerültek ki 
az 1900-as évek elején a legnagyobb nehézipari közpon
tok, többek között a XIX. sz. végi Salgótarján is.

Mivel ez az írás nem foglalkozik a gyár történetének el
ső néhány évtizedével, csak a hadiipari periódusokkal, 
álljon itt egy logikus gyártörténeti ábra, amely kitűnően 
nyomon követi a Rimamurány Rt. évtizedeit.

Az 1900-at követő években a már egyesüléssel létre
jött nagyipari konszern megerősítette a gazdasági terme
lésben elfoglalt országos pozícióját, némely termékek 
esetén bizonyíthatóan monopóliumát is. Ipari szemszög
ből nézve forradalmi változások zajlottak le a gyár törté
netében. Az acélgyártás területén radikális változtatáso
kat vezettek be. A nehézipari üzemek többségében beve
zetésre került az ún. folyiacélgyártás. Ennek nagyüzemi 
módszerét az angol Henry Bessemer szabadalmaztatta 
1855-ben. A találmány alkalmazásának eredményeként 
az acél minősége jelentősen javult. Az eljárást Sidney 
Thomas fejlesztette tovább.

Salgótarjánban már 1889-ben üzembe helyeztek há
rom 8 tonnás Thomas-konvertert, miközben a kavaróke- 
mencés eljárást fokozatosan leépítették.

Az 1900-as évek elején átalakították a Thomas-művet 
a Rimamurány Rt. területén. Emeletének egy részét le
bontották, s ide települt a bővülő szekértengelygyártás,

az épület északi részében létesült az első nagyobb villa- 
moserő-telep, amely már nemcsak világítási, hanem erő
átviteli célokat is szolgált. A szekértengelygyártás mellett 
más kovácsoltvas termékek, mint például csákányok, fe
szítővasak, kalapácsok készítése is folyt.

Az 1912-ben kirobbant balkáni háború kedvezőtlen ha
tással volt a Rima salgótarjáni üzemének termelésére, 
ugyanis ekkoriban a gyártmányok exportkivitelének jelen
tős része Délkelet-Európa felé irányult. Az 1913-as évre 
a RIMA olyan ipari, ha úgy tetszik hadiipari óriássá nőtte 
ki magát, hogy Galwitz tábornok, a Reichswehr vezérka
rának műszaki főnöke látogatást tett a salgótarjáni üzem
ben, majd a háború utolsó évében (1918) a német acél
ipar nagytőkése, Arthur Krupp vette szemügyre a hadi
ipari termelést. Az idegen tőke közeledése azonban si
kertelen maradt, mert a nemzeti érdekeket képviselő 
részvényesek álláspontja az volt, hogy a magyar iparte
lepeken ne lengjen idegen zászló. 1914-ben az 
Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának, ez
zel kirobbant az első világháború.

Beindult a háborús „nagyüzem”, a gyárat hivatalosan 
is hadiüzemmé nyilvánították. A Monarchia -  ahogyan 
minden hadviselő fél -  hadianyagigénye szinte kielégít
hetetlennek bizonyult, ugyanis a lövészárkokban a törté
nelem addig látott legnagyobb „anyagcsatája” volt kibon
takozóban. Az értelem nélküli, meg-megújuló frontális
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gyalogsági összecsapások és tüzérségi zárótüzek hatal
mas ember- és anyagmennyiséget emésztettek fel. A 
salgótarjáni acélgyárból igen sokan vonultak be harctéri 
szolgálatra, és a férfiak pótlására nőket alkalmaztak. A 
lapátlemez-kinyírást, a szegecselést, a köszörülést, az 
egyengetést, a villahüvely-szegecselést, a sorjázást, a 
szögverőben a kisebb szögek készítését női munkaerő 
végezte.

Az első világháború alatt a Rima salgótarjáni üzemei 
közül négy termelt hadi célokra, a hideghengermű, a gaz
dasági szerárugyár, a huzalmű és maga az acélgyár. A 
hideghengerműben zömmel hadi célokat szolgáló anya
gokat hengereltek. A tölténytárak alapanyagát, a géppus
kák és a fegyvergolyók köpenylemezét gyártotta, és 
egyéb hadi célt szolgáló alkatrészek, berendezések alap
anyagát szállította a hengermű. Ezeknek az eszközök
nek a gyártása majdnem teljesen lekötötte a kapacitását, 
más árufajtákat abban az időben csak kisebb mennyiség
ben hengereltek.

A gazdasági szerárugyár csak annyit termelt polgári 
célra, amennyivel a mezőgazdaságot kielégítette. Leg
több gyártmánya hadirendelésre készült. Ezek a követke
zők voltak: gyalogsági ásók és lapátok, lópatkók, csáká
nyok, fejszék, különböző tengelyek, feszítővasak.

Az acélgyár az imént felsorolt néhány hadi célra szol
gáló szerszám nyelezését végezte el. A huzalmű is csak
nem teljesen a hadi célok rendelkezésére állt. A gyár
részleg tüskéshuzalt, szöget, valamint különböző rúdvas- 
fajtákat állított elő szinte korlátlan mennyiségben.

1916-ban a harctéri igények fokozott kielégítése érde
kében egy teljesen új üzemágat hoztak létre. Megkezdő
dött a gyárban az ún. drótakadály-karó gyártása. A drót- 
akadálygyártás egyik legfontosabb magyarországi köz
pontja a salgótarjáni rt. volt. Ezeket a rajvonalak elé tele
pített tüskéshuzaltartókat főleg női munkaerő igénybevé
telével gyártották. A 18 mm átmérőjű göbvasakból kézi 
erővel alakították ki a mindkét végén elhelyezett rúdvasa- 
kat. A dugóhúzó mintájára készült csavart részt a talajba 
süllyesztették, a kiálló rész hurkolt szemeibe fűzték a 
szögesdrótot, így építették ki a drótakadályrendszert. Az 
ellenséges gyalogság ellen bevetett kisegítő fegyver sal
gótarjáni tervezési rajzát a 4. ábra mutatja:

1915-ben a hadvezetőség rendelkezése alapján grá
nátok, valamint srapnellövedékek gyártására is folytak kí
sérletek. A munkát nem sok siker koronázta. A tábori lö- 
vegek 8 cm átmérőjű lövedékeinek készre munkálásában 
az elavult gépeken nem tudtak kellő pontosságot elérni, 
így a hadvezetőség beszüntette a kísérleteket. A későb
biekben csupán a gránátfélék sajtolását végezte a gyár.

A termelés alakulása 1915 és 1918 között
1. táblázat

Év Termelés t/év
1915 33 226
1916 35 952
1917 38 039
1918 30 398

A háborús évek termelési maximumát 1917-ben érték 
el, 1918-ban már csak 30 398 tonna/év volt a készáruter
melés, tehát kb. 20%-kal csökkent. A termeléscsökke
nést egy sztrájk miatt bekövetkező jól szervezett szabo
tázs okozta.

Termelés az első világháborút követő időszakban

Az első világháború lezáródását követően üzemrész
vagy üzemfejlesztés alig történt a gyár területén. Ha na
gyobb mérvű újításról számolhatunk be, akkor az a hi
deghengermű megnagyobbítása volt 1930-ban. Három 
évvel később meghonosították a villamos ívfényhegesz
téshez használatos hegesztőpálca, az elektróda gyártá
sát -  előbb mártott, majd préselt kivitelben. Az új hegesz
tőelektróda a RIMAGIL nevet kapta. A levéltári adatok ta
núsága szerint az rt. még az 1944-es év folyamán is 
gyártotta a Honvédelmi Minisztérium és a MÁVAG részé
re a RIMAGIL-hoz nélkülözhetetlen elektródmasszát.(l)

Haditermelés a második világháború időszakában

Az 1920-as trianoni békeszerződésen a részvénytársa
ság nehezen tette túl magát, ugyanis a háború meg
szűnése miatt a hadirendelések radikálisan lecsökken
tek, a gyár termelésében erős dekonjunkturális voná
sok kezdtek kialakulni. A háború utolsó éveiben elért 
kétezres dolgozói létszám 1920-ra 1100 főre csökkent. 
A trianoni béke következtében az ipari konszern érdek
körébe tartozó ipartelepeket, vas- és mészkőbányákat 
és erdőbirtokainak, szénvagyonának nagy hányadát 
Csehszlovákiához csatolták, ami óriási gondokat oko
zott a nagyipari befektetők számára. Ezen a téren csak 
csekély részeredmény született, ugyanis egy többéves 
tárgyalássorozat eredményeképpen Vecseklő térségé
ben sikerült határkiigazítást elérni a gyár szénellátása
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miatt. A békeszerződés következményeként a salgótar
jáni gyártelep területén a hadiüzemeket le kellett bon
tani, helyükbe a polgári gazdaság ellátására építettek 
új üzemcsoportokat.

Az 1930-as évektől kezdve hazánk külpolitikailag az 
egyre agresszívabban terjeszkedő Harmadik Birodalom 
érdekszférájába került, ami az évtized utolsó éveiben ér
dekszövetséggé alakult (bécsi döntések). Mindezek követ
keztében Magyarországra egyre fokozottabb és erőtelje
sebb katonai és hadigazdasági feladatok hárultak. 1938- 
ban a Darányi Kálmán miniszterelnök által meghirdetett 
győri program eredményeként a Magyar Királyság terüle
tén újból megindult a katonai fegyverkezés és fejlesztés.

1939. szeptember 1-jén a hitleri Németország lerohan
ta Lengyelországot. A támadó fél egy olyan gyökeresen 
új hadászati eljárást alkalmazott (Blitzkrieg), amely az ag- 
resszor országának hadiiparát is átformálta. Ez a gyakor
latban annyit jelentett, hogy Németország rövid háborúra 
készült fel, így a hadiipari tervezésnél rövid távú, a hábo
rú céljainak megfelelő programokat, eljárásokat alkalma
zott. A gazdaság erre való beállítása természetesen csak 
addig működőképes, amíg a villámháború fennáll. A Har
madik Birodalom és csatlósai azonban 1941-től, vagyis a 
Szovjetunió megtámadását követően egy olyan háború
ba „keveredtek”, amelyből egyhamar nem volt kiút. Idő
ben és térben egyaránt totális háború bontakozott ki, amit 
Hitler a Blitzkrieg gazdasági eszközeivel képtelen volt 
szabályozni. A totális háború rendszere a gazdaságtól 
megkövetelte, hogy az teljes mértékben függjön a hábo
rútól, magyarul a gazdaság egész rendszere a háborúra 
termeljen, és katonai irányítás alatt álljon.

A salgótarjáni Rimamurány Rt. 1940 és 1945 közötti 
háborús termelése hű képet ad számunkra arról, miként 
hatott a totális háború hazánk egyik legpregnánsabb 
hadiüzemére. 1942-ben a magyar Ipari Minisztérium 
egyik körrendeletéből megtudhatjuk (a híres szürke 
könyv), hogy hazánk katonai irányítása mennyire fon
tosnak érezte és tudta, hogy a hadipotenciál megőrzé
sében, esetleges fejlesztésében kulcsszerepe van a na
gyipari ellátóbázisnak. A rendelet ezen túlmenően rész
letesen és egyértelműen szabályozza a hadiüzem is
mérveit, valamint pontosan leírja, kik kötelesek, mai 
szóhasználattal élve „ munkaviszonyban állni” egy hadi
üzemmel.: „ az egyetemes háborúban nem elegendő 
csak a hadsereget ellátni és ütőképessé tenni, hanem a 
hátországot is képessé kell tenni a háborús feladatok 
megoldására.... Ez úgy történik, hogy az Iparügyi Mi
niszter az üzemet kijelöli háborús feladat elvégzésére, 
háborús sorszámmal látja el és május 1-jéig értesíti, 
hogy hadiüzemmé nyilvánítja és igénybe veszi. Igény
bevételkor a hadtest katonai parancsnokot nevez ki, aki 
az esküt az alkalmazottaktól kiveszi, a rögtönbíráskodá- 
si hirdetményt kifüggeszti. Az üzem pedig megkapja a 
fent említett szürke színű könyvet.

„Május 20-án esedékes a háborús munkaerőszük
séglet 1. számvetése.

Az üzem megkapja a mozgósítási tervet. Ehhez meg
állapítja a munkahelyeket, azokat értékeli és számba ve
szi, hogy hány munkásra van szüksége szakmánként.

Az előadó ezután a nyilvántartási lapokat csoportosíta
ni kezdi, és az egyes munkahelyekre a könyv 10. oldalán 
foglaltak szerint

1. Az üzem alkalmazásában álló azon férfiakat osztja be, 
akik katonai szolgálatra való bevonulásra tekintetbe nem 
jönnek,
2. Nőket,
3. Az alkalmazásában álló 29 éves vagy ennél idősebb 
katonaviselteket,
4. Nyugdíjasokat,
5. A szabad munkapiacon rendelkezésre állókat,
6. A népmozgalmi nyilvántartó útján név szerint és had
test útján szám szerint igényelt, alkalmazásban nem álló 
férfiakat.
7. A szabad munkapiacon rendelkezésre álló és igényelt 
nőket.”(2)

A következő pontok egyike a vállalat szempontjából 
fontos tényt rögzít:

„A háborús szükségletet férfiben és nőben a vállalat ve
zetőségének közlése alapján kell beállítani.”(2)

Az alábbiakban leírt szabályozások minden hadiüzem
re vonatkoztak a Magyar Királyság területén, így a salgó-

Az Rt. háború alatti termelése
2. táblázat

Év Ossz. termelés/t Hideghengermű term./t Részarány % Vasöntöde term./t Részarány %

1938 33 852 4577 14 5216 15,41

1942 55 573 8226 15 7501 13,49

1945 7651 713 0,09 846 11,05
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tarjáni Rimamurány Rt. esetében is ezek a rendelkezé
sek kerültek bevezetésre.

A salgótarjáni gyár 1940 és 1944 között katonai irá
nyítás alatt állt, ami azt jelentette, hogy az üzemnek ka
tonai parancsnoka volt, mindenki a katonai beosztásá
nak megfelelő illetményt kapott, szigorú megbízhatósá
gi ellenőrzésen kellett átesnie az üzem valamennyi dol
gozójának, és katonai nyilvántartás került bevezetésre 
a gyár egész területén. Az üzem vezetőségétől alapve
tő dolog volt a haditermelésben való alapos jártasság, 
hiszen a fronton harcoló katona elméletben nem kapha
tott minőségileg nem megfelelő fegyvereket. Ezen túl
menően kommunikációs és logisztikai összhangra volt 
szükség a front és a hadiüzem között.

Minél rövidebbre tervezik egy üzem átállási idejét bé
keellátásról hadi ellátásra, minél nagyobbak az 
utángyártási igények, és minél kisebb az előre gyártás le
hetősége, annál nagyobb a mozgósított üzemek hadi ka
pacitása, tehát annál nagyobb a szakmunkásszükségle
te. Külön említést kell tennünk a szakképzett női munka
erő fontosságáról is.

A második világháború idején a gyárban a termelés 
növekedése egyes hadiipari eszközöknél feltűnően nagy 
volt. A Rima változatlanul gyártott utász és különböző 
gyalogsági ásókat. Amiben változás történt: az üzemek 
elkezdtek foglalkozni katonai járművek alkatrészeinek a 
gyártásával, így pl. az rt. német megrendelésre 1940-től 
BMW motorkerékpár-alkatrészek előállításával. A grá
náthüvelyek sajtolásához szükséges tárcsák, kézigrá
nát- és géppisztoly-alkatrészek termelésnövelése is már 
a hadigazdálkodás erőteljessé válását mutatta. A gép
pisztolyokhoz a gyár vashüvelyeket, kovácsdarabokat, 
valamint szalagacélokat gyártott. A levéltári adatok tanú
sága szerint 1940 után a Rima legjelentősebb megren
delői közé tartozott a Honvédelmi Minisztérium és a 
Danuvia Fegyver- és Lőszergyár, valamint a Weiss 
Manfréd Rt.(3)

A HM részére főként acélanyagok szállítása történt to
vábbi megmunkálás vagy harci járművekbe való beépítés 
céljára. A Danuviának főként tölténytárrugót és golyószó- 
ró-táranyagot (Heinrich—Elzett) gyártott és szállított a 
Rimamurány Rt.(4)

A második világháború alatt 1942-ben érte el a gyár a 
legnagyobb termelési eredményt. Utána a csökkenés 
időszaka következett, elsősorban a munkaerőhiány mi
att. A folytonos berepülések és légvédelmi riasztások is

befolyásolták a gyártást, voltak időszakok, amikor a na
ponta többször ismétlődő zaklatások teljesen megbéní
tották.

1944 nyarán megjelentek a magyar és német katonai 
leszerelő és gyárbénító különleges alakulatok megbízot
tai, akik mind a gyár, mind a lakótelep teljes kiürítési ter
vét készítették elő. Ugyanezen év októberében meg is 
kezdték az egész gyártelepen a leszerelő munkát ezek 
az alakulatok. Egy korabeli szemtanú beszámolója hű ké
pet ad ennek mozzanatairól: „A gyárban már csak elvét
ve folyt a termelőmunka a gépek folyamatos bénítása kö
vetkeztében. A kisebb gépeket, valamint a nagyobb sú
lyúaknái a fontosabb alkatrészeit vitték el. A gázkemence 
boltozatait beomlasztották, a tűztereket megrongálták. A 
hideghengermű -  akkor legkorszerűbb -  hengerállványa
it teljes egészében elhurcolták... Agyár leszerelésével a 
bénítás 70%-os lett, és a számított értékelés alapján az 
anyagi kár 20 millió aranypengő volt. Ehhez értelemsze
rűen hozzá kell venni azt a termeléskiesést, amely teljes 
három hónapig tartott. Ezt is számításba véve, az említett 
20 millió aranypengőnek a többszöröse volt a kár, amely 
a gyárat, és azon keresztül a gazdaságot érte.”(5)

Ilyen módon ért véget egy korszak a salgótarjáni Rima
murány Rt. történetében.
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A vadveszély aktuális kérdései a katonai repülésben
Dr. Pokorádi László

A vadvilág már a kezdetek óta veszélyt jelent a repülés
re, ami leggyakrabban a repülőgépek madarakkal történő 
ütközésében testesül meg. Ennek a repülés korai idősza
kában csak csekély kockázata volt, mivel kevés és vi
szonylag kis sebességű repülőgép volt a levegőben. A lé- 
gijármű-sérülések ezért betört kabinüvegekre, behorpadt 
belépőélekre és a törzs valamilyen sérülésére korláto
zódtak. A javítási költségek kicsik voltak, így a repülőgép
üzemeltetők és a repülőtéri hatóságok az ilyen típusú üt
közést a repülés megszokott kockázati tényezőjeként 
könyvelték el.

Az idők során a légi járművek sebessége növekedett, 
és a hajtóműzajszint a gázturbinás hajtóművek újabb ge
nerációjának kifejlesztésével jelentősen lecsökkent. A re
pülőgépek egyszerűen túl gyorsakká és túl csendesekké 
váltak ahhoz, hogy a madarak és más vadállatok kellő 
időben érzékeljék és elkerüljék őket, s ahogy az ütközé
sek mind gyakoribbak és súlyosabbak lettek, komoly fe
nyegetéssé váltak a repülés biztonságára.

A repülőgép madár okozta bizonyított vagy gyanított sé
rülését követő ellenőrzése és javítása miatt kiesett 
repülésiidő-költség; az elmaradt járatok, az utasok más al
ternatív közlekedési eszközre, repülőjáratra való átirányí
tása, esetenként elszállásolásuk költségei; a csatlakozó 
járatok menetrendszerűségére kifejtett hatásai stb. gyak
ran nagyon jelentősek és károsak lehetnek a légitársaság 
üzemelési költségvetésére és az utazóközönségre.

A fent említett nehézségek részleges vagy teljes ki
küszöbölése a polgári repülésben, valamint a jelentősebb 
méretű légierőknél releváns problémaként fogalmazódik 
meg, és ennek megfelelően jelentős hangsúlyt fektetnek 
a megoldására. A polgári repülésben az ICAO (Interna
tional Civil Aviation Organization -  Nemzetközi Polgári 
Repülési Szervezet) integrálja az idevonatkozó feladato
kat és tevékenységeket. Ezzel párhuzamosan a különbö
ző államok légierőiben külön szervezeteket hoztak létre a 
probléma orvoslására. Ilyen például az Amerikai Egyesült 
Államok Légierejének BASH (Bird Aircraft Strike Hazard 
-  Madár Repülőgép Ütközési Kockázat) teamje [8].

Statisztikai elemzések

A megfelelő és hatásos ellenintézkedések érdekében az 
első legfontosabb feladat a megtörtént repülőgép-vadál
lat ütközések statisztikai elemzése. Jelen tanulmány 
alapvetően az Amerikai Egyesült Államok Légierő [5], il
letve a Canada Transport [1], [2] adataira támaszkodik. 
Az adatforrás kiválasztását nem a napi divat, hanem az 
amerikai légierő, illetve a kanadai polgári légi közlekedés 
mérete és légibázisainak, repülőtereinek világméretű el
helyezkedése indokolja, melyek biztosítják a megfelelő 
statisztikai sokaságot.

Az amerikai légierő lényegében már hosszú évek óta 
gyűjti ezeket az adatokat. 1985-ig az AFSAS-ban (Air 
Force Safety Automated System -  Légierő Automati
zált Biztonsági Rendszer) jelentek meg a madárütközé
sek, csak számadatként. Ez idő alatt több mint 49 500 
esetet rögzítettek. Köztük 27 „A”, 114 „B” és 1759 „C”

kategóriájú [13] madárütközéses balesetet regisztrál
tak mintegy 609 M USD kárral. A balesetek kivizsgálá
sa során 559 különféle madarat vagy más vadállatot 
azonosítottak [4].

Jelenleg a madár- vagy vadállatütközések adatait a 
BAM-ban (Bird Avoidance Model -  Madárelkerülési Mo
dell), illetve az AHAS-ban (Avian Hazard Advisory Sys
tem -  Madárkockázati Ellenőrző Rendszer) gyűjtik és 
dolgozzák fel, a későbbi balesetek elkerülése érdekében. 
A BASH csoport 2002 tavaszáig, 1973-ig visszamenőleg 
rögzítette az AFSAS-ban található adatokat, így már kö
zel 30 év információit lehet tanulmányozni. Ezek a régi-új 
adatok nagy előnyt jelentenek a szakembereknek, töb
bek közt a trendek értékelése során. Hiszen ezekkel az 
úgynevezett történelmi adatokkal jobban meghatározha
tók a szezonális és éves változások.

Az 1. ábra a regisztrált madárütközéseket szemlélteti 
az 1985-2002 időszakra. A 2001-es évben 3854 vadál
lattal való ütközést jelentettek, amelyek a légierőnek 
31 950 074 USD kárt okoztak. Ez átlagosan 8290,1 USD 
kárt jelent ütközésenként. Bár az ütközések száma növe
kedett az előző évhez képest, ez annak is tulajdonítható, 
hogy a jelentések pontosabbá váltak, vagy a vadállat-po
puláció megnövekedett; aminek a következtében több 
madarat üthettek el.

A 2. ábrán jól látható, hogy az utóbbi években a madár
ütközések közel fele a repülőterek közelében történt, ez 
az adat megfelel a történelmi átlagnak. A tény egyértel
műen igazolja, hogy a vadveszély kockázatának csök
kentése alapvetően a repülőterek közelében teendő in
tézkedésekkel érhető el.

Érdemes azt is megvizsgálni, hogy az évek során a 
madárütközések havi eloszlása hogyan változik. A 3. áb
ra a madárütközések relatív eloszlását mutatja három kü
lönböző -  [2], [5] és [9] -  adatforrás felhasználásával. A 
diagramból egyértelműen látható, hogy általában au
gusztus, szeptember és október a legeseménydúsabb 
három hónap. 2001-ben egyedül az amerikai légierő 
1442 esetet jelentett ebben az évszakban, mintegy 
1 328 749 USD kárral. Ez az éves madárbalesetek 
37,4%-át jelentette. Ez a három hónap egybeesik az őszi 
migrációs időszakkal, amikor a még „tanulatlan” fiókák el
indulnak délre telelni. A másik csúcs a tavaszi madárvo
nulások időszakára esik.

1. ábra: A regisztrált madárütközések száma az USAF-nál
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A 4. ábra az ütközések napi relatív eloszlását szemlél
teti. Látható, hogy a balesetek döntő része reggeli, dél
előtti napszakra esik.

A bemutatott diagramokból egyértelműen kitűnik, hogy 
az ütközések legnagyobb hányada nappal, kis magas
ságban, a repülőtéren vagy annak közvetlen környezeté
ben következik be. Ennek legfőbb oka a szakértői felmé
rések szerint, hogy az egyes madárpopulációk az urbani
záció és a mezőgazdaságilag művelhető területek eszka
lációja következtében kiszorulnak a tradicionális élőhe
lyeikről, ezt a funkciót pedig a kifutópályák környezeté
ben elterülő nagy kiterjedésű füves területek, a „kény
szer” leszállópályák vették át.

Az ütközési adatok irányzatokat tárnak fel, amelyek se
gítik az adott szervezeteknél felismerni azokat a teendő
ket, amelyekhez egy hatásos madár elleni védekezési 
program keretében hozzá kell látni. Nyilvánvaló, hogy a 
madarak élőhelyeit nem tudjuk jelentősen manipulálni a 
katonai gyakorlótereken, lőtereken, illetve a kis magassá
gú kiképzési repülések útvonalai mentén. így a madárlelő
helyek elkerülése tűnik a leghatásosabb megoldásnak [7].

Néhány ütközési eset

A statisztikai sokaság után most nézzünk néhány, a 
szakirodalmakban közzétett konkrét ütközési esetet [2], 
[ 10], [ 12].

Egy kétüléses hagyományos bombázó felszereltségű 
F-16B Lighting Falcon repülőgéppel kiképzési repülést 
hajtottak végre az amerikai légierő pilótái 2001-ben. A 
bombázási terület fölött madárrajba repültek, és a hajtómű 
legalább egy madarat lenyelt. A pilóta vészjelzést adott le, 
és a legközelebbi kitérő leszállóhely irányába fordult. A 
későbbi vizsgálatok megállapították, hogy a madárütkö
zés következtében a hajtómű kompresszorának lapátjai 
megsérültek, ezzel egy időben kilyukadt az olajtartály, és 
eltört a tüzelőanyag-vezeték. A sérülések ellenére a hajtó
mű tovább működött, és így a repülőgép biztonságosan 
leszállt a tartalék repülőtéren. A pilóta a leszállópályán 
megállította a repülőgépet, hogy ott várja meg a tűzoltó
kat, de mivel nem tudott a tüzelőanyag-vezeték töréséről, 
és így a gép alatti nagyméretű tüzelőanyag-tócsáról, az 
állóhelyre gurulás érdekében újra gázt adott. Ahogy elin
dult a repülőgép, a kerozintócsa begyulladt, a pilóta azon
nal leállította a hajtóművet. A személyzet probléma nélkül 
elhagyta a járművet, és a tűzoltók 10-15 másodperc alatt 
eloltották a tüzet. Az „egyszerű” madárral történő ütközés 
tűzesettel párosult, így az eredmény egy A kategóriás (1 
millió dollárnál nagyobb kárt jelentő) baleset lett.

2003 júliusában egy Cessna C-172 típusú repülőgép 
800 láb (kb. 250 méter) talaj feletti repülési magasságon 
egy nagy testű madárral ütközött. A pilóta, miután elvesz
tette a gép feletti uralmát, vészjelzést adott le a közelben 
lévő dallasi Fort Worth repülőtérre. A repülőgép a földnek 
ütközött, és ketten életüket vesztették. A hajtómű és a 
szárny megsérült, a tüzelőanyag-tartály megrepedt és 
szivárogni kezdett. Noha a pilóta nem tudta megmonda
ni, milyen madárral ütközött, a vizsgálatot végző szakér
tők szerint az egy keselyű lehetett.

Az Indianapolisi Nemzetközi Repülőtér megközelítése 
során egy Boeing B-737-300 utasszállító repülőgép 
egyik hajtóműve egy nagy testű madarat nyelt 500 láb 
(kb. 150 m) talaj feletti magasságon. A hajtómű vibráció
szintje megemelkedett, de a többi paramétere normál ér
téken maradt. A sikeres leszállás után megállapították, 
hogy 11 kompresszorlapát megsérült, ezeket ki kellett

cserélni. A becsült javítási költség 84 700 USD, a javítás 
miatti időkiesés 24 óra volt.

A New York-i La Guardia Repülőtérről felszálló Fokker 
FK-100 szállítógép egy kanadai lúdrajnak ütközött rövid
del felszállása után. Flajtómű-vibráció lépett fel. A pilóta a 
tűzkapcsoló segítségével leállította a hajtóművet, de a 
vibráció folytatódott. Ekkor megszakította a repülést, és a 
Kennedy repülőtéren vészleszállást hajtott végre. A gép 
burkolatán egy 20x36 inch (kb. 500x900 mm nagyságú), 
maximum 3-4 inch (kb. 100 mm) mélységű horpadás ke
letkezett az orr-rész jobb oldalán, a lokátorantennán. 
Ezenkívül egy hajtómű-ventilátor lapát kiszakadt a tár
csából, átszakítva a burkolatot és a törzset, valamint több 
lapát deformálódott.

A kanadai Sandy Lake-től 50 mérföldre északra egy 
Cessna 206 típusú repülőgép útvonalrepülés végrehajtása 
során 2000 láb (kb. 6100 m) talaj feletti magasságon egy 
szirti sassal ütközött. A madár áttörte a kabinüveget, elta
lálta a pilótát, aki elvesztette a gép feletti uralmát. A jobb 
ülésben ülő utas, aki szerencsére szintén pilóta volt, átvet
te a kormányzást. A pilóta a homlokán és az arcán vágá
sokat szenvedett el, az utasok viszont sértetlenek marad
tak. A repülőgép további bonyodalmak nélkül leszállt a ka
binüvegen és a bal szárnytőnél talált sérülésekkel.

Az Amerikai Egyesült Államok Légierejének az Indiai
óceánon, Diego Garcián lévő bázison állomásozó repülő
gépei nagy távolságú bombázásokat hajtanak végre. A 
bevetések tervezése során a madarakkal történő ütközé
sek veszélye a legutolsó téma volt, ami a műveleteket 
tervező szakemberek fejében megfordult. A fel- és leszál
lópálya kellően hosszú és nem várható a repülőtér úgy
nevezett bedugulása sem. Közvetlenül az első repülőgé
pek indulása után azonban pásztorgémrajok tűntek fel,

[ Repülőtér 
49%

2. ábra: Az ütközések eloszlása a repülési fázisok függvé
nyében
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Egyéb vadállatok

feltartva a kötelék többi tagját, s a bekövetkező ütközé
sek gyorsan a bevetés sikerét veszélyeztető tényezővé 
váltak. Megesett, hogy három hét leforgása alatt 16 bal
eset történt, ami elfogadhatatlan, ezért a bázis vezetői 
felvették a kapcsolatot a BASH teammel.

A vizsgálatok során, az indulási műveletek megfigyelé
sével a helyzet komolysága egyértelműen tisztázódott. A 
kérdés az volt, miért viselkednek a madarak úgy, ahogy 
korábban nem. A további vizsgálatok során megfigyelték, 
hogy normál körülmények esetén a madarak nem láto
gatták a pályát a légi tevékenység leállásakor. Viszont az 
első repülőgépek felszállását követően gyorsan meg
növekedett a madarak aktivitása. A pásztorgémek jelen
tették a probléma fő okát. A pásztorgém nem honos faj 
Diego Garcián, bár számuk folyamatosan nőtt a szigeten, 
ahol több élelemforrás akadt. Megállapították, hogy a re
pülőteret ellepték a sáskák. A felszállás során a hajtómű
vek felzavarták a sáskákat, így a madarak számára „tál
cán kínálták” az ennivalót.

A sáskák lepermetezése környezetvédelmi okokból nem 
volt megfelelő megoldás. Próbálkoztak az elriasztással, de 
ebben az aktív táplálkozási periódusban semmi sem vette 
rá a pásztorgémeket a távozásra. így a szakértők egy va
dászati programot ajánlottak. A brit hatóság (Diego Garcia 
brit felségterület, melyet az Egyesült Államok bérel) havi 
135 pásztorgém kilövését engedélyezte. A műveletet a Ki
rályi Haditengerészet (Royal Marines) támogatásával haj
tották végre. Napi 3-4 riasztást szerveztek, ami végül arra 
kényszerítette a madarakat, hogy új táplálkozási helyek 
után nézzenek, mert így már túl veszélyes volt számukra a 
repülőtér közvetlen közelében történő „legelés”. Egyre ne
hezebb volt a közelükbe kerülni, hogy lőjenek rájuk. Már 
rövid idő után elhagyták a repülőteret, amikor a biztonsági 
kocsi 300 méterre megközelítette őket. Mind kevesebb 
pásztorgém keresett táplálékot a repülőtéren, és egyre 
könnyebb volt őket elriasztani. A program működött. A bá
zis ütközési rátája 95%-al csökkent alig egy hónap alatt. A 
napi rutin a pályán és a gurulóutakon történő reggeli haj
tással kezdődik, a madárrajok elriasztására. A korábbi né
hány ezer pásztorgém helyett már csak 40-50 volt megfi
gyelhető. A populáció nem csökkent, csak „megtanultak” 
távol maradni a repülőtértől.

A hosszú távú tervek közt szerepel az úgynevezett 
nem halálos pirotechnikai eszközök alkalmazása, vala
mint -  a madarak hulladékból való táplálkozásának visz- 
szaszorítása érdekében -  a hulladékégető fejlesztése.

Bár a repülésbiztonsági vizsgálatok leginkább a mada
rakra koncentrálnak, de más vadállatok is veszélyt je 
lenthetnek a repülőgépek számára, így azokkal is tö
rődni kell [3].

A szarvasok családjának tagjai viszonylag ritkán for
dulnak elő a repülőtereken. Ezek a fajok legeléskor 
előnyben részesítik a nagy levelű, lágyszárú növénye
ket, cserjéket és fákat, de ezek nem megengedettek a 
repülőtereken. E növények reptér környéki jelenléte 
odavonzza a szarvasokat. Belépésük a repülőtérre csak 
magas kerítésekkel akadályozható meg, melyeket a ta
lajhoz kell erősíteni. A repülőterek közeléből vadászat
tal vagy pirotechnikai eszközökkel célszerű a szarvaso
kat elriasztani. Fontos tudni azt is, hogy vadászszezon
ban a szarvasok gyakrabban menekülnek be a repülő
terekre.

A farkasokat és a rókákat a különböző rágcsálók és 
más táplálékok csalják a veszélyzónába. A szarvasok tá
voltartására épített kerítés a rókák és farkasok ellen is jól 
használható. Á rágcsálók számának csökkentése szintén 
enyhíti a róka- és farkasveszélyt, és pirotechnikával is jól 
távol tarthatók. A visszatérő állatok kockázatát eseti va
dászattal lehet csökkenteni.

A nyulak, közvetlen a repülőgépekre gyakorolt hatásu
kon túl gyakran vonzzák a repülőtérre a különböző raga
dozó madarakat. Megfelelő fűnyírással lehet mérsékelni 
ennek veszélyét. Néhány, egymást követő évben végre
hajtott nyúlvadászattal csökkenthető a nyúlpopuláció a 
bázisokon, de csapdák alkalmazása és a mérgezés is 
hatásos lehet.

A rágcsálók vonzzák a ragadozókat, a rókákat és a far
kasokat. Kockázatuk megfelelő rágcsálóirtással csök
kenthető.

A madarakhoz hasonlóan a denevérek is tudnak repül
ni, így magas kockázati szintet jelentenek a repülőgépek
re és a helikopterekre, főleg sötétben. Ráadásul félelmet 
is kelthetnek.

Ismerve, hogy mely fajok játszanak szerepet a vadál
latütközésekben, az adatbázisban való rögzítés nagyban 
segíti a repülésbiztonságot [6]. Észak-Amerikában a de
nevérek nem jelentenek olyan nagymérvű veszélyt a re
pülésbiztonságra, mint a madarak. De a hatvanas évek 
második felében a szeléndek denevér nagy rajait észlel
ték, melyek nagyobb problémát okoztak, mint a madarak 
a T-38 Talon gépek repülésbiztonsága számára a texasi 
Randolph Légibázison. Az amerikai légierőnél a fő gon
dot az államokon kívüli repülési feladatok okozzák, pl. 
Ázsiában, ahol a denevérek akár 1,8 méternél nagyobb 
szárnyfesztávolságot és 1 kg-nál nagyobb tömeget is el
érhetnek.

A számos denevérütközés érdekes információkkal 
szolgál a repülés és a tudományos közélet számára, te
kintettel a repülőgépek sérüléseire, a denevérek nagy
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5. ábra: Az ütközések gyakorisága a talaj feletti magasság 
függvényében (százalékban kifejezve)
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4. ábra: Az ütközések eloszlása napszakok szerint (száza
lékban kifejezve)



magasságban történő repüléseire, illetve a kevert madár
denevér rajok migrációjára. Nemrég egy szeléndek dene
vér (tömege 8-17 gramm) és egy T-37B repülőgép ütkö
zése során közel 10 000 USD kár keletkezett. Egy másik 
esetben egy vörös denevér és egy vadgalamb együtt 195 
707 USD kárt okozott egy C-130E Hercules szállító repü
lőgépben.

1997 és 2003 között több mint 126 denevérütközés 
maradványát gyűjtötték össze az amerikai légierő 
Wildlife Research Center (Vadvilág Kutatási Központ) 
Biological Survey Unit (Biológiai Tanulmányok Egysége) 
munkatársai, akiknek munkáját már sok éve segíti a 
Smithsonian Institution’s Feather Identification Lab 
(Smithsonian Intézet Madártoll-azonosító Laboratóriu
ma). Ők a balesetek helyszínén talált toll- vagy szőrma
radványok, csontok és karmok alapján végzik munkáju
kat. A múzeum birtokában lévő referenciamintákkal való 
összehasonlítással vagy mikroszkópos vizsgálatokkal 
azonosítják az állati maradványokat. A szakemberek az 
összes ütközési maradványt összegyűjtik, azonosítják 
és rendszerezik.

Az eredményeket egy adatbázisban rögzítik, és közre
adják a denevérek természetes viselkedésének mélyebb 
megértése érdekében. Az elemzések statisztikai eredmé
nyeit szemlélteti a 6. és a 7. ábra. Ezekből megtudhatjuk, 
hogy a szeléndek (55%) és a szőrösvitorlájú (28%) dene
vérek játsszák a legnagyobb szerepet az USAF ilyen bal
eseteinél, valamint a legtöbb észak-amerikai denevérüt
közés augusztusban történik.

Összefoglalás

A cikkben közzétett statisztikai adatok és megtörtént ma
dárütközési esetek is alátámasztják a madár- és a vadvi
lág okozta veszélyek vizsgálatának fontosságát a repü
lésbiztonság fokozása szempontjából. Az ütközések kö
vetkeztében fellépő anyagi kár -  a hajtómű vagy a sár
kányszerkezet sérüléseinek -  csökkentése, és főleg az 
emberéletet követelő katasztrófák elkerülése érdekében 
szükséges a madarak és a teljes vadvilág, illetve a repü
lésbiztonságra gyakorolt hatásuk tanulmányozása. Az 
így szerzett tapasztalatok (például madárvonulási útvo
nalak és idők) alapján határozhatók meg a megfelelő re
pülésbiztonsági intézkedések.
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vényében (százalékban kifejezve)
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Nemzetközi haditechnikai szemle

A spanyol CASA repülőgépgyártó részvénytársaság története

A Construcciones Aeronáuticas S. A., a CASA repülőgép
gyártó részvénytársaság megalapítása a repülés hősko
rában, 1923 márciusában történt. A termelés megszerve
zését, a repülőgépgyártás feltételeinek beindítását két 
éven keresztül D. Jósé Ortiz Echague, a CASA Rt. öntö
déjének tiszteletbeli elnöke végezte.

1924-ben a Madridtól 15 km-re fekvő Getafében került 
sor az első polgári rendeltetésű szállító repülőgép gyártá
sának beindítására. A getafei repülőgépgyárat a helyi ka
tonai repülőtér és a vasútállomás között, a Madrid-Tole- 
do műút mellett építették meg. Kezdetben a 26 000 mz-es 
fedett gyártócsarnok alig 4%-át tette ki a gyár területé
nek. A régi katonai repülőtér fejlesztése a termelőüzem 
növekedésével vált szükségessé.

1927-ben alapították a cádizi gyáregységet a hidroplá- 
nok gyártására. A termelés beindítását a Dornier Wal és 
a Dornier Super Wal típusú gépek gyártásával kezdték. A 
spanyol repülőgépgyártásnak több mint egy évtizeden át

2. ábra: A Dornier Wal repülőgép

a Breguet XIX. és a Dornier Wal típusok alkották az alap
ját. Ezek voltak a spanyol repülés kezdeti időszakának 
főszereplői.

1929-ben tervezték a CASA első saját fejlesztésű repü
lőgépének prototípusát, a CASA l.-nek elnevezett repülő
gépet. Ezt követte még ugyanabban az évben a CASA II. 
és CASA III. típusok fejlesztése. 1936-tól kezdődően a 
11 563 m2-es fedett gyártócsarnok területét 1948-ig folya
matosan 32 000 m2-re bővítették.

A spanyol polgárháborúban a getafei üzemet lerombol
ták. Az elkészült repülőgépeket, a felszereléseket és a 
gyártóberendezéseket elszállították. 1938-ban egy új re
pülőgépgyár építésére és felszerelésére került sor Sevil
lában, a tabladai repülőtéren, ahol még abban az évben 
megkezdték a Heinkel 111 típus sorozatgyártását német 
licenc alapján.

1939-től kezdődően a CASA repülőgépgyár getafei 
üzemében -  a háborúra való felkészülés jegyében -  licenc 
alapján, kis sorozatban megkezdték a Junkers 52-es szál
lító repülőgépek gyártását. Sevillában a Heinkel 111 típusú 
bombázók, Cádizban Brucker repülőgépek készültek.

1945- ben a getafei öntöde áttelepítésével létrehozták a 
madridi gyáregységet, amelyben főleg repülőgép-alkatré
szek gyártásával foglalkoztak.

1946- ban a CASA tervezőintézetében különböző típu
sú polgári és katonai szállító repülőgépek tervezését 
kezdték meg. Az első, 1955-ben tesztelésre került típus a

4. ábra: A cádizi repülőgépgyár 1934-ben
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CASA-207 Azor (Sólyom) volt, amelyet a sorozatgyártás 
beindítása után a spanyol légitársaság állított szolgálatba.

Ezt követően a tervezőintézetben további szállító repülő- 
géptípusok tervezésére és kifejlesztésére is sor került, mint 
például a CASA-201 Alcoton és a CASA-202 Halcon. A 
későbbiek során gyártották még a CASA-212 Stol szállító 
repülőgépet és a CASA—401 négymotoros gépet is.

1954-ben írták alá az amerikai légierővel (USAF) kötött 
szerződést a repülőgépek felújításáról. Ez a vállalat ré
szére új tevékenységi kört jelentett, és 1973-ig jelentős 
bevételi forrást biztosított. 1957-ben a CASA megkezdte 
az amerikai légierő Európába telepített F-100 típusú va
dászrepülőgépeinek folyamatos karbantartását, a kis- és 
középjavításokat. Ugyancsak a CASA szakemberei vé
gezték a légierő sevillai San Pablo repülőterére telepített 
amerikai T-33-as kiképző repülőgépek átvizsgálását, 
karbantartását és javítását.

Az 1960-as évek közepén kezdődött a CASA együttmű
ködése más európai repülőgépgyártó vállalatokkal. 1962- 
ben az amerikai Northrop Corporation hadiipari vállalattal 
kötött együttműködési megállapodás alapján a CASA-nál 
jelentős termékszerkezet-átalakításra került sor.

Megkezdődött a Northrop F-5 típusú vadászrepülőgép 
egy- és kétüléses változatának gyártási programja. 1965- 
ben megállapodás született a Northrop 36 db szuperszoni
kus, együléses F-5A típusú vadász- és 34 db kétüléses 
F-5B típusú harcászati kiképző repülőgépének gyártásáról.

1967-ben a CASA de ESRO szerződést kötött a hosz- 
szú távú nemzetközi együttműködés kialakítására a nyu
gat-európai repülőgépgyártó vállalatokkal. 1968. augusz
tus 21-én a Légügyi Minisztérium elfogadta a CASA-212 
típusú szállító repülőgép tervét, amelyet hivatalosan 
1964-ben mutattak be. A CASA-212 prototípusának első 
tesztrepülése 1971. március 26-án volt.

1972- ben a CASA integrálódott az A300B Airbus euró
pai repülőgépgyártó konzorciumba. Ugyancsak abban az 
évben a nyugat-európai műholdas hírközlés fejlesztése 
érdekében tagja lett az EUROSAT programnak, majd ma
gába olvasztotta a Hispano Avion D. A.-t, és 1973-ban a 
nemzeti repülőgéphajtómű-gyártó vállalatot.

1973- ban a CASA tárgyalásokat folytatott az indonéz 
hadiipar képviselőivel az együttműködési feltételek kiala
kításáról és a CASA-212 szállító repülőgép licencének 
eladásáról. 1979-ben a CASA és az indonéz hadiipar 
képviselői megállapodtak egy új szállító repülőgép, a 
CN-235 típus közös kifejlesztéséről. A típus első tesztre
pülését 1983. november 9-én végezte. 1988-ban a 
CASA-212 típusból legyártott repülőgépek elérték az 
egymilliomodik repült üzemórát.

1995. december 11-én a CASA által korszerűsített, az 
amerikai haditengerészet állományába tartozó Harrier 
függőleges felszállásra alkalmas repülőgépek első teszt
repülését végezték.

1996. július 3-án a CASA-212 típus legyártott repülő
gépei teljesítették a kétmilliomodik repült üzemórát. 
Ugyanaznap a típus első repülése 25. évfordulójának 
megünneplésére is sor került, majd augusztus 31-én a 
CASA által gyártott spanyol EF-2000 Typhoon vadász
bombázó repülőgép első repülésére.

1998. január 21-én átadták a spanyol légierő részére 
az első C130 Hercules típusú szállító repülőgép korsze
rűsített változatát. Ebben az évben ünnepelték a CASA 
megalapításának a 75. évfordulóját. December 22-én pe
dig először emelkedett a magasba a CASA-295 típusú 
korszerű katonai szállító repülőgép.

1999. április 30-án a spanyol légierő hadrendbe állította 
a CASA-295 típust, amelyet a CASA-235 típusból alakítot
tak ki a repülési távolság és szállítókapacitás növelésére.

5. ábra: A CASA III. típusú repülőgép

6. ábra: A Junkers 52 bombázó repülőgép

8. ábra: A T-33 típusú kiképző repülőgépek a San Pablo-i 
hangárban
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10. ábra: A CASA-212 Aviacar szállító repülőgépek a gyár 
repülőterén

Összességében megállapítható, hogy a CASA, a spa
nyol repülőgépgyártás első vállalata az 1923. évi alapítás 
óta jelentősen fejlődött. Az alkalmazott korszerű gyártás- 
technológia és a megnövelt gyártókapacitás bebizonyí
totta, hogy a spanyol repülőgépgyár versenyképes a 
nemzetközi piacokon a szállító repülőgépek tervezésé
ben, gyártásában egyaránt. A nyugat-európai Airbus 
programba való bekapcsolódás a CASA-nál a katonai 
szállító repülőgépek és a légibuszok gyártásának, továb
bá az űrkutatásnak a jelentős fejlődését eredményezte.

Az alapítás óta a CASA a szállítórepülőgép-gyártás 
és -értékesítés terén több mint 50 országgal és repülő-

gépgyárral tart fenn kapcsolatot. Marketingtevékenysé
ge során az 1990-es évek közepén a magyar légierő ré
szére is bemutatta a CASA-235 típusú katonai szállító 
repülőgépét. A magyarországi bemutató során a légierő 
szakembereit tájékoztatták a szállító repülőgép harcá
szati-technikai paramétereiről, valamint a katonai és a 
polgári légi szállítás terén való alkalmazásának lehető
ségeiről.

A jelen összeállításhoz szükséges szakirodalom biztosí
tásáért köszönetemet fejezem ki a Spanyol Királyság bu
dapesti védőattaséjának és spanyolországi barátaimnak.

Felhasznált irodalom

CASA Construcciones Aeronauticas S. A. 1923-1973 
Madrid Antecedentes Históricos Madrid Internet Revista 
de Aeronáutica у Astronautica Numero 691

Szigetvári István

Trieste Airshow 2004

A véletlen úgy hozta, hogy 2004. augusztus 8-án résztve
vője lehettem egy rendkívül színvonalas légi parádénak. 
Negyedik alkalommal rendezték meg a Trieste Airshow-t 
Riviera di Barcola partszakaszának légterében. Az ola
szok nemzeti ünnepüket és Trieszt (Provincia) visszacsa
tolásának 50. évfordulóját ünnepelték, ennek megfelelő
en hazai és külföldi „ászok", résztvevők kápráztatták el a 
tömeget.

A show kezdete előtt kb. 90 perccel megkezdték kiürí
teni a kijelölt partszakaszt (10-15 négyzetkilométer) és 
vízfelületet, majd megjelent a parti őrség vízágyús vonta
tó-mentő hajója, és a középrészen felvette pozícióját. Ez 
a vízi jármű nemcsak biztonsági feladatokat (mentés víz
be csapódás esetén, tájékozódási pont stb.) volt hivatott 
ellátni, ugyanis két nagy teljesítményű fecskendőjével a

show folyamatos látványeleméül szolgált. Eközben a lé
gierő és más haderőnemek a parti sétányon felállított sát
raikban szóróanyagokat osztogattak. A szervezők és se
gítőik pedig feliratos pólókat és sapkákat, ajándékokat 
adtak a közönségnek. A légtérben tűzrendészen „őr
szem”, egy speciális Agusta A109-es járőrözött, figye
lemmel kísérve az előkészületek folyamatait.

A 15 órára tervezett kezdés félórás csúszást szenve
dett, de ez csak fokozta a tengerparton összegyűlt tízez
rek érdeklődését. Elsőként egy kétfedeles sportgép mo
torzaja törte meg az embertömeg halk moraját. Pilótája 
különböző látványelemekben (orsó, bukfenc, dugóhúzó) 
gazdag produkciót mutatott be, befejezésként pedig a 
mentőhajó fecskendőjével előállított eső- és vízpárafüg- 
gönyön repült át. Ezt követően egy-egy légcsavaros Szu
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2. ábra: Az olasz ATR-42MP tengeri ellenőrző repülőgép

és Jak repülőgép második világháborúra emlékeztető lé- 
giharc-bemutatót tartott, majd a kötelékben végrehajtott 
műrepülést füstcsíkokkal tették még látványosabbá.

Pár perces várakozás után a tenger felől az olasz par
ti őrség (Guardia Costiera) ATR-42 MP-je érkezett, 
amely impozáns és lenyűgöző is volt egyben. A speciális 
típus bravúrosnak mondható fordulókkal és alacsony át
húzásokkal szórakoztatta a nézőket. Az ATR repülőgép
család ezen típusváltozata leginkább a „csizma” sarká
ban és Szicília térségeiben segédkezik a csempészek és 
illegális bevándorlók lefülelésében és a felségvizek ellen
őrzésében.

Amilyen gyorsan eltűnt az ATR, olyan váratlanul buk
kant elő a Miremare-kastély irányából mélyrepülésben a 
hadsereg modernizált Agusta A 129 CBT (Com BaT) 
Mangusta harci helikoptere, amely oldalazva végigrepült 
a nézősereg, illetve a partszakasz előtt, forgás közben 
emelkedett stb. A gépágyús (20 mm-es) változat repülő
gépeket megszégyenítő légi balettel kápráztatta el a kö
zönséget. A casarsai bázisról érkezett szitakötő program
ja alatt a dísztribün előtt többször is megfüggött. Ez a 
CBT-változat (15 db) Hellfire, Tow páncéltörő és Stinger 
légiharc-rakéták hordozására és célba juttatására is al
kalmas. (A Mangusta végig oltalmazta az olasz hadsereg

expedíciós egységeit bevetései -  Szomália, Koszovó -  
alatt.)

Ezt követően a Francia Őrjárat (Patrouille de France) 
bukkant elő a hegyek, illetve a közönség háta mögül. Lát
ványos, tőlük megszokott színvonalas bemutatót produ
káltak Alpha Jetekkel, de ezúttal alacsonyabban és köze
lebb a nagyérdeműhöz. Ezután a Red Bull ötgépes 
Szuhoj-kötelékének varázslatos műsora ejtette egyik 
ámulatból a másikba a tömeget.

Sajnálattal konstatáltam, hogy a Ghediben a 6. Afredo 
Fusco bázison állomásozó Tornado IDS kimaradt a 
show-ból. Ugyanerre a sorsra jutott a Cervia 5. Giuseppe 
Cenni F-16 ADF-je és az Avianóban állomásozó USAF 
F-16-os is. Az elmaradt programokért némileg kárpótolta 
a nézőket a légierő istranai 51. Ferruccio Serafini alaku
latából egy igazi klasszikus, az Agusta AB 212-es kutató
mentő (SÁR) helikopter bemutatója, a színvonal milyen
ségét, ill. keménységét a két rotorlapát csattogása-zuho- 
gása is tükrözte.

Záróakkordként a rivoltói 2. Mario D’agostini bázison 
állomásozó Display Team, azaz a Háromszínű Nyilak 
(Frecce Tricolori) mutattak be MB 339 PAN gépeikkel vi
lághírnevükhöz méltó produkciót. A város egészére kiter
jedő műsoruk az alkonyati égbolton a gépek navigációs 
fényeinek és színes füstcsíkjainak köszönhetően káprá
zatosra sikeredett.

A látottak és tapasztaltak alapján bátran kijelenthetem, 
hogy a Trieste Airshow megállja a helyét a nemzetközi 
mezőnyben, sőt, amit máshol egy napra terveznek, lezaj
lott egy délután mindenki nagy megelégedésére.

Baranyai László

FELHÍVÁS

A Forgó Travel 2005. augusztus 13-ára egy újabb utat szervez 

a kassai repülőmúzeumba. Érdeklődni a 243-9212-es telefonon lehet.
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Az Amerikai Egyesült Államok rakétaelhárító rendszerei II. rész

A Sprint rakétát először 1965 novemberében próbálták ki 
a White Sands kísérleti telepen. 1970. augusztusig 
összesen 7 kísérleti indítás volt, ezután 1971. májusig to
vábbi 9 rakétát indítottak a csendes-óceáni Kwajalein- 
szigeti kísérleti telepről. Az első Kwajaleinről indított raké
ta 1970. december 23-án sikerrel semmisítette meg egy 
LGM-30 Minuteman interkontinentális ballisztikus rakéta 
visszatérő robbanófejét. Mind a rávezetést, mind a nukle
áris robbanófej gyújtását az MSR lokátor végezte. A ne
gyedik kwajeleini kísérlet során két rakéta indításával 
„sortüzet” adtak nem egészen 1 s eltéréssel. Az 1971. 
május 7-i kísérlet során először történt tengeralattjáróról 
indított rakéta-robbanófej elfogása. Az első sorozat 16 in
dítása közül 12 sikeres volt, 2 részben sikeres és 2 siker
telen. A második kísérleti sorozatban 1971 közepétől 
1973 decemberéig 32 rakétát indítottak Kwajaleinről, kö
zülük többet a rakétavezérlő MSR lokátortól távolabb fek
vő llleginni szigetről.

A Sentinel program eredményességét illetően az ame
rikai kongresszus kételyeinek adott hangot. Ezek hatásá
ra Nixon elnök 1969. februárban a program felülvizsgála
tát rendelte el. Alig egy hónappal később a 18 hónappal 
korábban meghirdetett programot törölték, és elemeinek 
felhasználásával Safeguard (Oltalom) program elneve
zéssel új telepítési tervet hirdettek meg.

A Safeguard rendszer

A területvédelem elvén felépülő Sentinel program általá
nos célja az Egyesült Államok teljes polgári lakosságá
nak és elrettentő erőinek védelme volt a korlátozott mér
tékű ballisztikus rakétatámadások ellen. A területvédelem 
megvalósítása nagy teljesítményű távolfelderítő-korai ri
asztó radarállomások láncolatát igényelte -  a Sentinel 
rendszer esetében 6 PAR állomás létesítését irányozták 
elő. Ezek azonban védtelenek voltak egy esetleges nuk
leáris robbanás hatásai ellen, kiesésük pedig a rendszer 
hatékonyságát veszélyeztette. Ezzel szemben a pontvé
delem elvére alapozott Safeguard program rendeltetése 
a ballisztikus rakéták és a FOBS műholdakról indított tá
madások elleni korlátozott mélységi védelem volt, első
sorban a Minuteman interkontinentális rakétabázisok vé
delmére és csak korlátozott mértékben a lakosságéra.

A Safeguard program eredetileg 12 rakétaelhárító bá
zis létesítését irányozta elő. Amerikai politikai körökben 
elterjedt az a nézet, hogy a Safeguard rendszer kiépíté
se felboríthatja a kényes stratégiai egyensúlyt az Egye
sült Államok és a Szovjetunió között, ezért a szenátusi 
szavazáson 1969. augusztusban mindössze egy szava
zattal ment át a telepítés első fázisára vonatkozó javas
lat. Ez két helyen engedélyezte a munkálatok megkezdé
sét: a légierő Malmstrom bázisán Montanában és a 
Grand Forks bázison Észak-Dakotában.

Időközben a Szovjetunió és az Egyesült Államok a 
stratégiai fegyverek korlátozásáról szóló egyezmény ré
szeként 1972. május 26-án megkötötte a rakétavédelmi 
rendszereket korlátozó ABMT egyezményt (Anti Ballistic 
Missile Treaty). Ebben a két fél kötelezte magát, hogy 
csak két-két rakétaelhárító rendszert állít hadrendbe,

10. ábra: Két Sprint ABM rakéta indítása 1 s eltéréssel
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egyet-egyet az ország fővárosa körül leírt 150 km sugarú 
körben és egyet-egyet stratégiai rakétabázisok közvetlen 
védelmére, így a két épülő bázis egyikének munkálatait 
leállították.

A két nagyhatalom 1974. július 3-án aláírta a SALT-2 
(Strategie Arms Limitation Talks) megállapodást, amely a 
rakétaelhárító rendszerek számát országonként egyre 
korlátozta. Az Egyesült Államok az észak-dakotai inter-

13. ábra: A leszerelt Mickelsen AFB képe

A LIM-99 (?) Sprint rakéta fő adatai

Hossz: 8200 mm
Rakétatest legnagyobb átmérője: 1400 mm
Induló tömeg: 3410 kg
Végsebesség: M10
Hatótávolság: 40 km
Legnagyobb elfogási magasság: 550 km
1. fokozat: Hercules X-265 szilárd 

tüzelőanyagú rakéta
1. fokozat tolóereje: 29 000 kN
2. fokozat: Hercules X-271 szilárd 

tüzelőanyagú rakéta
Robbanófej típusa: W-66
Robbanóerő: 10 kt, fokozott

neutronsugárzású
(neutronbomba)

kontinentális ballisztikus rakétaindító bázist nevezte meg, 
a Szovjetunió Moszkva körzetét jelölte meg a telepítés 
helyéül.

Az észak-dakotai Mickelsen AFB rakétaelhárító komp
lexumot 1975. október 1-jén nyilvánították harckésszé (a 
névadó Stanley R. Mickelsen altábornagy az ARADCOM 
Hadsereg Légvédelmi Parancsnokság sorban harmadik 
vezénylő tábornoka volt). A Grand Forks interkontinentális 
rakétabázistól 160 km-re északnyugati irányban, Necoma 
település közelében kialakított komplexum fő feladata a 
rakétabázis 150 Minuteman rakétájának védelme volt. A 
fegyverkorlátozási szerződések által megengedett 100 el
hárító rakétát mind erre a komplexumra telepítették. A bá
zis központi telepén az MSR lokátor és a harcálláspont 
közvetlen környezetében föld alatti silókban 16 Sprint és 
30 Spartan rakéta várta az indítási parancsot, további 54 
Sprint rakétát négy távolabbi indítóbázisra osztottak el.

A bázis képét messziről meghatározta az MSR lokátor 
jellegzetes csonka gúla formájú építménye. A négy olda
lon elhelyzett antennák körkörös megfigyelést és irányí
tást tettek lehetővé közel 500 km sugarú körben. Az MSR 
lokátor szorosan együttműködött a bázistól északkeletre 
40 km távolságra fekvő Concrete-nél létesített távolfelde- 
rítő-korai riasztó PAR lokátorállomással. Az egyantennás 
PAR lokátor csupán egy irányban, észak felé működött, 
és az esetleges támadó szovjet rakétákat 3000 km távol
ságból, az Eszaki-sark feletti elhaladásuk idején tudta 
észlelni. Ez mintegy 6 perc időt biztosított a támadó raké
ták röppályájának meghatározására, az elfogórakéták in
dítására, cél rávezetésé re és a cél elfogására.

Az Mickelsen AFB rakétaelhárító komplexum nem volt 
hosszú életű. Működésének megkezdése után alig egy 
nappal a Védelmi Minisztérium tanulmányára hivatkozva, 
miszerint a több robbanófejjel ellátott szovjet rakéták ké
pesek áttörni a rendszert, a képviselőház határozatot ho
zott a rendszer inaktiválásáról. A döntéshez hozzájárult a 
Safeguard rendszer radarjainak korábban vázolt sérülé
kenysége is. Közben ismertté vált, hogy a Védelmi Mi
nisztérium is megfontolás tárgyává tette a bázis bezárá
sát, így a szenátus 1975. szeptemberben többszöri sza
vazás után végül törvényt fogadott el a Safeguard rend
szer kivonásáról, de jóváhagyta a PAR lokátor további 
működtetését. A törvény előírásainak megfelelően a had
sereg 1976. februárban mindössze öt hónapos működés 
után megkezdte a Mickelsen bázis leszerelését, ezzel az 
5 milliárd dolláros ráfordítás kidobott pénznek bizonyult. 
A rövid életű Mickelsen rakétabázis ma idegenforgalmi 
látványosság.

Villányi György
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Kínai páncélozott szállító és gyalogsági harcjárművek II. rész

Type 86

A kínai hadiipar a 80-as években hozzálátott egy gyalog
sági harcjármű kifejlesztéséhez. Egy olyan harcjárművet 
akartak létrehozni, amely a harckocsizó alakulatokkal 
együtt tud mozogni a nagy kötelékes támadó hadművele
tekben. A mintát a szovjet BMP-1 típusról vették, azt 
szinte teljesen lemásolták. Segítséget ehhez nem kap
tak, a járműből néhány példányt a Közel-Keletről szerez
tek be. Jelenleg több száz példány áll rendszerben a jár
műből a Kínai Néphadseregben WZ-501 típusjellel.

A gyártmány korszerűsége jellemző módon kissé meg
késett. Ugyanis a BMP-1 gyalogsági harcjárművet a 60- 
as évek elvárásainak megfelelően fejlesztették ki. A fő 
fegyverzetet alkotó 73 mm-es löveg és a Maljutka rakéta 
kombinációja nem volt sikeres sem az 1991-es, sem a 
2003-as Öböl-háborúban.

A Type 86 a szovjet modellel megegyező fegyverzettel 
készült. A 73 mm-es űrméretű, sima csövű löveg a harc
kocsik ellen rakéta póthajtású, szárnystabilizált lövedéket 
lőhet ki. Ennek hatásos lőtávolsága 1000 méterig terjed. 
A löveget automata töltőberendezéssel látták el, melynek 
a kapacitása 40 lőszer. Repeszromboló lőszert is rend
szeresítettek a páncélzat nélküli járművek vagy élőerők 
ellen. A maximális tűzgyorsaság 8 lövés percenként.

A lövegcső tetejére szintén egy sínt szereltek a HJ-73 
irányított páncéltörő rakéta indításához. Ez a szovjet 
Maljutka kínai változata. A rakéta 3000 méteres távolsá
gig képes a harckocsik megsemmisítésére. Kiegészítő 
fegyverzetként a löveggel párhuzamosított 7,62 mm-es 
géppuskát szereltek be.

A jármű meghajtását egy 300 lóerős, vízhűtéses dízel
motor látja el. A motort a jármű elejébe szerelték be, típu
sa 6V150. A mechanikus sebességváltó 5 előremeneti és 
1 hátrameneti fokozattal rendelkezik.

A Type 86 vezetője a motortér mögött, a középvonal
tól kissé balra ül. A parancsnok pedig közvetlenül mö
götte foglal helyet, ő egyben a lövészek rajparancsno
ka is. A löveg kezelője a toronyban ül. Az alacsony ki
alakítású torony mögött négy búvónyílás van a szállí
tott lövészek számára. A gyors be- és kiszállást a két 
szétnyitható ajtó teszi lehetővé. A nyolc lövész számá
ra mindkét oldalon négy, a bal oldali hátsó ajtón pedig 
egy lőrés biztosítja, hogy kézifegyvereikkel kifelé tüzel
jenek. A lőrésekhez hüvelygyűjtő zsákokat is beszerel
tek. A küzdőtérben füstelszívó ventillátorok működnek, 
hogy a lőporgázok okozta egészségkárosodásokat 
megakadályozzák.

A mellső meghajtású lánctalpas futómű hat, egymástól 
nem egyenlő távolságban lévő futógörgővel rendelkezik. 
Az 1-es és a 6-os számú futógörgők torziós felfüggeszté- 
sűek, hidraulikus lengéscsillapítókkal.

A Type 86 úszóképes, a vízben a lánctalpak biztosítják 
a meghajtást. A búvónyílások bezárása esetén a jármű 
belsejében túlnyomás uralkodik, és a kívülről jövő levegőt 
szűrőberendezéseken keresztül vezetik be. Ezzel a sze
mélyzet jelentős védelmet élvez a tömegpusztító fegyve
rekkel szemben. A túlélőképességet fokozza a beépített 
tűzoltó berendezés.

14. ábra: YW-307-es gyalogsági harcjármű

15. ábra: Type 85 páncélozott parancsnoki jármű
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A Type 86-ot felszerelték infravörös fényszóróval, ez 
azonban már nem mondható korszerű éjjellátó eszköz
nek. Az álcázáshoz a kipufogóba üzemanyagot fecsken
dezve füstöt termelhetnek, ami nagyon megnöveli az 
üzemanyag-fogyasztást.

A harcjármű viszonylag vékony páncélzattal épült. Ezért 
nagyon sérülékeny minden páncéltörő fegyverrel szem
ben. A páncéltörő rakéták okozta találat ellen semmilyen

16. ábra: Type 85 műszaki jármű

17. ábra: Type 86 terepen

19. ábra: WZ-504 önjáró páncéltörő rakéta

védelemmel nem rendelkezik. A rövid felépítmény és a bel
ső terek elválasztásának hiánya miatt a lőszertároló reke
szek, az üzemanyagtartály bármilyen sérülése esetén a 
jármű könnyen harcképtelenné válik. Az üzemanyagot a 
hátsó ajtókban helyezték el. A motorteret sem választja el 
semmilyen belső páncélzat a küzdőtértől. A Type 86 a te
rep domborzata mögül kevésbé alkalmazható, mert a lö- 
veg csak kis szögtartományban engedhető le. A bonyolult 
töltőberendezés és a stabilizátor hiánya miatt terepen me
net közben nem képes pontosan tüzelni. A harcjármű csak 
álló helyzetből képes a löveggel pontosan lőni vagy célra 
vezetni az irányított páncéltörő rakétát. A rakéta újratöltése 
is nehézkes, csak kívülről megoldható, tömegpusztító esz
közök által szennyezett terepen pedig nem lehetséges.

A WZ—503 változatot torony nélkül építették, ezért ez csak 
egy páncélozott szállító harcjármű. A fő fegyverzet mindösz- 
sze egy tetőn elhelyezett 12,7 mm-es géppuska. A páncél
test kissé magasabb, mint a WZ-501 -esé. A szállítható lö
vészkatonák száma 13. Sorozatgyártásra nem került sor.

A WZ-504 változatnál a küzdőtér helyére egy kiemel
kedő indítószerkezetet építettek be. Erről négy HJ-73 ra
kétát lehet indítani. Nem került hadrendbe.

A WZ-505 egyszemélyes toronnyal épített változat. Fő 
fegyverzete egy kínai fejlesztésű, 25 mm-es gépágyú. 
Sorozatgyártásra nem került sor.

A WZ-506 páncélozott parancsnoki járművet a 
WZ-503 átalakításával hozták létre. A két jármű közti leg
nagyobb látható különbség a tetőn elhelyezett 4 rádióan
tenna. A magasított felépítményben így megfelelő teret 
alakítottak ki a hat főből álló parancsnoki állománynak. A 
személyzet többi tagja a járművezetőből és a géppuska 
kezelőjéből áll. A járműbe összesen 4 rádiót és egy ki
egészítő generátort építettek be. A WZ-506-ost ezred- és 
hadosztály-parancsnoki szinteken rendszeresítették.

A Type 86 szolgált alapul az iráni Boragh gyalogsági 
harcjármű kifejlesztéséhez.

A Type 86 főbb műszaki adatai
3. táblázat

Harci tömeg: 13,31
Hossz: 6,74 m
Magasság: 1,92 m
Szélesség: 2,97 m
Hatótávolság úton: 410-510 km
Hatótávolság vízen: 100 km
Maximális sebesség úton: 65 km/h
Átlagsebesség úton/terepen: 40-45 km/h; 31-35 km/h
Maximális sebesség vízen: 7-8 km/h
Fő fegyverzet: 73 m-es sima csövű löveg 

irányított páncéltörő rakétaindító
Kiegészítő fegyverzet: 7,62 mm-es géppuska

WZ-523

Kínában a 80-as évek elején a kerekes páncélozott szál
lító harcjárművek önálló fejlesztéséhez is hozzáláttak. A 
járművet egy nehéz teherautó főbb részegységeinek és 
motorjának felhasználásával tervezték meg. Nyilvános
ság előtt az 1984-es katonai díszszemlén mutatták be, 
ezért nyugati szakirodalomban az M1984 típusjelzés is 
előfordul.

A jármű harci tömege 11,2 tonna. A kezelőszemélyzet 
a vezetőből és a 12,7 mm-es toronygéppuska kezelőjé
ből áll. A deszanttérben 10 lövész számára van hely. Szá-
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mukra összesen 5 tűzrést alakítottak ki. A jármű úszóké
pes, a meghajtást két vízsugárhajtómű látja el. A jármű
ből készült egy önjáró légvédelmi rakétaindító is, mely
nek fegyverzete a HN-5 típusú rakéta.

Type 90/92

A WZ-551 típusjelzéssel is ismert kerekes gyalogsági 
harcjárművet még a 80-as évek közepén kezdték el kifej
leszteni a Tiema XC2200 6x6 kerékképletű, nehéz teher
autó bázisán. Ezt a német Mercedes Benz teherautójá
nak tervezési elvei és technológiája alapján hozták létre.

A 320 lóerős, hathengeres, turbófeltöltős, léghűtéses 
dízelmotor típusa BF8L413. A mechanikus sebességvál
tó 9 előremeneti és 1 hátrameneti fokozattal készült. A 
vezetést megkönnyíti a szervokormány. A kerekek önálló 
felfüggesztésűek, a gumiabroncsok levegőnyomása vál
toztatható az út- és terepviszonyoknak megfelelően. A 
túlélőképességet növeli, hogy a gumik sérülése esetén 
még 100 km megtétele lehetséges 30 km/h sebességgel.

A Type 90 volt az alapváltozat, melyet követett a későb
bi, Type 92 típus. Az előbbi 1992-től, míg utóbbi 1996-tól 
áll szolgálatban. Azóta közel 1200 darabot gyártottak le. 
A harci tömege 15,3 tonna, ami több mint a Type 85 lánc
talpas járművé. Ez feltételezi, hogy a WZ-551 páncélza
ta vastagabb, vagyis nagyobb védelmet nyújt a bent ülők 
számára. A kezelőszemélyzet három főből áll: vezető, 
parancsnok és toronylövész. A deszanttérben 9 fő lövész 
számára van hely. A járművet felszerelték automata tűz
oltó berendezéssel, és a tömegpusztító fegyverek ellen is 
megfelelő védelmet nyújt. A jármű elején alakítottak ki he
lyet a vezetőnek és a parancsnoknak, középen a motor
tér található. A hátsó részben van a toronyfegyver keze
lője és a szállított lövészek. A jármű mindkét oldalán 3-3 
lőrés van. Az egymás közti kommunikációt a VIC-83 te
szi lehetővé, valamint beépítették a VRC-83 típusú rá
diókészüléket is. A jármű úszóképes, a meghajtást két 
hajócsavar látja el.

20. ábra: WZ-506 páncélozott parancsnoki jármű

22. ábra: Type 92 lövészszállító

23. ábra: Type 92 gyakorlaton

24. ábra: Type 92A terepen

25. ábra: WZ-901 rendőrségi páncélozott jármű

A Type 90 továbbfejlesztéseként jött létre a Type 92. Is
mert még a ZSL-92 típusmegjelölés is. A fő fegyverzete 
egy 25 mm-es gépágyú. A fegyver emelkedési szögtarto
mánya - 8° és 55° között van. Összesen 540 lőszer mál- 
házható a gépágyúhoz. A gépágyú egyeslövéssel, vala
mint 3 és 5 lövéses sorozatokkal tüzelhet. A tűzgyorsaság
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26. ábra: Új generációs gyalogsági harcjármű országúti 
próbán

100-200 lövés percenként. Kiegészítő fegyverzet egy pár- 
huzamosított 7,62 mm-es géppuska. A Type 59 géppuská
nak a lőszer-javadalmazása 1000 darab. A torony mellett 
mindkét oldalon összesen 8 ködvetőt szereltek fel.

A Type 92A vagy másképpen ZSL-92A típusnál nincs to
ronyfelépítmény. A fő fegyver a tetőre szerelt 12,7 mm-es 
légvédelmi géppuska. A fegyvert három oldalról páncélleme
zekkel védik. Egyéb jellemzőiben megegyezik a Type 92-vel. 
A kisebb űrméretű fegyver miatt ez a típus mindössze a pán
célozott szállító harcjármű kategóriába tartozik. A két válto
zatot vegyesen rendszeresítették a lövészalakulatoknál.

Az NGV-1 típusú gyalogsági harcjármű csak a kísérle
ti stádiumig jutott el. Az exportra szánt jármű fő fegyvere 
egy francia Giat DRAGAR 25 mm-es gépágyú, melyet 
egy egyszemélyes toronyba építettek be. A stabilizált cél
zókészülék és az éjjellátó eszközök szintén francia gyárt
mányúak. A kiegészítő fegyverzet egy párhuzamosított 
7,62 mm-es géppuska. Ezt a tornyon kívül, különálló egy
ségként, jól védve szerelték fel.

A WZ-901-est rendőrségi, karhatalmi célokra tervez
ték. A toronyba a gépágyú helyett gránátvetőt szereltek 
be, mellyel tömegoszlató feladatokat lehet végrehajtani. 
A WZ-554 önjáró légvédelmi gépágyú. A beépített fegy
verzet egy kétcsövű, 23 mm-es gépágyú.

WZ-551D DK-9 (PL—9) önjáró légvédelmi rakétaindító.
A WZ-91 önjáró páncéltörő rakétaindító. Ez a jármű 

4x4 kerékképletű. De létezik önjáró aknavető, páncélo
zott sebesültszállító és műszaki mentő változat is. Foly
tak tesztek egy hosszabb, 8x8 kerékképletű típussal is.

A Type 92 főbb adatai
4. táblázat

Harci tömeg: 12,5 t
Hossz: 6,63 m
Magasság: 2,8 m

Szélesség: 2,8 m
Hatótávolság: 600-800 km
Max. sebesség úton: 85 km/h
Max. sebesség vízen: 8 km/h
Fő fegyverzet: 25 mm-es gépágyú (Type 92) 

12,7 mm-es géppuska (Type 90)
Kiegészítő fegyverzet: 7,62 mm-es géppuska

Új generációs gyalogsági harcjármű

A 90-es évek végén kezdődött meg egy valóban korsze
rű gyalogsági harcjármű kifejlesztése. Ehhez beszerez
tek számos külföldi harcjárművet, és minden bizonnyal 
hírszerzési forrásokat is felhasználtak.

Oroszországból több példányt vásároltak a BMP-3 tí
pusból, tesztelési feladattal. Az új, kísérleti jármű nagyon 
hasonló kialakítású, és a fegyverzetük is megegyezik.

A jármű tornyában a fő fegyverzet egy 100 mm-es, hu- 
zagolt csövű, kétsíkú stabilizátorral ellátott löveg, valószí
nűleg az orosz 2A70, vagy annak másolata. A repesz
romboló lőszerből 40 darab málházható be, melyből 22 
az automata töltőberendezésben van.

Páncélozott célpontok ellen a csőből indítható a 
3UBK10 típusú, irányított páncéltörő rakéta kínai változa
ta. A hatásos lőtávolság 100 és 4000 méter között van. 
Ezen a távolságon belül a találat valószínűsége 0,8. A 
páncélátütő képessége 600 mm, képes reaktív pótpán
célzatot is átütni. A rakéta célravezetése lehetővé teszi, 
hogy alacsonyan repülő légi célok ellen is sikerrel bevet
hető legyen, 8 darabot vihet magával a jármű.

A löveggel párhuzamosává beépítettek egy szintén 
stabilizált 30 mm-es gépágyút, melynek tűzgyorsasága 
300 lövés/perc, hatásos lőtávolsága 1500-2000 m. A jár
mű egyelőre fejlesztés alatt áll, rendszeresítése nem kez
dődött meg.

Zsig Zoltán

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)

Repülőkönyvek
Rejtő Ernő, a második világháborút több légi győzelemmel befejező 

egykori „pumás” Messerschmitt-pilóta 
és Vázsonyi Miklós volt MiG-pilóta közös könyvet írtak repülőemlékeikről.

A beszerezhetőségéről Vázsonyi Miklósnál lehet érdeklődni (Tel.: 06-76-491-620, egész nap, este is). 
Vázsonyi Miklós „Sztálini sólymok árnyékában” c. könyve 

(szovjet géptípusok, pilóták a második világháborúból és az ötvenes évekből, történetek Jurij Gagarinról) 
megrendelhető a szerzőtől (1500 Ft). (Tel.: 06-76-491-620, Vázsonyi Miklós)
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Az U 212 üzemanyagcellás tengeralattjáró II. rész

A tengeralattjáró tesztelése

Az U 212 az első sorozatban gyártott, a külső levegőtől 
független, üzemanyagcellás meghajtású búvárhajó. A 
hajó észlelhetősége normális bevetési körülmények kö
zött minimális.

A folyamat az 1994. július 6-án aláírt szerződéssel kez
dődött, mely a Haditechnikai Beszerzési Hivatal és az U 
212 Munkaközösség között jött létre. Ezt a szervezetet ki
mondottan az U 212 tengeralattjárók megépítésére alapí
tották a Kiéiben található Howaldtswerke-Deutsche Werft 
AG mint vezető hajógyár és az emdeni Thyssen 
Nordseewerke GmbH hajógyár részvételével. A HDW épí
tette meg a tengeralattjáró orr-részét, a TNSW pedig a tat
részt. A HDW feladata volt az első és a harmadik búvár
hajó elkészítése, a TNSW gyár a másodikért és a negye
dikért felelt. Az első hajóegység építési munkálatai 1998. 
július 1-jén kezdődtek, 2002. március 20-án a HDW gyár 
kiéli dokkjában zajlott az U 31 jelzésű hajó keresztelőce
remóniája, 2002. április vége felé bocsátották vízre. Ez
után átfogó kikötői és tengeri tesztek következtek.

Egyébként már 2002 januárjától végeztek bizonyos kísér
leteket az új tengeralattjárón. A német haditengerészet kö
vetelményei -  a külső levegőtől való függetlenség, a rend
kívül kicsi radarkép és a csúcsmodern fegyver- és érzékelő 
rendszerek -  nagyfokú integrációhoz vezettek. A hagyomá
nyos platform és hasznos tömeg elrendezés már nem elfo
gadható, a rendszert egészként kell kezelni. Ugyanez vo
natkozott a hajógyárakra és a beszállítókra is.

Különleges figyelmet szenteltek az újonnan kifejlesztett 
berendezéseknek. Kiéiben két teljesen integrált száraz
földi tesztlétesítményben vizsgálták az üzemanyagcellás 
meghajtást, az irányító és tűzvezető rendszert. így renge
teg pénzt és időt megtakarítva a felmerülő kérdésekre 
már azelőtt gyakorlati válaszokat kaptak, hogy a hajót 
vízre bocsátották volna.

2002 első hónapjaiban, még a HDW hajógyár csarno
kában számos üzembe helyezési kísérletet, folytattak a 
tengeralattjáró egyes részegységeivel. 2002. április 20- 
ától már a vízen a folytatódtak a tesztek. Közben a HDW 
haditengerészeti kiképző központjában lezajlott az első 
legénység 4 hetes átképzése. A tengeri próbautakhoz a 
személyzetet a német haditengerészet adta.

2003. április 7-én elkezdődött a tengeri tesztelés. A 
Balti-tenger nyugati részén végrehajtották a sekélyvízi 
próbákat, melyek a beépített technikára és a hajó víz 
alatti viselkedésére koncentrálódtak. A legénységen kívül 
a fedélzeten tartózkodtak a hajógyár alkalmazottai, a be
szállítók és nem utolsó sorban a Haditechnológiai Be
szerzési Hivatal képviselői is, s valószínűleg elég szűkö
sen fértek csak el.

A második blokk keretében 2003 júliusának végén az 
U 31 először hagyta el a hazai vizeket, és elindult Norvé
gia felé. Az út fő állomásai Kristiansand, Stavanger és 
Bergen voltak, ahol a norvég haditengerészet készen állt, 
hogy adott esetben segítséget nyújtson a német bajtár
saknak. A Skagerak közelében végrehajtott nagy mélysé
gű tesztek tárgya elsősorban az akusztika, a szonár és a 
tűzvezetőrendszer volt. Megtörtént az első gyakorló tor
pedók indítása is.

2004. március közepére a tengeralattjáró visszatért 
Kielbe és a tesztek lezártával újra a dokkba került, hogy 
elvégezzék az esetleges javításokat, módosításokat. 
Azután a HDW végleg kiadja kezéből az U 31 -et, hogy 
szolgálatba állhasson a német haditengerészet kötelé
kében.

A Type 214 változat

A HDW-nél fejlesztés alatt áll a 214-es típust is, mely az 
U 212 osztályon alapul. A görög haditengerészet 3 db 
214-es típusú búvárnaszádot rendelt Németországtól.

9. ábra: Az U 212 még a parton. A hajó orrán megfigyelhetők 
a vetőcsőfedelek és a hajótest alsó részén végigfutó (flank 
array) oldalsó szonar antennáit fedő burkolat

11. ábra: A modellen az üzemanyagcellák és az oxigén
tartályok elhelyezkedése látható
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Az U 212 főbb műszaki adatai

Személyzet 22 tengerész + 5 tiszt
Vízkiszorítás 1,524 tonna a felszínen

1,830 tonna lemerülve
Méretek
Hossz 56 m

Szélesség 7 m
Merülés 6 m
Sebesség 12 csomó a felszínen

20 csomó a víz alatt
Hatótávolság 8000 mérföld (8 csomós sebes

ségnél a felszínen) 420 mérföld 
(8 csomós sebességnél víz alatt)

Fegyverzet 6x533 mm-es vetőcsövek, 
24xSTN Atlas Elektronik 
DM2A4 torpedók

Harci rendszerek Basic Command and Weapons 
Control System (BCWCS)
Alap Irányító- és Tűzvezető 
Rendszer

Védelmi rendszerek
ESM
(Electronic Warfare Support 
Measures -  elektronikai 
harctámogató intézkedések)

EADS FL 1800U rendszer

Csalik TAU 2000 torpedóelhárító rendszer
Radarberendezés Kelvin Hughes Type 1007 

l-sávú navigációs radar
Szonárok STN Atlas Elektronik DBQS^40 

szonár STN Atlas Elektronic MOA 
3070 aknakereső szonár

Periszkópok Zeiss Optronic Sero 14 megfigyelő- 
és Sero 15 támadóperiszkóp

Meghajtás Dízel-elektromos 1xMTU 16V
396 dízelmotor, 3.12 MW/4243 LE
HDW/Siemens AIP
(Air Independent Propulsion
-evegő tői független
meghajtású)
rendszer, 300 kW

Az U 214 főb э műszaki adatai
Felszíni vízkiszorítás 1700 köbméter
Hossz 64 m
Magasság 13 méter
Magasság 13 méter
Nyomásálló hajótest átmérője 6,30 méter
Lebegési tartalék >10%
Személyzet 30 fő
Teljesítményadatok
Víz alatti járőrözési sebesség 6 csomó
Hatótávolság 12 000 tengeri mérföld
Átlagos küldetés hossza 12 hét
Folyamatos felszín alatti 
tartózkodás 3 hét snorkel használata nélkül
Maximális sebesség 15-20 csomó
Maximális szolgálati mélység Több, mint 400 méter

A HDW kiéli hajógyárában már megkezdték az első hajó
egység építését, amelyet 2005-ben kell leszállítani. A 2. 
és 3. hajóegységek, a Hellenic Shipyards vállalat építi 
meg a Szkaramangában levő gyárában. A görög állam 
2002 májusában adta le a rendelést a negyedik tenger
alattjáróra.

12. ábra: Az irányítóterem egy részlete a többfunkciós 
konzolokkal

13. ábra: A nyomásálló hajótest egy szekciója, megfigyel
hető a két fedélzet
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15. ábra: Az U 212A tengeralattjáró a hajógyár csarnokában, 
még hiányzik róla a hajócsavar, megfigyelhetők a jellegzetes 
X elrendezésű kormányfelületek

16. ábra: Az új tengeralattjáró és a leendő legénység az 
avatóünnepségen. A kép jól szemlélteti a hajó méreteit

Dél-Korea szintén rendelt 3 db Type 214 búvárnaszá- 
dot, melyek majd 2007-ben, 2008-ban, illetve 2009-ben 
állnak szolgálatba. A tengeralattjárókat a Hyundai Heavy 
Industries fogja gyártani.

A 214-es típus a továbbfejlesztett nyomásálló hajótest
nek köszönhetően több mint 400 méteres merülési mély
ségre lesz képes. A hajó hossza 65 méter, vízkiszorítása

1700 tonna. A nyolc torpedóvető cső közül négyből raké
tákat is képes lesz kilőni.

A külső levegőtől független meghajtórendszert két Sie
mens polimer-elektrolit membrános üzemanyagcellával 
megnövelték, s a rendszer így modulonként 120 kW tel
jesítményre lesz képes. A tengeralattjáró akár két-három 
hétig is a felszín alatt maradhat. A hajótest kialakításán 
végrehajtott változtatások tovább javították a tengeralatt
járó hidrodinamikai és lopakodó jellemzőit, a hajó akusz
tikai észlelhetőségét hivatott csökkenteni az alacsony 
zajszintű hajócsavar is.

Az STN Atlas Elektronik ISUS 90 (Integrated Sensor 
Underwater System) víz alatti integrált érzékelőrendszere 
a tengeralattjáró fedélzetén egyesíti az érzékelőrend
szereket, a vezetési és irányítási funkciókat. A Link 11 
harcászati adatkapcsolati formátum a BAe Systemstől 
származik. Az U 214 érzékelőrendszerét a szonárberen- 
dezések, a támadóperiszkóp és az elektronikus mérő- és 
támogatórendszerrel és GPS-szel felszerelt opto- 
elektronikus árbocok alkotják.

Összegzés

Az U 212 osztály jelentős technikai ugrást képvisel a ha
gyományos tengaralattjáró-gyártáshoz képest. Az úttörő 
jellegű energiaátalakításon alapuló meghajtás komoly lé
pés volt egy újfajta búvárhajó-nemzedék megszületésé
hez vezető úton. Ezek a nem nukleáris tengeralattjárók 
egyedülálló módon képesek nagyon hosszú ideig, szinte 
hangtalanul a felszín alatt haladni. A folyamatos fejleszté
seknek köszönhetően pedig az U 212 osztály hajói bát
ran bízhatnak a meglepetés erejében, ahogy tették ezt 
egykor -  igaz, más okokból -  a híres „acélfarkasok” is.

Felhasznált irodalom

http://www.die-marine.de/daten/u212.htm (Autor: Nils Jansen) 
http://www.mariengymnasium-jever.de/brenn10b/marine. 
html

http://www.naval-technology.com/projects/type_212
/index.html

Szűr Zoltán

Köszönet az szja 1%-os támogatásért
A Védelmi Információs Központ Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma köszönetét mond azoknak, 
akik 2004. évben támogatták az alapítvány közhasznú célkitűzéseit. Adományukkal hozzájárultak ahhoz, hogy 
az alapítvány támogatni tudja

-  a magyar ifjúság hazafias nevelését,
-  az egyetemi hallgatók tudományos munkáját,
-  a hon-, a rend- és a katasztrófa- és tűzvédelmi szervezetek tagjainak és az önkéntes tartalékos katonák 
képzését,
-  a fiatal hon-, rend-, katasztrófa- és tűzvédelmi szférában dolgozó szakemberek szakmai utaztatását,
-  a hadtudományi, a katasztrófa- és tűzvédelmi kutatásokat, valamint a hon-, a rend-, a katasztrófa- és 
tűzvédelmi szférában a műszaki fejlesztést, a kooperációt és a NATO-tendereken való részvételt, a 
foglalkoztatás növelését.

Tisztelettel: A Védelmi Információs Központ Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma
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A haderők harceszköz-fejlesztési trendjei 
a FÁK fontosabb országaiban II. rész

A szárazföldi erők fejlődését tárgyaló rész a Haditechnika 
2004/6. számában jelent meg. Szerk.

A légierők 

Oroszország
Az orosz kutató-fejlesztő intézetek és a repülőgépgyárak 
a katonai megrendelések szinte teljes hiánya ellenére fo
lyamatosan terveznek, fejlesztenek és gyártanak új pol
gári és katonai repülőgépeket a saját és a FÁK-országok 
számára, illetve exportra. A kutatás-fejlesztési tevékeny
séget nagymértékben befolyásolják:

-  a költségvetési megszorítások;
-  az ország politikai és gazdasági helyzete;
-  az együttműködés nyugati országokkal, a közös 

vállalatok alakítása, a technológia transzfer sebessége;
-  a napjaink fegyveres konfliktusainak tapasztalatai.
A költségvetési korlátok egyik következménye, hogy az 

orosz tervezőirodák az új repülőgéptípusok kifejlesztése 
helyett a szolgálatban álló vadász- és bombázó repülő
gépek korszerűsítését, átalakítását végzik többfeladatú 
harci repülőgépekké.

Az oroszok az aeronautika minden terén folytatnak ku
tatásokat, részben a polgári, részben a katonai repülés 
követelményei szerint. A repülőgépek megtervezésénél 
elsődleges szempont a megbízhatóság, a hatékonyság 
és a könnyű irányíthatóság. Oroszország jelentős meny- 
nyiségű nyugati technológiára tett szert az elmúlt évtized
ben. A nyugati rendszerek másolása helyett az oroszok 
saját megoldásaik kifejlesztésére is törekedtek. A kísérle
ti repülőgépeken megjelenő technológiák némely terüle
ten elmaradnak a nyugati prototípusok megoldásaitól, de 
ezek általában hamarabb megjelennek a hadrendben ál
ló repülőgépeken. Az orosz katonai repülőgépek jelentős 
hátrányban vannak a hajtómű-technológiák -  különösen 
a hajtóanyag-takarékosság és a hajtómű élettartama a 
repülésirányító rendszerek, a repülőgépvezető-kabinban 
található megjelenítők és a fedélzeti számítógépek terén. 
Ezzel szemben az oroszok világelsők a tolóerővektor-el- 
térítéses hajtóművel felszerelt vadászrepülőgépek és ra
kéták, a lokátorok sugárzását elnyelő anyagok fejleszté
se terén.

Az orosz katonai repülőgépek fejlesztése során a kö
vetkező tendenciák figyelhetők meg:

1. Az újonnan kifejlesztett repülőgépek általában kiegé
szítik, és nem felváltják a már szolgálatban álló repülőgé
peket. Az így létrejövő struktúra réteges a szolgálatban 
álló repülőgépek életkorát és képességeit tekintve.

2. A fejlesztési folyamat befejezésével az új repülőgép 
gyors szolgálatba állítása, majd felváltása egy nagyobb 
képességű, továbbfejlesztett típusváltozattal.

3. A különleges feladatokat ellátó repülőgépek -  felde
rítő, elektronikai harc -  kifejlesztéséhez a már kipróbált 
és bevált típusok felhasználása, teljesen új típusok kiala
kítása helyett.

A nyugatról megszerzett technológiák segítségével az 
oroszok egyes területeken képesek voltak a fejlesztési 
ciklus jelentős lerövidítésére, és ezzel a nyugati színvo

nalat elérő repülőgép gyors szolgálatba állítására, lénye
gesen alacsonyabb kutatás-fejlesztési költségek mellett. 
Az 1990-es években azonban a gazdasági nehézségek 
miatt az orosz tervezési filozófia egyes területeken meg
változott:

-  a korszerű orosz vadászgépek -  Szu-27 (Flanker) és 
MiG-29 (Fulcrum) -  korszerűsítésével többfunkciós vál
tozatok kifejlesztése;

- a  jövőbeni vadászgépek fejlesztésénél új megközelíté
sek, korábban ki nem próbált megoldások felhasználása.

Új technológiák

Az orosz kutatóintézetek vezető szerepet töltenek be az 
aerodinamikai kutatások terén. Széleskörű kutatási prog
ramjaikat a hangsebesség alatti és feletti kísérletekre al
kalmas szélcsatornák segítik. A kapott eredmények fel
dolgozása, a modellek finomítása nagy teljesítményű 
számítógépek segítségével történik.

1. Negatív szárnynyilazás: az Sz-37 Berkut kísérleti re
pülőgép ilyen formájú. Első repülését 1997-ben végezte. 
A kialakítás az orosz szakértők szerint hangsebesség 
alatti és körüli sebességen jobb manőverezőképességet 
és aerodinamikai tulajdonságokat biztosít.

2. Szuperszonikus cirkálósebesség: a nyugati tendenci
ákat követve az ötödik generációs orosz vadászgépek 
prototípusai, a MÍG 1.44 és az Sz-37 Berkut képesek 
hangsebesség feletti járőrözésre utánégető használata 
nélkül, az újonnan kifejlesztett AL-41F hajtómű segítsé
gével.

3. Tolóerővektor-eltérítéses hajtóművek: az orosz ter
vezőirodák világelsők a jelentősen megnövelt 
manőverezőképességet biztosító hajtóművek alkalmazá
sában. Az első ilyen repülőgép, az Sz-37 Berkut már 
1996-ban bemutatkozott nemzetközi repülőgép-kiállítá
son. A technológiai demonstrátornak szánt Sz-37 Berkut 
hajtóművének fúvókái hidraulikus úton, függőlegesen és 
vízszintesen mozgathatók. A fúvókák irányítását teljesen 
integrálták a repülőgép irányító rendszerébe, de bizo
nyos esetekben kézzel is irányíthatók. Szintén tolóerő
vektor-eltérítéses hajtóművel felszerelt orosz repülőgép 
az Indiának eladott Szu-30MKI.

4. Aktív vezérlésű repülőgépek: a nyugati országokban 
is újdonságnak számító, aktív repülésvezérlési koncep
ció a vadászrepülőgépek precíz irányítását, jobb 
manőverezőképességet és a fegyverzet pontosabb célra
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irányítását teszi lehetővé, a terheléshez és a harchelyzet 
körülményeihez igazítva a repülőgép vezérlőrendszerét. 
Repülési szakértőktől származó információk alapján ez a 
rendszer már a kísérleti MÍG 1.44 és az Sz-37 Berkut re
pülésvezérlő rendszerének integrált része, de a szüksé
ges elektronikai rendszerek fejlesztésében és előállításá
ban komoly nehézségeket kell még megoldaniuk.

5. Helikopterrotorok: fejlesztésükben szintén vezető 
helyet töltenek be az oroszok, különösen a könnyűszer
kezetű, nagy felhajtóerejű rotorlapátok tervezése terén. 
Egyedi megoldás a Mi-24 (Hind) harci helikopter külön 
felhajtóerőt biztosító, oldalt elhelyezett szárnycsonkja. A 
Kamov-tervezőiroda által fejlesztett koaxiális rotorok elő
nye, hogy a nagy emelőképesség mellett szükségtelenné 
teszik a helikopter farokrotorját.

6. Lopakodó technológia: az orosz tervezők elsősorban 
a repülőgépek vizuális és infravörös észlelhetőségét 
igyekeztek csökkenteni, és kevesebb figyelmet fordítot
tak korábban a radarkeresztmetszet csökkentésére. A je
lenlegi fejlesztések során a nyugati koncepciótól eltérően 
nem a repülőgép sárkányszerkezetének különleges ki
alakításával, hanem a lokátorsugárzást elnyelő anyagok 
alkalmazásával törekednek a radarkeresztmetszet csök
kentésére. Folytatják a vadászrepülőgépek plazmafelhő
be burkolására irányuló kísérleteket is.

7. Repülőgép-fedélzeti lokátorok: az orosz lokátorok az 
elektronikai problémák miatt általában kisebb teljesítmé
nyűek, mint a hasonló rendeltetésű nyugati típusok. A jelen
legi fejlesztési irányvonal a kisebb méretű, modulokból fel
épített, fázisrácsvezérelt lokátorok, illetve a repülőgépek 
farokrészébe szerelt lokátorok korszerűsítését célozza. 
Ezek a típusok már NATO-kompatibilisek, képesek együtt
működni a nyugati gyártók repülőgép-fedélzeti eszközeivel.

8. Fegyverirányzó rendszerek: a jelenleg szolgálatot 
teljesítő orosz vadászgépek infravörös felderítő, célköve
tő rendszerrel és lézertávmérővel rendelkeznek, amelye
ket a hűtés intenzitásának növelésével és infravörös kép
alkotó berendezések kifejlesztésével korszerűsítenek.

9. Sisakba épített célzóberendezés: a jelenleg a 
Szu-27 (Flanker) és a MiG-29 (Fulcrum) repülőgépeken 
rendszeresített rendszer a repülőgép lokátorának, infra
vörös és lézeres célkeresőinek, illetve az infravörös 
irányzású, levegő-levegő osztályú rakéták célkeresőinek 
adatait összesíti és jeleníti meg a repülőgép-vezető si
sakjába épített kijelzőn.

A vadászrepülőgépek

A vadászrepülőgépek fejlesztésében elsődleges szempont 
az elfogó vadászok képességeinek bővítése, és minden idő
járási viszonyok között bevethető, többfeladatú harci repülő
géppé történő átalakítása. A Szu-27 (Flanker) és MiG-29 
(Fulcrum) vadászrepülőgépek jó exportlehetőségekkel ren
delkeznek, sok, korszerű technológiát integráló altípusuk ké
szült el eddig. Folytatják az új, többfunkciós kísérleti vadász- 
repülőgépek, a MiG 1.44 és az Sz-37 Berkut fejlesztését, de 
ezeket a gépeket a költségvetési problémák miatt várhatóan 
nem rendszeresítik. Kísérleti repülőgépként az új technoló
giák, fődarabok és részegységek tesztelésére, valamint ku
tatásra szolgálnak. Az új, 5. generációs vadászgép kifejlesz
tésére a Szuhoj-tervezőiroda kapott megbízást a MiG-és a 
Jakovlev-fejlesztőintézetek bevonásával.

A helikopterek

A költségvetési korlátok miatt az új helikopterek fejleszté
se a meglévő típusok korszerűsítésére, a minden időjárá
si viszonyok között, éjjel-nappal használható repülésirá

nyítási rendszer kifejlesztésére és bevezetésére irányul. 
Az 1990-es évek elején kifejlesztett, korszerű Ka-50 
(Hokum) és Mi-28 (Havoc) harci helikoptereket még nem 
rendszeresítették a fegyveres erők csapatrepülő erőinél, 
és az exportpiacon sem értékesítették ezeket. A két heli
kopter a csecsenföldi hadműveletek során -  a további fej
lesztések érdekében -  számos bevetésen vett részt.

A régi szállítóhelikopterek felváltására fejlesztették ki a 
Ka-60-as szállítóhelikoptert, amelynek több változata 
(felderítő, teherszállító, kiképző, fegyveres) létezik, illetve 
a Mi-38-as szállítóhelikoptert, amelynek 1999-ben ké
szült el az első prototípusa.

A bombázó repülőgépek

A Szu-24 (Fencer) felváltására több mint tíz éve fejleszti 
a Szuhoj-tervezőiroda a Szu-34-es nagy hatótávolságú 
vadászbombázó repülőgépet, illetve felderítő és elektro
nikai harc változatait. A repülőgép rendszerbe állítását a 
légierő anyagi nehézségei késleltetik. A MiG-31 (Fox
hound) korszerűsített változata egyaránt alkalmas földi 
és légi célok hatékony megsemmisítésére is. Az orosz lé
gierő hadászati bombázó repülőgépei, a Tu-160 (Black
jack), a Tu-95MSz (Bear-H) és a Tu-22M3 (Backfire-C) 
típusok -  a fejlesztési programok nehézségei miatt -  kor
szerűsített formában továbbra is szolgálatban maradnak.

A szállító repülőgépek

1991 előtt a nagy hatótávolságú és teherbírású szovjet 
szállító repülőgépek többségét az ukrajnai Antonov-ter- 
vezőiroda tervezte, és repülőgépgyár építette. Az oro
szok saját szállító repülőgépének fejlesztését a Tupoljev- 
tervezőiroda kezdte meg, de az anyagi nehézségek miatt 
a programot feltehetően leállították. Az orosz légierő az 
Iljusin II—76 (Candid) típusú repülőgépek korszerűsített 
változatát alkalmazza a jövőben.

Kis és közepes hatótávolságú szállító repülőgépek fej
lesztését több orosz tervezőiroda -  az Iljusin-, a Tupoljev- 
és a Jakovlev- -  is megkezdte, de egyik típus gyártása 
sem kezdődött meg.

A kiképző repülőgépek

Az 1990-es évek elején kezdett dolgozni öt tervezőiroda a 
csehszlovák Aero L-29 Delfin és az L-39 Albatrosz típu
sú kiképző repülőgépek felváltásán. Az 1992-ben további 
fejlesztésre kiválasztott MiG-АТ és a Jak-130 kiképző re
pülőgépek végrehajtották a tesztrepüléseket, de a progra
mokat anyagi okok miatt leállították. Az orosz légierő fel
kérése nélkül dolgozik a Szuhoj-tervezőiroda az Sz-54 és 
Sz-55 típusú harcászati kiképző repülőgépeken.

A különleges repülőgépek

A különleges feladatok -  haditengerészeti járőr, tenger- 
alattjáró-elhárító, felderítő, légi felderítő és irányító, légi 
utántöltő és légi vezetési pont -  végrehajtására az oro
szok a létező repülőgéptípusok módosított változatait al
kalmazzák. A jelenlegi információk szerint 2015 körül vár
ható korszerű felderítő repülőgép szolgálatba állítása.

A pilóta nélküli repülőgépek

Az orosz pilóta nélküli repülőgépeket elsősorban harctéri 
felderítésre, a tüzérségi tűz pontosítására alkalmazzák, 
emellett képesek elektronikai harc, célfelderítési és táma
dó feladatok végrehajtására.
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Az irányított rakéták

A repülőgépről indítható levegő-föld és a hajóról indítha
tó, hagyományos robbanótöltetű manőverező robotrepü
lőgépek fejlesztése kiemelt fontosságú Oroszországban. 
A szolgálatban álló rakéták fejlesztésével és további vál
tozatainak kifejlesztésével az oroszok megőrizhetik el
sőbbségüket a NATO-országokkal szemben.

A kiemelten fontos légi célok -  az AWACS és a felderí
tő repülőgépek -  ellen bevethető, nagy hatótávolságú le
vegő-levegő osztályú rakéták kifejlesztése várható a kö
zeljövőben. A szolgálatban álló rakéták módosítása so
rán a rakétahajtóműveket torlósugár hajtóművel és toló- 
erővektor-eltérítéses hajtóművel tervezik felváltani, az 
irányítást pedig a korábbinál érzékenyebb infravörös és 
aktív rádiólokációs érzékelők végzik. Folytatódik a lézer
vezérlésű páncéltörő rakéták fejlesztése.

Ukrajna

A Szovjetunió felbomlása után Ukrajnában működik a 
nagy hatótávolságú és teherbírású szállító repülőgépeket 
gyártó Antonov-tervezőiroda és repülőgépgyár, valamint 
a repülőgépek sugárhajtóműveit és turbólégcsavaros 
hajtóműveit készítő Progressz vállalat. Az ukrán kutatóin
tézetek a repülőgép- és tengeralattjáró-építésben hasz
nált titánötvözetek és a nehéz szállító repülőgépek fej
lesztésével foglalkoznak elsősorban.

A többcélú repülőgépek, a sugár- és turbólégcsavaros 
hajtóművek, az elektronikai és optikai rendszerek, a leve
gő-levegő osztályú rakéták építése terén korábban létező 
gyártókapacitásokat -  az orosz-ukrán hadiipari és hadi- 
technikai együttműködés leépítése után -  megszüntették.

Az ukrán repülőgépgyártás legfontosabb programja az 
An-70 jelzésű, orosz-ukrán együttműködésben készülő 
szállító repülőgép, amelyet a nyugat-európai országok 
számára is felajánlottak. A két prototípus balesete, a tur
bólégcsavaros hajtómű műszaki problémái, az oroszok 
pénzügyi támogatásának késései vagy elmaradásai je
lentősen lassítják a fejlesztést.

Az ukrán Naucsno-prom és Proton vállalatok foglakoz
nak pilóta nélküli repülőgépek fejlesztésével, amelyeket 
optikai és infravörös keresővel szerelnek.

Fehéroroszország

tozásai, a hadászati csapásmérő erők csökkentése az 
orosz haditengerészetnél éreztette leginkább hatását. A 
felszíni hajók és a tengeralattjárók száma folyamatosan 
csökkent az elmúlt évtizedben, és ez a tendencia várha
tóan folytatódik 2005-ig. A szükséges források rendelke
zésre állása esetén 2010 körül fog stabilizálódni a hadi- 
tengerészet helyzete, amikor az újonnan épített hajók 
száma eléri a szolgálatból kivontakét.

A haditengerészet hajóegységeit és az azok fegy
verzetét gyártó hadiipari bázist -  gazdasági kényszer
ből -  folyamatosan csökkentették. A legvesztesége
sebb üzemek bezárásával az új hajóegységek építését 
egy-két korszerű hajógyár végzi. Az exportra szánt 
egységek építésében -  szükség esetén -  polgári hajó
gyárak is részt vesznek. A hajók fegyverzetének fej
lesztésében széleskörű egységesítésre törekszenek, 
a gyártásuk kis sorozatokban történik. Az exportpiaci 
eladások szintjének fenntartása érdekében az oro
szoknak korszerűsíteni kell a legfontosabb fegyver- 
rendszereket.

A felszíni hadihajók

Az orosz haditengerészet felszíni hadihajóinak száma 
2010 körül éri el az új szervezet által megkívánt szintet. 
Új hajóegységek építésére, elsősorban anyagi okok mi
att kevés lehetőség nyílik. Elsősorban a kisebb, több fel
adatra is alkalmazható hadihajók építése várható. Az 
orosz gazdaság teljesítményétől függően 1-2 fregatt és 
2-3 korvett méretű új hajó áll szolgálatba 2010-ig. A ré
gebbi hajók kivonását -  a szükséges létszámcsökkentés 
mellett -  a karbantartási, fenntartási kapacitások hiánya 
is indokolja.

Új repülőgép-hordozó hajó megépítése az orosz ha
ditengerészet számára nem várható 2010-ig. Ezt kö
vetően esetleg a kibővített szentpétervári Balti Hajó
gyárban. Az új egység megépítéséig csak a KUZNYE- 
COV ADMIRÁLIS repülőgép-hordozó hajó teljesít 
szolgálatot.

Az 1997-ben megkezdett új, Növik osztályú fregatt épí
tését leállították. Helyette a módosított Krivak osztályú 
fregattok építése várható, amelyek tulajdonságaik tekin
tetében kompromisszumot jelentenek a parti őrhajók és a 
nyílt tengeri hadihajók között. Az új hajóegységek fegy-

Az ország 1991 előtt a szovjet katonai és polgári repülő
gépekhez gyártott részegységeket, de napjainkra felte
hetően minden ezzel kapcsolatos kutatás-fejlesztési és 
gyártási tevékenység megszűnt.

Grúzia

A Szu-25 (Frogfoot) földi támogató repülőgépek végsze
relését a tbiliszi repülőgépgyárban végezték, az Oroszor
szágból szállított hajtóművek és egyéb részegységek fel- 
használásával. A korábban leszállított darabok felhasz
nálásával Grúzia képes kisebb módosításokat végrehaj
tani és kis sorozatokban gyártani ezt a repülőgéptípust.

A haditengerészeti erők

Oroszország

A Szovjetunió felbomlását követően a gazdasági nehéz
ségek, a globális orosz érdekek és a katonai doktrína vál-

2. ábra: Az interkontinentális ballisztikus rakéták indítására 
alkalmas Tájfun osztályú atomhajtóműves tengeralattjáró

3. ábra: A Tájfun osztályból ma már csak 3 db alkalmazható 
példány létezik
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verzetét többfajta, felszín-felszín és felszín-levegő osztá
lyú rakéta alkotja, közte a még fejlesztés alatt álló SS-N- 
X-30. Új korvett megépítésére, kedvező gazdasági körül
mények között, legkorábban 2007 körül kerülhet sor. 
A forradalmian új kialakítás révén a hajó radarkereszt
metszete jelentősen csökken, és a szokásos tengeralatt
járó-elleni fegyverzet mellett hajó elleni rakétákkal is fel
szerelik.

Új cirkáló, romboló és partra szállító hajó megépítésé
re nem kerül sor 2010-ig.

A tengeralattjárók

A következő 5-10 évben egy-két atomhajtóműves, bal
lisztikus rakétákkal felszerelt, egy atomhajtóműves táma
dó és egy dízel-elektromos meghajtású tengeralattjáró 
megépítése várható. Az új orosz tengeralattjárók elődeik
nél csendesebbek lesznek, és korszerűbb akusztikus ér
zékelőkkel szerelik fel őket.

Az új dízel-elektromos meghajtású, Lada osztályú ten
geralattjáró építése 1997-ben kezdődött, amely során 
korszerű érzékelő- és irányítórendszert alkalmaztak. Az 
osztály további egységeiben a tervek szerint oxigén nél
kül is működő tüzelőanyag-cella helyettesíti a dízelmoto
rokat.

A SZEVERODVINSZK negyedik generációs atomhaj
tóműves támadó tengeralattjáró építése 2003-ban kez
dődött. A tengeralattjáró fejlett akusztikus érzékelői és a 
fegyverzetéhez tartozó manőverező robotrepülőgépek és 
torpedók révén egyaránt képes a földi célpontok támadá
sára és a vadász-tengeralattjárók feladatának ellátására, 
egyszerre helyettesítve az Akula és az Oscar osztályú 
hajókat.

1996-ban kezdődött a legújabb atomhajtóműves, 
ballisztikus rakétákat hordozó tengeralattjáró, a Dolgo- 
rukij osztály első egységének építése. A teljesen új 
tervezésű tengeralattjáró építését pénzügyi nehézsé
gek miatt 1998-ban leállították. Helyette egy 
áttervezett, egyszerűbb tengeralattjárót építenek, 
JURIJ DOLGORUKIJ néven. Fegyverzetét új, szilárd 
hajtóanyagú ballisztikus rakéta alkotja, amely a ren
delkezésre álló információk alapján az SS-27 
(RSz-12M Topol-M) szárazföldi telepítésű interkonti
nentális ballisztikus rakéta fejlesztés alatt álló haditen
gerészeti változata lesz.

A tengeralattjárók elleni hadviselés

Az orosz tengeralattjárók akusztikus érzékelőinek képes
ségét a tengeralattjáró saját zaja és az alacsony jelfeldol
gozási kapacitás határolta be. A szovjet korszakban meg
kezdett zajcsökkentési erőfeszítések és a nyugati tech
nológiák felhasználása megnövelte az érzékelők teljesít-

L

ményét, de a jóval csendesebb nyugati tengeralattjárók 
miatt az oroszok képességei ezen a téren továbbra is 
korlátozottak. A nyugati technológia, különösen a korsze
rű számítógépek felhasználása révén jelentősen javult az 
érzékelők teljesítménye, de ennek ellenére sem éri el a 
hasonló nyugati rendszerek színvonalát.

A tengeralattjárók elleni hadviselésre (Anti-Submarine 
Warfare, ASW) felkészített orosz repülőgépeket és heli
koptereket várhatóan 2004 körül szerelik fel új 
érzékelőrendszerrel, amely -  az exportesélyek növelése 
érdekében -  kompatibilis lesz a hasonló nyugati rendsze
rekkel, teljesítménye azonban kissé elmarad azoktól. A 
legkorszerűbb hajófedélzeti ASW rendszerekkel felsze
relt rombolók jelentik a legnagyobb fenyegetést a NATO- 
országok tengeralattjárói számára. Forráshiány miatt 
mind az új hajók építése, mind a fedélzeti rendszerek kor
szerűsítése elmarad a korábban tervezettől.

A hadihajók fegyverzete

Az orosz technológiai képességek fejlődése és a nyugati 
technológiák növekvő mértékű felhasználása jelentősen 
befolyásolja az orosz hadihajók fegyverzetéhez tartozó 
manőverező robotrepülőgépek tervezését, gyártását és 
alkalmazását. A haditengerészet támogatásának és 
megrendeléseinek csökkenése kedvezőtlen hatással volt 
a kutatás-fejlesztési programokra, amelyeket a tervező- 
irodák -  a robotrepülőgépek kínai, indiai és iráni eladha
tósága miatt -  saját erőből is folytatnak. A fejlesztések el
sősorban a radarkeresztmetszet csökkentésére, a vezér
lőrendszerek korszerűsítésére és zavarás elleni védett
ségének növelésére, valamint a hajtómű teljesítményé
nek növelésére irányulnak.

A légi támadó eszközök, különösen a manőverező ro
botrepülőgépek elleni védelem érdekében folytatódik a 
kis és közepes űrméretű (23-76 mm) hajófedélzeti gép
ágyúk fejlesztése. Az új gépágyúkat korszerűsített tűzve
zető rendszerrel, lézertávmérővel szerelik fel, illetve új 
technológiák felhasználásával magasabb csőtorkolati se
bességet (Vo = 2000 m/s) érnek el. A haditengerészet vé
delmi jellegű feladatainak növekedésével fokozódik a ha
jófedélzeti légvédelmi rakétarendszerek jelentősége. Az 
újabb rakéták korszerű önrávezető rendszerrel, nagyobb 
hatótávolsággal rendelkeznek. Hatékony alkalmazásukat 
a hajók felderítő és tűzvezető lokátorainak fejlesztése is 
segíti.

Az orosz haditengerészet kísérleteket folytatott ala
csony energiájú szilárdtest-lézerekkel, amelyeket az el
lenséges felderítőrendszerek, az optikai és elektronikai 
érzékelők vakítására kívántak alkalmazni. A korábbinál 
lassabb ütemű fejlesztés ellenére 2010 előtt várható az

26 HADITECHNIKA 2005/3



ilyen rendszerek megjelenése. A repülőgépek elleni, 
nagy energiájú lézerekkel kapcsolatos kutatásokat elha
lasztották, illetve teljesen leállították.

Az ASW fegyverrendszerek

Az 533 és a 650 mm átmérőjű orosz torpedók felszíni ha
jók és tengeralattjárók ellen is bevethetők. Indíthatók tor
pedóvető csőből, ASW repülőgépek és helikopterek fe
délzetéről. Korszerűsítésük a nagyon magas költségek 
ellenére is folyamatos, részben az exportpiaci lehetősé
gek miatt. A torpedók fejlesztésében a meghajtás, az 
akusztikus önrávezető és vezetékes irányítórendszer 
korszerűsítése és a megbízhatóság növelése játszik fő 
szerepet. A nem irányított ASW rakéták is általában ket
tős rendeltetésűek, torpedók és tengeralattjárók ellen 
egyaránt alkalmazhatók, hatótávolságuk maximum 3000 
m. Az elmúlt öt évben három új irányított ASW rakétát fej
lesztettek ki az oroszok, hatótávolságuk 20-50 km.

Ukrajna

Ukrajna képes a rendelkezésére álló tervezőirodák, a ha
jógyárak és a képzett munkaerő révén korszerű hadiha
jók összeszerelésére. A teljesen önálló gyártás, a hadiha
jók fegyverzetének előállítása nem megoldott. Az ukrán 
haditengerészet megrendelésének hiánya miatt a hajó
gyárak kereskedelmi hajók gyártásával foglalkoznak.

A Szovjetunió felbomlása után örökölt öt hajógyár ko
rábban a kisebb felszíni hajóktól kezdve az atomhajtómű

ves repülőgép-hordozó hajók építésében is részt vett. A 
gyárak további tevékenységét beszűkíti, hogy Ukrajna 
önmagában csak korlátozottan képes hadihajó-építést fi
nanszírozni, illetve, hogy hiányzik a hajók fegyverzeté
nek, rádióelektronikai felszerelésének megépítéséhez 
szükséges infrastruktúra.

1993 óta nem készült felszíni hadihajó az ukrán hajó
gyárakban, a Görögország számára szállított Zubr típusú 
légpárnás partra szállító hajók kivételével. A Szovjetunió 
felbomlása előtt megkezdett, befejezetlen hajókból 2010- 
ig feltehetően egy Szláva osztályú rakétacirkálót és 1-2 
Grisa V osztályú fregattot építenek meg. Az ország rossz 
gazdasági helyzete miatt 2010 előtt nem várható teljesen 
új hajó megépítése az ukrán haditengerészet számára.

Az ukrán haditengerészetnél nem állnak szolgálatban 
tengeralattjárók, hadiipara nem rendelkezik az építésük
höz szükséges infrastruktúrával. A hadiipari vállalatok 
rendelkeznek az ASW fegyverek előállításához szüksé
ges felszereléssel és képzett munkaerővel, de nem képe
sek ezek továbbfejlesztésére vagy korszerűsítésére.

Felhasznált irodalom

A Jane’s Sentinel 2002. és 2003. évi köteteinek vonatko
zó részei.

The Military Balance 2003-2004.

Hamar Sándor

Haditechnikai típusismertetők és makettcikkek egy magyar honlapon: www.makettinfo.hu

Bihari Gábor: A NÉPEK ORSZÁGÚTJÁN
A magyar őstörténeti témákra szakosodó új kiadó, a Szkíta Szarvas tulaj
donosa kezdetként egy saját munkával lepte meg a múltunk iránt fogé
kony olvasókat. A szerző megpróbálja feltárni, hogy a nagy népvándor
lások idején milyen népek jelentek meg és tűntek el a kelet-európai füves 
pusztákon, illetve a Kárpát-medencében, milyen nyomok maradtak utá
nuk, mit mond a művelt kutatónak néhány régi település neve. A végered
mény egy meglepő következtetés, amivel a román tudósok többsége va
lószínűleg nem ért egyet.

„A téves szláv eredeztetések talán legegyértelműbb iskolapéldája azon
ban mégis a barack szó. Ezt a szót szinte minden, a magyar nyelv szláv 
jövevényszavait felsoroló írásban megtaláljuk. Annak ellenére, hogy az 
őszi- és a sárgabarack egyaránt délkelet-ázsiai eredetű gyümölcs, amely 
valahonnan India és Irán környékéről, vélhetően a sztyeppéi nomád népek 
révén jutott el Európába. Az őszibarack magjai például a magyar honfog
lalás emlékeivel egyidejűleg jelennek meg a Kárpát-medence talajrétege
iben. Elég egyértelmű tehát, hogy az őszibarackot a magyarok vagy a ká- 
lizok hurcolták be Európába.

Kizárható ugyanakkor, hogy e gyümölcsöknek a honfoglalás előtt a 
keleti szlávok -  az oroszok -  adtak volna nevet. A fehér éjszakák fényé
ben fürdő Novgorod klímája ugyanis nem kimondottan alkalmas a 
baracktermesztésre” a szerző következtetése szerint.

Szkíta Szarvas Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2004 
287 oldal, bolti ára 2300 Ft
Megvásárolható a könyvesboltokban vagy megrendelhető a kiadótól (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes 
utca 48. Tel.: 06-42-445-202, 06-20-338-5819, 06-20-378-4939)
Honlap: www.szkitaszarvas.hu -  E-mail: info@szkitaszarvas.hu
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Harcjárművek reaktív páncélzatai és aktív védelme II. rész

Egyéb „soft kill” eszközök

Bár kétségtelenül a szovjet/orosz ilyen irányú fejleszté
sek a legismertebbek, és talán a legfejlettebbek is, tény, 
hogy nagyon sok fejlett, és néhány kevésbé fejlett hadse
reg is rendszeresített ilyen kategóriájú eszközöket.

Már a Sivatagi Vihar hadművelet alatt több olyan iraki 
T-72M1 típusú harckocsit találtak a szövetséges csapatok, 
amelyeket felszereltek a Stora IR kisugárzójához hasonla
tos berendezéssel, igaz, ezek jóval alacsonyabb technikai 
színvonalat képviseltek. Két típust azonosítottak, az egyik 
iraki feljesztésű, tulajdonképpen egy lemezzel lezárható inf
ravörös kisugárzóegység volt, a másik pedig Kínából szár
mazott. Bár ez utóbbi némileg jobban készítettnek tűnt, 
egyik sem volt képes befolyásolni a harcok menetét, gya
korlatilag hatástalanok maradtak. A kínai rendszer tovább
fejlesztett változata azóta az új Type 98 harckocsi védelmé
nek részét képezi.24 Ez annyiban különbözik a korábbiaktól, 
hogy nem elégszik meg hamis infravörös jel generálásával, 
hanem a JD-3 készülék segítségével el is vakítja a kisugár
zás forrását. A besugárzás érzékelése után a torony tetején 
elhelyezkedő eszköz kisebb energiájú sugárzással megke
resi az őt besugárzó rendszer optikáját, majd pedig, na
gyobb energiára kapcsolva, elvakítja azt.25

Japán, élen járva a lézer-besugárzásjelzők kifejleszté
sében, létrehozta saját védelmi rendszerét a Type 90 
harckocsihoz, amely ködfüggönyt képes fejleszteni. Ez a 
módszer terjedt el leginkább; Olaszország, Lengyelor
szág, Svédország, Izrael és Franciaország is rendszerbe 
állított ilyen védelmi eszközöket.26

Az izraeli rendszer neve Amcoram Laser Warning Sys
tem 2 (LWS-2), és a Merkava 3 harckocsi integráns részét 
képezi. Nemcsak a besugárzás irányára figyelmeztet, de 
képes meghatározni annak típusát is, így például különbsé
get tesz lézer távolságmérő, rakéta-vezetősugár, valamint 
infravörös reflektor között. A besugárzásjelzőhöz csatlako
zik a POMALS (Pedestal Operated Multi Ammunition 
Launching System) rendszer, amely 60 mm-es vetőcsövei
ből különböző típusú gránátokat képes kilőni. A csövek két 
csoportban helyezkednek el, a torony két oldalán. A kilőtt 
gránátok képesek akár 100 másodpercre is ködfüggöny lét
rehozására. A rendszer kiegészíthető IFF-fel is.27

A másik izraeli rendszer a „Third Eye” nevű riasztórendszer: 
ez hasonló az előzőhöz, azzal a különbséggel, hogy a harc
kocsi parancsnoka számára egy kijelzőn megjeleníti a besu
gárzás irányát és típusát, valamint hangjelzést is ad a belső 
beszélgetőrendszeren keresztül.28 A fenti rendszerekbe integ
rálható az IR zavaró Violin Mk1 és Mk229 jelű eszköz is.30

A francia Galix rendszer a Ledere fegyverzetében ke
rült integrálásra. A torony hátulján elhelyezett 80 mm-es 
vetőcsövek különböző típusú gránátokat képesek kilőni, 
egyesével vagy sorozatban. Kevesebb mint egy másod
perc alatt képes a jármű előtt 120 fokos területet lefedő 
füstfüggönyt képezni, amely 30 másodpercig marad meg. 
A torony tetején elhelyezésre került egy infravörös „csali” , 
ez 10 másodpercig képes egyhuzamban sugározni. A 
rendszer komoly hátránya, hogy nélkülözi a lézeres be
sugárzásjelzőt, így a személyzet csak saját érzékszerve
ire hagyatkozva működtetheti a védelmet, igaz, a Giat 
már kifejlesztette KBCM jelű riasztórendszerét is.31 Vár

hatóan Svédországban is rendszerbe fogják állítani ezt 
az eszközt.32

Az EADS gyárt egy másik rendszert is, amelyet a szin
tén francia AMX-10C járművekre szerelnek, ennek neve 
MUSS: lelke az Eirel NG jelű infravörös zavaróegység, 
amely a toronyra szerelve a kívánt irányba fordítható, 
szektoros védelmet biztosítva ezáltal.

A Thales Optronics Systems lézeres besugárzásjelző 
készüléket gyárt, Cerberus néven, ezekből hat szüksé
ges a teljes körű védelem megvalósításához, illetve fel
szerelhető plusz egy darab a felülről jövő lőszerek érzé
kelésére -  ezt általában 16db, 66/76 mm-es vetőcső egé
szíti ki, amelyek két másodperc alatt képesek 180 fokban 
elrejtő ködfüggöny létrehozására.33

Az Egyesült Államok 1966-ban az első Öböl-háború ide
jén fejlesztette ki a Sanders Missile Countermeasures 
Device eszközt, amely AN/VQL-8A jelzéssel került rendsze
resítésre. Később az eszközt detektorokkal kombinálva 
továbbfejlesztették.34 Ilyen érzékelő például a Goodrich által 
gyártott VVR-2, amelyet 1996 óta alkalmaznak a tengerész
gyalogság LAV felderítő járművein. Ennek felváltása napja
inkban zajlik az érzékenyebb VVR-3 típussal, amely a mel
lett, hogy 360 fokos körkörös figyelést biztosít, vertikálisan is 
55 fokban képes érzékelni és osztályozni a fenyegetéseket. 
Az EFW által kifejlesztett Threat Detection System (TDS) 
hasonló képességekkel rendelkezik, azzal a különbséggel, 
hogy 110 fokos függőleges spektrum átfogására képes.35

A legutóbbi iraki háborúban az amerikai M1 harc
kocsicsalád tagjain, illetve az M2/M3 páncélozott harcjármű
veken megfigyelhető volt a Loral VLQ-6  Missile Countermea
sure Device (MCD), amellyel HardHat néven is találkozha
tunk. Ez az IR kisugárzók elvét követi, míg az ezt kiegészítő 
M6 vetőcsövek ködfüggönyt képesek teríteni a jármű elé.36

A tengerészgyalogság új AAAV járművéhez másfajta 
megoldást keres, az ő tervük Retractable sensor-Decoy 
Mast (RDM) néven fut, és lényege, hogy 2 másodpercen 
belül képes a jármű felemelni egy „csalit,” amely infravö
rös vagy lézersugarakat bocsát ki magából.37

Úgy tűnik, lassan a páncélozott járművek világában is 
legalább annyira elfogadottá válnak a fentiekhez hasonló 
ECM-jellegű eszközök, mint a repülés területén. Ha a re
pülés világával való analógiát vizsgáljuk, azt is észreve
hetjük, hogy a páncélosok világában is megjelent a törek-

4. ábra: Izraeli M48 harckocsi korai Blazer típusú reaktív 
páncélzattal. A páncél elemei még nagyok, nem is fedik le 
tökéletesen a jármű testét
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5. ábra: Szovjet T-72 harckocsi „könnyű” reaktív páncélzattal 
(Kontakt) felszerelve. Megfigyelhető, hogy a kis elemek 
sokkal jobb védelmet nyújtanak, különösen többszörös 
találat esetén

vés a „lopakodó” technológiák kifejlesztésére. Jó példája 
ennek akár a belorusz Stalker 2T jármű, amit nemrégiben 
mutattak be az Abu-Dzabi-i fegyvervásáron, vagy pedig a 
francia Giat által az AMX-30-ra alapozott (Demonstra- 
teur Furtif a Chenille), illetve a svéd Hagglunds által épí
tett TD2 demonstrációs célú jármű.38 Bár ennek a cikknek 
nem célja, hogy ezekkel az eszközökkel bővebben foglal
kozzon, az mindenesetre világos, hogy amennyiben ezek 
a technikák elterjednek, az jelentősen meg fogja változ
tatni a páncélos hadviselés jellegét.

Végezetül vessünk néhány pillantást a kevésbé elter
jedt, ám annál hatékonyabb „hard kill” védelmi eszközökre.

Az ЮЗОМ Drozd és Drozd-2 aktív védelmi rendszer

Mint azt már megszokhattuk, a szovjet fejlesztések ezen 
a téren is úttörő jelentőségűek voltak, már 1983-ban 
megjelent (1977-ben kezdődött fejlesztése után) a Drozd 
rendszer a tengerészgyalogság körülbelül 250 darab 
T-55AD (a D a Drozd rendszert jelöli) harckocsiján.39

A rendszer lényege, hogy a harckocsi tornyának két ol
dalán két-két dupla silóban 107 mm-es3UOF14 típusú, re- 
peszhatású fejjel felszerelt rakéták találhatók. A torony há
tulján, két oldalt elhelyezett, a milliméteres hullámsávban

6. ábra: Bradley with ERA. A General Dynamics/Rafael által 
kifejlesztett csomag a jármű sajátosságaihoz igazodik, és 
ötféle elemből épül fel. Ellentétben a szovjet/orosz 
gyakorlattal, csak harchelyzetben szerelik fel a járművekre. 
A jármű tornya fölött megfigyelhető a Loral VLQ-6 MCD is.

működő radarok érzékelik a közeledő lőszereket, és a 
megfelelő irányba mutató silóból indítják a rakétát, amely 
felrobbanva repeszeivel megsemmisíti a támadó lőszert. 
Fontos, hogy a rendszer csak a kumulatív fegyverek ellen 
hatásos, ám, eltérően a korábban ismertetett „soft kill” esz
közöktől a Drozd természetesen képes a nem irányított 
(mint például az RPG vagy a LAW-család) fegyverek ha
tástalanná tételére is. Annak elkerülése végett, hogy hamis 
célokra (elrepülő madarak, felverődő földdarabok stb.) is 
beinduljon a rendszer, a vezérlő számítógép elemzi a ra
dar által szolgáltatott adatokat, és csak a 70-700 m/sec 
sebességűekkel szemben fejt ki ellentevékenységet. A 
rendszer két támadás közötti reakcióideje 0,35 másod
perc, újratöltése 15 percet vesz igénybe.40

Fontos korlátja a Drozdnak, hogy csak a harckocsi előtt 
elhelyezkedő 80 (más források szerint 60) fokos területet 
fedi le, illetve nem tud mit kezdeni a nem vízszintes síkban 
támadó lőszerekkel. A torony forgatásával természetesen 
ez a rendszer is a kívánt irányba fordítható. Mindezen 
problémák ellenére, Afganisztánban állítólag 80 százalék
ban sikeresen hárította el a mudzsahid támadásokat a je
lenleg körülbelül 30 ezer dollárba kerülő fegyverrendszer.

A fenti korlátokat felismerve, a kilencvenes években elké
szült a továbbfejlesztett Drozd-2 rendszer, amelyet a gyártó 
a T-80U harckocsihoz ajánl kiegészítőként. Fontos jellemző
je ennek a 240 fokos, majdnem körkörös védelmet biztosító 
radar, illetve a hasonló kiterjedésű aktív védelmet megvaló
sító, a torony mindkét oldalán elhelyezett öt-öt siló. A rend
szer többi jellemzője egyébként hasonló az előzőkben ismer
tetett Drozd rendszerhez, de a védelem kiterjesztése elődjé
hez képest nagyban megnövelte a Drozd-2 harcértékét.

Az Arena aktív védelmi rendszer

A Kolomnában 1993 körül kifejlesztett Arena (vagy ahogy 
gyakran nevezik, Arena-E) rendszer valószínűleg már a 
kísérleti stádiumban megrekedt 0.478M Mólót harckocsi
hoz készült Sahtyor védelmi rendszer egyenes ági leszár
mazottja. Hasonlóan a Drozdhoz, ez is irányított robbaná
sokkal semmisíti meg a rá kilőtt lőszereket, ám az előző 
rendszerhez képest van néhány előnyös tulajdonsága.

Az általa védett zóna majdnem a teljes kört lefedi, mind
össze a jármű mögötti 60 fok marad lefedetlenül -  a to
rony forgatásával természetesen ez is korrigálható. A kilö
vendő repeszlőszerek nem vízszintes silókban helyezked
nek el, hanem a kb. 70 fokban felfelé irányuló, tégla alakú 
indítókban. Ezek a tornyon körben „gallért” képeznek, a 
rendszer innen könnyen felismerhető. A torony kerületétől 
függően 22-26 ilyen indító adja a rendszer megsemmisí
tést végző részét, ezek megsemmisítési zónái átfedik 
egymást.41 Az irányításhoz az adatokat egy, a torony há
tulján jól láthatóan felemelt radar adja, amely meglehető
sen nagy méretű, az azt magában foglaló nyolcszögű „do
boz” kb. 1,5 köbméter térfogatú.42 A rendszer lelke a to
ronyban elhelyezett, meglehetősen nagy méretű vezérlő- 
egység, amelynek vezérlőpanele a harckocsiparancsnok 
előtt található. A rendszer teljes súlya 1000-1100 kg.43

A harcérintkezés megkezdésekor a parancsnok aktivál
ja a rendszert, amely ekkor kifelé is hang- és fényjelzést 
ad, tudatva az esetleges kísérő gyalogsággal, hogy ve
szélyes a harckocsi közelében maradniuk. A gyártó sze
rint a veszélyes zóna a harckocsi körül mindössze 20-30 
métert tesz ki. Ez annak köszönhető, hogy szemben a re- 
peszeit vízszintesen szétszóró Drozd rendszerrel, az 
Arena robbanótöltetét felfelé lövi ki (kb. 70 fokos szög
ben), annak repeszei pedig azután, az irányított repeszha- 
tásnak köszönhetően, lefelé, a föld felé szóródnak, így 
fedve le a harckocsi körüli 20-30 méteres területet. To-
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7. ábra: A Stora rendszerrel felszerelt T-90 harckocsi tornya. 
Megfigyelhetőek a torony két oldalán elhelyezett, bordázott 
oldalfalú IR kisugárzók (OTS-U-1-7), valamint a füstfüggöny 
létesítésére szolgáló ködgránátvetők (3D 17). A harckocsit 
felszerelték a Kontakt-5 típusú „nehéz" reaktív páncélzattal is

vábbi előnye ennek a módszernek, hogy némiképp véd a 
„felülről támadó” lőszertípusokkal szemben is.44

A rendszer bekapcsolásának előfeltétele az is, hogy min
den búvónyílás le legyen zárva -  ez elsősorban a robbanás
kor, a harckocsi körül keletkező túlnyomástól való védelem
re szolgál. Az aktiválás után tehát a radar kereső üzemmód
ra kapcsol, és a harckocsit körülvevő 50 méteres sugarú kört 
figyeli. A Drozdhoz hasonlóan a radar milliméteres hullám
sávban üzemel, időjárástól függetlenül. A gyártó szerint el
lenáll az elektronikai ellentevékenységnek, illetve bizonyít
hatóan képes kiküszöbölni az esetleg közelben tevékenyke
dő más Arena rendszerek radarjainak interferenciáját.

A beérkező adatokat a Drozdhoz hasonlóan a vezérlő- 
egység „megszűri,” és csak a 70-700 m/sec sebességgel 
mozgó tárgyakat veszi figyelembe. Figyelembe veszi a cél
tárgy méretét is, így például nem reagál a repeszekre, még 
ha azok meg is felelnek a többi kritériumnak. Végezetül ki
számítja, hogy a lőszer el fogja-e találni a harckocsit, és ha 
a pálya elemzése azt mutatja, hogy amúgy is célt fog té
veszteni, akkor nem lép akcióba. A megsemmisítés végül 
is úgy történik, hogy az Arena töltete 1,3-3,9 méterre rob
ban a közeledő rakétához képest, és az így képződő repe- 
szek semmisítik meg azt, vagy teszik hatástalanná.45

A megsemmisítést végző blokkokat úgy alakították ki, 
hogy robbanó reaktív páncélként is funkcionáljanak, abban 
az esetben, ha közvetlen találat érné őket -  a tornyot kör
bevevő gallér így több funkciót is betölt. A felderítéstől a 
megsemmisítésig a reakcióidő 0,07 másodperc, amire 
szükség is van a relatíve kicsi, 50 m-es felderítési távolság 
miatt. Fejlődés a Drozdhoz képest, hogy 0,2-0,4 másod
percenként képes új célpontra váltani, és azt megsemmi

síteni. Mint a többi eddig ismertetett rendszernél, a pa
rancsnoknak itt is lehetősége van manuálisan működésbe 
hozni a robbanó blokkokat -  a páncéltörő fegyverek löve
dékeinek nagy sebessége miatt ennek valószínűleg in
kább a harckocsi fegyverzetének holtterébe került gyalog
ság ellen lehet igazi haszna. (Egyébként készülnek a harc
kocsik ködgránátvetőjébe tölthető, kifejezetten ezt a re- 
peszhatást célzó lőszerek is, mint például a Ruag Марат 
vagy a Crad -  ezek használatával gyakorlatilag bármely 
modern harckocsi szert tehet egyfajta „aktív védelemre.”)

Hírek szerint 1997-től kezdve Németország és Franciaor
szág is részt vesz a fejlesztésben, ennek eredménye a főleg 
elektronikai szempontból jobb Arena-E rendszer. Részét ké
pezi a T-80UM1/UK, a T-90/T-90S7T-90SK, a Csornij Orjol 
(Fekete Sas),46 illetve opcionálisan a BMP-3 védelmének 
is.47 Valószínűleg majd minden, a BMP-hez hasonló vagy 
nehezebb kategóriájú harceszközre telepíthető, ezt bizonyít
ja az is, hogy India elavultabb Ajeya (T-72M1) harckocsijai 
közül is felszereltek 500 darabot az Arénával 1997-98-ban. 
Ez a védelmi rendszer egyébként viszonylag drága, 3-400 
ezer dollárba kerül egy teljes készlet.48

Egyéb „hard kill” rendszerek

Bár nem annyira elterjedtek, mint „soft kill” testvéreik, má
ra azért a támadó lőszer fizikai megsemmisítésén alapu
ló rendszerek is egyre nagyobb választékban jelennek 
meg a nemzetközi piacokon.

Ukrajnában, az Ukrainmas vállalatnál elkészült egy, 
Zaszlonnak nevezett, leginkább talán a Drozdhoz hason
ló rendszer, amelynek dupla kilövői nem (csak) a tornyon 
helyezkednek el, hanem a jármű testén is (a tornyon csak 
egy függőleges indító van, amely így a fentről jövő táma
dások ellen is teljes védelmet nyújt. Igazi újdonságát nem 
is ez adja, hanem hogy -  ellentétben a korábban ismerte
tett rendszerekkel -  a gyártó állítása szerint elboldogul a 
kinetikus energiát felhasználó lőszerekkel is. Ha ez igaz, 
akkor a korábbi rendszereknél felmerült problémákon kí
vül még egy sor egyéb gonddal meg kellett birkóznia a ter
vezőknek: ilyen például a közeledő lövedék időben való 
észlelése, az „elfogáshoz” rendelkezésre álló jóval keve
sebb idő és kisebb távolság.49 Előnye a Zaszlonnak, hogy 
súlya, a kívánt védelemtől függően mindössze 50-130 kg, 
valamint, hogy a támadó lőszereket 1200 m/sec sebessé
gig képes elfogni. Radarjának pásztázási zónája 150-180 
fok vízszintesen, és - 6-+20 fok függőlegesen.

Az exszovjet rendszerek után talán legismertebb a né
met Diehl által gyártott AWISS projekt keretében készült 
eszköz, amely sok tekintetben jobb paraméterekkel ren
delkezik orosz társainál. Egy Ka-hullámsávon működő 
kereső és követőradarból, egy irányító egységből, illetve 
egy mindkét síkban mozgatható három- vagy négycsövű 
silóból áll, amely az ellentölteteket tartalmazza. Legfőbb 
előnye, hogy egészen könnyű járművekre is felszerelhe
tő, bár a mindenképpen jelentkező repeszhatás és a 
megsemmisített fegyver esetleges nagyobb darabjainak 
kivédésére feltétlenül ajánlott, hogy a jármű valamiféle 
páncélvédelemmel rendelkezzen. A rendszer reakcióide
je 355 milliszekundum, a járműtől már 75 méterre érzé
keli a közeledő lőszert, és a kb. 10 méteres távolságra 
semmisíti meg. A kilőtt lőszer érdekessége, hogy vékony 
huzalon kapcsolatban marad az indítóval, így az optimá
lis pillanatban robbanhat. Még abban az esetben is, ha 
körkörös védelmet kell biztosítani, a rendszer 
össztömege mindössze 400 kg.50

Még csak a tervezés fázisában van a francia Giat 
Spatem nevű új védelmi rendszere, amely a Ledere harc
kocsi fegyverzetét gazdagítaná. A torony hátuljáról majd-
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8. ábra: Drozd-2, a Drozd rendszer továbbfejlesztéseként 
született, a vetőcsövek a toronnyal elfordulva képesek a 
közeledő rakéta felé kilőni saját lőszerüket



Jegyzetek

9. ábra: A Galix-rendszer modellje. A Leclerc harckocsihoz 
tervezett rendszer kifejezetten a felülről támadó lőszerek 
ellen véd

nem függőlegesen kilőhető robbanótöltet célja nyilvánvaló
an a „felülről támadó” páncéltörő lőszerek elleni védekezés.

Az Egyesült Államok által fejlesztett aktív védelmi rend
szer is még csak a tesztek fázisában van. 2003 őszén az 
IAAPS-nak nevezett, a Northrop Grumann által szállított 
„hard kill,” valamint a BAE által gyártott „soft kill” eleme
ket kombináló készlet képes volt egy 20 mérföld/óra se
bességgel haladó járművet több, egyidejű támadástól 
megvédeni. A tesztek legalább 2005-ig folytatódni fognak 
Mark Middione, a rendszer vezérléséért felelős United 
Defense programfelelőse szerint.51 A TRADEC (Tank 
Automotive Research and Development and Engineering 
Center) által fejleszett FCLAS (Full Spectrum Active Pro
tection Close-In Shield) is ígéretes, egy érzékelő és egy 
gránátvető kombinációja, amely mindössze 140 kg össz
súlyú, így szinte bármely járműre felszerelhető.52

Összegzés

A hagyományos, mindössze az acélötvözetekre épülő harc
kocsipáncélzat valamikor a 70-es évek végén, a 80-as évek 
elején elérte maximális fejlettségét, így a tervezőknek to
vább kellett lépnie valamilyen irányban. Míg az Egyesült Ál
lamok a legtöbb nyugati országgal együtt inkább a különbö
ző kompozit, üreges, Chobham, DU páncélzatokban találta 
meg a továbblépés lehetőségét, addig Izrael és a Szovjet
unió sokkal innovatívabb módon, különböző aktív módsze
rek alkalmazásával növelte harckocsijainak védettségét. En
nek a törekvésnek lett az eredménye a fent ismertetett, má
ra már a védelem igen széles skáláját átfogó eszközkészlet. 
A hidegháború befejeztével jelentőségük talán csak még na
gyobb, nemcsak azért, mert közben a nyugati, a passzív 
páncélzat fejlesztését célzó irány is elérte lehetőségeinek 
maximumát, hanem azért is, mert a lecsökkent védelmi ki
adások mellett alternatívát nyújt az elavult technika páncél
védettségének korszerű standardokhoz való közelítéséhez, 
és így ezen eszközök további hadrendben tartásához.

Véleményem szerint a közeljövő fejlesztéseinek egyik 
legizgalmasabb területe lesz a fent ismertetett védelmi 
módszerek továbbfejlődése, illetve az így kifejlesztett rend
szerek harci alkalmazhatósága, az ennek nyomán várha
tóan megjelenő új harceljárások és megfontolások a pán
célos hadviselés területén. A korszerű elektronika és az in
formatika úgy tűnik, a repülés és más felhasználási terüle
tek után betört a páncélos hadviselés területére is, és az 
előbbiekhez hasonlóan gyökeresen át fogja azt formálni.
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Egy új amerikai lövészfegyver

Több évvel ezelőtt a fegyvergyártó cégek versenyeztek 
egymással egy olyan új kézi lőfegyver megalkotásában, 
amelyet a jövő katonája fog alkalmazni. Az elvárások 
szerint egy olyan fegyvert kell megalkotni, amely jól alkal
mazható utcai harcokban, sivatagi körülmények között, 
erdős és dzsungel környezetben. A Pentagon álmai fegy
verét „objective individual combat weapon”-nak (OICW) 
nevezte el. A verseny győztese a nemzetközi cégek által 
is támogatott Alliant Techsystems lett, amely egy modu
láris felépítésű kétcsövű fegyvert tervezett a XXI. század 
katonája számára.

Az ÓICW összetett fegyver, amelynek fő része egy 
20 mm űrméretű, szekrénytáras öntöltő (félautomata) 
gránátvető, másik része pedig egy kompakt 5,56 mm-es 
gépkarabély. A gránátvető csak gázelvezetéses öntöltő 
üzemmódban tud működni. A fordított elrendezésű fegy
ver szekrénytára a tusához csatlakozik. A gránátvető hu- 
zagolt csövű, így mintegy 1000 m távolságig pontosan le
het vele tüzelni. A szabványos kivitelű fegyvernél a grá
nátvető tűzvezető berendezései a gépkarabély részen 
helyezkednek el, ideértve az elsütőbillentyűt is, amely 
mindkét fegyverrészt működteti. Lehetséges, hogy a ké
sőbbiekben egy új alsóágyat fejlesztenek ki a gránátvető
höz, és akkor önállóan lehet alkalmazni a gépkarabély 
rész csatlakoztatása nélkül. A gránátvető felső részét úgy 
alakították ki, hogy kompatibilis legyen a célmegjelölő és 
tűzvezető rendszerrel annak érdekében, hogy az progra
mozni tudja a 20 mm-es gránátok gyújtóit.

A gránátokat HEAB (High Explosive Air Brusting) rövidí
téssel jelölik, ami értelmező fordításban közelségi gyújtós 
repesz-romboló. A gránátnak kettős működésű gyújtója 
van: egyrészt csapódógyújtó, másrészt különleges műkö
désű közelségi gyújtó. Ez utóbbiként előre beprogramozva 
működteti a robbanófejet az adott távolságon, amelyet a 
gránát röppályáján a forgások száma ad meg. Ez az eljá
rás lehetővé teszi a cél megsemmisítését pontos becsapó
dás nélkül a repesz-romboló gránát robbanó, illetve re- 
peszhatása következtében. Ez a hatás nagy előnyt jelent a 
jelenleg rendszerben lévő kézi lőfegyverekkel szemben, 
amelyeknél a cél megsemmisítéséhez pontos találat szük
séges, ez a fegyver viszont ily módon nagyobb célzási hi
bákat enged meg. További előny, hogy képes megsemmi
síteni a fedett vagy lövészárokban lévő célokat. Ezenkívül 
hatásossága nem függ a becsapódási sebességtől, mint a 
hagyományos kézi lőfegyvereknél, és nem csökken a lőtá- 
volság növekedésével sem. A gyújtó beállítható úgy is, 
hogy egy fal vagy fémlemez átütése után robbanjon. Ez a 
képesség nagyon előnyös a harmadik világ nyomornegye
deiben, ahol gyakran elhagyott vagy elbitorolt szállítókon
ténerekből építkeznek. A rendszer hátránya viszont az 
elektronikus gyújtó rendkívüli összetettsége, bonyolultsá
ga, ami nagymértékben megdrágítja az egyes lövedékek 
árát. A jelenlegi fejlesztési szakaszban ennek a gránátnak 
mintegy 25 USD az ára, és nem tudható, mennyi lesz, ha 
az eszközt rendszeresítik. A jelenlegi megoldás szerint a 
gránát két kis repesz-romboló robbanófejből áll, amelyek a 
lövedék elülső és hátulsó részén vannak. A két robbanófej 
között található az elektronikus gyújtóberendezés. Ha te
kintetbe vesszük, hogy a HEAB a 20 mm-es gránátvető el
sődleges lövedéke, elérhető olcsóbb ár is, amennyiben a

közvetlen találatra csak az üreges töltetű 20 mm-es pán
céltörő gránátot használják, amely alkalmas fegyver köny- 
nyű páncélzatú és megerősített célok ellen. A 20x28 mm- 
es gránáthoz négyféle gyújtót terveznek:

-  Közelségi gyújtó (a tűzvezető rendszer adatai alapján 
működik)

-  Csapódógyújtó (önmegsemmisítővel, 30 m távolsá
gon túl alkalmazható)

-  Késleltetett gyújtó (ajtók vagy más könnyű célok át
ütése után lép működésbe)

-  Késleltetett gyújtó kis távolságra („Ablak” gyújtó -  
könnyű célok átütése után rövid [1,5 m] távolságon lép 
működésbe)

A fegyver másik része teljesen hagyományos, a rövid csö
vű fegyver a Heckler und Koch G36 gépkarabély módosí
tott változata. A hagyományos fegyverrésznek nincs tusa, 
nincs irányzéka, azonban veszély esetén önállóan is lehet 
alkalmazni önvédelmi fegyverként. Az egész rendszer ki
válóan alkalmazható közelharcban, mind támadó, mind 
védő fegyverként. A fegyverrendszer tűzváltója a gépka
rabély rész elsütőbillentyűjénél helyezkedik el.

Az egész fegyverrendszer legdrágább és legbonyolul
tabb része a célmegjelölő-tűzvezető rendszer, amely egy 
távcsöves video-irányzékból, hűtés nélküli infravörös 
hőképalkotó, éjjellátó berendezésből, lézertávmérőből és 
célmegjelölőből, valamint ballisztikai számítógépből áll. 
Ezeken kívül különböző illesztőberendezések csatlakoz
nak a gránátvetőhöz, valamint más külső rendszerekhez. 
A célmegjelölő-tűzvezető rendszer azonosítani tudja a 
célokat bármilyen fény-, illetve időjárási viszonyok között, 
meghatározza a cél távolságát, kiszámítja, illetve megje
leníti a céladatokat. így a gránátvetővel vagy a gépkara
béllyal tüzelni lehet az adott pontra. Az ismert céladatok 
átkerülnek a gránátvetőhöz, ahol a távolság a gránát 
gyújtóján beállítható. A tűzvezető számítógép meghibá
sodása esetén mind a gránátvetővel, mind pedig a дёр-

f. ábra: A fegyver alkalmazási helyzetben
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karabéllyal közvetlen irányzással lehet tüzelni. A fegyver 
irányzórendszerét csatlakoztatni lehet egy sisakra szerelt 
képalkotó berendezéshez is, megfelelő illesztő áramkö
rök segítségével. Ez a rendszer így lehetőséget ad a ka
tonának arra, hogy a feje és a teste fedezék mögött ma
radjon, és a fegyvert veszély esetén periszkópként alkal
mazza. Az összetett irányzók tömege közel 0,5 kg.

A kutatások és az ellenőrző vizsgálatok azt tanúsítják, 
hogy ez a fegyverrendszer közel ötször olyan hatásos, mint 
a jelenleg rendszerben lévő kézi lőfegyverek. Természete
sen még számos dolgot meg kell vizsgálni, elsősorban az 
elektronikai alkatrészek megbízhatóságát, de fontos ténye
ző még a fegyver tömege is és nem utolsó sorban az ár.

Néhány szakértő szkeptikusan fogalmaz az új fegyverrel 
kapcsolatban. Egyesek kifejtik, hogy koncepciója inkább 
evolúciós, mint forradalmian új elképzelés. Egyesíti magá
ban az ismert számítástechnikai és elektronikai eszközö
ket, és ezeket gépkarabéllyal és gránátvetővel ötvözi. A re- 
pesz-romboló töltet viszont olyan lehetőségeket realizál a 
korszerű elektronikai áramkörök révén, pontosság és gyúj
tóállítás terén, amelyek 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlenek 
lettek volna -  nyilatkozott a Jane’s kézifegyver-szakértője.

Kételyek merültek fel az elektronikai áramkörök meg
bízhatóságát tekintve, hogy mennyire fog ellenállni az 
esetleges ütődéseknek, nedvességnek. Ennek következ
tében a rendszerben tartás költsége igen nagy lesz. Ezt 
viszont a gyártók kétlik -  szerintük az adott költség nem 
lesz nagyobb, mint az egyes haderőnemeknél használt 
hasonló eszközök esetében.

Az amerikai hadvezetés 2006-ra 45 000 példány be
szerzését tervezte, hogy a szárazföldi elit csapatokat el

lássa. A fegyverek ára darabonként 10-12 000 USD le
het, illetve 25-30 USD az egyes gránátoké. Megdöbben
tő, hogy ez hússzorosa a rendszerben lévő M16 árának. 
A gyártók viszont kifejtik, hogy az M16 alapváltozata va
lóban 500 USD, de egy M203 gránátvetővel és hő
képalkotó irányzókkal már mintegy 29 000 USD.

Továbbá, ha digitális lézergiroszkóppal, hőképalkotó 
irányzókkal és lézer célmegjelölővel készletezik, ára 
35 000 USD lesz. Ehhez képest az OICW ára teljesen el
fogadható.

Műszaki adatok
Űrméret: 5,56 mm, 20 mm
Csőhossz: 250 mm, 460 mm
Teljes hossz: 890 mm
Teljes tömeg
üresen: cca. 5,5 kg
töltve: cca. 6,8 kg
Szekrénytár 20, ill. 30 db töltény
befogadóképessége: 6 db gránát

(A fegyvert a Haditechnika 2004/5. és 6. számában 
Egerszegi János cikkében részletesen ismertettük. Szerk.)

Amaczi Viktor

Szakirodalom eladó
Az oshawai kiadású

Magyar szárnyak évkönyv 1980-as évektől származó több példánya eladó
Tel.: 70 263 6003
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Űrtechnika

Uj utak -  a NASA újraformálódó űrprogramjának 
hatására megváltoznak a prioritások I. rész

Amerika űrtevékenységének jövője három alappilléren 
nyugodott. Ezek közül az első, az Integrált Űrszállítási 
Rendszer Terve (ISTP) a NASA felügyelete alá tartozik, 
és 2002 novemberében mutatták be a nyilvánosság előtt. 
A terv a jelenlegi űrrepülőgépek további használatára 
épül, de tartalmazza egy új űrrepülőgép (OSP) kifejlesz
tését is, beleértve természetesen az ehhez szükséges 
technológiai háttér kidolgozását is, mely lehetővé teszi 
különleges, újrafelhasználható hordozóeszközök megva
lósítását is. Az ISTP-program realizálása során a NASA 
folytatja az együttműködést az SLI-tervezetben eddig 
szerephez jutott partnereivel.

Költségvetési változások

A NASA 2003(FY)-as költségvetési tervezetét már meg
határozta a kongresszus, amikor az ISTP tervezetről el
hangzott a bejelentés. Az is nyilvánosságra került, hogy 
a NASA nem kíván további költségvetési juttatásokat az 
ISTP kezdeti finanszírozására, ehelyett azokat az össze
geket kívánja felhasználni, melyek a 2003-as évre vonat
kozóan rendelkezésére állnak.

A változtatások az átdolgozott, új hordozórakéták fej
lesztésére irányuló program (SLI) részeként valósul
nának meg. A 2003-as év költségvetésére vonatkozó vál
toztatási kérelmet a NASA akkori vezetője, Sean O’Keefe 
nyújtotta be George Bush elnök hivatalán keresztül. A 
változtatási kérelemben foglaltak egybecsengettek az 
....elnöki döntéssel, miszerint a NASA-nak a hordozóra
kéták fejlesztése során biztosítania kell, hogy a Nemzet
közi űrállomás (ISS) elérhesse a szerződésekben foglalt 
»mag-kész« konfigurációt, és magasabb szintű prioritást 
kaphassanak a tudományos kutatások.”

Az új Integrált Űrszállítási Rendszer Terv 165 millió dol
lár átcsoportosítását irányozza elő egyéb SLI programok
ból az SLI költségvetési keretén belül, mindenekelőtt új 
űrrepülőgép (OSP) megépítésére, valamint további 120 
millió dollárt fordítana erre a célra a harmadik generációs 
hordozórakéta-program keretéből, s egyben integrálná a 
programot az ISTP-be.

A 2003-as költségvetési év 882 millió dollárt irányoz elő 
az új űrrepülőgép „erőltetett fejlesztésére”, annak az új 
szállítóeszköznek, amelyet a „Nemzetközi Űrállomás kri
tikus elemeként” jelöltek meg. További 75 millió dollárt kí
vánnak fordítani biológiai és fizikai kutatóprogramokra, 
azért, hogy lehetővé tegyék tudományos kísérleti beren
dezéseknek feljuttatását az űrállomásra, további űrrepü
lőgépes utak beütemezésével.

Az emberes űrrepülési program további 1176 millió dol
lárt kapna. Ez az elképzelés csak abban az esetben kivi
telezhető, ha egyéb SLI-projektek költségvetését lecsök- 
kentik 3899 millió dollárról 1755 millióra. A csökkentések 
azzal a következménnyel járnak, hogy a teljes nagyságú,

új fejlesztésű, ismételten felhasználható hordozóeszkö
zök megépítése előtt további tudományos vizsgálatokat 
végeznek el. Ezenkívül további 661 millió dollárt vonná
nak el a harmadik generációs hordozórakéta-programtól 
az SLI költségvetéséhez az új generációs hordozórakéta
technológiák kifejlesztéséhez.

A NASA hosszabb távú költségvetési irányelveiben 
(2003-2007) szerepel további 1200 millió dollár átcso
portosítása az emberes űrrepülésekre. A Nemzetközi Űr
állomás 706 millió dollárt kapna olyan új berendezések 
feljuttatására és üzemeltetésére, melyek kifejlesztése 
hosszú ideig tart és fontos tudományos eredmények vár
hatók tőlük. Az űrrepülőgépes program további 470 millió 
dollárt kapna a rendszer élettartamának megnövelésére, 
így biztosítva az ISS működtetéséhez szükséges hátte
ret, valamint további űrrepülőgépes utakat az újabb tudo
mányos berendezések űrállomásra juttatására.

Ezek a pluszként beiktatott űrrepülőgépes utak idősza
konként jelentősen megnövelnék a Nemzetközi Űrállomás 
legénységének létszámát, lehetővé téve a tudományos kí
sérletek számának bővítését, mindaddig, amíg nem válik 
lehetségessé az űrállomás hatfőnyi személyzettel való 
működtetése. Ezek az elképzelések hosszabb távra szól
nak, és nem érintik a 2003-as költségvetési évet.

Néhány elemző úgy véli, hogy az Integrált Űrszállító 
Rendszer (ISTP) megteremtése legalább 9-13 milliárd 
dollárba kerül majd, s egyben javasolja, a NASA forduljon 
a kongresszushoz, hogy a 2010-es költségvetési évtől 
kezdődően ennek megfelelően emeljék fel a költségve
tését. Ha mindez megvalósulna, akkor a NASA költség-

1. ábra: Művészi ábrázolás a jelenlegi űrrepülőgépek egyiké
nek rakterében pihenő X-37-esről
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A hordozórakéták

2. ábra: A NASA egyik LSI (harmadik generációs hordozóra
kéta) koncepciója az új, teljes egészében felhasználható 
hordozórakétára

vetése végre jelentősen emelkedhetne három évtizedes 
mélyrepülést követően.

Mostanában a NASA-nak azzal is szembesülnie kell, 
hogy az Állami Számvevőszék (GAO) minden egyes, az 
ISTP-vel kapcsolatos kiadását ellenőrzi, már a tervezés 
szintjén is, azt, hogy a kért összeg valóban elegendő-e a 
megjelölt célok megvalósítására. A GAO meglehetősen 
súlyos kritikát fogalmazott meg a NASA Nemzetközi Űr
állomással kapcsolatos költségvetési eljárásait illetően, 
sőt, nyilvánosságra hozta, az Amerika Űrhivatal nem ké
pes hatékonyan működtetni és finanszírozni hosszú távú 
űrprogramokat.

Az ISTP keretén belül a NASA, tervei szerint, szeretne ki
fejleszteni egy olyan pilótás űrrepülőgépet, mely egy sok
rétűen alkalmazható, egyszer használatos hordozóraké
tán (ELV) indulna az űrbe. Ez a döntés főként az SLI meg
valósításában részt vevő szerződéses partnerek javasla
tára született, főleg azért, mert az SLI keretében eredeti
leg tervezett űreszközök túlságosan sokba kerülnének a 
NASA által jelenleg finanszírozott tervezetek fényében.

A legvalószínűbb hordozóeszköz az új űrrepülőgép 
hordozására a Boeing Delta-4-es rakétája lesz. Az elne
vezés valójában egy modulrendszerű hordozóeszköz
családot jelöl. A Delta-4 alapkiépítésben közepes telje
sítményű hordozórakéta, az első fokozatának hajtóműve 
(CBC) a Boeing Rocketdyne RS-68-as, a másodiké a 
Pratt and Whitney RL10B-2. A hordozórakéta ebben a ki
építésben 2003. március 10-én repült először.

Különböző kombinációkban építhető fel, több szilárd 
gyorsítófokozat (SRB) kapcsolható hozzá, ennek megfe
lelően három kiépítés létezik az alap-összeállítás mellett, 
a Delta-4 Közepes Plusz és a Delta-4 Nehéz változata. 
A Delta-4 Plusz első alkalommal a Cape Canaveral-i 
startkomplexum 37B jelű indítóállásáról 2002. november 
20-án került felbocsátásra. E repülés alkalmával a hordo
zórakétát két, az Allient Technologies által gyártott szilárd 
rakétafokozat is gyorsította, segítve a Eutelsat W -5 mű
hold geostacionárius átmeneti pályára állítását.

Ezen hordozórakétákat alkalmazva a NASA megtaka
ríthatja azokat a kiadásokat, melyek egy teljesen új hor
dozórakéta kifejlesztéséhez lennének szükségesek az 
ISTP keretén belül. Amennyiben Delta-4 rakéta szállíta
ná az új űrrepülőgépet (OSP), akkor megfelelően bizton
ságossá kellene tenni emberes repülések kivitelezésére.

Az orbitális űrrepülőgép

Az orosz visszatérő Szojuz-TMA űrkapszula és az egy
szer használatos Szojuz hordozórakéta kombinációja, 
valamint a teljes egészében megsemmisülő Progresz te
herszállító űrhajó koncepciója éles ellentétben áll a 
NASA mindkét feladatot ellátó űrrepülőgépes rendszeré
vel. Az űrrepülőgépek ugyanis az űrállomás szerkezeti

3. ábra: A NASA új tervei szerint a jelenleg üzemelő űrrepülőgépek fogják felszállítani a Nemzetközi Űrállomást elemeit, és biztosít
ják kiszolgálását. A képen az Endeavour űrrepülőgép látható a NASA által módosított Boing-747-es hátára erősítve 2002. június 28- 
án, kilenc nappal azután, hogy visszatért az űrállomáshoz irányult STS-111 jelű küldetésről
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4. ábra: Az X-38-as megérkezik a Dryden Repüléskutató 
Központba

elemeinek feljuttatása mellett különböző ellátási feladato
kat is teljesítenek jócskán belenyúlva következő dekád
ba, valószínűleg az űrrepülőgépek élettartamának végé
ig, mely nagyjából egybeesik a Nemzetközi Űrállomás 
élettartamával is.

Az űrrepülőgépek megbízhatóságának kérdése, misze
rint valamennyi emberes űrkísérletet használatukkal hajt
sanak végre, valamint az űrállomás szerkezetéből adódó
an várható élettartama arra késztette a NASA-t, hogy vizs
gálja felül pilótás űrkísérleteinek jövőjét. A vezetés nemré
gen megfogalmazott elképzelése szerint új űrrepülőgép 
szükséges rövid távon a jelenlegi űrrepülőgépes flotta tá
mogatására, a későbbiekben pedig a felváltására.

Szó sincs a Holdra való visszatérésről vagy az embe
res Mars-repülések beindításáról. Az új űrrepülőgép, az

5. ábra: Egy korai katonai terv, a hagyományos hordozóra
kéta csúcsára ültetett űrrepülőgépről. A Dynasoar program 
nem valósult meg

Integrált Űrszállítási Rendszer Terv keretében, egy vi
szonylag kicsiny és egyszerű felépítésű űreszköz lenne, 
melyet korszerű hordozórakéta indítana alacsony Föld 
körüli pályára. Az új űrrepülőgép (OSP) orbitális pályán 
való tevékenysége kimerülne a Nemzetközi Űrállomás
hoz indított, a szokásos személyzetcserét és hasznos 
terhet szállító repülésekben, valamint mentőeszközként 
is szolgálna; ezt a feladatot az orosz Szojuz-TMA űrhajó 
látja el jelenleg. Az OSP néhány napos, esetleg egyhe
tes, tudományos repüléseket is végrehajthat, az űrállo
máshoz való küldetésektől függetlenül.

Az OSP-vel szemben támasztott követelményeket há
rom részletben hozzák nyilvánosságra. Az 1-es szint kö
vetelményeit éppen átdolgozták, eltávolítva az adatok kö
zül bizonyos statisztikai elemzéseket az új űrrepülőgép 
megbízhatóságával kapcsolatban, mielőtt továbbították 
volna az elképzeléseket a NASA vezetője, Sean O'Keefe 
számára, 2003. január 31-én. Az eredeti elképzelések 
szerint a terveket 2003. február 3-án ismertették volna 
meg a nagyközönséggel, az esemény azonban csúszást 
szenvedett a Columbia február 1-jei elvesztése miatt; 
mindeközben O'Keefe felkérte a NASA Fred Gregory ál
tal vezetett Végrehajtó Tanácsát, hogy ismét dolgozzák 
át az 1 -es szintre vonatkozó megfogalmazásokat a tragé
dia fényében.

A tanácsadó testület tagjai azonban úgy határoztak, 
semmiféle változtatásra nincs szükség az Integrált Űr
szállítási Rendszer Tervén belül az új űrrepülőgépre vo
natkozó 1-es szintű elvárások vonatkozásában, ezért az 
anyagot 2003. február 18-án nyilvánosságra hozták. A 
sajtónak ezzel kapcsolatban Fred Gregory a következő
ket nyilatkozta:

„Igen fontos lépéshez érkeztünk el a Integrált Űrszállí
tási Rendszer Tervének megvalósítása során. Az új orbi
tális űrrepülőgép (OSP) biztosítani fogja számunka azt az 
alkalmazkodóképességet és hatékonyságot, mely a 
Nemzetközi Űrállomásra való személyzet feljuttatásához, 
a személyzet visszaszállításához, mentőeszközként való 
használathoz, valamint a kiszolgálórepülésekhez szüksé
ges. Ezek a kezdeti elvárások segítenek nekünk körvo
nalazni azzal a majdani komplett és összetett rendszerrel 
szemben támasztott konkrét igényeket, mely ténylegesen 
képes lesz jelenlegi űrrepülőgépes flottánk felváltására.

A 1-es szint elvárásrendszere

A repülések célja

Az űreszköz(ök)nek eleget kell tennie az Egyesült Álla
moknak a Nemzetközi Űrállomás kiszolgálási kötelezett
ségeinek; mentőegységként, legénység- és teherszállító 
eszközként kell működnie.

Elvárások

A rendszernek, mely több űreszközt is tartalmazhat, 
mentési feladatokat is el kell tudni látnia (beleértve sür
gős orvosi esetet vagy pedig az űrállomás vészelhagyá
sát) a legalább négytagú űrállomás-személyzet számára 
(mihelyt lehetséges, de nem később mint 2010-ben). A 
rendszernek el kell tudni látnia a személyzet romlott 
egészségi állapotú, beteg vagy sérült tagjainak biztonsá
gos mentését; biztosítani kell, adott esetben a visszaté
résig, az űreszköz fedélzetén az orvosi ellátást, akár 24 
órás időtartamban is. A személyzet tagjainak nem szük
séges túlnyomásos öltözéket viselni a fedélzeten, az űr
eszköz felépítése és berendezései azonban biztosítják a
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6. ábra: A 10 m hosszú, 5 m fesztávolságú, 2,3x 1,3 méte
res rakodótérrel rendelkező X-37-es űrrepülőgép orbitális 
pályán

túlnyomásos öltözet viselhetőségét is, amennyiben a 
helyzet súlyos.

Az űreszköznek képesnek kell lennie gyorsan elválnia 
a Nemzetközi Űrállomástól vészhelyzet esetén, majd 
visszatérni a Földre.

A rendszer számára támasztott biztonsági követelmé
nyek a legénység mentése esetén:

Feleljen meg (a meghatározás szerint a „kompletten ki
fejlesztett űreszköz legyen képes megfelelni”) a célként 
meqjelöl 98%-os biztonságnak, a minimális elvárás 
95%-os.

A kockázat a legénység tagjainak elvesztésére, nagy 
biztonsággal alacsonyabb lesz, mint a mentés céljára je
lenleg használt Szojuz űrhajóké. A rendszernek el kell 
tudni látni a személyzetszállítási feladatokat legalább 
négy űrhajós számára, a Nemzetközi Űrállomáshoz és 
vissza, mihelyt lehetséges, de nem később, mint 2012-re. 
Biztonsági követelmények a rendszerrel szemben sze
mélyszállítás esetén: a kockázat a személyzet elveszté
sére nagy bizonyossággal alacsonyabb lesz, mint a je
lenleg üzemelő űrrepülőgép személyzetszállító küldeté
sei során.

A rendszert úgy tervezik, hogy üzemeltetése a lehető 
legkevesebbe kerüljön.

A rendszernek illeszkednie kell a Nemzetközi Űrállo
más által elvárt, a látogatásokra és az összekapcsolásra 
vonatkozó követelményekhez. A jelenleg üzemelő űrre-

7. ábra: Fantáziarajz a Nemzetközi Űrállomás felé közelítő 
X-37-es űrrepülőgépről

pülőgépes rendszerhez képest az új űrrepülőgépeknek 
kevesebb idő alatt kell végrehajtaniuk a startfelkészítést 
és a repülést, valamint az elvárható repüléseik számát is 
fokozni kell.

Összehasonlítva a jelenlegi űrrepülőgépekkel, az új 
rendszernek nagyobb orbitális manőverezőképességgel 
kell rendelkeznie.

Üzemeltetési koncepció

Az űreszköz(öke)t elsősorban korszerű, egyszer használa
tos hordozórakétával kell felbocsátani. A rendszernek leg
alább 2020-ig üzemelnie kell. Azonban áttervezésével biz
tosítható ezen az időponton túl terjedő üzemeltetése is.

A NASA elképzelése szerint a rendszer személyzet
szállítást, illetve -mentést végző elemei ugyanazon típu
sú űreszköz a célnak megfelelő, módosított változatát je
lenthetik.

A rendszernek folyamatosan képesnek kell lennie a te
herszállítási feladatok ellátására a Nemzetközi Űrállo
másra és vissza, emellett minimális tudományos felada
tokat és a Nemzetközi Űrállomás normális ütemben tör
ténő személycseréjét is (4-6 hónapos periódusonként) 
végre kell hajtania.

Az Orbitális Űrrepülőgép Program Irodájának jóvá kell 
hagynia mindenféle változtatási igényt az 1-es szint elvá
rási rendszerével szemben, és továbbítania kell a NASA 
Végrehajtó Tanácsa felé.

Az orbitális űrrepülőgép felépítése a már jelenleg is 
vagy pedig a közeljövőben elérhető technológián alapul. 
A technológiai kísérleti berendezéseken jelenleg még ren
delkezésre nem álló megoldásokat az X-gépeken fogják 
kipróbálni. Azokat a technológiai megoldásokat, melyeket 
az új hordozórakéták kifejlesztése során eddig megvalósí
tottak, szintén alkalmazhatják az új űrrepülőgéphez.

A NASA szerződést kötött a Boeing vállalattal, hogy az 
X-37-es gépet felhasználva tesztelje az új fejlesztéseket, 
beleértve a hővédelmet, valamint a megközelítési és le
szállási technikákat, mely elemeket esetleg az OSP-nél is 
alkalmazni fognak. A Lockheed Martin is szerződéshez ju
tott, az ő feladatuk egy olyan mentőrendszer kifejlesztése, 
mely az új űrrepülőgépet leválasztja a hordozórakétájáról 
-  abban az esetben, ha a rakétán valamilyen katasztrófá
val fenyegető hiba észlelhető s a legénység biztonság
ban vissza tud általa térni a földre. A Boeing Rocketdyne 
elkészített egy kb. 100 000 kg tolóerőt szolgáltató rakéta
hajtóművet a kilövőállás elhagyása céljából (PAD). A ter
vek szerint hét kísérletet fognak végrehajtani demonstrá- 
lási célokkal, miszerint az új menekülő- és kereső-mentő 
rendszer megfelel a jövő űrrepülőgépétől elvártaknak.

Az új űrrepülőgép megvalósításához szükséges tech
nológiai megoldásokat és a megbízhatóságuk igazolását 
legkésőbb 2006-ig meg kell valósítani abban az esetben, 
ha a Nemzetközi Űrállomás mentőegységeként (CRV) 
szeretnék már 2010-ben használni, 2012-től pedig üzem
szerű körülmények között, az 1-es szint elvárásainak 
megfelelően.

A 2-es szint követelményrendszere az orbitális űrrepü
lőgéppel szemben jelenleg kidolgozás alatt áll. Ezek a 
tervek a Rendszerrel szembeni elvárások (SRD) címet vi
selő dokumentumban fognak megjelenni, az elképzelé
sek szerint 2003 vége előtt.

(folytatjuk)

A Spaceflight 2003. júniusi száma cikkének nyomán
fordította: Aranyi László
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A szovjet űrkutatás kulisszatitkaiból
A Zenyit-család története

A Zenyit katonai felderítőholdak és a Vosztok űrhajók kö
zös őstől származnak. Az előbbiekről részletesebben ír
tunk a Haditechnika 1995/2-es számában, az utóbbiakról 
lényegében mindent tudunk. Mark Wade Encyclopedia 
Astronautica című weboldala alapján új adatokkal gazda
gíthatjuk a szovjet fotó-felderítő holdak történetét, fejlő
dését a korai szakasztól kezdve napjainkig.

A Zenyit felderítőholdak pályafutása a koroljovi irodában 
1956. január 30-án kezdődött. Szűk két esztendővel ké
sőbb, a sikeres Szputnyikok után Szergej Koroljov már 
erőteljesen szorgalmazta az ember űrrepülésének elsőd
leges fontossággal bíró megvalósítását. Korábban 
VR-190-es kódnéven létezett ugyan a német V-2 nyo
mán megépített R-2-es, valamint V-5V rakétákon alapu
ló emberes űrrepülés („űrugrás”) terve, de a Szputnyiko- 
kat Föld körüli pályára állító R-7-es rakéták orbitális sike
re a háttérbe szorította a ballisztikus röppályán végrehaj
tandó kísérleteket.

Az 1956. január 30-án megkezdődött munkálatok 
alapján áprilisra készen voltak a tervek az újraindítható 
hajtóműhöz, májusban megszülettek a technikai felsze
relések tervei is. Az eredetileg felderítőhold koncepció
ja nagyjából június elejére össze is állt, magában foglal
va ugyan a Vosztok-programot, de továbbra is Zenyit 
név alatt.

Júliusban elkezdődtek a vizsgálatok egy olyan hővédő 
anyag előállítására, amely 1000-2000 Celsius-fok közöt
ti hőmérsékletnek is ellenáll. 1956 augusztusára el is ké
szültek ezek a tervek, majd októberben már a műhold fel
bocsátásának körülményeivel kezdtek el foglalkozni, be
leértve a visszatérő (leszálló) egység hővédelmét, a hi- 
perszonikus sebesség következtében fellépő aerodina
mikai tulajdonságok vizsgálatát és a megfelelő ejtőernyő
rendszer kidolgozását is. 1957 áprilisában a műholdat 
elektromos energiával ellátó napelemszárnyak tervezé
sét készítették elő.

A konkrét munkák az OKB-1 tervezőiroda 3-as részle
gében indultak meg 1957 elején Tyihonravov és 
Rjazanov vezetésével. Az első változatban kiemelkedő 
fontossággal bírt a műhold felszereléséből az ELINT típu
sú kamera és az orbitális pályáról visszatérő kúpos egy
ségben helyet foglaló filmkazetta.

Az első változat 1,5 tonnás műholddal számolt az R-7- 
es rakéta kapacitásához igazodva, de az egyméteres fó- 
kuszú kamera igényének megfelelően a tömeg később 
megháromszorozódott.

1957 márciusában folytatódtak a Zenyit műhold tanul
mányai, amelyben az egyes rendszereket -  szokás sze
rint -  kódnevekkel látták el: a Scsit (pajzs) elnevezést a 
katonai felderítő rendszerek kapták, az Osznova (Alap) 
fedőnév mögé a katonai felderítő felszereléseket, műsze
reket bújtatták el, míg a Jegyinij (Egységes) a katonai fel
derítő ellenőrző rendszerek kódneve lett.

1957. július 2-án Tyihonravov az alábbi pontokban ha
tározta meg a Zenyit fejlesztési feladatait:

• Az R-7-es rakéta háromfokozatúvá fejlesztése, na
gyobb specifikus impulzussal az első és a második fo

r «

1. Energiaellátó egység
2. Napelemek
3. A gömb alakú leszálló- 

egység, amely vissza
hozza a filmet a Földre

4. Vezénylő rádióantenna
5. Hideggáztartályok (hő

mérséklet-ellenőrző 
rendszer, nyomás)

6. Radar-magasságmérő
7. Műszaki egység
8. Orientációs hajtómű

9. Szilárd töltetű fékezőra
kéta

10. A hőkicserélő rendszer 
radiátorai

11. Felszerelések kerete
12. Infravörös horizontér

zékelő
13. Elektromos kábelköteg
14. Majak rádiórendszer

antenna

Mark Wade: Encyclopedia
Astronautica

1. ábra: A Zenyit-holdak általános felépítése, főbb részei

kozat hajtóművei részére, valamint tökéletesített irányí
tó- és hajtómű-kikapcsoló rendszerek, nagyobb pontos
ságú hajtómű-kapcsolások a Föld körüli pályán.

• A műholdak fedélzeti irányító és ellenőrző rendszerei
nek fejlesztése, hogy a Föld-felszín fotózásához szük
séges pontosságot elérjék.

• A műholdak ellenőrző rendszerének ELINT érzékelők
kel való felszerelése, gondoskodás a filmkazetták biz
tonságos leszállításáról a visszatérőegységben.

• A műholdak rádió adó- és vevőberendezéseinek fej
lesztése a visszatérőegység számára.

2. ábra: A Zenyit műhold nézeti/metszeti rajza
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1958 novemberében a Főtervezők Tanácsa megjelen
tetett egy tanulmányt „Munkálatok a pilótás űrhajó meg
alkotására” címmel, melyben jóváhagyták a Vosztok- 
program kombinálását a Zenyittel, de az előbbi elsőbbsé
gével és azzal a céllal, hogy olyan korán jusson szovjet 
ember a kozmoszba, ahogyan az csak lehetséges. Ez 
volt Szergej Koroljov főkonstruktőr akarata is, a katonák 
azonban ellenálltak.

1959 májusában az SzKP Központi Bizottsága és a Szov
jet Minisztertanács 569-234-es számú, „Munkálatok a felde
rítőhold és a pilótás űrhajó megvalósítására” című határoza
tában -  figyelembe véve a katonák elkeseredett harcát a 
Zenyitért -  hét hónappal elhalasztotta a végső döntést. A gi
gászok harcát egy magányos tervező kézenfekvő kérdése 
döntötte el: miért ne lehetne az alapkonstrukciót felderítő
holdként, illetve emberszállító űrhajóként is használni?

Ez volt a Zenyit-2 és -4  űrhajó, a Vosztok-tervre szab
va, és ez volt a vége az eredeti Zenyit-konfigurációnak. A 
katonák megkapták mindkét űrjármű visszatérési techni
kájának fejlesztését, amely magában foglalta a kereső
mentő szolgálat repülőgépeit, helikoptereit, valamint a 
kézi felszereléseket. Ebben az időben kb. 60% volt az 
esély arra, hogy az indítások kudarccal végződnek, és 
szükség lesz az űrhajós mentésére is.

Az 1959-ben megkezdődött fejlesztési munkákat 
Rjazanov vezette 1961-ig, ezután Cibin lett a terv vezető
je. Az űrjárműrészleget Jurij Frumkin, a távközlés-hírköz
lés részleget C. Szolovjov irányította a Zenyit-terv idején.

Az 1K prototípusból öt példányt bocsátottak fel 
Bajkonurból 1960 májusa és decembere között. A Föld kö
rüli pályára kijutottak Korabl-Szputnyik néven váltak ismert
té, a felrobbant űrhajók nevet és számot sem kaptak. Az öt 
kísérletből mindössze egy hozta meg a teljes sikert, de az 
űrverseny változatlan hevességgel folytatódott. 1961 márci

usában két 3KA űrhajó (Korabl-Szputnyik-4 és -5) már az 
ember űrrepülését készítette elő. A negyedik 3KA Vosztok 
már Gagarint vitte Föld körüli pályára, és még abban az év
ben Tyitov egynapos űrrepülését is ezzel a típussal érte el.

1961. február 22-én Usztyinov marsall vezetésével meg
kezdődött a fotó-felderítő műhold program felülvizsgálata, 
melyet ebben az időben még Vosztok-2 és -4  néven illet
tek. Az OKB-1-nél harminc részleg dolgozott teljes mun
kaidőben a fotografikus, televíziós és radarberendezése
ken, de Koroljov már tudta, hogy 2-3 hónapos halasztásra 
lesz szükség. Rámutatott, hogy a Vosztok-1 visszatérő 
rendszerének sikeres kipróbálása után az első Vosztok-2 
típus indítására 1961. június-júliusában kerülhet sor. 
Usztyinov marsall kifejtette, hogy a szovjet honvédelmi mi
nisztérium kevés megértést tanúsít a különféle előírások, 
próbák iránt, nekik eredmények kellenek. Ennek ellenére a 
Vosztok-3 típus első indítását márciusra halasztották, két 
megkötéssel: két űrhajóval és az összes rendszert -  el
sődlegesen az életfenntartó rendszert (Vornonyin) és a ka- 
tapultülést (Alekszejev) -  ki kell próbálni a hónap folya
mán, az ember űrrepülése előtt. A következő megbeszé
lést február 27-ére tűzték ki, amelyre az űrhajóknak és az 
űrhajósoknak készen kellett állniuk a repülésre.

A figyelem most már a 2K űrhajó felé fordult. A 
Vosztok-8K72 háromfokozatú rakétát módosították a 
Zenyit részére Vosztok-8A92 néven. Az első start azon
ban a hordozórakéta 3. fokozatának hibája miatt kudarcot 
vallott 1961. december 11-én. Az APO-rendszer érzékel
te a gyújtás leállását, és beindította az önmegsemmisítő 
berendezést.

1962. január 18-án Szergej Koroljov levelet írt, mely
ben 8 darab új, Vosztok-3A típusú űrhajót kívánt meg
építtetni 1962-1963-ban. Elképzelése szerint ezek 
1100-1300 kg-mal lennének nehezebbek a Vosztok-2- 
nél, hordozórakétaként tehát csak a Voszhod-11A57 jö
hetne szóba, melyet eredetileg a Zenyit-4 részére ter
veztek. Az új űrhajók a Vosztok-2 (Zenyit-2) típussal haj
tanának végre összekapcsolási kísérleteket, oly módon, 
hogy csak az egyik űrhajóban lenne pilóta. Megkezdőd
nének az űrállomás előkísérletei, és ki lehetne próbálni 
azokat a rendszereket, amelyek majd a holdutazáshoz 
lesznek szükségesek. A szovjet légierő teljes mellszéles
séggel támogatta Koroljov elképzeléseit.

A második Zenyit-2 sikeresen elérte a Föld körüli pá
lyát 1962. április 26-án, Kozmosz-4 néven. Az orientáci
ós rendszer oxigéntartályának szivárgása miatt idő előtti 
visszatérésre került sor a repülés harmadik napján. A vi
szontagságos leszállás megkímélte a fotóanyagot, a 
Bajkál rendszer használata a kísérleti repülések alatt 
folytatódhatott. A 13 próbarepülésből három végződött 
kudarccal a hordozórakéta hibája miatt. A Zenyit vala
mennyi berendezését tesztelték, és a tapasztalatok birto
kában került sor a Bajkál lecserélésére.

1962. december 6-án a Szovjet Tudományos Akadé
mia űrkutatással foglalkozó osztálya felülvizsgálta a 
szovjet űrterveket 1963-64-re. Jóváhagyólag támogatták 
5-6 Luna holdszonda felbocsátását, beleértve a kb. 100 
kg-os tömegű, sima leszállást végrehajtó egységeket, va
lamint a holdfelszín térképezését a Hold körüli pályáról 
végző szondákat. További űrszondákat indítanának a 
Mars és a Vénusz felé, és a bolygókra való leszállás is a 
tervek között szerepelt. Két Zond-űrszonda 20 millió km- 
nyire a Földtől végezne kozmikus kutatásokat.

Föld körüli pályára 10 Zenyit fotó-felderítő holdat, 10- 
12 Vosztok pilótás űrhajót, 4-6 Szojuz-űrhajót és 10-12 
Kozmosz-holdat terveztek, ez utóbbiakat meteorológiai, 
távközlési, televíziós átviteltechnikai, valamint napfizikai 
és geológiai kutatási feladatokra.
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3. ábra: A Zenyit-2 műholdak leszállási övezetei Pleszick-i 
72°-73°-es repülőgépek esetén

4. ábra: A Zenyit-2 műholdak leszállási zónája 
Oroszországban és Kazahsztánban



Kamanyin tábornok jónak találta a programot, de kevés
nek az egy indítóállást és az egyszeri adatátvitelt néhány 
műholdról. A katonai program egyébként nem került módo
sításra, felülvizsgálatra, de a katonai terveket ettől kezdve 
a hadiipari bizottság koordinálta. Egy külön szakértői bi
zottságot hoztak létre a Szojuz-űrhajó terveihez.

Szmirnov és Koroljov írt egy levelet Usztyinov marsall
nak azt kérve, hogy nyolc új Vosztok-űrhajó építésére ke
rüljön sor. Egyébiránt szóba került 60 űrhajós kiképzése 
is a következő 2-3 évre, hogy a 8-10 egyéni (Vosztok) és 
a 7-8 többszemélyes (Szojuz) űrrepüléseket zökkenő- 
mentesen le lehessen bonyolítani.

1964. június 18-án a szovjet honvédelmi minisztérium 
tanulmányt adott ki „Katonai űrprogramok 1964-69.” cím
mel. A Rogyion J. Malinovszkij miniszter által jegyzett ki
advány magában foglalta az új, automatikus üzemmód
ban is dolgozó Zenyit-M (M = modernizált), a Szpiral űr
repülőgép, a Szojuz-R emberirányította katonai űrhajó 
és több más katonai űrjármű kifejlesztésének szükséges
ségét. A politikai erőviszonyokat tükrözően viszont töröl
ték Cselomej katonai űrjárművének tervét.

Időközben a tervezés és a gyártás központját Moszkva 
közeléből az OKB-1 No.3-as leányvállalatához, Szamará
ba helyezték át, D. I. Kozlov irányítása alá. Később egy 
önálló szervezet, а СКВ Központi Szerkesztői Iroda vette át 
az R-7-es rakétának és származékainak központi irányítá
sát. Ezzel а СКВ a szovjet katonai űrjárművek fő irányítója 
lett, és a 14-es számú Zenyit volt az első „új” űrhajó.

Amíg az első két Zenyitet Vosztok-8K72K rakétával in
dították az emberes Vosztok-űrhajókhoz hasonlóan, ad
dig 1962-től 1967-ig a Vosztok-8A92 változatot használ
ták. A Zenyit-2 megkapta a 11F61-es cikkszámot, és a 
Vosztok-8A92 rakétával együtt a szovjet hadsereg fegy
verzetéhez adoptálták a szovjet honvédelmi minisztérium 
1964. március 10-én kelt, 0045-ös számú dekrétumával. 
1967-től több Zenyit-2-es indítását áttették az északi 
Pleszeck űrbázisra, hogy az erősebb Voszhod-11 A57-es 
rakétával a nagyobb hajlásszögű pályát elérhessék. Az 
1967/0015-ös dekrétum a Zenyit-komplexum felépítése 
mellett rendelkezett az újabb APO-4B önmegsemmisítő 
berendezés létrehozásáról is.

A Zenyit nagy karriert futott be. Átalakított és moderni
zált változatai (Voszhod-KV, Reszursz, Foton stb.) többtu
catnyi példányban repültek, és repülnek mind a mai napig.

A Zenyitek technikai adatai

Zenyit-2 (11F61)

A 11F61-es cikkszámú Zenyit-család a következő válto
zatokat tartalmazta: 1K a prototípusok (Korabl-Szput- 
nyik—1 ?); а 2K és 4K a felderítőholdak (Zenyitek); а 3K a 
pilótás űrhajók (Vosztok-3...-6) jelölése lett.

Az egyeztetett követelmények szerint а 2K fotoap- 
parátusának fókusztávolsága nem lehetett kevesebb 
egy méternél, de a felső határt csak az űrkabin mérete 
korlátozta. Az elektronika olyan biztonsági rádiórend
szert is tartalmazott, amely biztosította, hogy a foto-te- 
levíziós képek és a program adatainak (időpont, hely

stb.) közlése csak a Szovjetunió területe felett történ
hessen. Ez nagyon sok problémát jelentett a fejlesztés
ben. A másodpercenként 8 kilométeres sebességgel 
haladó műholdnak a kívánt 10-15 m-es felbontású ké
pek elkészítéséhez a 200-400 km-es pályán nagy pon
tosságú mozgáskiegyenlítő rendszerre van szüksége. A 
Zenyitekhez először giroszkópos platformot terveztek, 
infravörös horizontérzékelőkkel, melyek kapcsolatban 
álltak az automatikus orientációs rendszerrel. Ugyan
ilyen mértékű technikai kihívást jelentett a földi állomás 
is, melynek komplex parancsait egy fedélzeti rendszer 
hajtotta végre.
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Trieste Airshow 2004

3. 4.

5.

1-2. ábra: Az ATR-42MP bemutatója
3. ábra: A parti őrség tűzoltóhajója
4. ábra: A Szu-26 műrepülés közben 
5-6. ábra: Az Agusta A 129 CBT harci helikopter bemutatója 
7. ábra: Agusta AB 212-es kutató-mentő helikopter

Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 12. oldalon. A szerk. Fotók: Baranyai László
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Simonyi óbester kitüntetései

5. ábra:

1. ábra:

2. ábra:

4. ábra: 7. ábra:

6. ábra:

1. ábra: Korabeli olajfestmény báró 
Simonyi József huszár ezredesről
2. ábra: A Mária Terézia Katonai Rend 
lovagkeresztje
3. ábra: A Hadseregkereszt
4. ábra: Az orosz Szent György Katonai 
Rend IV. osztálya
5. ábra: Az Arany Vitézségi Érdempénz
6. ábra: A porosz Pour le Merité rend 
lovagkeresztje
7. ábra: A Lipót Rend középkeresztje

Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd az 58. oldalon. A szerk. Fotók: Merényi-Metzger Gábor
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4. ábra: HC-2 helikopter a hangárban

Az illusztrációkhoz vonatkozó cikket lásd a 79. oldalon. A szerk. Fotók: Figder Elemér
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A kassai repülőmúzeum



А к. u. к. Rába К I. és К II. vontatók (traktorok) alkalmazása és leírása

A Rába К I. vontató 1:5-ös léptékű modellje több nézetből
Az illusztrációkhoz vonatkozó cikket lásd az 69. oldalon. A szerk. Fotók: Haris Lajos
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Repülőgéptípusok az 1950-es évekből
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Az 11-10 Párduc csatarepülőgép az MN légierejének jelzéseivel (Grafika: Vincze Ferenc)



Repülőgéptípusok az 1950-es évekből
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Repülőgéptípusok az 1950-es évekből
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± 1 I I__ 1_ 1.

A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata V.

Ejtőernyős katona 1941-ben Délvidéken, és ejtőernyős 1939M háternyővel Grafika: Hadnagy Róbert
Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 81. oldalon. A szerk.
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Fontos szempont volt, hogy az űrkabin optikai rendsze
rei egy °C belső hőmérsékletet igényeltek, és a hőmér
séklet változása sem haladhatta meg a 0,1 fok/h értéket. 
Normál üzemmódban a Zenyit Napra volt tájolva, ezért 
egy hőkicserélő rendszerre volt szüksége.

A Vosztok és a Zenyit főbb különbségei a következőek:
• A Zenyitnek nagyobb, kúpos alakú a műszaki egysé

ge, és a hátsó részről hiányoznak a kommunikációs 
antennák.

• A Zenyit leszálló- és műszaki egységének nagyobb a 
tányérantennája, amelyen a biztonsági rádióparan
csokat veszi.

• A Zenyitben nincs az ember számára szükséges élet- 
fenntartó rendszer, és nem található benne katapult- 
ülés, valamint kézi ellenőrző rendszer sem.

• A Zenyitben különleges felderítő, telemetrikus és infor
mációs rendszerek, valamint saját rádióirányítású rend
szer is található, melyet nem használtak a Vosztok ese
tében. Ez gondoskodott a napi munkaprogramok feltöl
tése alatti, automatikus fényképezésről a célterület fe
lett, a földi irányítóállomások 5 perces engedélyével. Az 
összes kommunikáció természetesen titkosítva folyt.

A Zenyit rádiós ellenőrző rendszerének szerepéért két 
továbbfejlesztendő változat versenyzett: a Podsznyezs- 
nyik (Hóvirág), illetve a Kub (Kocka) rendszer. Ez utóbbit 
Koroljov OKB-1-es tervezőirodája fejlesztette ki. 
Moszkalenko marsallra hárult a döntés, aki maga elé ké
rette Koroljov és Csertok főkonstruktőröket. Koroljov szo
kása szerint próbált minél több munkát az OKB-1 részé
re megszerezni. Moszkalenko -  Koroljov kitűnő kapcsola
taira is tekintettel lévén -  nem tehetett mást: mindkét 
rendszert fejlesztésre javasolta. Végül Mihail Petelin főter
vező Podsznyezsnyik rendszere vesztett Armen Mnat- 
szoszkanian főtervező Kub rendszerével szemben. Az in
dok az volt, hogy az utóbbi közelebb áll a befejezéshez...

• Amíg a Vosztoknak csak a leszállás során volt szük
sége a megfelelő orientációra, addig a fotofelderítő 
tevékenység lebonyolításához háromtengelyes hely
zetbeállítás szükséges, azaz pontos pozíció a Föld 
körüli pályán, illetve a célterület precíz meghatározá
sa a Földön.

• A kabin belső hőmérsékletének szabályozása sokkal 
kritikusabb volt a Zenyit esetében, mint a Vosztok 
életfenntartó rendszerénél, a kamera optikájának ér
zékenysége miatt.

• A titkosság biztosításáról az APO-2 gondoskodott a 
Zenyit fedélzetén. Az APÓ automatikus önmegsem
misítő berendezés nemcsak földi parancsra, hanem 
akkor is megsemmisíthette az űrkabint, ha az például 
ellenséges (idegen) területen ér földet.

A gömb alakú űrkabin tartalmazta az összes klasszikus 
felderítőberendezést, a kamerákat, foto-televíziós és rá
diós rendszereket. A kamerákat az űrhajó hossztengelyé
re merőlegesen szerelték fel, az exponálás egy vagy két 
nagyobb nyíláson keresztül történt.

Az első Zenyiteket az egyméteres fókusztávolságú SZA- 
-20-as és a 20 cm-es SZA-10-es kamerákkal látták el. Besze
relésre került még a Bajkál foto-televíziós eszköz, a 
Kuszt-12M ELINT rádióberendezés (fejlesztette M. E. 
Zaszlavszkij). A Bajkált a Zenyit 1-4 és 7-8 szériaszámú pél
dányaiban használták, de a Kozmosz-4, -7, -9  és -15 sike
res próbarepülései után kiderült, hogy a Bajkál nem váltotta be 
a hozzáfűzött reményeket, hasonlóan az USA korai elektroop
tikai rendszeréhez, amelyet a SAMOS-holdaknál használtak. 
A Bajkált ejtették, és Ftor-2P néven egyesítették az SZA-20- 
as, az SZA-10-es kamerákat és a Kuszt-12M ELINT 
berendezést egyetlen rendszerben. Az új berendezés 1500 
képet készített 180-200 km-es magasságból, egy-egy kép
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60x60 km-es földfelszínt tartalmazott, tehát egy-egy repülés
nél 5,4 millió négyzetkilométeres területet örökített meg. A 
Krasznogorszk Gépgyár főmérnöke, Jurij V. Rjabuskin tervez
te kamera nemcsak a pálya síkjában, hanem attól akár derék
szögben eltérve is készíthetett felvételeket.

A Zenyitek már kezdettől fogva hordoztak egy kismére
tű kísérleti csomagot, a kozmikus por, illetve egyéb ré
szecskék mérése, észlelése érdekében. A 80-as számú 
Zenyiten repült először a Nauka szubszatellit. Ez a gömb 
alakú űrkabin elejére felszerelt tartály a repülés alatt bal
lasztként szolgált, majd a feladat befejezése után meg
kezdte önálló repülését. Több mint 40 Nauka került beve
tésre a Zenyit-2 és -2M űrhajókról.

A próbarepüléseknél a Zenyit-2 tömege 4610 és 4760 
kg között mozgott, míg a végleges változatnál a minimum 
tömeg nem ment 4700 kg alá, igaz, a maximum sem ha
ladta meg a 4740 kg-ot.

A Zenyitek tipikus pályaadatai: 65° hajlásszög 197-318 
km-es pályán, 51,8° hajlásszög 200-272 km-es pályán, 
72,8° hajlásszög 203-337 km-es pályán, 81,3° hajlás
szög 201-368 km-es pályán. Adatátviteli frekvencia (nyu
gati megfigyelés szerint): 19 995 MHz PDM, néha 19 990 
MHz PDM (pulse-duration modulated). Ezt a jelformátu
mot használták a szovjet űrjárművekben három évtize
den keresztül. A 20 MHz-es rövidhullámú rádió különle
ges CW-PDM módban üzemelt.

A rádió kis sávszélességet használt, miáltal a rádióho
rizonton túl is jól lehetett hallani. (Jó példák voltak erre a 
korai Szojuz-repülések). Ezt a jelenséget a „whispering 
gallery effect” okozta. Az ionoszféra rétegeiben terjedő 
jelek hosszúsága gyakran állandó volt hosszabb ideig, 
azután hirtelen elérte a maximumot. Ez az „ellenpont-ef
fektus” akkor észlelhető, amikor az űrhajót elhagyó rádió
hullámok a Föld másik oldalán találkoznak.

A Zenyitek átlagtömege 4720 kg volt, hordozórakéta
ként a Vosztok-8K72K, majd a Vosztok-8A92-es, végül 
a Voszhod-11A57-es típust használták.

Zenyit-4 (11F69)

A 11F69 cikkszámú Zenyit-4 volt a második generációs, 
nagy felbontású képeket készítő, foto-felderítő műhold
család a Zenyit-2 után. Tervezése 1964-ben fejeződött 
be. A nagy felbontású rendszer -  elődjéhez képest na
gyobb -  3 méteres fókusztávolságú kamerát tartalmazott, 
melyet a Kozlov irányította OKB-1 3. számú leányválla
latánál fejlesztettek ki. A Ftor-4 kameráját 1965-ben állí
tották szolgálatba, és a Csertok-Cibin főtervező kettőst 
bízták meg a repülési próbák vezetésével.

A Zenyit-4 tipikus pályaadatai: 65° hajlásszög 202-320 
km-es pályán, 51,8° hajlásszög 199-286 km-es pályán, 
72,8° hajlásszög 204-331 km-es pályán, 81,3° hajlás
szög 201-368 km-es pályán. Tervezett repülési idő: 8 
nap. Adatátviteli frekvencia (nyugati megfigyelés szerint): 
19 995 MHz PDM, néha 19 990 MHz PDM. Az átlagtö
meg 6300 kg volt a tipikus pályákon, hordozórakétaként 
a Voszhod-11A57-es típust használták.

Zenyit-4MK (11F692)

A 11F692-es cikkszámú modernizált, nagy felbontású 
képtechnikát alkalmazó, Föld körüli pályán manővere
zésre képes, két hangfrekvenciás telemetriával ellátott 
Zenyit-4MK műholdat 1969-ben állították szolgálatba.

A Zenyit-4MK tipikus pályaadatai: 62,8° hajlásszög 
180-325 km-es pályán (manőverezési lehetőség 170-315 km-

es pályára), 65° hajlásszög 205-300 km-es pályán (manővere
zési lehetőség 170-305 km-es pályára), 72,8° hajlásszög 
205-340 km-es pályán (manőverezési lehetőség 170-315 km- 
es pályán). Tervezett repülési idő: 12 vagy 14 nap. Adatátviteli 
frekvencia (nyugati megfigyelés szerint): 19 989 FSK; 39 978 
FSK; 232,0 PPM-AM. Az átlagtömeg 6300 kg volt a tipikus pá
lyákon, hordozórakétaként a Voszhod-11A57-es és a Szo- 
juz—11A511U típust használták.

Zenyit-4MKM (11F692M)

A 11 F692M-es cikkszámú modernizált, nagy felbontású kép
technikát alkalmazó, Föld körüli pályán manőverezésre ké
pes, két hangfrekvenciás telemetriával ellátott Zenyit-4MK 
műholdat 1977-ben állították szolgálatba. Valószínűleg a 
Zenyit-6  alacsony magasságban operáló változata.

A Zenyit-4MKM tipikus pályaadatai: 62,8° hajlásszög 
180-325 km-es pályán (manőverezési lehetőség 
170-315 km-es pályára), 65° hajlásszög 205-300 km-es 
pályán (manőverezési lehetőség 170-305 km-es pályá
ra), 72,8° hajlásszög 205-340 km-es pályán (manővere
zési lehetőség 170-315 km-es pályán). Tervezett repülé
si idő: 12 vagy 14 nap. Adatátviteli frekvencia (nyugati 
megfigyelés szerint): 19 989 FSK; 39 978 FSK; 232,0 
PPM-AM. Az átlagtömeg 6300 kg volt a tipikus pályákon, 
hordozórakétaként a Szojuz-11A511U típust használták.

Zenyit-4MKT (11F635) „Fram”

A 11F635-ÖS cikkszámú, a Vosztok-Zenyit űrhajó adaptáci
ójára épülő, távérzékelési felderítő holdat a Meteor-Priroda 
rendszer felváltására szánták, Reszursz néven. A fejleszté
si munkák a Szovjet Geodéziai és Térképészeti Minisztéri
umban Kozlov főtervező vezetésével 1972. december 21 -én 
kezdődtek el. A Zenyit-4MKT műholdat Priroda-3 kamerá
val látták el, amely 30-50 m széles tartományú fekete-fehér 
képek készítésére volt alkalmas, 20-30 méteres felbontás
ban. A fényképezési sáv szélessége 180 km, azaz 17 millió 
négyzetkilométeres területet ölel fel egy-egy repülés alatt. A 
kamerát a hadügyminisztérium Krasznogorszk Gépgyárban 
készíttette el, Jurij Kienkof irányításával, vezetésével.

A Zenyit-4MKT tipikus pályaadatai: 81,3° hajlásszög 
220-262 km-es pályán, 82,3° hajlásszög 215-252 km-es 
pályán. Tervezett repülési idő: 13 nap. Adatátviteli frek
venciák (nyugati megfigyelés szerint): 19 989 FSK; 39 
978 FSK; 232,0 PPM-AM. Az átlagtömeg 6300 kg volt a 
tipikus pályákon (teljes impulzus, delta-v: 42 m/s), hordo
zórakétaként a Szojuz-11A511 U típust használták.

Zenyit-6 (11F645) „U” -  univerzális

A 11F645-ÖS cikkszámú, a Zenyit űrhajó univerzális vál
tozatát két magassági tartományban használták, mind
kettőben nagy felbontású fotofelderítési feladattal. A pá
lyamanőverek a földtávolpont növelésében történtek.

A Zenyit-6  tipikus pályaadatai: 70,4° hajlásszög 
200-380 km-es pályán, 72,8° hajlásszög 200-380 km-es 
pályán. A pályamanőverek által elért új pálya mindkét haj
lásszög esetében: 360-415 km. Tervezett repülési idő: 
14 nap. Adatátviteli frekvenciák (nyugati megfigyelés 
szerint): 19 989 FSK; 39 978 FSK; 232,0 PPM-AM, illet
ve 19 989 FSK; 39 978 FSK; 231,5 PCM-FM. Az átlag
tömeg 6300 kg volt a tipikus pályákon, hordozórakéta
ként a Szojuz-11A511U, illetve két alkalommal a Szo- 
juz-11 A511 U2-es típust használták.
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Zenyit-8 (17F116) „Oblik”

A 17F116-os cikkszámú, a Vosztok-Zenyit űrhajó adaptáció
jára épülő, katonai-térképészeti felderítő holdat a Jantar-1 KF 
rendszer felváltására szánták. 1983-ban állt katonai szolgá
latba, és a 80-as évek végéig működött. A kamera Teleoir 
12MK teleobjektívet és 380T filmet használt. A célpontok 
megfigyelése egészen 40°-ig volt lehetséges az egyik oldalon 
a 230-380 km-es, illetve a 300-450 km-es pályán.

A Zenyit-8  tipikus pályaadatai: 70° hajlásszög 350-420 
km-es pályán. Tervezett repülési idő: 15 nap. Adatátviteli 
frekvenciák (nyugati megfigyelés szerint): 19 989 FSK;

39 978 FSK; 232,0 PPM-AM. Az átlagtömeg 6300 kg volt 
a tipikus pályákon, hordozórakétaként a Szo- 
juz-11A511U típust használták.

Egyes forrásokban utalás történt a Reszursz-F3 és a 
Zenyit-8  hasonlóságára, de megfigyelők szerint külsőre 
inkább a Reszursz-F1-re hasonlított. A KFA-3000 kame
rája 2 -3  méteres felbontást tett lehetővé. Két 
Reszursz-T repülés zajlott le 1993-94-ben Koz- 
mosz-2260 és Kozmosz-2281 néven, és ezek voltak a 
Zenyit-8  utolsó példányai.

Schuminszky Nándor

1848 -  Magyar fejlesztésű számítógépes játék
a szabadságharc hadműveleteiről

„Tábornok Úr! Honunkat az ellen árja ellepéssel fenyegeti, és mindenütt fel kell vennünk a harcot. Önnek a Bánságot kell biztosíta
nia. Tudom, Ön szívesebben vezetné rohamra huszárjait az ellen sorezredei ellen, minthogy szerb rablókat kergessen a kukoricás
ban, és Arad ostromával vesztegesse az idejét, de legyen türelmes, ha itt győz, nemesb feladatot kap. Én magam biztos vagyok ab
ban, hogy Önben napóleoni tálentum rejtezik, s nem hogy hadtestet, de egész hadsereget, sőt, egész véderőnket teheti az Ön ke
zébe a Nemzet. Addig legyen türelemmel, harcunk hosszú lesz, s Ön bizonyíthat.”

Az Oktatási Minisztérium megvette a játékot. Nekik köszönhetően az 1848-at és teljes leírását bárki ingyen letöltheti a világháló
ról. Cím: www.48.sulinet.hu

Sidonia Dedina
EDVARD BENES, A LIKVIDÁTOR
A második világháború Európában cseh földön ért véget. Az ottani német csapatok tették 
le utolsóként a fegyvert. Berlinben a harcok már befejeződtek, amikor kitört a prágai fel
kelés.

Amíg állt a III. Birodalom, a csehek tartózkodtak a fegyveres ellenállástól. (Heydrich bi
rodalmi helytartó meggyilkolása nem tartozik ide, mert nem helyi ügy volt, a brit titkosszol
gálat hajtotta végre.) 1945 májusában, a kapituláció után viszont megkezdődhetett a par
tizántevékenység -  a fogságba esett német katonák és a német származású civilek, fő
leg idősek, nők és gyerekek, valamint a vagyontárgyaik ellen. Bár a német megszállás 
alatt a csehek viszonylag jó körülmények közt és nyugodtan élhettek, a hirtelen megsza
porodó partizánok az állami vezetés hallgatólagos jóváhagyásával vadállati kegyetlen
séggel láttak neki a „bosszúállásnak”. Jellemző, hogy tetteik láttán néhány helyen a Vö
rös Hadsereg jobb érzésű tisztjei avatkoztak be az áldozatok védelmében. Közben, a töb
bi „felszabadított” kelet-európai országhoz hasonlóan -  úgy mint Magyarországon -  a 
háttérben, szovjet segítséggel máris megkezdődött a népi demokratikus államrend (ma
gyarán a kommunista diktatúra) kiépítése.

Az 1939 és 1946 közötti cseh történelem nem reklámozott részleteit kiteregető do
kumentumregény egy időrendi áttekintésen és az értékes kislexikonrészen kívül még 
az ún. Benes-dekrétumok szövegét is közreadja.

Korona Kiadó, Budapest, 2004 
447 oldal, bolti ára 2490 Ft

A kötet megvásárolható a 1111 Bp., Bartók Béla út 50. szám alatti Korona Könyvesboltban (tel: 386-0210), vagy megrendel
hető a kiadónál (1136 Bp., Balzac u. 39., tel: 239-4367, e-mail: koronakiado@koronakiado.hu, honlap: www.koronakiado.hu)

A Haditechnika korábbi, 1998-2004. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők:

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

М М М  futárhelikopterek 
a Magyar Néphadsereg hadrendjében I. rész

A Mi—1 helikopter kifejlesztése, leírása, szerkezeti felépítése

A helikopterekről általában

A repülőeszközök fel- és leszállásához általában felszál
lópályát üzemeltetnek. A hadtudomány, a technika (ben
ne a haditechnika) fejlődésével felmerült az igény olyan 
repülőszerkezet kialakítására, amely kiépített repülőtér 
nélkül is alkalmazható katonai és polgári feladatok végre
hajtására.

A történelem folyamán több neves feltaláló (polihisztor) 
foglalkozott légcsavarszárnyas repülőgép (helikopter) 
tervezésével. Hazánk neves konstruktőre, Asbóth Oszkár 
(1890-1960) több helikoptert is tervezett. Évekig folytak 
kísérletek különböző országokban a helikopterek tökéle
tesítésére, számtalan kísérletet hajtottak végre a prototí
pusokkal. A berepülések során nyert tapasztalatokat jól 
hasznosították a következő típusokon.

A Mi-1 helikopter fejlesztése

A Szovjetunióban -  számos többé-kevésbé sikeres kí
sérletet követően -  a CAGI (Központi Aero és Hidrodi
namikai Intézet) 1930 végére elkészítette a CAGI-1EA 
típusú helikoptert. A harmincas évek közepére számos 
helikopterkutató és tervezőrészleget fejlesztettek ki. A 
CAGI 1947-ben azt a feladatot kapta, hogy tervezzenek 
olyan könnyűhelikoptert, amely 2 -3  személy szállításá
ra képes. Abban az időben az intézet tervező-kísérleti 
irodájának Mihail Leontyevics Milj repülőmérnök volt a 
vezetője. A feladat megvalósítására három kiváló terv is 
született: a Milj tervezte GM-1 típus, I. P. Bartuhin B—11 
jelű konstrukciója és A. Sz. Jakovlev Jak-100 típusú he
likoptere.

A tervezőiroda a következő évben Tusinóba települt 
át. Milj mérnök ott folytatta tervezőmunkáját. A GM-1 
prototípusa 1948 őszén lett kész a kijevi repülőgépgyár
ban. A három megépített helikoptertípus közül ez lát
szott a legalkalmasabbnak a sorozatgyártásra. A GM-1- 
bői még két példány készült. Az elsőt Tusinóba szállítot
ták, és 1948 októberében elkezdték próbarepülését. A 
berepülőpilóta, M. K. Bajlakov 15 órát repült vele, több 
alkalommal is felszállt. Az utolsó kísérletnél 6200 méter 
magasságban a mechanizmus rendszerében megder
medt a kenőanyag, a fordulatszám jelentősen lecsök
kent, és a helikopter tengelye körüli forgásba kezdett. A 
helikoptervezető megpróbálta stabilizálni a repülőszer
kezetet, de nem sikerült, ezért elhagyta a gépet, amely 
így megsemmisült.

A második helikopteren sikeresen végrehajtották a 
szükséges módosításokat. A sérült Bajlakov helyett M. L. 
Gallaj berepülőpilóta tesztelte a helikoptert. 1949 áprili
sában a GM-1 típus készen állt az állami minősítővizs
gára. A kísérleti telepen a minősítőbizottság előtt manő

ver közben a földet érés előtti pillanatokban a gép hirte
len fordulóba kezdett és a földhöz csapódott. Bajlakov 
berepülőpilóta meghalt, a helikopter összetört. A kataszt
rófa a faroklégcsavar törése miatt következett be, he
gesztési hiba miatt túlmelegedés lépett fel, és ez törés
hez vezetett.

A harmadik példányon újabb módosításokat hajtottak 
végre. A helikopter berepülését V. V. Vinnyickij berepülő
pilóta végezte el. Agyári tesztelések (berepülések) során 
a helikopter teljesítménymutatói kedvezőek voltak. Ez
után a gépet átadták a katonai tudományos kutatóintézet
nek az állami berepülési program végrehajtása céljából. 
A további vizsgálatok tapasztalatai szükségessé tették a 
helikopter repülési csúcsmagasságának és sebességé
nek korlátozását. Amikor az állami vizsgálat minden elvá
rásának megfelelt, megkezdték az előkészületeket a tí
pus sorozatgyártására. A szériagyártásra átadott változat 
hivatalos típusjelzése Mi-1 lett.

A sorozatgyártás alatt is folytatódott a helikopter töké
letesítése. Megoldást nyert a forgószárny állásszöge és 
az emelőerő szinkron működtetése. Végrehajtották a for
gószárny szerkezeti átalakítását, módosították a 
forgószárnybekötéseket, majd megoldották a forgó- 
szárnylapátok megfelelő jégtelenítését is. Problémát oko
zott, hogy a szériában készült gépek motorjai csak 
150-200 órás üzemidővel rendelkeztek, ami kevésnek 
bizonyult.

Először a helikopterek szállítóváltozata készült el 
MÍ-1T típusjellel. Ennek alapján fejlesztették ki a Mi-1A 
helikoptert. Ez már több mindenben eltért az alaptípustól. 
A legjelentősebb változás az volt, hogy az AI-26V típusú 
motor javításközi üzemideje 600 órára emelkedett, 
ugyanakkor 23 literre növelték a feltölthető sűrített levegő 
mennyiségét. A gépet elektromosan vezérelhető trimm- 
rendszerrel látták el. A forgószárnyak megerősítve, válto
zó szelvénnyel készültek. Üzemidejük is jelentősen meg
növekedett. Minden géphez felszerelhető volt még egy 
160 literes üzemanyag-póttartály is.

A helikopternek készült kétkormányos oktató változata, 
mentő-, mezőgazdasági változata, illetve 1958-ban vízi 
üzemeltetésre is alkalmassá tették bálnavadászok részé
re. 1955-ben a Mi-1 gyártási dokumentációját licencszer
ződés alapján megkapta a lengyel ipar is. A Mi-1 A típus 
továbbfejlesztett változata Mi-1 M jelzéssel került alkalma
zásra. Ennél a változatnál már teljesen fémépítésű lett a 
forgószárny. Növekedett a kabin mérete. A vezérlése hid
raulikus rendszerrel történt. Ennek a típusnak a kétkormá
nyos változatát Mi-1 MU jelzéssel rendszeresítették.

A lengyelek a Mi-1 típus gyártása során rengeteg ap
róbb módosítást hajtottak végre, még 1963-ban is vezet
tek be újításokat. 1965-ben Lengyelországban befejezték 
a Mi-1 típusú helikopterek gyártását, majd áttértek a 
Mi-2 típus licencgyártására.
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A Mi-1M típusú helikopter szerkezeti felépítése Törzs

А М М М  típus egymotoros, egy forgószárnyas farok
légcsavarral ellátott, fémépítésű, több feladatra alkalmas 
könnyűhelikopter.

Főbb részei: törzs, forgószárny, farokrész, közlőmű, 
faroklégcsavar, futómű, motor és a hozzá kapcsolódó 
rendszerek.

30 HGSZA acélcsövekből hegesztett rácsszerkezet, 
amelyet 0,6- 0,8 mm vastagságú, alaktartó durállemezzel 
borítottak, amit kiegészítő elemek segítségével, lencsefe
jű szegecsekkel rögzítettek a vázhoz. Szerkezetileg há
rom részre tagolódik.

A mellső rész a rácsszerkezet első traktusához kap
csolódik. Alsó tartóihoz az orrfutó rugóstag perselyét he-

6

2. ábra: A MÍ-1M helikopter röntgenrajza
1. rádióberendezés: 2. olajtartály: 3. áttétel; 4. forgószárny; 5. faroklégcsavar, 6-7. a közbetéttengely áttételezése; 8. vízszintes ve
zérsík; 9. hajtótengely; 10. üzemanyagtartály; 11. olajhűtő; 12. közbetéttengely; 13. motor; 14. csomagtér; 15. helikoptervezető
ülés; 16. gázkar; 17. forgószárnyvezérlő kar; 18. hűtőlevegő-beömlő nyílás
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gesztették. A rácsszerkezethez tartók segítségével rögzí
tették a kabinvázat és az ülések bekötését. Az orr-rész 
felső részén van az akkumulátor, alul pedig az orrfutó fe
lett az FR-100 wattos gurulófényszóró. A vezetőfülke 
mindkét oldalán félig üvegezett, vész esetén ledobható 
ajtók találhatók. A kabinban a különböző változatoknak 
megfelelően helyezték el az üléseket. A vezetőülés min
dig balra, a kétkormányos kiképző gépeknél az oktató 
ülése mögötte jobbra, a futár változatnál pedig hátul ket
tős ülés van beépítve.

A törzs középső részét a kabintól 0,6 mm-es durál 
tűzfallal választották el. Egyik felén hang- és hőszige
telő, másik felén tűzálló anyaggal bélelték. A középső 
rész is két félre osztott: a motortérre, melyben a motor 
és segédberendezései, az olajhűtők, a forgószárnyfék 
és a függőleges tengely található. A másik egységben, 
a reduktortérben a VR-1 típusú főreduktort, a hossz- 
és keresztirányú vezérlés sodronyhuzalait, a 
faroklégcsavart vezérlő huzalokat, a stabilizátor ruda- 
zatait, a tűzoltópalackot és a DV-2 típusú ventilátort 
helyezték el.

A törzs hátsó részében található a hűtőventilátor, a 
benzintartály, a hátsó akkumulátortér, a csomagtér, vala
mint az RV-2 típusú adó-vevő.

A farokrész csőtörzse csonka kúp alakú, héjszerkezetű 
egység, mely 28 törzskeretből és hosszmerevítőből tevő
dik össze. Borítása 0,8 mm-es durállemez, amely maga 
is teherviselő. A különböző berendezések függesztésé- 
hez az 5, 10, 15 és a 24-es törzskereteket megerősítet
ték. A csőtörzs négy ponton csatlakozik a törzshöz. Bel
ső terében van a jégtelenítő rendszer szeszszivattyúja, 
és a szesztartálya, a kardántengely és csapágyazása, a 
stabilizátor, rudazata, a faroklégcsavart vezérlő sodrony
huzalok és az elektromos vezetékek kötege. Külső felü
letén az ARK-5 automata dúc, az RV-2 dipólantennái, a 
stabilizátorlapok, a GIK-1 típusú adó, illetve a nyitható és 
leszerelhető ellenőrző- és szerelőnyílások. A 
farokrészhez kapcsolódik a végrész, mely csonkakúp 
alakú 2 mm-es durállemezből készült teherviselő elem. 
Első része a közbetétreduktorhoz tíz db 8 mm-es csavar
ral, hátsó része pedig a farokreduktorhoz 6 db 8 mm-es 
csavarral kötődik. Belsejében található a végtengely- 
vezérlő sodronykötél és a gallánc.

A stabilizátor két félből áll, amelyeket két csapágyon 
mozgó csőtengely köt össze. Közepén vezérlőhimba ta
lálható, melynek segítségével a szerkezetet fölfelé 8 fok
ra, lefelé 7 fokra lehet kitéríteni. Felépítését tekintve főtar
tóból, ferde merevítő bordából, hosszmerevítőből és há
rom bordából áll. Borítása a belépőélen durál, hátul pedig 
vászon.

A közlőmű feladata a LIT-3 típusú csillagmotor for- 
gatónyomatékának átvitele a forgószárnyra (rotor) és 
a faroklégcsavarra. Részei: függőleges tengely (vége
in rugalmas tengelykapcsolókkal), forgószárnyfék, 
VR-1 típusú főreduktor, farok vagy kardántengely, 
közbetétreduktor, farokreduktor és faroktengely. A mo
tor főtengelyéről a főreduktoron keresztül a rotorhoz 
az áttételi viszony 1:0,113, a faroklégcsavarhoz pedig 
1:0,685.

Forgószárny, forgószárnyagy, faroklégcsavar

A forgószárny vagy rotor összekötő elemet képez a 
forgószárnyagyon keresztül a főreduktor tengelye és a 
forgószárnylapátok között. Vízszintes, függőleges és 
tengelyirányú csuklókkal látták el. Ez a bonyolult csuk
lórendszer biztosítja a forgószárnylapátok (3 db) moz
gatását és végső soron a helikopter kormányzását 
(manőverezését). A vízszintes csuklók a lapátok csap
kodó mozgását, a függőleges a lapátok síkjának előre- 
hátra elmozdulását biztosítják. A tengelyirányú csuklók 
a lapátok hossztengely körüli elforgatását teszik 
lehetővé. A forgószárnylapátok rendeltetése a felhajtó
erő és a vonóerő biztosítása, és az órajárásával ellen
tétes irányban forognak. A lapátok alakja az 1-14-es 
bordák között téglalap, majd folyamatosan keskenyedő 
trapézforma.

A forgószárnylapát 53 bordája bilincsekkel és forrasz
tással csatlakozik a főtartóhoz. A 27. és az 52. bordák kö
zött a belépőéi kőrisfából készült, és ott van a „flatter- 
súly”. A lapátok borítása a 2-26. számú bordák között fur
nérlemez, a kilépőéinél vászon. A 26-52. bordáig telje
sen furnér, szintén vászonborítással erősítve. A jegese- 
dés ellen a belépőélen 0,6 mm vastagságú acéllemez bo
rítást alkalmaztak. Ezen a jégtelenítő folyadék számára 
apró furatok találhatók. A belépőéi mentén szellőzőnyí
lások és merev trimmlap van.

A helikopter legfontosabb, egyben a legbonyolultabb 
szerkezeti eleme a forgószárnyrendszer. Alapvető ele
me a rotoragy, amelyhez rotorbedöntő szerkezet is tar
tozik. Tolórudazatok segítségével lehet változtatni a 
forgószárnyak állásszögét. Rudazat köti össze az álló 
belső tárcsát a külső forgó tárcsával. A belső tárcsa kö
rül golyókon gördülve a rotorral együtt forgómozgást 
végez a külső tárcsa. A rotorlapátok állásszög-változta
tásának egy módszere az úgynevezett ciklikus állás
szög-változtatás, mely a rotor forgássíkjának a kívánt 
irányba való bedöntését eredményezi. A másik mód
szer az egységes lapátállásszög változtatása. Ennek 
segítségével növeli vagy csökkenti a rotoron keletkező 
légerő nagyságát.

A faroklégcsavar VIS-306 típusú, 2,5 mm átmérőjű, 
háromlapátos tolólégcsavar, mely a forgószárny reaktív 
forgónyomatékának kiegyenlítésére, illetve a helikopter 
függőleges tengely körüli kormányzására szolgál. A 
faroklégcsavar-lapátok nemesített (edzett) „delta” és ere
deti fenyőfából készültek, vászonborítással és acélvég
ződéssel. A lapátok alakja trapéz.

Vezérlőberendezés

A helikoptert a kabinban lévő botkormány segítségével le
het a hossz- és kereszttengely, a lábkormány révén pedig 
a függőleges tengely körül kormányozni (vezérelni). A ve
zetőülés mellett a bal oldalon lévő egyesített gázkar (a 
gázkorrektorral) a forgószárny közös állásszög-vezérlését 
és ezzel egy időben a motor pillangószelepének nyitását, 
illetve zárását a stabilizátor állását működteti. A vezérlés
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kiegészítő berendezéseihez tartozik még a vezérlőauto
mata, a hossz- és keresztirányú mechanizmus, valamint a 
tengelykapcsoló és a forgószárny kézi működtető karjai.

Futómű

A futómű hárompontos, orrkerekes, nem behúzható. 
Nyomtávolsága 3,32 méter, tengelytávolsága 3 méter. A 
futószárakat a törzsrács felső csomópontjaihoz kötötték 
be, a kitámasztó dúcok a hátsó, alsó csomópontjaihoz 
csatlakoznak. Az orrfutó felfüggesztése a törzsrácsszer- 
kezet mellső, középső részén van. A futók rugózása 
olajpneumatikus. A helikopteren faroktámasz is található, 
amely szükség esetén a faroklégcsavar földbe ütközését 
akadályozza meg.

Motor

A motor típusa LIT-3. Héthengeres, egyfokozatú sűrítő
vei ellátott, folyékony tüzelőanyaggal (benzin) működő, 
négyütemű, léghűtéses csillagmotor. Speciálisan helikop
terben történő alkalmazás céljából fejlesztették ki. Hűté
se axiális hűtőventilátorral biztosított kényszer levegőhű
tés. A hengerekben 3-3 liter üzemanyag van.

A motor maximális teljesítménye 2150 fordulat/percnél 
422,6 kW, utazóteljesítménye 1860 fordulat/perc értéknél 
237 kW. Az előírás szerint B-91/115-ös repülőbenzinnel 
üzemelt. A motortest átmérője 1272 mm, hossza 1512 
mm, tömege a segédberendezések nélkül 450 kg.

A Mi—1 rendszerei

A tüzelőanyag-rendszer az üzemanyag tárolására, szállí
tására, illetve a keverék előállítására szolgál. A törzs hát
só részében van a 240 literes főtartály, a 702M típusú 
benzinszivattyú, a PN-1 befecskendező szivattyú, a nyo
más- és mennyiségadók és műszerek, szűrők, szelepek, 
csapok, szellőző és összekötő üzemanyag-csővezeté
kek. A géphez rendszeresítettek még egy db 160 literes 
póttartályt is.

A kenőrendszer a motor súrlódó alkatrészeinek kené
sét, illetve a reduktor tengelykapcsolójának olajozását 
végzi. A nagy igénybevételű részek kenése kényszer-, a 
kevésbé terhelt alkatrészeké szóróolajozással valósul 
meg. A kenéshez MSZ-20 típusú motorolajat használtak. 
A reduktorok zárt olajrendszerűek.

A levegőrendszer feladata a motor indítása és a futóke
rekek fékezése. Részei: AK-50M típusú kompresszor, 
15,3 literes levegőtartály, AD-50 típusú nyomásszabály
zó szelep, PN-1 típusú indító szivattyú. A rendszerhez

5. ábra: A 37. oldatszámú MÍ-1M helikopter

tartozik levegőelosztó, szelepek, szűrők, csővezetékek 
és földi feltöltőcsonk. A fék-levegőrendszer tartozéka 
még a PU-7 nyomáscsökkentő szelep, az összekötő 
csővezetékek, a kerékfékek a főfutókban és a fékműköd
tető kar. Rugózáshoz a futószárakban és a kitámasztó ru- 
dakban sűrített levegőtartályok vannak. A levegőrend
szer üzemi nyomása 4,9 atm.

Az elektromos rendszer hagyományos generátor-akku
mulátor energiaellátású 24 volt egyenáramú, egyvezeté
kes hálózat. Fő részei: GSZK-1500V típusú generátor, 
12-A-10 akkumulátor, szabályozó és szűrődoboz, háló
zati szűrők, KP-50D kontaktor, jelzőlámpák, elosztók, 
AZSZ kapcsolók és vezetékek.

A jégtelenítő rendszer a forgószárny, a faroklégcsavar, 
a szélvédő homloküveg jegesedésének megakadályozá
sára szolgál.

A tűzoltórendszer 4 db tűzjelző adóból, tűzjelző lámpá
ból, egy háromliteres tűzoltópalackból, működtető gomb
ból, piropatronból és két porlasztókoszorúból áll.

A hidraulika-rendszer a közös állásszög, valamint a 
hossz- és keresztirányú vezérlés munkahengereinek táp
lálására, illetve a szükséges erők létrehozására szolgál, 
csökkentve ezzel a botkormányra visszaható erőket.

A helikopter műszaki és teljesítményadatai

törzshossz: 12,1 m
teljes hossz: 17 m
magasság: 3,3 m

forgószárny átmérője: 14,346 m
súrolt felület: 161,56 m2
üres tömeg (futár változat): 1863 kg
sebesült száll, két utassal: 1911 kg
póttartállyal: 1874 kg

felszállósúly (futár vált.): 2358 kg

sebesült száll, két beteggel: 2406 kg
póttartállyal: 2406 kg
hasznos teher: 495 kg
sebesség földközelben: 170 km/h
sebesség 2000 m magasságon: 155 km/h

minimális sebesség: 40 km/h
hatótávolság: 380 km
hatótávolság póttartállyal: 550 km
max. repülési idő: 3 h 20 p (5 h 20 p)
csúcsmagasság: 3000 m
max. emelkedés: 5,7 méter/s
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Részei: tartály, szivattyú, fő- és kisegítő akkumulátor, 
OK-4 visszacsapószelepek, GA-77V típusú tehermente
sítők, nyomás adó-vevő, közös állásszögvezérlő munka
henger, a hossz- és keresztirányú vezérlés BU-50M típu
sú munkahengere és a tömblerkapcsoló.

A helikopterbe egy R-800 jelű, négycsatornás, URH- 
rendszerű, kristályvezérlésű rádióállomást építettek be, 
mely alkalmas a repülés során gép-gép, illetve föld és ég 
közötti összeköttetés biztosítására, minimálisan 500 mé
ter repülési magasságnál, 120-230 km távolságon belül. 
A gépben volt még ARK-5 típusú rádióiránytű, RV-2 rá
dió-magasságmérő és SZPU-2 rádiótelefon.
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Az MH Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred (egykoron 
a Honvéd Folyami Flottilla) az MH Támogató Ezred közre
működésével a 156. évfordulón ünnepélyes megemléke
zést, emlékműavatást, nyílt és toborzó napot tartott az új
pesti hadikikötőben.

A kikötőbe érkezőket állig felfegyverzett, terepszínű ruhá
ba öltöztetett matrózok fogadták. Rövid ellenőrzés után min
denki az érdeklődésének leginkább megfelelő technikai esz
közöket nézhette meg, próbálhatta ki. Legtöbben a megma
radt hadihajókat és az erre az alkalomra a kikötőbe érkezett 
rendőrségi és határőr kishajókat, a Vám- és Pénzügyőrség 
egykoron a Balti-tengeren szolgáló 20 éves, igen korszerű 
SCHARNEBECK naszádját tekintették meg. (A délszláv 
események idején Németország ajándéka volt 2 ilyen hajó, 
a másik a HANNOVER.)

Színvonalas bemutatót tartott a tűzoltóság -  sajnos egyet
len -  hajója is. A jelenlegi 4-5 szervezet összevonásával 
egy igen korszerű hajóparkkal rendelkező, egy kézben lévő 
(HM), gyorsreagálású folyamőrséget kellene létrehozni.

A gyönyörű idő ellenére az igen nagyszámú érdeklődőt 
lehangolta az egykoron nyüzsgő és hajókkal zsúfolt kikötő 
szinte kongó üressége.

A haditechnikai bemutatót T-72-es harckocsi, BTR-80-as 
és Mi-24-es helikopter színesítette, bár a vendégek, az egyko
ri flottillások, hajósok új hadihajókat szívesebben láttak volna, 
hiszen hadihajós napra jöttek. (Nagyon bíznak abban, hogy ez 
rövidesen be is következik. Szükség van rájuk, szerződések

1. ábra: A cikk szerzője a SCHARNEBECK fedélzetén

garantálják vizeink biztonságos hajózhatóságát, békében és 
háborús körülmények esetén is.) Igen sokan voltak kíváncsiak 
a tűzszerészek munkájára és technikai bemutatójára.

A Dunán, a Tiszán, hogy csak két legnagyobb folyónkat em
lítsem, mindig voltak hadihajósok a történelem folyamán. 
Feladat rengeteg volt, van és lesz is. A történelemből ismerjük 
a nándorfehérvári ütközetet, a Rákóczi-szabadságharcot, az 
1848-49-es eseményeket, amikor Kossuth kezdeményezésé
re felfegyverezték a gőzhajókat, és megépült a MÉSZÁROS 
LÁZÁR nevét viselő hadigőzös. A Tanácsköztársaság és az el-

2. ábra: A Duna megkoszorúzásáról visszatérő AM-22 
ÓBUDA

3. ábra: Vendéghajók tisztelgő látogatása
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4. ábra: Két flottillás matróz egyenruhában

BRESTVÁNSZKI JÓZSEF ORV 
KISS LŐRINC MTR.

7. ábra: A kiképzés során életüket vesztett bajtársak emlék
műve

9  A KIKÉPZÉS SOKÁN #  
ÉLETÜKET VESZTETT BAITARSAK

E m l é k l a p

1956 окт 24.-én 
Hősi halált halt matrózok 
NÉMET ISTVÁN ALHDGY 

TÁRNOKI GYŐZŐ »тост 
FARKAS JÁNO S АШОбт 

4  w

KISS LŐRINC 
PILLÉR ISTVÁN 
SZILÁGYI MIHÁLY 

1953-влн ÁCS GYÖRGY
MATYEK ISTVÁN 

1955-BEN KUTAl ENDRE
PRASZKÓ ISTVÁN 
GORA SÁNDOR 
BAT KI JÓ ZSEF 
TÓTH BÉLA 
MÁRKI PÉTER 
SOMOGYI LAJOS 
SIPOS BALÁZS 

1962-ben KISS JÓZSEF

8. ábra: Hadihajós parancsnokok koszorúznak

ső és a második világháború folyami harcait. Az elemekkel, ár
vizekkel, az aknákkal való küzdelmeket. Mind, mind bizonyíték 
arra, hogy szükség van jól kiképzett vízi haderőre, technikai 
eszközökre. A kiképzés és harci cselekmények során nagyon 
sokan vesztették életüket. Az elmúlt öt évtized néhány ismert 
hősi halottjának emlékművet avattak, melyen dr. Gáspár Tibor 
vörgy., az MH ÖHLTP parancsnoka és Bozsik Tibor nyá. ezds., 
a flottilla egykori parancsnoka mondott beszédet.

A beszédek elhangzása után különböző szervezetek, 
bajtársak, vendégek helyezték el a megemlékezés koszo
rúit, közben az AM-22 ÓBUDA aknamentesítő hajó a Du
na megkoszorúzása közben kürtszóval és díszsortűzzel 
tisztelgett a hősi halottak emlékének.

Gulyás Jenő
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6. ábra: Bozsik Tibor nyá. ezds., a flottilla volt parancsnoka 
ünnepi megemlékezését mondja



Simonyi óbester kitüntetései

A Haditechnika 2005. évi 1. számában 
már szó esett báró Simonyi József hu
szár ezredes szablyájáról. Az alábbi 
írásban -  kapcsolódva a fenti témához 
-  pedig Simonyi óbester kitüntetéseiről 
szeretnénk röviden szólni.

Báró Simonyi Józsefnek a budapesti 
Kerepesi úti -  vagy más néven Fiumei 
úti -  Nemzeti Sírkert 18/1. parcellájában 
található sírkövén a következő szövegű 
felirat olvasható: „Itt porlad / barbácsi és 
vitézvári / báró Simonyi József / »A leg
vitézebb huszár« / A wagrami, lipcsei, 
asperni csaták halhatatlan hőse / A 4 , 
számú cs. kir. Gréwen huszárezred volt 
parancsnoka / A Mária Terézia-rend vi
téze, az orosz Szent György / Rend és 
a Franczia Becsület-Rend lovagja, S 64 
/ más vitézségi rendjel tulajdonosa. / 
Szül. 1773. márczius 18. megh. 1832. 
augusztus 23. / Emléke minden magyar 
szívében örökké élni fog.”

A fenti sírfelirat azonban nem telje
sen felel meg a valóságnak. Simonyi 
óbester ugyanis nem rendelkezett és 
nem is rendelkezhetett 64 darab kato
nai rendjellel. Már csak azért sem, mi
vel a korabeli Európában összesen 
nem letézett ennyi hadi kitüntetés. Té
ves továbbá a felirat azon közlése is, 
mely szerint Simonyi a Francia Becsü
letrend -  melyet 1802-ben Napóleon 
még mint első konzul alapított -  lovag
ja lett volna.

Hogy honnan vette a sírkő készítője 
ezt az igen nagy számot, valamint a 
francia kitüntetést, nem tudjuk. A báró 
Simonyi család budapesti sírboltja már 
jóval az óbester halála után, 1913-ban 
készült. A famíliának ekkor már egyet
len tagja sem volt az élők sorában, La
jos fia 1894-ben, Katalin lánya pedig 
1898-ban hunyt el. (Magát a sírkövet 
egyébként báró Simonyi Lajos élettár
sa és egyben örököse, Pretzner 
Karolin állíttatta.)

Simonyi óbester fennmaradt hivatalos 
iratai, valamint az irodalmi feldolgozá
sok alapján „mindössze” nyolc kitünte
tés adományozásáról -  az egyiket két
szer nyerte el -  rendelkezünk egyértel
mű bizonyítékokkal. Lássuk, melyek is 
voltak ezek a rendjelek és kitüntetések:

1. Az osztrák Ezüst Vitézségi Ér
dempénz (1809-től Ezüst Vitézségi 
Érem), melyet 1789-ben II. József csá
szár alapított. A kitüntetést Simonyi -  
ekkor még Simon -  két ízben nyerte

el. Először 1790-ben II. József csá
szártól, majd másodszor 1792 au
gusztusában II. Ferenc német-római 
császártól -  a későbbi I. Ferenc oszt
rák császártól -  kapta meg, mint a 8. 
számú cs. kir. huszárezred alkáplára.

2. Az osztrák Arany Vitézségi Ér
dempénz (1809-től Arany Vitézségi 
Érem), melyet 1789-ben II. József csá
szár alapított. A kitüntetést 1797. 
szeptember 7-én nyerte el Simonyi -  
ekkor még Simon -  II. Ferenc német
római császártól, mint a 8. számú cs. 
kir. huszárezred őrmestere.

3. Az osztrák Mária Terézia Katonai 
Rend lovagkeresztje, melyet 1757-ben 
Mária Terézia császárnő alapított. 
Simonyi 1802. május 5-én nyerte el II. 
Ferenc német-római császártól mint a 
6. számú cs. kir. huszárezred főhadna
gya. A rendjel ünnepélyes átadására 
1802. május 13-án került sor.

4. Az orosz Szent György Katonai 
Rend IV. osztálya, melyet 1769-ben II. 
Katalin cárnő alapított. A kitüntetést -  
több forrás szerint is -  1813-ban nyerte 
el Simonyi I. Sándor cártól, mint a 4. 
számú cs. kir. huszárezred ezredese és 
parancsnoka, de a hivatalos okiratot 
csak 1819. június 4-én állíttatta ki a cár.

5. Az osztrák Lipót Rend középke
resztje, melyet 1808-ban I. Ferenc csá
szár alapított. A kitüntetést Simonyi 
1814. március 29-én nyerte el I. Ferenc 
császártól, mint a 4. számú cs. kir. hu
szárezred ezredese és parancsnoka.

6. Az osztrák Hadseregkereszt (más 
néven „Ágyú ke reszt”), melyet 1814- 
ben I. Ferenc császár alapított. A ki
tüntetés adományozásának pontos 
dátumát nem ismerjük, de Simonyi 
nagy valószínűséggel 1814 és 1815 
között nyerte el I. Ferenc császártól, 
mint a 4. számú cs. kir. huszárezred 
ezredese és parancsnoka.

7. A hesseni „Pour la vertu mili- 
taire” Rend középkeresztje, melyet 
1769-ben II. Frigyes tartománygróf 
alapított. A kitüntetést Simonyi 1815. 
január 24-én nyerte el I. Vilmos vá
lasztófejedelemtől, mint a 4. számú 
cs. kir. huszárezred ezredese és pa
rancsnoka.

8. A porosz „Pour le Merité” rend lo
vagkeresztje, melyet 1740-ben II. Fri
gyes király alapított. A kitüntetést -  
több forrás szerint is -  1815-ben nyer
te el Simonyi III. Frigyes Vilmos király
tól, mint a 4. számú cs. kir. huszárez
red ezredese és parancsnoka, de a hi

vatalos beiktatásra csak 1816. május 
2-án került sor.

Végezetül meg kell még említenünk, 
hogy báró Simonyi Józseftől -  az ellene 
lefolytatott hadbírósági eljárás végén -  
a fenti kitüntetéseket elkobozták, illetve 
a külföldi kitüntetések esetében meg
vonták azok viselési jogát. A Bécsben, 
1831. március 26-án kelt ítéletében -  
többek között -  ugyanis a következőket 
olvashatjuk: „Megfosztjuk a Lipótrend 
középkeresztjétől, a Mária Terézia Rend 
lovagkeresztjétől a vele járó nyugdíjjal 
együtt, az arany vitézségi éremtől és a 
vele kapcsolatos pótlékoktól, a Hadse
regkereszttől, attól a legfelsőbb enge
délytől, hogy külföldi rendjelet viseljen, 
úgy mint az orosz cári Szent György 
Rend 4. osztálya, a porosz királyi Szol
gálati Érdemrend, a hesseni választófe
jedelem Katonai Érdemrendje.”

Felhasznált irodalom

Hadtörténelmi Levéltár. VII. 228. Báró 
Simonyi Józsefre vonatkozó iratmáso
latok.

Magyar Országos Levéltár. R 306. 
5. csomó. 1. tétel. Báró Simonyi 
József ezredes családi és személyi 
iratai.
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Haditechnika-történet

A német FG 42-es automata puska

A második világháborús német fegyvergyártás talán legér
dekesebb terméke az FG 42-es automata puska. A gyár
tás során felmerült tapasztalatokat a későbbi fegyvereknél 
több cég is felhasználta. Fejlődési vonala az első világhá
borús Lewis könnyű géppuskától az amerikai M60-as ál
talános rendeltetésű géppuskáig vezethető végig.

Az univerzális deszantfegyver

A német egységeknél általánosan előforduló fegyverek a 
háború kezdete óta a K98k forgó-tolózáras puska, az 
MG34/MG42-es géppuska és az MP38/MP40-es gép
pisztoly. Ezek az eszközök tökéletesen megfeleltek a 
Wehrmacht által elvárt követelményeknek, így leváltásuk 
egyelőre nem volt napirenden. A légi szállítású egységek 
is ugyanezeket használták, ám a hadszíntéri tapasztala
tok nem voltak kedvezőek. Inkább egy olyan fegyverre 
lett volna szükségük, amelynek tűzereje megegyezik egy 
géppuskáéval, de mérete és tömege nem nagyobb egy 
karabélynál (akkoriban a karabély még a rövid csövű 
puskát jelentette). A hadvezetés felépítése abban eltért a 
szemben álló felek hadvezetésétől, hogy a légi szállítású 
egységek nem tartoztak a szárazföldi parancsnokság 
alá, hanem a légierő (Luftwaffe) speciális egységei vol
tak. így lehetővé vált, hogy a Wehrmachttól függetlenül ír
janak ki egy pályázatot az igényeiknek megfelelő fegyver 
előállítására. Végül a légügyi minisztérium megfogalmaz
ta a követelményeket egy nagy lőtávolságú, egyes és so
rozatlövések leadására alkalmas vállfegyver tervezésére, 
amely leválthatja a géppisztolyokat és a géppuskákat. Az 
alapkövetelmények között szerepelt a 7,92x57 mm-es 
Mauser lőszer alkalmazása, hogy lehetőség legyen min
den egyes lövésznél a maximális tűzerő biztosítására, 
minimális ellátási problémák mellett.

A pályázatra jelentkező cégek közül többet is bevon
tak a fejlesztésbe, ám csak a Krieghoff és a 
Ftheinmetall-Borsig cégek készítettek olyan prototípu
sokat, amelyek teljesítették a Luftwaffe elvárásait. A 
teszteket a Luftwaffe fegyverfejlesztési részlege végez
te Tarnewitzben 1942 közepén. A vizsgálat eredménye
képpen a Rheinmetall tervezetét hirdették ki győztes
nek. A prototípus Louis Stange, a türingiai Sömmerda 
gyár főnökének tervei alapján készült. A fegyver hivata
losan 1943-44 fordulóján mutatkozott be Fallschirm
jägergewehr 42, röviden FG 42 néven.

A konstrukció egy szilárd reteszelésű, forgó zárfejes 
rendszerű, a csőből elvezetett gáz felhasználásán alapu
ló gázdugattyús, ütőszeg típusú, kivehető táras, 
diopteres irányzókkal ellátott, egyes és sorozatlövések 
leadására alkalmas automata puska.

A műszaki megoldások tekintetében az azóta is jól 
bevált gázelvezetéses rendszert alkalmazza. A gázel
vezető furat a cső egyharmadánál kapott helyet. Ami
kor a lövedék elhagyja ezt, a lőporgázok egy része a

cső alatt elhelyezett gázhengerbe jut. A növekedő nyo
más hatására a gázdugattyú a fegyver hátsó része fe
lé kezd mozogni. A dugattyún lévő függőleges vonó
nyúlvány beakad a zártest spirális vájatába, így mozgá
sa közben elfordítja a zárat. A szilárd reteszelést a 
zártesten kialakított reteszelőbütykök biztosítják, me
lyek a forgás hatására fészkükből kifordulva oldják a 
kapcsolatot. A szabadon hátrasikló zárban lévő vonó- 
szerkezet kihúzza az üres hüvelyt a töltényűrből, majd 
a fegyver jobb oldalán található nyíláson kiveti. A zár- 
szerkezet mozgási energiáját egy csavarrugó nyeli el, 
amely ezután előre kezdi mozgatni a zárat és a dugaty- 
tyút. A következő lőszert a zár kitolja a tárból a töltény
űrbe. A zártest megállása után a dugattyú tovább mo
zog előre. A vonónyúlvány ismét elfordulásra kénysze
ríti a zárat, ami reteszelt helyzetbe kerül. A folyamat ez
után kezdődik elölről.

A fegyver egyik érdekes megoldása, hogy a kétféle tüze
lési módban eltérően működik. Egyes lövés leadásakor a 
zár minden lövés előtt zárt helyzetbe kerül, így védi a fegy
vert a szennyeződéstől. Sorozatlövés esetén az elsütőbil
lentyű elhúzása előtt a zár nyitott állapotban van, a lehető 
legkedvezőbb hűtési feltételeket biztosítva a szerkezeti 
elemek számára. Felépítését tekintve igen előnyös, hogy a 
lövő válla egy vonalba kerül a cső torkolatával, és minden 
lényeges elem (cső, zárszerkezet, tár, válltámasz) a fegy
ver súlypontjának vonalában van, így a lövés során kelet
kező hátrarúgás nem rántja fel annyira a fegyver elejét.

Gyártás

A fegyver hátsó részét (a betolható válltámasszal együtt) le
mezből sajtolták. A szilárdság növelése érdekében bordá
zott kialakítást alkalmaztak. Ebbe a részbe építették be a 
gázdugattyús szerkezet egy részét, aminek köszönhetően 
a cső rövidítése nélkül is lényegesen csökkent az FG 42-es 
hossza. A beszerelés megkönnyítése érdekében ezt a részt 
két félből készítették, melyeket később illesztettek össze. A 
középső rész (tárrögzítő, markolat, elsütőszerkezet-ház) 
forgácsolásos megmunkálással készült. A lemezből sajtolt 
markolatban kapott helyet az elsütőszerkezet, a tűzválasz- 
tó és biztonsági rendszerek (mint például az MP5 esetében
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2. ábra: A zárszerkezet a gázdugattyúval és a felhúzókarral

— —
4. ábra: A fegyver tokrésze felülről

is). Fából készített mellső markolat védte a lövő kezét a fel
forrósodott csőtől. Kézformájú alakja biztos fogást szavatol. 
A villaállványt lemezből sajtolták, és a cső alá függesztették, 
közvetlenül a mellső markolat elé. Úgy alakították ki, hogy 
zárt állapotában a behajtott bajonett hüvelyeként szolgál
jon. A csövet a tokrészbe csavarmenettel helyezték be, 
majd egy csapszeggel biztosították. Elejére egy kombinált 
lángrejtő csőszájféket kapott, de lehetőség volt a csőre sze
relhető toldat révén puskagránát indítására is. A lőszerellá
tást egy 20-as szekrénytár szolgáltatta, de 10-es tárak is 
készültek (elsősorban a mesterlövész verziókhoz).

Anyagproblémák és fejlesztés

A Rheinmetall által előállított prototípus krómacélból ké
szült. Ez a fegyvergyártásra kiválóan alkalmas ötvözet 
csak kis mennyiségben állt rendelkezésre, így amikor a 
légierő elhatározta 3000 példány csapatpróbára való le
gyártását, a követelmények között szerepelt, hogy a 
fegyvert mangánacélból kell gyártani. Mind a lőszereket,

mind pedig a fegyvert a Rheinmetall gyártotta. Hamar ki
derült, hogy nem képes időre leszállítani a kért mennyi
séget, ezért a megrendelést a Krieghoff-gyár kapta meg. 
Azonban ez a cég sem volt immunis az akkoriban a gyá
rakat sújtó nyersanyaghiánnyal szemben, így a gyártást 
1500-2000 darab elkészítése után leállították.

Ez a kényszerszünet nem volt haszontalan, mivel 
Krieghoff újra áttanulmányozta az FG 42 terveit. Felismerte, 
hogy a Rheinmetall terveiben szereplő gyártási eljárások és 
a kidolgozottság „németes precizitása”, a szűk tűrések miatt 
meglehetősen magas költséggel járnak. A kiadások csök
kentése és a megbízhatóság növelése érdekében néhány 
új változtatást eszközölt ki a fegyver felépítésében és a 
gyártási mechanizmusban. Ezek közül a leglényegesebbek:

• A bajonett és az irányzótömb rögzítését kicserélték.
• A villaállványt megerősítették és áthelyezték a cső ele

jére, így sorozatlövéskor nagyobb stabilitást nyújtott.
• A tusa laminált fából készült annak érdekében, hogy így 

is csökkentsék a felhasznált acél mennyiségét.
• A szennyeződések elkerülése érdekében egy rugós 

porvédő került a kivetőnyílásra.
• A biztosítókar a tűzváltókar mögé került.
• A markolat szögét megváltoztatták. Az eredeti meredek 

kialakítás helyett -  mai szemmel nézve -  hagyományo
sabbat alkalmaztak.

• A cső jobb hűtése érdekében kicserélték a mellső mar
kolatot. A korábbi verziók vékony furatokkal rendelkez
tek. Az új változaton 13 szélesebb furatot helyeztek el.

• A puskagránát indításához és a fegyver poros viszonyok 
közötti biztonságosabb működéséhez kapott egy nyomás- 
szabályzót, amellyel a hengerbe jutó gázmennyiséget sza
bályozták. A puskagránát indításakor ezt tejesen elzárják, 
maximálisan kihasználva a gázok nyomását. Elkoszolódott

36 The F im  Production FG42

F ront sg h t base A32
F ront eight blade A33
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24. R* 7 from fte farul edMtonerf D <Urt>TAI#4: *042 type D' weaver
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5. ábra: A cső és a tokrész a kezelőszervekkel
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6. ábra: Felül az FG 42 Mod. 1, alul a Krieghoff-féle változat

fegyvernél, amikor az ellenállás megnő, jobban megnyit
ják, így a dugattyú nagyobb erővel lökődik hátra, de a löve
déket nem gyorsítja a maximális sebességre.

Az egyik legfőbb módosítás a gyártástechnológiát érin
tette. Az eredeti FG 42-es költséges és időigényes forgá
csolási megmunkálása helyett a Krieghoff-féle fegyvert 
teljes egészében lemezből sajtolták. Ez a megoldás 
azonban csak úgy biztosított kellő szilárdságot, ha a tö
megét megnövelték. A módosítások ellenére sem volt 
gazdaságos a gyártás.

A csapatpróbák bebizonyították, hogy a fegyver megle
hetősen instabil viselkedésű, különösen sorozatlövések 
alkalmával. Ennek a problémának a kiküszöbölésére 
megnövelték a fegyver tömegét, és a tűzgyorsaságot 
900-ról 600 lövés/percre csökkentették. A további tesztek 
során azonban kiderült, hogy a kis csövű, kis tömegű, 
nagy tűzerejű fegyver stabilitása továbbra sem javult. A 
későbbi modellek így mindig elszenvedtek bizonyos mér-

7. ábra: Az FG 42 Mod.2 (Krieghoff-féle módosított változat) alkatrészrajza
1. Zártest, 2. Hüvelyvonó, 3. Ütőszegakasztó, 4. Csap, 5. Ütőszeg, 6. Ütőszegrugó vezető rugója, 7. Ütőszegrugó,
8. Zárókupak/Támaszték, 9. Lángrejtő/Csőszájfék, 10., 11. Irányzótömb, 12. Irányzótüske, 13. Rögzítőcsap, 14. Rögzítőcsap, 
15. Irányzékvédő, 16. Irányzók- és bajonettrögzítő, 17. Rögzítőfül, 18. Távtartó/Rögzítőtest, 19. Rögzítőcsap, 20. Rögzítőcsap, 
21. Bajonett, 22. Rögzítőretesz, 23. Zárókupak, 24. Helyzetbiztosító rugó, 25. Felhúzókar, 26. Gázdugattyú a vonónyúlvánnyal, 
27. Támasztógyűrű, 28. Helyretoló rugó, 29. Rugóvezető rúd, 30. Bal oldali villaállvány, 31. Jobb oldali villaállvány, 32. Rugóvezető, 
33. Helyzetbiztosító rugó, 34-35. Villaállvány rögzítése, 36. Menetes rögzítőgyűrű, 37. Gázhenger, 38. Gázátömlőfurat-burkolótest, 
39. Rögzítőgyűrű, 40. Rögzítőcsap, 41. Rögzítőcsap, 42. Rögzítőcsap, 43. Irányzótömb forgó része, 44. Támasztócsap, 
45. Rugóvezető, 46. Támasztórugó, 47. Irányzótömb álló része az irányzómenettel, 48. Rögzítőcsap, 49. Helyzetbiztosító rugó, 
50. Helyzetbiztosító rugó rögzítő eleme, 51. Markolat tokrésze, 52. Markolat borítása, 53. Borítást rögzítő csapok, 
54., 55. Elsütőemelő, 56. Rögzítőcsap, 57. Rögzítőcsap, 58. Távtartó, 59. Elsütőrúd, 60. Rögzítőcsap, 61. Rugóvezető, 
62. Elsütőbillentyű helyretoló rugója, 63. Elsütőbillentyű, 64. Rögzítőcsap, 65. Elsütőhimba, 66-67. A markolat két felét összekötő 
csapok, 68. Forgatógomb, 69. Rögzítőcsap, 71. Fordítókar, 72. Tűzváltó elem, 73. Tárkioldó test, 74. Rögzítőcsap, 75. Rögzítőcsap, 
76. Tárrögzítő, 77. Tárkioldó nyúlványa, 78. Felső porvédő lemez, 79. Alsó porvédő lemez, 80. Felső rögzítőcsap, 81. Alsó 
rögzítőcsap, 82. Tartócsapok, 83. Visszarúgástompító háza, 84. Helyzetbiztosító rugó, 85. Támasztóhenger, 86. Visszarúgástompító 
rugó, 87. Visszarúgástompító rugó, 88. Támaszték, 89. Támasztógyűrű, 90. Tok a csővel, 91. Mellső markolat, 92. Tusa
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tékű tömegnövelést. Ennek következtében az utolsó vál
tozatok majdnem egy kg-mal nehezebbek voltak az ere
deti Krieghoff-modelleknél. A gyártástechnológia és fegy
vertechnika több mint 50 éves fejlődésének ellenére a 
hasonló kategóriájú fegyverek stabilitását továbbra sem 
oldották meg. A nagy tűzerejű és kis tömegű automata 
fegyverek utolsó generációja, a FAL, az M14 és a G3 
még mindig szenvednek a sorozatlövés során fellépő in- 
stabilitás miatt. Léteznek ugyan hatásos visszarúgás
tompító megoldások (pl. AMP puskagránát indítására al
kalmas gépkarabély, Gepárd mesterlövész/romboló pus
kacsalád, WA-2000 mesterlövész puska, М2 nehéz gép
puska stb.), de ezek nagyszámú gyártása meglehetősen 
költséges megoldás lenne.

Mivel az FG 42 képtelen volt kiszorítani a könnyű gép
puskát, és lehetőségei 1944 elejére már összevethetőek 
voltak a Sturmgewehr 44-esével, a Wehrmacht az utóbbi 
rendszeresítése mellett döntött, és az FG 42-es gyártását 
leállíttatták. A Luftwaffe azonban továbbra sem tért át a ki
sebb lőszerre, pedig a lefolytatott vizsgálatok alapján ki
mondható, hogy az FG 42-es semmilyen előnnyel nem ren
delkezett az STG 44-essel szemben 400 m-en belül. A már 
főleg védelmi tevékenységet folytató német hadsereg ré
szeként az ejtőernyős alakulatok is gyalogsági szerepkör
ben tevékenykedtek. Ebben az esetben, különösen helyi
ségharcokban, nem érvényesültek az FG 42-es előnyei. 
Ennek ellenére a Luftwaffe a háború végéig újabb 5000 pél
dány legyártására adott megbízást a Krieghoff-műveknek.

A háború végeztével a szövetségesek kezébe jutott 
fegyvereket alapos vizsgálatoknak vetették alá. A levont 
következtetéseket a későbbi fegyverek gyártásakor hasz
nálták fel. Bár a problémák továbbra is fennállnak, a löve

dékálló mellények elterjedése miatt egyre szélesebb kör
ben alkalmazzák újra a nagy tűzerejű automata puskákat.

Technikai adatok
Lőszer: 7,92x57 mm Mauser
Fegyver hossza: 940 mm
Cső hossza: 502 mm
Fegyver tömege: 4,53 kg
Lövedék sebessége: 761 m/s
Tárkapacitás: 10 vagy 20 db
Hatásos lőtávolság: 800 m
Tűzgyorsaság: 750-800 lövés/perc

Felhasznált irodalom

Thomas В. Dugelby-R. Blake Stevens: Death From 
Above -  The German FG 42 Paratroop Rifle. 1990.
Peter Senich: The German Assault Rifle 1939-1945. Pa
ladin Press, Colorado, 1987. 
http://www.fg42.net
http://www.cruffler.com/historic-novemberOO.html
http://www.mfiap.com/airsoft/fg42.htm
http://magweb.com/sample/sbwire/sbw22fal.htm
http://www.angelfire.com/wa2/FJ6/FG42.html
http://www.dragonmodelsltd.com/html/70083gunpege2.htm
http://www.booktrail.com
http://www.amazon.com

Farkas Tibor

Az Eben Emael erőd ostroma

Lengyelország lerohanása 1939-ben könnyű feladat volt 
a német hadsereg számára. A lengyel hadsereg kénytelen 
volt két fronton harcolni, hiszen az oroszok két héttel ké
sőbb hátba támadták őket, köszönhetően a Molo- 
tov-Ribbentropp-paktum titkos záradékának. Ebben töb
bek között Lengyelországot is felosztották maguk között. A 
nagy létszámú, s aránylag jól felszerelt lengyel hadsereg 
nem tudott minden helyzetben kellő ellenállást tanúsítani, 
és a mobilizált német hadsereg gyors győzelmet aratott.

Hitler előtt világossá vált, hogy a nyugati hatalmak nem 
avatkoznak be a kelet-európai országok elleni agresszió
ba, s úgy látszott, elegendő időt kap arra, hogy csapatait 
felkészítse egy nyugati támadásra. Főbb vonalaiban az 
első világháborús Schlieffen-tervet vette alapul, s abban 
reménykedett, sikerül a frontot Észak-Franciaországba 
áthelyezni, ezzel a Ruhr-vidéktől eltávolítani.

Sokan úgy vélték, a motorizált egységek támadása 
Hollandián keresztül célszerűtlen és veszélyes a sok fo
lyó, csatorna miatt, hiszen egyes területek elárasztásával 
lefékezhető a német csapatok mozgása. Ezért úgy dön
töttek, a mozgó alakulatok főerejét Liége-től északra irá
nyítják. A nyugati hatalmak erőik elhelyezésénél ugyan
ebből az elképzelésből indultak ki, miszerint Hitler a 
Maginot-vonaltól való félelmében nem is támadhat más
képpen. A legjobb erőiket Dunkerque-Sedan körzetében

összpontosították, s készek voltak arra, hogy bármikor 
bevethetőek legyenek Belgium területén. Úgy vélték, itt 
történik meg a két fél döntő összeütközése.

Már korán világossá vált, a német csapatok gyors moz
gásának döntő szerepe van a harc kimenetelében. Ezért 
volt olyan fontos, hogy sikerül-e elfoglalni a Maas folyón
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és az Albert-csatornán átvezető hidakat. Az Albert-csa- 
torna, amely a Maas és a Schelde folyókat köti össze 
Liége-től északra, beletartozott a belgák védelmi tervébe, 
s ezért a nyugati partján erős, állandó jellegű erődöket 
építettek.

A belga hadsereg védelmének legerősebb bástyája az 
Eben Emael erőd volt. Ez az erőd az Albert-csatorna el
ágazásánál helyezkedett el, ágyúival ellenőrzése alatt 
tartotta a csatornát és a Maas folyót, sőt Maastricht híd
jait is. A németek mozgásának tempója jórészt attól füg
gött, milyen gyorsan sikerül ezt a védelmi csomópontot 
elfoglalni. Elmondhatjuk, a német támadási terv sorsa tel
jesen az Eben Ernáéiért folyó harc kimenetelétől függött.

Hitler alaposan foglalkozott ezzel a problémával, ösz- 
szeszedette és megvizsgáltatta az erődre vonatkozó va
lamennyi hozzáférhető légi felvételt, fényképet és infor
mációs anyagot. Minél intenzívebben folyt az erőd tanul
mányozása, annál bonyolultabbnak és nehezebbnek lát
szott a feladat megoldása. Kitűnt, hogy az erőd építésé
nél, amely csak 1935-ben fejeződött be, a had- és a mű
szaki tudományok minden vívmányát alkalmazták, így 
bevehetetlennek vélték a szokásos haditechnikával és 
harci módszerekkel: a csatornán átvezető hidakat a tá
madás közben a belgák felrobbanthatják, az új hidak fel
állítása sokáig tartana, s igen nagy veszteség árán. Ki
tűnt, a szakértők közül senki sem tudja az Eben Emael 
elfoglalásának módját.

Hitlernek jutott először eszébe az, hogy Student tábor
nok, a hetedik légi deszant parancsnoka egyszer beszélt 
neki a tehervitorlázókról. Megvizsgálták a kérdést, és ar
ra jutottak, hogy ezekkel megoldható lenne a gyors és 
csendes rajtaütés.

Ekkor próbáltak ki egy újfajta eszközt, az úgynevezett 
kumulatív gránátokat, melyeknél a robbanás teljes ereje 
egy pontra koncentrálódott, ahogy a fénysugár gömbtük
rös vetítéskor. Az ilyen lövedék képes átütni az erős pán
célt is. Az Eben Emael és az Albert-csatorna hidjai elleni 
váratlan támadás végrehajtásával Koch századost bízták 
meg, akinek a rohamzászlóalját ezekkel a gránátokkal is 
felszerelték.

De történt valami, ami megváltoztatta az egész menet
rendet. 1940. január 10-én egy német futártiszt véletlenül 
átrepült Belgiumba, s kényszerleszállást hajtott végre. 
Nem ez volt azonban a legfőbb gond, hanem az, hogy 
nála voltak a nyugati támadó hadműveletek tervei. Bár 
Hitler megtiltotta az összes ilyenfajta repülést, főleg a 
törzstiszteknek, nem tartották be a parancsot. Új terveket 
kellett készíteni, bár a régit is felhasználhatták volna, hi
szen a belgák azt hitték, ez csapda, és szándékosan ját
szották a kezükre a dokumentumokat. Hitler nem akart 
semmit sem kockáztatni -  új tervek készültek.

Ezalatt von Rundstedt hadseregcsoportjának vezérkari 
főnöke, von Mannstein tábornok, a hadműveleti terv 
elemzésekor néhány változtatást javasolt. Abból indult ki, 
hogy Billot tábornok angol-francia egyesített hadserege 
a német támadás esetén azonnal eléjük vág, és felveszi 
a harcot. Ekkor a szövetségesek nyitott szárnyaira csa
pást mérhetnek a németek az Ardenneken keresztül. A 
Maason történő sikeres átkelés esetén Sedannál hátulról 
lehetne csapást mérni erre a hadseregre. Ez lehetővé 
tenné az angol-francia hadsereg elvágását és ezáltal a 
megsemmisítését.

De volt egy leküzdhetetlennek tűnő akadály, az Arden- 
nek. Hatalmas erdőivel és ritka úthálózatával könnyen a 
német tankok csapdájává válhatott. Sem von Brauchitsch 
vezérezredesnek, sem a vezérkar főnökének, Halder tá
bornoknak nem nyerte meg tetszését a terv, de Jodl ve
zérezredes Mannstein ötletét „stratégiai hátsó bejárat

nak” nevezte és támogatta azt. A katonai szakértők véle
ménye szerint az Ardennekben nem megfelelő a terep a 
tankok számára ahhoz, hogy innen gyors csapást hajt
hassanak végre, több hadosztály állandó utánpótlását 
kellett volna biztosítani. Ez a vélemény egyezett az angol 
és francia vezérkar véleményével.

Miután Hitler tudomást szerzett Mannstein tervéről, 
megértette a javaslat zsenialitását, és azonnal kiadta az 
utasítást a hadműveleti terv megváltoztatására, mégpe
dig Mannstein elgondolása szerint. A fő csapás végrehaj
tásának feladata von Rundstedt hadseregcsoportjára há
rult, s az áttörést végrehajtó harckocsicsapatok vezeté
sére Guderiant jelölték ki.

Egyetlen komoly problémával kellett szembe nézni. 
Amennyiben nem sikerül biztosítani a tankok tervbe vett 
gyors előrenyomulását, akkor a szövetségeseknek ele
gendő idejük marad hatékony ellenintézkedések megté
telére. Sikerül-e elég gyorsan átkelni a Maason, ez nyug
talanította leginkább a hadművelet kidolgozóit. Eközben 
Student tábornok leszállóterület létrehozásával olyan 
deszantterven dolgozott, amelyet a német főerők megér
kezéséig kellett volna tartani.

A német hadsereg átdolgozott támadási terve most 
már nemcsak Belgium elfoglalását tűzte ki célul, hanem 
ezzel egy időben Hollandia megszállását is. Hitler először 
diplomáciai úton akarta megszerezni a német csapatok 
áthaladásához szükséges engedélyt Maastrichtnél, hogy 
ezután rögtön csapást tudjanak mérni az Eben Emael 
erődre. Lehetségesnek tartotta a királynő beleegyezését 
a megszállásba, ahogyan azt a dán király is tette. Ezért a
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3. ábra: Belga tarack páncélkupolája

4. ábra: Ejtőernyősök földet érése

5. ábra: Német ejtőernyősök rohama

6. ábra: Német ejtőernyősök földet érés után
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Hága körzetébe ledobandó csapatok azt az utasítást 
kapták, ha foglyul ejtik az uralkodói családot, megfelelő 
és illendő katonai tiszteletadást tanúsítsanak a holland ki
rálynővel szemben.

1939. november elején Witzig utászszakaszának ej
tőernyősei, akik Koch rohamzászlóaljába tartoztak, 
megkezdték a felkészülést a támadásra. Ettől a naptól 
kezdve sem kimenőt, sem eltávozást nem kaptak. Az 
egyhangú laktanyai élet ugyan nem zavarta őket, de tü
relmetlenül várták azt a napot, amelyen megkezdhetik 
a támadást. Addig is folyt a kiképzés Karlshorstban, a 
tábori erődítés iskolájában, a harcszerű gyakorlatozás 
a cseh erődöknél a roham- és robbantó csapatok szá
mára, valamint a tíz embert és felszerelésüket szállító 
tehervitorlázókon. A deszantosok csak egyet tudtak: 
valamiféle hegyek között fognak tevékenykedni, de 
hogy hol -  Franciaországban vagy Angliában-e - ,  nem 
tudták.

A belga haderők meglehetősen nyugodtan várták a kü
szöbön álló német támadást. A német „óriáságyúval” a 
belgák még 1914-ben megismerkedtek, amikor Liége 
erődjét döntötték romba a „kövér Berta” hatalmas lövedé
kei, melyek szörnyű robbanóerejükkel szétrombolták 
mindazt, ami útjukba került.

A belga erődök szakértői tanultak ebből a harcból, s 
most már az ilyen német mozsarak lövedékei számára 
csak az igen nehezen sebezhető célok maradtak. A 
hegyoldalakba épített korszerű kazamaták ellenálltak a 
„kövér Berta” lövedékeinek, hiszen negyven méter mé
lyen a földbe nem hatol be semmiféle lövedék. Az Eben 
Emael olyan gyors elpusztítása, mint 1914-ben a belga 
erődöké, valószínűtlennek tűnt. Gyalogsági roham aligha 
érhet el sikert. Ugyanez mondható el a tankok támadásá

ról is. A hegyek lejtőin, erődárkok és drótakadályok mö
gött tizenhét nagy kupola és kazamata volt, melyek lőré- 
seiből bármikor géppuska-, valamint páncéltörőágyú-tü- 
zet zúdíthattak a támadókra. Éjszaka az előteret fényszó
rók világították meg. A szomszédos Pontisse és Barson 
erődök bármikor támogathatták Eben Ernáéit tüzérségük 
tüzével. Eben Emaelre, az erődítés-művészet csodálatos 
alkotására Jottrand őrnagy, az ezerkétszáz főt számláló 
helyőrség és a közel azonos létszámú váltás parancsno
ka igen büszke volt. Az erőd méretei is tiszteletet paran
csoltak: kelet-nyugati irányban nyolcszáz méter, 
észak-déli irányban kilencszáz méter volt a kiterjedése. 
A hegyek belsejében, amelyek az erőd alapjául szolgál
tak, bújtak meg a hadianyag- és élelmiszer-raktárak, a te
lefonközpont és az áramellátó központ pedig a kazama
tákban. Az erődítményeket föld alatti folyosók kötötték 
össze. Ha a németek itt támadnának és megpróbálnak 
Maastrichtnél átkelni a Maas folyón, már ott találkozhat
nak Eben Emael ágyúinak tüzével. A forgatható páncél
tornyok 120 mm-es ikerágyúinak lövedékei, a két másik 
75 mm-es ikerlöveg, az ágyúkazamatákba beépített szin
tén 75 mm-es lövegek zárótüzet nyithatnak Maastrichtra, 
a Maas folyóra, az Albert-csatornára és annak előterére. 
Még a zuhanóbombázók is erőtlenek a vastag betonfa
lakkal szemben.

Az erődtől északra az Albert-csatornán három híd ve
zetett át, Canne-nál, Vroenhovennál és Veltwezeltnél. A 
német célok nyilvánvalóak voltak, el kell foglalni a hida
kat, hogy a nagyszámú páncélos rajtuk keresztül folytat
hassa az előrenyomulást, de roppant fontosságú volt az
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utánpótlás miatt is. Volt azonban egy komoly akadály, hi
szen mindegyik hidat elérte az erőd tüze. Ezért azt kellett 
először megsemmisíteni. Hogy ne legyen egyszerű a fel
adat, a belgák aláaknázták az összes hidat, és felkészül
tek a felrobbantásukra is. A robbantáshoz a 
gyújtózsinórok fémcsőben, a hidaktól a közelben elhe
lyezett kis erődökig húzódtak, amelyek egyben a 
robbantóállomások is voltak. A kis erődök személyzete 
éjjel-nappal éberen őrizte a területet. Páncéltörő ágyúik 
és géppuskáik nem engedték, hogy az ellenség megkö
zelítse a hidakat, vagy átkeljen rajtuk. A csatornán sem 
lehetett hajózni. Az Álbert-csatorna ezen a szakaszon 
nyílegyenes, fala sok száz méter hosszan meredek, né
hol eléri a harminc-negyven métert is. Bíztak abban, hogy 
a helyőrségek, és a csatorna mentén ötszáz-hatszáz mé
terenként elhelyezett kis erődök együttműködésével az 
ellenség bármely átkelési kísérletét igen nagy vesztesé
get okozva visszaverhetik.

Az 5. belga hadosztály katonái, akik ezt a területet véd
ték, meg voltak győződve arról, hogy a németek olyan vá
ratlan támadása, mint 1914-ben, teljesen kizárt dolog.

Az események alakulása

1940. május 9-én észrevétlenül megkezdődtek az első 
előkészületek. A repülőbázisokon előkészítették a start
hoz a repülőgépeket, hangolták a rádiókészülékeket, fel- 
töltötték a bombakészleteket. Éjjel elindultak a csapatok, 
hogy elfoglalják a kiindulási pontokat.

Belgiumban szintén riadót rendeltek el. 23 óra 30 perc
kor a belga hadsereg-parancsnokság szétküldte az egy
ségeknek a megfelelő parancsokat. Az eltávozáson lévő
ket visszahívták egységeikhez.

1940. május. 10. A német csapatok egész éjjel a határ 
felé vonultak. Köln-Osthoffen és Butzweilerhof repülőte
rein startra készen álltak Koch rohamzászlóaljának teher- 
vitorlázói. A fényjelzős szakasz már előkészítette a jelző- 
fénysort. A határig mintegy harminc kilométer hosszúság
ban reflektorokkal jelezték az irányt a repülőgépeknek.

5 óra 30 perckor a harci egységek tagjai ott álltak a pa
rancsnokaik előtt, akik ekkor, néhány perccel a támadás 
előtt ismertették velük a helyzetet, és felolvasták a harc
parancsot, elmagyarázták a feladatot. Az Altmann ejtőer
nyős századával megerősített Koch rohamzászlóalj el
startolt Butzweilerhof repülőteréről, velük egy időben az 
osthoffeni repülőtérről Witzig ejtőernyős utászai is fel
szálltak.

A motorok zúgása észrevétlenül elhalkult. A vitorlázók 
erősen inogni kezdtek. A pilóták teljes erejükkel dolgoztak 
a kormányokkal, hogy a „vászonbombázókat” az adott

14. ábra: Az elektromos generátor múzeumban

magasságon tartsák. Az Osthoffenből és Butzweilerhofból 
elindult repülőgépek néhány másik géppel találkoztak, 
melyek igen közel kerültek hozzájuk. Szerencsére ütkö
zés nem történt, de a manőverezéstől a vontatógép erős 
rántása miatt, Witzig két tehervitorlázója eltépte a vontató
kötelet. Witzig főhadnagy, aki ez egyik gépen ült, utasítot
ta pilótáját, hogy szálljon le az egyik Rajnához közeli rét
re, a másik gép Dürentől nem messze ért földet.

5 óra 20 perckor a vitorlázók elváltak a repülőgépektől, 
de ez olyan csendben történt, hogy senki sem vette ész
re. Öt perc múlva a cél fölött az ejtőernyősök végrehajtot
ták az ugrást, és földet értek az objektumoknál. Az Eben 
Emael erődben Jottrand őrnagynak jelentették, hogy a le
vegőben erős motorzúgás hallatszik. Az őrnagy kiadta az 
utasítást a védelmi körzetbe tartozó hidaknak a robban
tásra. Az erőd legénységét harckészültségbe riasztották.

Eben Emael légvédelmi géppuskásai feszülten figyel
tek. Árnyékok tűntek fel az égen, és másodpercek múlva 
szinte észrevétlenül leszálltak a vitorlázók. Néhány gép
puskásnak sikerült néhányat lelőnie, de a gépekből kiug
ráló ejtőernyősök gyorsan elhallgattatták őket. Ebben a 
pillanatban Canne-nál az Albert-csatorna hídja tompa dö
rejjel a levegőbe repült -  arról a hídról lekéstek.

Helmuth Wenzel Oberfeldwebel így emlékszik a történ
tekre (részlet Hove „Vigyázat, ejtőernyősök!” című köny
véből):

Rajommal a 19. sz. erődítmény elfoglalására és tartá
sára kaptam parancsot. Ez az erődítmény tankelhárítás
ra volt berendezve, három páncéltörő ágyúval, lőszerrel, 
két géppuskalőréssel és két méter átmérőjű páncélkupo
lával a megfigyelői számára, melyen periszkópok és fi
gyelőnyílások voltak.

Az erődítmény páncélja kb. 30 cm vastag volt és csak 
egy bejárattal rendelkezett. A páncéltörő ágyúk és a gép
puskák tüzűkkel ellenőrzés alatt tudták tartani az erőd 
egész délnyugati részét és a Maas folyót. Az erődítmé
nyen egy tartalék törés is volt, északi irányba leadandó 
lövésekhez.

Ebből az erődítményből belőtték az erőd egész terüle
tét, egészen a 19. számú erődítményig, valamint az erő
dítmény északi részét és az Albert-csatornát Canne-ig. A 
rajom két tiszthelyettesből és hat katonából állt: jóma
gam, a vitorlázó pilótája, Brautham tiszthelyettes, a gép
puskás, Polsin tizedes, a másik géppuskás, Florian tize
des, Keller tizedes, Windemuth tizedes és Engelmann őr
vezető volt a négy utász.

Mi délről repültünk az objektumhoz. Amikor már a lég
védelmi ágyúk állásai fölött repültünk el, erős tűzzel fo
gadtak. A gépünk harmadiknak ért földet, kb. 100 méter
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re a nekünk kijelölt objektumtól. A leszállás sima volt. Az 
erődítmény lőrései be voltak zárva. Elsőnek ugrottam fel 
a páncélkupolára és meghallottam, hogy odabenn embe
rek futkosnak. Egy kumulatív töltettel ellátott kézigránátot 
dobtam a periszkóp nyílásába. Géppuskásaink gyorsan 
tüzelőállást foglaltak a törésektől mintegy 30 méterre. A 
gránát robbanása után mindkét géppuska három-négy 
lövést adott le, addigra elhelyezték a nagy töltetet is. Azu
tán következett a páncélkupolán elhelyezett 50 kg-s töltet 
robbanása.

A robbanás nem törte át a páncélt, de a kupola sok he
lyen megrepedt és benn minden elcsendesedett. Ez után 
a 25. sz. erődítményből lőttek ránk, de a tűz nem sebesí- 
tett meg senkit. A mi géppuskásaink az erődsáncon fog
laltak tüzelőállást és az egész erődöt tűz alatt tartották. 
Ezután 12,5 kg-s töltettel fel lett robbantva az első lőrés. 
A robbanás eredményként a lőrés védőpáncélja szétsza
kadt, és a mögötte elhelyezett géppuska megsemmisült. 
Azért, hogy behatolhassunk az erődítménybe, ugyaneb
be a törésbe még egy, ezúttal 50 kg-s töltetet helyeztünk. 
Ennek eredményeként akkora nyílás szakadt ki, hogy 
egy ember befért rajta. Az erődítményben felállított ösz- 
szes fegyver használhatatlanná vált. Az ajtók, melyek 
elég távol voltak, a robbanási hullám lökésétől kiszakad
tak. Az erődítmény személyzetét még a 12,5 kg-s töltet 
robbanása megsemmisítette."

Ehhez hasonlóan látta és mesélte el Niedermeyer Feld
webel az eseményt, akinek embereivel a 18. sz. erődít
mény kazamatáit kellett elfoglalnia, melynek három da
rab 75 mm-es ágyú volt észak felé irányítva a lőréseiben, 
s maga a páncélkupola öt figyelőréssel és periszkóppal 
rendelkezett.

Gyorsan kiugráltunk a gépből -  mesélte Niedermeyer 
- , a »B« páncélkupolához futottunk és 50 kg-s töltettel 
felrobbantottuk azt. Ez volt az első robbanás az erődben. 
A robbanás 10 cm mély krátert vágott a páncélba, ezen 
kívül a páncélkupolán mély repedések jelentek meg. Ma
ga a páncélkupola vastagsága 350 mm volt.”

A robbanás végigsöpört az erőd folyosóin. Az ajtókat ki
tépte a sarkaikból, a katonákat a betonfalhoz vágta, le
döntötte őket a lábukról. A ventilációs kamrákban nem 
voltak képesek megszüntetni a füstöt, sőt, újabb gránátok 
még nagyobb és átláthatatlanabb füstfüggönyt képeztek. 
Az erődparancsnokság telefonon sorra hívta az erődít
mények személyzetét.

A légvédelmi géppuskák elhallgattak. A kilenc darab 75 
mm-es ágyút a kazamatákban már megsemmisítették, 
ugyanez a sors érte az öt 75 mm-es és 120 mm-es torony- 
ikerágyút is, melyeket erős páncél védett. Kilenc gyalog

sági erődítmény is elcsendesedett. A hét páncéltornyot 
már felrobbantották, de még mindig robbanási hullámok 
söpörtek végig a folyosókon, beborítva mindent füsttel és 
porral. Néhány perc alatt megvakult és tehetetlenné vált 
az erőd, melyet építői szerint lehetetlen volt bevenni.

Ám az erőd elfoglalása még nem fejeződött be. A csa
torna felett maradt még egy erős és bevehetetlennek tű
nő erődítmény, amelyet nem is lehetett fentről észreven
ni. Ez még sértetlenül állt, és meggátolta a németeket ab
ban, hogy átkeljenek az Albert-csatornán. A sáncárkok és 
a bejárati rész még ugyancsak sértetlen volt, készen az 
ellenállásra.

Vroenhovennál és Veldwezeltnél minden ugyanolyan 
váratlanul történt, mint Eben Emaelnél. Az erődöknél, hi
daknál értek földet Koch rohamzászlóaljának vitorlázói. 
Pillanatok alatt eltüntették az őröket, elvágták a hidak ak
náihoz vezető huzalokat. Az erődök ajtajait a közelükben 
elhelyezett robbanótöltetekkel megsemmisítették. A hi
dak sértetlenül német kézre kerültek. A zuhanóbombázók 
támogatásával, melyek szétbombázták az ellenség állá
sait és utánpótlási bázisait, már német ejtőernyősök véd
ték az objektumokat.

Koch százados parancsnoki pontjára 5 óra 55 perckor 
rádiótávirat érkezett Eben Emaelből. Ebben értesítették, 
hogy az erőd szinte mindegyik lövege megsemmisült és 
már csak néhány külső erődítményből tüzelnek. Az erőd 
nyugati részén az ellenség ellentámadásra készült, szük
ség volt a zuhanóbombázók támogatására. A Canne-nál 
felrobbantott hidat kivéve a rohamzászlóalj végrehajtotta 
a kitűzött feladatokat.

Az Eben Ernáéiért vívott harc tüzében erősen hiányol
ták a parancsnokot, akinek a gépe leszakadt a támadás 
elején. Witzig főhadnagy távollétét akkor vették észre, 
amikor a rádiósok megérkeztek készülékeikkel, és hiába 
hívták őt. Nem találták Delica hadnagy szakaszának he
lyettes parancsnokát sem. Wenzel összekötőket küldött a 
többi osztaghoz, helyzetjelentést kért. A 26. sz. erődít
ményen kívül már az összes kijelölt objektumot elfoglal
ták, az erődöt majdnem teljesen leverték. Wenzel cso
portjából -  a kapott erősítés és hadianyag-utánpótlás 
után -  Hübel szakaszának sikerül elfoglalnia ezt az utol
só bunkert is. Az erőd nyugati részén ellenséges gyalog
ság gyülekezett, úgy látszott, rohamra készülnek. Ezért a 
feladat végrehajtásáról küldött jelentéssel együtt a de- 
szant támogatására zuhanóbombázókat kértek segítsé
gül. Az ezután történtekről Wenzel a későbbi jelentésé
ben így ír (újabb idézett Hove könyvéből):

„Húsz perc múlva megjelentek a zuhanóbombázók. Te
vékenységük -  mint mindig -  kifogástalan volt. Ott, ahol 
megjelentek ezek a repülőgépek, többé senki sem akart
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minket megrohamozni. Ezután hozzám, az erőd északi 
szárnyába körülbelül 25 foglyot hoztak. Majdnem mind a 
légvédelmi géppuskák kiszolgáló személyzetéből voltak. 
A sebesülteknek megparancsoltam, őrizzék őket. Mosta
náig az ellenség gyenge aknavetőtüzet adott a külső erő
dökből, ám most, 45 perccel a támadás kezdete után, 
megkezdődött a tüzérségi tűz. Ám az északi szárny vala
miért nem lőtt. Ekkor két He 111-es jelent meg, és hadi
anyagot dobtak le számunkra erősítésül. Megparancsol
tam, osszák ki az utánpótlást, ne szenvedjenek a katonák 
semmiben sem hiányt.”

Eközben Witzig főhadnagy szerencsésen landolt a vitor
lázójával egy Rajna menti réten. Parancsot adott embe
reinek a sövények kitörésére, hogy a repülőgépnek le
szállópályát építsenek. Először egy biciklit, később egy 
autót szerzett, és eljutott Osthoffen repülőterére. Innen 
telefonált egy másik repülőtérre a Ju 52-esért, és amikor 
az megérkezett, elkalauzolta a vitorlázót leszállási helyé
re. Miután újra vontatókötélre vették a vitorlázót, ismét 
Eben Emael felé repültek.

„Körülbelül két óra múlva -  meséli Wenzel -  a levegőben 
hirtelen egy vitorlázó jelent meg. Nagyon megörültünk, 
abban reménykedtünk, hogy csak a főhadnagyunk lehet 
az. És nem tévedtünk.”

Mikosch alezredes 51. utászzászlóalja, a 151. gyalogez
red, a 88 mm-es légvédelmi tüzérosztály, egy tüzérosz
tály és egy füstfejlesztő szakasz haladt az élen, az ő fel
adatuk volt, hogy elsőként érjenek el a hidakig.

Az 5. belga hadosztály erős tűz alatt tartotta a csator
na partját, és visszaverték a németek első, felfújható csó
nakos átkelési kísérletét. Ennek az lett volna a célja,

hogy páncéltörő ágyút juttassanak el a bejáratot védő 
bunker felrobbantásához, ami másodszorra már sikerült.

Az erőd egyik parti erődítményének lőrései még mindig 
tüzeltek a csatornára. Sikerült összeköttetést teremteni 
Witzig szakaszával, közölték vele, hogy próbálja meg el
hallgattatni. Witzig megkísérelte felrobbantani a sáncot 
és áttörni a parti erődítményhez -  ez sikerült, ám az el
lenséget nem tudta tartósan elhallgattatni. Mint később 
kiderült, a robbanások az erődítmény védőit megfosztot
ták minden megfigyelési lehetőségtől, így célzás nélkül 
tüzeltek.

Portstreffen Oberfeldwebel 50 gyalogossal átkelt a csa
tornán, kerülőt téve, május 11-én 17 órakor jutott el az 
erődbe, egyesült Witzig szakaszával. Miután a belgák 
nem voltak képesek ellenállásra, Jottrand őrnagy paran
csot adott a két szomszédos Pontisse és Barchon erőd
nek, hogy ágyúikat Eben Emaelre irányítsák és lőjék a 
németek állásait. Sőt, a belgák tábori tüzérsége is részt 
vett ebben az ostromban.

Witzig látta, hogy embereit nagy veszély fenyegeti. Ek
kor még a 2. belga gránátos ezred is támadásba lendült. 
Megpróbálták kívülről elérni az erődöt, de a vészkijá
ratokon özönlöttek kifelé a belgák. Végeredményben 
vissza kellett volna vonulniuk, értelmetlen lett volna alig 
70 emberrel a harcot tovább folytatni. Amennyire lehetett, 
beásták magukat, és vártak. Utolsó lehetőségként Witzig 
a Luftwaffét hívta segítségül. Ekkor jöttek a német zuha
nóbombázók. Géppuskáik lekaszálták az összetömörülő 
belgákat az erődön belül, és a bejárat felé igyekvőket 
visszatérésre kényszerítették az erődbe. Csupán a nyu
gati szárnyon, egy bokros részen maradt néhány mester- 
lövész. Ezeket egyesével elintézték.

Május 11-én dél felé a németeknek sikerült végre át
szállítani néhány páncéltörő ágyút, és szétlőtték az erőd

19. ábra: Egy erőd lőrései napjainkban

20. ábra: Egy erődrész bejárata
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bejáratát védő bunkert. 12 órakor a bennmaradt belgák 
kitűzték a fehér zászlót. A helyőrség 60 halott és 40 se
besült veszteséggel megadta magát.

Az első utász-légideszant hadművelet a háborúk törté
netében sikerrel zárult. Ez volt a legelső és egyben a leg
fényesebb győzelme az ejtőernyős csapatoknak.

A Maason átvezető hidaknál sem vallottak kudarcot. 
Zuhanóbombázók támogatásával Koch rohamzászlóaljá
nak sikerült visszaverni a belgák ellentámadásait. Csak 
akkor vonultak el, amikor május 11-én 17 órakor elkészült 
a pontonhíd Maastrichtnél, és az első német tankok át
keltek az Albert-csatornán.

Az egész hadművelet kulcsa Eben Emael bevétele 
volt, és az Albert-csatorna hídjait igen kis létszámú kato
nai erővel foglalták el. A rohamcsapatokban tizenegy 
tiszt, több mint négyszáz katona és tiszthelyettes vett 
részt.

Fegyverzetük a hagyományosnak mondható géppisz
tolyokon és puskákon kívül harminc golyószóró, hat gép
puska és tucatnyi könnyű aknavető volt. A deszantosok- 
nak majd három tonna robbanóanyaguk volt -  ebből két 
és fél tonnát használtak fel. Szállítóeszközként negyven
két darab Ju 52-es repülőgépet vetettek be, melyek mind
egyike egy vitorlázót vontatott. További 6 darab Ju 52-es- 
ből ejtőernyősöket dobtak ki, és a három He 111-essel az 
utánpótlást szállították.

Koch rohamcsoportjának az összes vesztesége har
mincnyolc halott és közel száz sebesült volt. Az ellenség

vesztesége az Albert-csatorna hídjaiért folytatott harcok
ban -  Eben Emael vesztesége nélkül -  a vezérkar egyik 
tisztje, Schachta őrnagy adatai szerint kb. kilencszáz ha
lott és majdnem hétszáz sebesült volt.

Az erődben közel ezerháromszáz foglyot ejtettek. A ko
rábban érkezett erősítések és a magas fokú készültség 
ellenére sem sikerült visszaverni a belga erőkhöz képest 
szerény létszámú támadó csapatokat. Bebizonyosodott 
tehát, hogy egy jól képzett, jó erőnlétű és helyesen irányí
tott egység képes leküzdeni bármilyen megerősített aka
dályt.

Az Eben Emael erőd elleni harc során megtörtént az el
ső lépés az egyik legkiválóbb fegyvernem, az ejtőernyős 
fegyvernem megalakulására. Ezt a példát szinte az 
egész világon követték, és az ejtőernyősök a háború után 
is meghatározó egységei lettek csaknem minden hadse
regnek.

Felhasznált irodalom

Alkmar von Hove: Achtung, Fallschirmjäger! 
Mcnab: Fallschirmjäger!
Muratowsky Erich: Villámháború nyugaton 
Leo Kessler: Kommando

Tamás Attila

A k. u. k. Rába К I. és К II. vontatók (traktorok) 
alkalmazása és leírása

A Rába-Grand személyautók 1913-ban történt gyártása 
növelte a Magyar Waggon és Gépgyár Rt. műszaki felké
szültségét a háborús igények kielégítésére. Az első világ
háborúban a hangsúly az izomerőről (lovak, öszvérek) át
tevődött a motorizálásra. A közös hadsereg motorizálá- 
sával egyre nagyobb igény mutatkozott a vontatóeszkö
zök alkalmazására.

1915-ben a motorizációs megrendelésekkel kibővült a 
traktorgyártás is. így kezdődött el а К I. és а К II. típusú 
motorkerék előállítása Győrben. A háborús események
ben részt vevő központi hatalmak személyi állományá
ban egyre több mezőgazdasági szakember (traktoros) je
lent meg.

A korábban ismert uradalmi nagybirtokon használatos 
motoros ekék kezelése már adott volt.

Az ismert műszaki adatok előnye folytán az egyszerű 
kezelhetőség biztosított volt.

А К I. 32 LE-s (Rába-Grand) 4 hengeres motorjának to
vábbfejlesztésével kialakították а К II. 42 LE-s vontató
traktorokat. A háborús időszakban, és még utána is Ro
mániában, Bulgáriában, Spanyolországban, de még Ma
rokkóban is alkalmazott, közkedvelt vontató- és mező- 
gazdasági traktor volt, az utolsó szériát 1927-ben szállí
tották ki.

A traktor jellemzője, hogy a hajtóművet és az alvázt 
olyan háromszög alakú keretbe építették be, amely egyi
dejűleg a különböző ekefejeket, szerszámokat stb. is ma
gában foglalta. Elöl a motor mögött két nagy kapaszkodó

volt, hátul egy vezető (két vezető) kerékkel szerelték fel. 
A kerekekre további kapaszkodó karmokat lehetett sze
relni, amelyekkel bármely terepen, hegyen, homokon, 
vízben, sárban is tudott vontatni.

Az első К I. sorozatból próbaképpen 10 db-os szériát 
gyártottak. Az alvázkeret idomvasból készült, és a 
Grand típus (személyautó) alkatrészeinek a felhaszná
lásával kivitelezték. A 32 LE-s motorja azonos volt a 
személyautóéval, amely regulátorral 1200 fordulatra 
volt képes.
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2. ábra: A Caterpillar traktor vontató, 1/5 modell

4. ábra: 1915 Rába К I. к. и. к. tüzérségi vontató, 1/5 modell

А К ll.-nél az alváz melegen sajtolt U-szelvény volt. Mo
torja megemelt teljesítményű 42 LE-s, 2-2 hengerét egybe- 
öntötték. Különleges bolygóművel egybeépített tengelykap
csolóval, kúpkerékrendszerű differenciállal rendelkezett, il
letve a nagy kerekekben homlokfogaskerék meghajtás volt.

А К I. és К II. vontatók

Az első világháborúban hegyen és vízen (mocsárban) 
sikerrel használták, pl. ágyúalkatrészek hegyre juttatásá
nál, és a lőszerutánpótlás szállításánál is jól szerepeltek. 
Igénytelen kezelés mellett egyszerű volt a vezetése is, te
repen nem volt akadály a földút, az árok stb., mindenho
vá el tudott jutni, sőt helyben meg tudott fordulni.

A Rába К I. és К II. műszaki adatai
1. táblázat

Motor Grand tip. I. Grand tip. II.
Hengerek száma: 4 4
Furat: К I. 90 mm К II. 105 mm
Löket: К I. 150 mm К II. 160 mm
Űrtartalom: 3,8 I 5,6 I
Fordulatszám: 1200/min 1100/min
Teljesítmény: 32 LE 42 LE
Sűr. arány: 4,8 atm. 4,6 atm.
Gyújtás: Bosch mágneses Bosch mágneses 

1,3,4,2 /2,4,3,1
Porlasztó: Zenith Zenith
Tengelykapcsoló: Kúpos Kúpos
Kerékhajtás: Fogas koszorúval Fogas koszorúval
Abroncsátmérő: 1800x200 mm 1900x220 mm
Vezetőfülke: Ernyős, nyitott Ernyős, nyitott
Menetsebesség: 
(terepen, mocsár
ban, homokon, 
vízen, hegyen)

1,8 km/h 3 km/h,
terepen 1,5 km/h

Gyártott db: К I. 10 db К II. 270 db
Kormánymű: Csiga-csigakerék Csavarorsó-csa

varanya
Fékrendszer: Külső pofás Külső pofás
Üzemanyag: Benzin, gázolin, 

motalkó
Benzin, gázolin, 
motalkó
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Rába KI.
/ 1915/

A Rába К I. vontató vázlatos rajza (Haris Lajos)
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Csőrlővel ellátva előre és hátra is vontatott, amikor a 
hegytetőre ment, felkapaszkodott, támasztó vaslapát
ját a talajba leengedte, majd a csörlődob segítségével 
a vontatmányt felcsörlőzte. A csörlőkábel hossza 
50-100 m volt.

Acsörlőjével önmagát is ki tudta szabadítani. Viszony
lagos egyszerűsége használhatóságát minden körülmé
nyek között igazolta. A vontatók (traktorok) a háború be
fejezése után 1920-ban ismét visszakerültek a nagybir
tokok földművelésébe.

Rába katonai autók a k. u. k. hadsereg számára

1908-ban a francia Charron, Giradot-Voigt Со. Gyár el
határozta, hogy Magyarországon létesít egy fióküzemet 
az Osztrák-Magyar Monarchia igényeinek kiszolgálásá
ra. A magyar hatóságok megadták az engedélyt a gyár 
budapesti létrehozására. A franciák nem találták megfe
lelőnek sem a helyszínt, sem a munkások szaktudását. 
Nagyon nem tetszett nekik, hogy a vagon- és kocsigyá
rak nem adnak szakképzett munkásokat és mérnököket.

Úgy határoztak, hogy az egész vállalkozást Csehor
szágban kezdik el, és az Erste Bömisch-Märische 
Maschinenfabrikkal szerződnek (Első Cseh-Morva Gép
gyár). 1909-ben elkezdték gyártani a Charron típusú au
tókat PAT-PAF néven. 1910-től a gyár Prága néven fej
lesztette tovább a francia kocsikat. 1912-ben kezdődtek 
meg a tárgyalások a Magyar Waggon- és Gépgyár győri 
gyárral a Prága-licenc megvásárlásáról.

1913-ban megindult a gyártás, az átkeresztelt márka
nevű Prága autókkal, az Alfa kisautóval, a nagyobb 
Grand és a V jelű teher 3-5 t-s típusokkal. Az első világ
háború kitörésével a hadsereg igényeinek kielégítésére 
hozzákezdtek ezek szériagyártásához.

A Grand típusból készült parancsnoki, sebesültszállító, 
ballon-vadászautó, a teherváltozatból 3 t-s tehervontató, 
5 t-s pótkocsival.

Megvette a gyár az Escelsor szántó-traktor licencét is, 
és К I., К II. típusjellel átalakította 4 kerekű tüzérségi von
tatónak, 32-42 LE-s Grand motorral. Acsehektől megvá
sárolták a kis Prága traktor licenciáját is.

Haris Lajos -  Haris Ottó

Kiegészítés Vartman György 
„Lánctalpas eszközök kormányzása” című cikkéhez

A HT 2002/2. számában olvastam a fenti írást, mely el
nyerte tetszésemet, de szeretném kiegészíteni néhány 
gondolattal.

A leírt négy kormányzási módon kívül létezik egy ötö
dik is, ám igaz, hogy ezt inkább egyszerűbb járműveknél, 
tehát főleg traktoroknál alkalmazták. Ebben az esetben 
nincs differenciál, annak csupán egy ún. „központi áttétel” 
része van, ami egy fokozott kúp- és tányérkerékből áll. A 
meghajtott tányérkerék tengelyének két végén egy-egy 
kormány-tengelykapcsoló található, s ezeknek külső, dob 
alakú felületére egy-egy szalagfék hat a pedálok segítsé
gével.

Kis ívű kanyarodás esetén, egyik botkormányt be
húzva, működésbe lép az illető oldalon a kormány
tengelykapcsoló, oldva a motor és a lánctalp kapcso
latát. Ez a lánctalp a másikhoz viszonyítva lassul, a 
botkormány működtetési idejétől függően. Mivel az ol
dott lánctalp nincs fékezve, marad némi tehetetlensé
gi mozgása, és így a jármű csak kis ívben fordul. Ha 
a botkormánnyal párhuzamosan egy fékpedált is 
használunk, létrejön a sarkon, vagy akár a helyben 
fordulás is.

A futómű minőségi kialakításától és állapotától (pl. 
nagy kopások) függően a helyben fordulásnál előfordul
hat, hogy a jármű ledobja lánctalpait. Ezért ajánlott e mű
veletet lehetőleg elkerülni. E fordulási módszernél egy 
másik igen érdekes jelenség, hogy lejtőről lefelé jövet -  
főleg ha vontatmány is van -  kis igazítások esetén „fordí
tott” manőverezést kell alkalmazni. Tehát ha a fordulás 
ívét balra kívánom kissé igazítani, nem a bal, hanem a 
jobb botkormányt kell működtetnem.

Tulajdonképpen a jármű és a vontatmány tömege a lej
tőn toló hatást gyakorol, amit a motor fékez le. Ha e féke
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1. ábra: 1. Meghajtó kúpfogaskerék, 2. Tányérfogaskerék.
A kettő a központi áttétel (a differenciálnak csak egy ré
szei), 3. Kormány-tengelykapcsolók (vezérlésük botkor
mánnyal), 4. Fékek (vezérlésük pedállal), 5. A végsőáttétel- 
meghajtó fogaskerekei

ző hatás alól oldjuk az egyik lánctalpat, az nem lassul, 
hanem megszalad, s így a kívánttal éppen ellentétes 
irányba fog elmozdulni. E módszer megértése érdekében 
egy egyszerű személtető ábrát is mellékelek, hozzátéve, 
hogy ilyen volt a KD-35, DT-54 és SZ-80 (elég régi!) 
traktorok kormányzása is.

Továbbá megjegyzem, hogy a kormánykerék nincs ki
zárva a lánctalpas futómű esetén, ám eléggé ritkán alkal
mazzák. Néhány példa erre a román UTB-SM-800 trak
tor, a svéd Landsverk (L860, L-62, melyekből a magyar 
Toldi, Nimród és Lehel harcjárművek származtak.

Demes Csaba
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A féllánctalpas katonai gépjárművek

Féllánctalpas gépjárművek műszaki adatai
táblázat

EV R T MT MA VT N/n G AM F S
41 PSZ White HT M3A1 White-160 6LF4B 6320 147/3000 7,9 6,08/ 1,96/2,006 1x12,7+1x7,62 64
42 TF White M-13 White-160 6LF4B 6320 148/3200 12,7 6,50/1,96/2,20 2x12,7 72
42 Lv White M—14 IHC 6LF4D- 141/2600 9,0 6,50/2,15/2,20 2x12,7 68
43 Lv White M—17 IHC 6LF4D - 141/2600 9,1 6,15/2,20/2,35 4x12,7 68
42 LP White M-21 White-160 6LF4B 6320 148/3200 8,4 6,30/2,20/2,22 1x81 AV + 1x12,7 72
38 TF-V Peugeot P-107 Peugeot 4LF4B - 55/- 4,05 4,85/1,80/1,95 FN 45
31 TF Citroen-K. P-14 Citroen 4LF4B - 50/- 8,0 4,70/2,10/2,60 1x7,9 45
42 V-SZ Opel-B. 3,6- 

36D/SSM
Opel-3,6 6LF4B 3626 68/3000 3,93 6,00/2,28/2,71 FN 38

42 V-SZ Opel Maultier Opel-3,6 6LF4B 3626 91/- 7,1 6,00/2,20/2,50 1x7,92 38
37 V-SZ Demag D-6 Maybach NL38 6LF4B 3791 90/2800 3,4 4,75/1,93/1,62 FN 65
39 TF-V Demag D-7 

Stumel
Maybach HL42 6LF4B 4198 100/2800 5,0 5,80/2,10/1,75 1x37 + 2x7,92 59,5

39 V-SZ Demag SPW Maybach HL42 6LF4B 4198 100/2800 7,8 5,79/2,11/1,75 2x7,92 52,5
38 V-SZ Borgward

HL-KL-6
Maybach NL38 6LF4B 3791 90/2800 5,5 5,50/2,00/2,15 1x77 52,5

39 PA-V Borgward
HL-KL-6P

Maybach HL42 6LF4B 4198 100/2800 7,81 5,80/2,10/1,75 2x7,92 52,5

37 V-SZ Krauss-M.
KM-11

Maybach HL62 6LF4B 6191 140/2600 11,5 6,85/2,40/2,62 FN 50

38 V-SZ Famo F-2 Maybach HL98 12VF4B 9800 230/2600 18,0 8,25/2,60/2,75 FN 50
31 TüV Daimler ZD-5 Maybach DSO-8 12VF4B 7973 150/2300 9,3 6,25/2,36/2,35 FN 38
43 V-SZ Mercedes-B.

L-4500R
MB-OM-67/4 6LF4D 7274 112/2250 7,74 7,86/2,36/3,22 FN 36

34 V-SZ Mercedes-B.
DBS-7

Maybach DS08 12VF4B 7973 150/2300 12,6 6,80/2,35/2,20 FN 50

38 V-SZ Mercedes-B.
DBS-9

Maybach HL85 12VF4B 8520 185/2500 13,0 7,40/2,40/2,80 FN 51

43 V-SZ Krupp 43/15 Opel-3,6 6LF4B 3626 68/3000 7,1 6,00/2,20/3,05 FN 40
34 TüV Büssing

BNL-4
Maybach NL35 6LF4B 3435 85/2800 4,83 8,00/2,20/1,50 FN 50

39 V-SZ Büssing
BNL-9

Maybach HL54 6LF4B 5420 115/2600 7,5 6,33/2,26/2,50 FN 50

43 V-SZ Büssing
SWS

Tatra-111 6LL4D 7443 100/- 9,5 6,68/2,50/2,83 1x37 (20) 27,4

42 V-SZ KHD-Magirus
3000SSM

KHD-F4M-513 4LL4D 4942 80/2250 4,65 6,12/2,22/2,80 FN 38

42 V-SZ Ford 3000S/SSM Ford8/95 8VF4B 3927 95/35000 4,43 6,46/2,12/2,78 FN 39,5
16 PA Putyilov-Austin HT GAZ-N 4LF4B 43285 50/2800 5,8 6,75/2,40/2,58 2x7,62 35
42 V-SZ ZISZ-BAV 485 ZISZ-101 6LF4B 5550 112/3000 7,1 9,54/2,49/2,66 FN 60

Jelmagyarázat
EV: gyártási idő, R: rendeltetés, PSZ: páncélos szállító, TF: többfeladatú, Lv: légvédelmi, LP: lövészpáncélos, V: vontató, SZ: 
szállító, PA: páncélautó, T: jármű típusa, MT: motor típusa, MA: motoradatok, a hengerek számával, L. Álló, soros, V: „v” henger
elhelyezés, F: folyadék, L: léghűtés, 4: négyütemű, B: benzinüzemű, D: dízelüzemű, N/N: teljesítmény/fordulat, G: tömeg (tonna), 
AM: alapméretek (m), F: fegyverzet darabszám és méret, AV: aknavető, FN: fegyver nélküli (utólag ezekre is lehetséges fegyvert 
szerelni!)
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Annak ellenére, hogy a féllánctalpas katonai gépjármű
vek ideje lejárt, s csak elvétve találni néhány példányt a 
múzeumokban, fejlődéstörténeti szempontból nem sza
bad megfeledkezni róluk.

A maguk idején ezek a gépjárművek megfeleltek az el
várásoknak, a velük szemben támasztott követelmények
nek. Elterjedésük nagyjából az 1930-as évekre tehető és 
az 1950-es évek végéig voltak használatban.

Ma ilyen járműveket már nem gyártanak, aminek több 
oka is van, pl. a magas előállítási ár, a jelentős anyag- és 
karbantartási igény, a bonyolult szerkezet, a nehézkes ja
vítás, valamint az a tény, hogy a fentiekhez mérten tartós
ságuk igen csekély. Kiszorításukat az is siettette, hogy a 
mai kerekes gépjárművek, az összkerékhajtás és a vál
toztatható légnyomású gumiabroncsok használata révén, 
megközelítik ezeknek a járműveknek a képességeit, 
mindamellett, hogy egyszerűbbek, olcsóbbak és tartó- 
sabbak.

Felépítés tekintetében abban különböznek a lánctalpa
saktól, hogy irányítás céljából a jármű elején egy pár kor
mányozható gumiabroncsos kerék található -  így az erő
átvitelük és kormányzásuk egyszerűbb. A két oldalon el
helyezett lánctalpak felépítése, függesztése, rugózása 
nagyjából megegyező a lánctalpas járművekével. Lénye
ges különbség, hogy jóval kisebb tömegük lévén, keske
nyebb és könnyebb felépítésű lánctalpakkal szerelték, 
melyeknek általában a mellső lánckerekük a meghajtott.

A görgőzet is hasonló, szimpla, dupla, gumírozott, tisz
ta fém, kicsi, közepes, nagy stb. Általában a számuk cse
kélyebb, ám pl. a futógörgők száma 2 és 9 közé tehető,

sőt, gyakran találni „átlapolt” görgőzetet (pl. Demag D-7, 
Borgward HL-KL5, Famo F2, Krauss M. KM-11, Büssing 
SWS stb. Az átlapolt és nagyméretű futógörgők esetén 
nem alkalmaztak támasztógörgőket, a kicsik és a köze
pesek esetén igen (pl. Peugeot P-107, White M-3HT 
stb.). A láncfeszítőkerék és annak állítószerkezete hátul 
kapott helyet, ez szokásos megoldás.

Féllánctalpas járműveket legnagyobb számban a má
sodik világháború alatt alkalmaztak, és minden hadse
regben előfordult. Kevés saját gyártmányt használtak a 
britek és a szovjetek (alig egy-két típust gyártottak), de 
ezt pótolták az USA szállítmányai, meg a zsákmányolt 
járművek. Használták a belgák (Minerva-FN gyártmá
nyok), a franciák (több típus), de a legtöbbet az USA (kb. 
40 000) és Németország gyártotta.

Nagyon változatos feladatokra voltak alkalmasak, pl. 
szállító, vontató, mentő, híradó stb. A németek igen sok 
változatot készítettek, melyeket több tucat gyár gyártott. 
Pl. 1 és 3 tonnás kivitelűeket forgalmazott az Adler, az 
Auto-Union, a Borgward (Hansa-L), a Demag, a 
Hanomag stb.; 5 és 8 tonnásokat a Büssing, a Demag, a 
Daimler-B, a Famo, a Krauss-M. stb.; 12 és 18 tonnáso
kat a Daimler-B., a Famo, a Krupp stb. Csupán a Demag 
1937-1944-ig kb. 14 700 darabot gyártott a különböző tí
pusokból. Pl. a Demag D-7-ből (Kfz-250, kb. 14 változat
ban) 7500 darab készült.

A 73. oldal táblázata néhány típus műszaki adatait tar
talmazza.

Demes Csaba

Fegyverzetek a koreai háborúban I. rész

Napjainkban a koreai félszigetről szóló híradások főképp 
Észak-Korea rakétafejlesztési, valamint atomprogramjá
val kapcsolatosan látnak napvilágot. Ötven éve azonban, 
1953. július 27-én aláírták a tűzszüneti egyezményt, 
amely lezárta a három évig tartó fegyveres küzdelmet. Ez 
volt a második világháborút követő első olyan fegyveres 
konfliktus, amelyben több ország csapatai vettek részt, 
így valójában nemzetközi háború volt a két szemben álló 
tábor erői között.

A második világháború után Korea Németországhoz ha
sonlóan kettészakadt. A határvonalat a 38. szélességi fok 
mentén állapították meg. A két országrész itt is külön úton 
fejlődött. Északon a Koreai Népköztársaság, délen a Ko
reai Köztársaság alakult meg, és ezzel párhuzamosan 
létrejöttek az új államok hadseregei.

Az észak-koreai hadsereg

Már 1946 elején megkezdte a Szovjetunió Észak-Korea 
katonai erejének kiépítését. Ez nemcsak a fegyverek át
adására terjedt ki, hanem a szovjetek által épített kikép
ző központok használatának engedélyezésére is. Az 
Észak-koreai Munkapárt azon tagjait ösztönözték katonai 
szolgálatra, akiknek volt már múltjuk fegyveres szolgálat
ban, akár partizánként, akár a japán hadsereg tagjaként.

Általános összeírást is tartottak a 18 és 35 éves korú fér
fiak körében, de csak a néphadsereg megszületése, 
1948. február 8. után vették ezt tekintetbe.

2. ábra: Jak-9U vadászrepülőgép

74 HADITECHNIKA 2005/3



1950 júniusában az Észak-koreai Néphadsereg 
150-180 000 főt számlált. Mintegy 180 db szovjet gyárt
mányú repülőgépük volt. Mind a repülőgép-vezetők, mind 
a földi személyzet a Szovjetunióban kapták kiképzésüket.

A szárazföldi csapatok jellemző haditechnikai eszközei 
között mintegy 150 db T-34 típusú harckocsit, 122 mm- 
es lövegeket, 76 mm-es önjáró lövegeket (SZU-76) lehet 
megemlíteni.

A koreai köztársaság hadserege

Dél-Koreában 1948 decemberében alakították meg a 
Honvédelmi Minisztériumot, amely a szárazföldi hadsere
get és a haditengerészetet irányította. Ezzel egy időben a 
rendőrségi erőket a szárazföldi hadseregbe olvasztották.

1950 júniusában a dél-koreai hadseregnek 8 hadosztá
lya volt, hozzávetőlegesen 65 000 fővel. Jellemző fegyver- 6. ábra: F-80 a légtérben
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A harcokban alkalmazott főbb repülőgéptípusok
1. táblázat

Ország SZU SZU SZU SZU
Gyártó állami r.gépipar állami r.gépipar állami .gépipar állami r.gépipar

Típusjelzés Po-2 11-10 Jak-9D MiG-15

Elnevezés Sturmovik - Fagot

Rendeltetés kiképző csatarepülőgép vadász vadász
Rendszerbe állítás 1928 1944 1943 1947
Hajtómű M-115 hengeres csillag AM 42 12 hengeres V M-105 PF 12 hengeres RD-45F

léghűtésű folyadékhűtésű folyadékhűtésű kb. 23 kN
Tolóerő/teljesítmény 100 LE 2000 LE 1360 LE 10,08 m

Fesztáv 11,4 m 13,54 m 10,03 m 11,05 m

Hossz 8,15 m 11,30 m 8,55 m 3,40 m
Magasság 2,92 m 3,50 m 3,05 m 5700 kg
Felszállótömeg 981 kg 6550 kg 3155 kg 1070 km/h
Legnagyobb sebesség 149 km/h 550 km/h 600 km/h 15 200 m
Legnagyobb magasság 4000 m 7570 m 10 000m 1x37 mm gá

Fegyverzet 1 db gpu 3x20 mm gá 1x20 mm gá 2x23 mm gá

250 kg bomba 500 kg bomba
Személyzet 2 fő 1 fő 1 fő
Ország Nagy-Britannia Egyesült Államok Egyesült Államok Egyesült Államok
Gyártó Gloster Aircraft Lockheed Lockheed Douglas Aircraft
Típusjelzés - F-94C F-80C F3D-2

Elnevezés Gloster Meteor F8 Starfire Shooting Star Skynight

Rendeltetés vadász vadász vadászbombázó vadász
Rendszerbe állítás 1949 1950 1948 1951
Hajtómű Rolls-Royce Derwent 8 Pratt et Whitney GEJ33A-23 2xWestinghouse

J34-WE-36
Tolóerő/teljesítmény 2x16 kN J48-P-540 kN 21 kN 2x15,42 kN
Fesztáv 11,32 m 12,93 m 11,85 m 15,24 m

Hossz 13,58 m 13,56 m 10,51 m 13,86 m

Magasság 3,86 m 4,55 m 3,45 m 4,87 m

Felszállótömeg 7121 kg 10 977 kg 7646 kg 12 179
Legnagyobb sebesség 962 km/h 941 km/h 933 km/h 965 km/h
Legnagyobb magasság 13 106 m 15 670 m 13 030 m 12 190 m
Fegyverzet 4x20 mm gá 48x70 mm 6 gpu 4x20 mm gá

rakéták 807 kg bomba
Személyzet 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő
Ország Egyesült Államok Egyesült Államok Egyesült Államok Egyesült Államok
Gyártó Fairchild North American United Aircraft Corp Me Donnell
Típusjelzés C-119 F-82 F4U F2H-4

Elnevezés Flying Boxcar Twin Mustang Corsair Banshee

Rendeltetés szállító éjjeli vadász vadász vadász
Rendszerbe állítás 1950 1946 1944 1953
Hajtómű 2xWright R-3350-89 2xAllison V 1710- Pratt et Whitney R-2800- 2xWestinghouse

Cyclone 18 hengeres 143/145 8W, 18 hengeres
csillag léghűtéses V-12 folyadék hűtésű léghűtéses csillag

Tolóerő/teljesítmény 2x3500 LE 2x1600 LE 2000 LE J34-WE-38 2x16,33 kN
Fesztáv 33,32 m 15,62 m 12,47 m 13,66 m
Hossz 26,36 m 12,92 m 10,61 m 12,24 m
Magasság 8 m 4,21 m 4,60 m 4,42 m
Felszállótömeg 38 556 11 632 kg 6350 kg 10 120 kg
Legnagyobb sebesség 350 km/h 741 km/h 684 km/h 856 km/h
Legnagyobb magasság 7285 m 11 856 m 11 280 13 650 m
Fegyverzet - 6 db gpu 6 db gpu 4x20 mm gá

1818 kg bomba 907 kg bomba 454 kg bomba
Személyzet 4+40 utas 2 fő 1 fő 1 fő
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A harcokban alkalmazott főbb repülőgéptípusok

i

2. táblázat
Ország Egyesült Államok Egyesült Államok Nagy-Britannia Egyesült Államok
Gyártó North American Republic Aviation Hawker Aircraft North American

Típusjelzés F-86E F-84G F.B. 11 F-51D

Elnevezés Sabre Tunderjet Sea Fury Mustang

Rendeltetés vadász vadászbombázó vadászbombázó vadász
Rendszerbe állítás 1950 1950 1947 1944

Hajtómű GE J47-GE-13 Allison J35-A-29 Bristol Centaurus 18 Packard V-1650-3
18 hengeres 12 hengeres V folyadék
léghűtésű csillag hűtéses

Tolóerő/teljesítmény 25,4 kN 25,4 kN 2480 LE 1510 LE

Fesztáv 11,30 m 11,10 m 11,71 m 11,28 m
Hossz 11,43 m 11,61 m 10,56 m 9,83 m
Magasság 4,47 m 3,83 m 4,82 4,20 m
Felszállótömeg 7419 kg 10 670 kg 5670 kg 5262 kg

Legnagyobb sebesség 1086 km/h 1001 km/h 740 km/h 703 km/h

Legnagyobb magasság 14 720 m 12 340 m 10 970 m 12 771 m

Fegyverzet 6 db gpu 6 db gpu 4x20 mm gá 6 gpu
907 kg bomba 1814 kg bomba 907 kg bomba 907 kg bomba

Személyzet 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő
Ország Egyesült Államok Egyesült Államok Egyesült Államok Egyesült Államok

Gyártó Grumman Aircraft Douglas Aircraft Boeing Aircraft Douglas Aircraft

Típusjelzés F9F-2 A-26B B-29A AD-6

Elnevezés Panther Invader Superfortress Skyraier 11,85
Rendeltetés vadász bombázó bombázó földi támogató
Rendszerbe állítás 1947 1944 1944 1946

Hajtómű Pratt et Whitney 2xPratt et Whitney 4xWright R-3350-57 Wright R3350-26 WD 18

J42-P-6 18 hengeres léghűtéses Cyclone 18 hengeres hengere léghűtéses

csillag léghűtéses csillag csillag
Tolóerő/teljesítmény 22,7 kN 2x2000 LE 4x2200 LE 2880 LE
Fesztáv 11,58 m 21,33 43,05 m
Hossz 11,35 m 15,45 30,18 m 11,83 m

Magasság 4,35 m 5,64 9,02 m -4,77 m

Felszállótömeg 8842 kg 15 876 63 958 kg 11 340 kg

Legnagyobb sebesség 846 km/h 571 km/h 576 km/h 518 km/h

Legnagyobb magasság 13 600 m 9600 m 9700 m 8690 m
Fegyverzet 4x20 mm gá 10 db gpu 1x20 mm gá 4x20 mm gá

907 kg bomba 1815 kg bomba 10 db gpu 9090 kg bomba
Személyzet 1 fő 3 fő 10 fő 1 fő

ként 60 mm-es rakétákat, 37 mm-es páncéltörő ágyúkat és 
105 mm-es tarackokat rendszeresítettek. Az Egyesült Álla
mok nem akarta, hogy Dél-Koreának támadóereje legyen, 
ennek megfelelően nem voltak harckocsijaik, vadász- és 
bombázó repülőgépeik. A haditengerészet is csak néhány 
őrhajóból, partra szállító hajóból, valamint régebbi ameri
kai és japán, aknakereső és aknatelepítő hajókból állt.

A Légierő északon

A háború kitörésekor az északiaknak 180 db hagyomá
nyos légcsavaros repülőgépe volt. A legnagyobb erőt a 
Jak típusok képviselték, amelyeket egy vadászezredbe 
szerveztek. Ezek a Jakovlev-iroda által tervezett repülő
gépek a második világháborúban jól szerepelt Jak-3-as, 
Jak-7-es, Jak-9-es típusok voltak. A Jak-9-es az előző 
Jakovlev-tervezésű vadászrepülőgépekhez képest egy új 
generációt képviselt. A Jak-9B vadászbombázó 4 db100

kg tömegű bombát tudott vinni. A háború végén gyakran 
látott Jak-9K teljesen fém borítású volt, és 675 km/h 
csúcssebességet ért el. Az előző típusokhoz képest kor
szerűbb navigációs és rádióberendezésekkel látták el. 
Fegyverzetük általában egy 20 mm űrméretű SVAK gép
ágyú, két 12,7 mm-es Berezin géppuska volt, de volt 37 
és 45 mm-es gépágyús változat is.

A Jak-3-as változata alapján kifejlesztett Jak-11-es 
alapkiképző típust is harcba vetették. Ezek a repülőgé
pek az akkor is már veteránnak számított Polikarpov 
Po-2 típusokkal együtt éjszakánként gránátokat és köny- 
nyű bombákat, valamint utánpótlás-rakományokat szór
tak le. A lassú és fordulékony repülőgépek ellen a sugár- 
hajtású vadászokat nem lehetett sikerrel alkalmazni, vi
szont az éjszakai vadász Corsair, amely fékszárnyakkal 
és kiengedett futókkal 144 km/h értékre tudta csökkente
ni sebességét, legyőzhette őket.

Az északi oldalon rendszerben álltak Iljusin 11-10 csa
tarepülőgépek is. Ez volt az utolsó változata az ll-2-es
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10. ábra: Az alkalmazott szovjet kézifegyverek

11. ábra: Szovjet gyártmányú PTRD páncéltörő puska

„repülő harckocsi”-nak, illetve Sturmoviknak, amely korá
ban a legjobb páncélvadász repülőgép volt.

Az Egyesült Államok légierői és a hadtengerészeti légi
erő gépei 1950 nyara folyamán szinte teljesen megsem
misítették az észak-koreai repülőerőket és a háború fo
lyamán gyakorlatilag megőrizték a légi fölényt.

1950 novemberében Kína belépett a háborúba, és ezzel 
egyidejűleg több MiG-15 típus is megjelent, amelyek 
csúcssebessége 1 M körül volt. Ez 160 km/h értékkel na
gyobb volt, mint az amerikai F-80C sebessége. A B-29-es 
bombázó tűzvezető rendszere nehezen tudta követni a 
MiG-15-ös repülőgépeket. Az F-86 Sabre megjelenésével 
már megváltozott a helyzet, mert a Sabre a MiG-15-ös mél
tó ellenfele volt, és gyorsabbnak is bizonyult. A Sabre-t 454 
kg tömegben bombákkal vagy rakétákkal lehetett terhelni. 
Két 23 mm és egy 37 mm űrméretű gépágyút építettek be
le. A MiG-ek kínai területről, Mandzsúriából szálltak fel.

(Folytatjuk)

Amaczi Viktor

John Altman A SZIGORÚAN ŐRZÖTT HÁZ
A kémtörténet a második világháború idején játszódik. Az Egyesült Álla
mokba telepített német ügynök rendkívüli jelentőségű haditechnikai doku
mentációra tesz szert. A Berlinbe vezető titkos csatornák azonban már 
nem léteznek -  az USA-ban hajdan olajozottan működő hálózat többi tag
ját az amerikai szervek letartóztatták. Katarina Heinrich ezért úgy dönt, 
hogy Angliába utazik, és onnan küldi el Németországba az anyagot. Köz
ben az amerikaiak a nyomára jutnak, és figyelmeztetik a brit elhárítást, 
amely nagy erőket vet be, hogy kézre kerítse a német kémnőt. Nehéz va
dászat ez, mert Katarinát a legígéretesebb tanítványokkal foglalkozó ké
sőbbi magas rangú SS-tiszt, a rendkívül tapasztalt Hagen képezte ki, és 
az egész csoportban ő volt a legjobb. Tű a szénakazalban.

„Amikor Hagen megjelent a speciális egységek kellős közepén, mindenki 
-  így ő maga is -  meglepődött. Hagen ocsúdott fel elsőként. Egy íves rú
gással a hozzá legközelebb álló férfit küldte a földre ájultan, a következő 
jól irányzott horogrúgással pedig egy másik férfit törött nyakkal taszított a 
talajra. Majd még mielőtt az ügynökök felfoghatták volna, mi is történik, 
Hagen maga is a földre vetődött. Bevágódott a legközelebbi kocsi alváza 
alá, s az autó másik oldalán bukkant fel megint. Felpattant, és tökéletes lel
ki nyugalommal húzta elő Lugerét.
Hat lövést adott le. Hat férfi terült el holtan. Mostanra már az életben ma
radt ügynökökben is felsejlett, kivel állnak szemben.”

General Press Kiadó, Budapest, 2001.296 oldal, ára 1700 Ft
Megvásárolható a könyvesboltokban és a kiadóban (1138 Bp., Népfürdő u. 15/D, tel.: 350-6340, 359-1241, e-mail: 
generalpress@generalpress.hu).

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum folyóirata

Hadtörténeti Közlemények
Megjelenik negyedévente. Éves előfizetési díj: 1800 Ft
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A kassai repüló'múzeum

Kassai utazásunk szervezését és lebonyolítását a Forgó 
Travel Utazási Iroda végezte el, nagy szakértelemmel. Az 
érdekelt mindnyájunkat, hogy egy 2002. augusztus 23-án 
megnyitott repülőmúzeumban vajon mit találunk. Az egy
kori Csehszlovákia prágai repülőmúzeuma (Kbeli repülő
tér) nagyon gazdag anyaggal rendelkezik. Miután a szlo
vákoknak a csehekkel való második házassága is válás
sal végződött, a kiállítási anyag nem került megosztásra. 
Ennek tudatában várható volt, hogy az újonnan alapított 
múzeum a közelmúlt és a jelenkor repülőtechnikáját mu
tatja be.

2004. május 9-én került sor az utazásra. Kassára való 
érkezésünk után pár órás városnézés, Rákóczi Ferenc 
sírjának megtekintése a Szt. Erzsébet-dómban, majd 
múzeumi látogatás következett. Eltévedésünket kizárta a 
bejáratnál található több méter magas állványon álló 
KT-04-es célrepülőgép, melyet az L-39 V Albatroszok 
vontattak, és egy L-39-es géproncs.

Az értékesebb és féltettebb tárgyakat jelenleg két han
gárban tárolják. Az udvaron a MiG-15-ös és MiG-19-es 
kivételével a jelenleg is használatos repülőgépek sora
koznak: MiG-21 F-13 (oldalszám 0515), MiG-21 MA (ol
dalszám 1210, színtelen lakkréteggel), MiG-21 MF (ol
dalszám 2707, terepszínű), MiG-21 F-13 (oldalszám 
1209, fémszínű), MiG-21 R (oldalszám 1703, fémszínű), 
MiG-21 UM (oldalszám 0475, terepszínű), MiG-23 UB 
(oldalszám 8109, kétüléses), Szu-22 M4 (oldalszám 
4012, terepszínű), Szu-22 M4 (oldalszám 2702, terep
színű), Szu-7 (oldalszám 5608, terepszínű).

Ezenkívül itt áll egy MiG-15-ös (3305 oldalszámmal) is 
és egy MiG-19-es (1113 oldalszámmal). Unikum egy len
gyel T—11 Iskra (1211 számú) gyakorlóvadász, a sláger 
pedig a Szuhoj Szu-15 TM 15-ös oldalszámmal. (Ilyen tí
pusú gép lőtte le a dél-koreai utasszállítót Szahalin sziget 
körzetében.) A kerítésen kívül található egy Szu-25-ös 
(oldalszám 5033), a német légierőtől kapott ajándék F-4 
F Phantom-ll repülőgép (37 + 36 számmal) és egy föld
föld rakéta, amelyről semmiféle információ nincs. (Ez egy 
OTR SS-23 jelű szovjet rakéta, amelyből Csehszlovákia 
16 db-bal rendelkezett, de 1992 után a fegyverzetcsök
kentési egyezmény értelmében fel kellett számolnia kész
letét. -  A szerk.) Kívül a repülőgépek hosszú sora vár még 
a múzeumi bebocsátásra, köztük az L-29 Delfin is.

Meg kell említeni a helikoptereket is. Négy darab Mi-2- 
es típus látható (a 7732, 7738, 7739 és 8213 oldalszámú- 
ak), valamint a szinte újjávarázsolt, 5153 számú Mi-4-es.

A hangárokban az ajándékba kapott gépek vannak elöl. 
A svájci légierő ajándéka egy Mirage—MIR R-2108 oldal
számmal, amely saját lábon jött, vagyis úgy repülték át 
Svájcból Kassára. A másik nevezetesség az olasz légierő 
ajándéka, egy Lockheed F-104 S típus, melynek gyári szá
ma 6870, oldalszáma 5—45. Hajtómű nélküli, de mivel kiál
lítási tárgy, ez nem von le semmit az értékéből. Örömmel fe
deztük fel hajdani repülőgépgyártásunk reprezentánsát, a 
Rubik Ernő tervezte Góbét. Szárnyai még mellette hever
tek, de mi így is büszkén tekintettünk a HA 5392 jelű gépre.

Itt látható még az ОКОЮ számú L-39 Albatrosz és a 
Tu-123 pilóta nélküli felderítőgép, valamint a Z-25 Sóhaj 
vitorlázógép, amely a csehszlovák repülőipar egyik kivá
ló gyártmánya volt. Találunk még MiG-21-es szimulátort,

egy MiG-15-ös törzsének első részét a kabinnal együtt, 
és egy L-29-es első kabinját.

A második hangárba főleg hajtóművek kerültek. Itt lát
ható a HC-2 típusú csehszlovák tervezésű és gyártású 
kísérleti helikopter is, 0436 oldalszámmal. A légcsavaros 
gépeket az Avia BH-11 gép képviseli a 3. nyitrai repülő
ezred 1924-1929 között használt jelzésével. A hazánk
ban is alkalmazott Z-37 Cmelák ОМ-AIT lajstromú pél
dányt is itt állították ki. Nagy kár, hogy a Zlin-381 (Fecs
ke) típusnak csak a törzse hátsó része látható a vezércsí
kokkal. Erre a típusra a ma nyugdíjas repülőgép-vezetők 
nosztalgiával gondolnak, hiszen már a háború alatt is re
pülték a magyarok, igaz, még eredeti Bücker-Bestman 
181 típusként. A háború után a csehszlovák utángyártást 
még a 60-as évek elején is használták kiképzésre.

Érdekes darab egy könnyű, együléses repülőgép. 
Egyik felén a borítástól a festésig minden a helyén van, a 
másik oldalon viszont csak a vázszerkezetet, a szárny- 
és vezérsíkfőtartókat és a bordákat látni. Akit a repülő- 
gép-szerkezettan érdekel, ez nagyszerű alkalom a tanul
mányozásra. A mennyezetre felfüggesztve látható még 
motoros sárkányrepülő, vitorlázógép, hőlégballon és szá
mos modell.

Repülőgépmotorokból viszonylag széles választék van, 
ezeket valószínűleg oktatási intézményekből szedték ösz- 
sze. A teljesség igénye nélkül szeretném a főbb motortí-
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pusokat ismertetni. Természetesen megtalálhatók a két vi
lágháború közötti csehszlovák motorgyártás termékei, de 
olyan típusok is, mint a Daimler DB-605, a Me 109 típus 
motorja, a BMW-801, a Junkers Ju 290 és a Fw 190 típu
sok hajtóműve. Mint ritkaság feltétlenül említést érdemel a 
Jumo 205-ös ellendugattyús, kétütemű, kompresszió- 
gyújtású dízelmotor. Ez a kis fajlagos fogyasztású, üzem
anyagra igénytelen motor elsősorban a nagy hatótávolsá
gú tengerészeti felderítőgépek hajtóműve lett (Dornier 18, 
Dornier 16, Blohm und Voss Bv 138). De itt vannak azok 
a számunkra kedves motorok is, melyek a háború utáni 
magyar sport- és kiképzőgépek hajtóművei voltak: Hirth 
HM-504 AZ (Bücker Bü-131 Jungmann és Levente II), 
Valter Minor 4—III (Fecske, Aero 45), Argus Ar 10C (Gólya, 
Aradó 96 A, Fw 56 Strösser) M-11D (Po-2; UT-2).

Háború után a csehszlovák légierő sok német, brit és 
szovjet típust használt. A Me 262 A típust ismét gyártot
ták S-92, a Me 262-B-t CS-92 jelzéssel. Ezek hajtómű
ve, a Jumo-004-es gázturbina szintén szerepel a múze
um anyagában. A Rolls-Royce Merlin 25 motor is megta
lálható, ez a Mosqito felderítőgép motorja volt. A régi 
csehszlovák repülőgépgyártás büszkesége, az Avia 
B-534 CKD HS 12 Ydrs motorja szintén látható.

A sugárhajtású korszak kezdetén alkalmazott Jak-17- 
es hajtóművét, az RD-10-et (a német Jumo-004-es má
solata) és az RD-45-öt (angol Rolls-Royce Nene), a 
MiG-15-ös gázturbináját is kiállították.

Ha a múzeum megnyitása óta eltelt időt és a kiállított anyag 
gyarapodását vesszük alapul, nagyon intenzív fejlődést ta
pasztalunk. Érdemes lesz a látogatást kétévente megismétel
ni. Hiányosságként talán azt róhatjuk fel, hogy a kiállításról 
nincs ismertető, és -  tekintettel a magyarországi látogatókra -  
talán elkelne egy magyar nyelvet beszélő alkalmazott is.

Figder Elemér

Hadihajók története
A TIT Hajózástörténeti Klub az alábbi témákban tervez előadásokat az idei évre:

-  Brit csatahajók II.: A Warspite után épült egységek (pl. a 9 db 40,6 cm-es ágyúval felszerelt Rodney-osztály)
-  Napjainkban épülő új hadihajók; A Magyar Néphadsereg hadihajói
-  Egy név, két hajó: a Scharnhorstok története; A Monarchia repülőcsapatai 
-Tengeri hadviselés Rómától Lepantóig; Tévedések a tengeri hadviselés történetében
-  Tengeralattjáró-elhárító fegyverek

Érdeklődni lehet: Tarr Gábor, 330-0247 (hétköznap 18-20 óráig, illetve hétvégén).
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A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata V. rész

Ejtőernyős katona, Délvidék (1941)

A honvédség legfiatalabb „elit” csapatnemének számító 
ejtőernyős-alakulat 1940-ben teljesen a légierő aláren
deltségébe került. A Pápára települt ejtőernyősszázad 
(később zászlóalj) katonái továbbra is a földi erők egyen
ruháját és a gyalogság fűzöld hajtókáját viselték, szerve
zetileg mégis a légierőhöz tartoztak, akárcsak német, ro
mán vagy éppen bolgár kollégáik.

Az ejtőernyős feladatok ellátására a világ összes akko
ri hadseregében speciális ruházatot rendszeresítettek. A 
kezdeti idők után -  amikor a már rendelkezésre álló 
egyéb célú eszközökkel látták el az ejtőernyősöket, a re
pülő-kezeslábastól kezdve a motoros bukósisakig -  
szükségessé vált egy saját fejlesztésű ejtőernyős ugróru
ha kifejlesztése. Ez sok vonásában hasonlított a repülő
hajózó-ruházathoz, hiszen hasonló körülmények közötti 
igénybevételeknek kellett megfelelnie. Az ugróruha ho
mokszínű ballonvászon kezeslábasból, fejvédőből és ug
rócsizmából állt.

A fejvédő a nyári (vászon) pilóta fejvédőhöz hasonlított, 
de a fejhallgatók tartására szolgáló tokokat elhagyták ró
la. Ez a fejvédő valójában nem felelt meg feladatának, hi
szen egy esetleges ütéstől nem védte meg az ejtőernyős 
fejét, inkább csak sapkaként funkcionált, ezért -  főleg a 
gyakorló ugrások során -  továbbra is a 37 M páncé- 
los/motorkerékpáros bukósisakot hordták az ejtőernyő
sök. A kezeslábas elöl végig villámzárral záródott, jobb 
oldalon mellzsebet varrtak rá, a nadrágszárakat kétoldalt 
szintén villámzárral lehetett szűkíteni, a nadrágzsebek 
magasságában pedig kétoldalt egy-egy (villámzárral zár
ható) hasítékot alakítottak ki, hiszen a kezeslábast az 
egyenruha fölött kellett viselni, s ezek a hasítékok bizto
sították, hogy a ruha viselője hozzájuthasson a nadrág
zsebében tárolt -  esetlegesen szükséges -  holmijához. 
Az ugrócsizma csak annyiban különbözött a később 
1941M fűzős csizmaként bevezetett, de leginkább bilge- 
ricsizma néven elhíresült lábbelitől, hogy vastag nyersgu
mi talppal látták el. Ez a nyersgumi talp tette lehetővé a 
biztonságos mozgást a repülőgép fedélzetén, illetve a föl
det éréskor segített elnyelni a lábat ért ütés energiáját. A 
csizma alá általában ejtőernyős bokapólyát is tekertek, a 
bokarándulások, bokatörések megelőzésére.

Az ejtőernyős-kezeslábason elvileg semmilyen megkü
lönböztető jelvényt, még rendfokozati jelzést sem viseltek, 
később azonban elterjedt a tábori hajtóka, illetve az ejtő- 
ernyős-csapatjelvény felerősítése, és a díszszemléken és 
egyéb ünnepélyes külsőségek alkalmával a kezeslábaso
kat is „feldíszítették” kitüntetésekkel, jelvényekkel.

A képen látható ejtőernyős katona beszálláshoz készü
lődik, teljes harci ugrófelszereléssel, mely a következők
ből áll: 1939 M mentő- és hátejtőernyő, kenyérzsák sátor
lappal és személyi felszerelési cikkekkel, melyek egy rö
vid távú bevetéshez szükségesek (evőcsésze, kulacs, 
evőeszközkészlet, tartalék fehérnemű, élelem). Bal lába 
mellett egy 1939 M Király géppisztoly, speciális vászon
tokban.

Ejtőernyős hátulnézetben, 1939 M hátejtőernyővel

Az ejtőernyős kísérleti keret szedett-vedett ejtőernyőkkel 
kezdte kiképzését 1938-ban, főképp az első világháború 
idejéből maradt német, olasz és angol ejtőernyőtípusokat 
használtak. Az elsősorban szóba jöhető német katonai ejtő
ernyők rendkívül drágák voltak, s a németek maguk sem 
rendelkeztek fölös készletekkel, így a hazai fejlesztésre kel
lett támaszkodni. Az első magyar ejtőernyő megalkotása 
Hehs Ákos mérnök főhadnagy nevéhez fűződik. Az olaszor
szági és németországi tanulmányutak és tapasztalatcserék, 
illetve a szükséges berendezések beszerzése után 1939- 
ben megindulhatott a hazai ejtőernyőgyártás a Székesfehér- 
vár-sóstói repülőgép-javító üzemben. Hehs olyan ejtőernyő
ket tervezett, melyek nagy sebességnél is használhatók vol
tak, köszönhetően a nagy kupola fölött elhelyezett kisebb 
stabilizáló kupolának. A honvédség -  kezdeti ellenkezés 
után -  végül a Hehs-féle ejtőernyő négy változatát rendsze
resítette, ezek a következők voltak: H.39.M.h. -  Hehs-féle 
39 M hátejtőernyő, H.39.M.Ü. -  Hehs-féle 39 M ülőejtőernyő, 
Н.ЗЭ.М.Ь. -  Hehs-féle 39 M beakasztható ejtőernyő, 
H.39.M.gy. -  Hehs-féle 39 M kettős gyakorló ejtőernyő.

A hátejtőernyőt kifejezetten az ejtőernyős csapatok 
számára tervezte Hehs, az ülőejtőernyőt a repülő-hajózó 
személyzet részére, a beakasztható ejtőernyő pedig tar
talék (has-) ernyőként funkcionált. A kettős gyakorló ejtő
ernyőnél a hát- és a hasernyőt egy közös hevederzetre 
csatlakoztatták. Ennek süllyedési sebessége valamivel 
kisebb volt, mint a háternyőé.

Érdekesség, hogy Hehs gondolt a megfelelő mentőernyő 
megszerkesztésére is, hiszen sem a brit, sem a német, sem 
az olasz ejtőernyősök nem rendelkeztek mentőernyővel!

Az ejtőernyős század ugrókiképzése 1940 áprilisában 
indult meg (addig jóformán csak a kísérleti keret tagjai 
hajtottak végre ugrásokat), s a hónap végén egy katonai 
bemutatón már 26 ejtőernyős ugrott egy Savoia-Marche- 
tti SM-75 csapatszállító repülőgépből.

1940-ben készültek el az első ejtőernyős ledobótartá
lyok is, szintén Székesfehérvár-Sóstón, melyek lehetővé 
tették a gyalogsági támogató fegyverek (golyószóró, gép
puska, nehézpuska) és a tartalék lőszer, illetve egyéb ki
egészítő felszerelések (pl. elsősegélyhely) célterületre tör
ténő eljuttatását. A ledobóhüvelyek ejtőernyőit különféle 
színjelzésekkel látták el, hogy földet éréskor a kezelők a 
lehető leggyorsabban használatba vehessék eszközeiket.

A kiképzés során külön hangsúlyt fektettek a teljes szerelvény
nyel való ugrásokra, hiszen ezek elsajátítása és begyakorlása 
alapfeltétele volt bármilyen hancfeladat végrehajtásának. Sajnála
tos módon speciális ejtőernyős-felszerelés kifejlesztésére nem 
volt lehetőség, így gyakorlatilag a vászon védőtokba csomagolt 
fegyver mellett az ejtőernyősök csak egy kenyérzsákot vihettek 
magukkal, s ebbe kellett málházniuk még a lőszert is.

A magyar katonai ejtőernyőzés történetében a döntő 
fordulatot a német ejtőernyősök belgiumi és norvégiai si
kerei hozták, a hadvezetés ekkor határozta el az ejtőer
nyősszázad zászlóaljjá fejlesztését.

(Folytatjuk)

(A cikkhez tartozó színes ábra a 48. oldaton található. Szerk.) Baczoni Tamás
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V. M. Petljakov halála

1942. január 12-én 14 óra 15 perckor egy Pe-2 típusú re
pülőgép, amely géppárban repült a kazanyi repülőgép- 
gyár egy másik repülőgépével, eltért az útvonaltól, és 
meredeken süllyedve kényszerleszállást kísérelt meg, 
ami katasztrófával végződött három kilométerre a kaza
nyi vasútvonalon fekvő Kamkinó állomástól. A katasztró
fa színhelyén megtalálták a repülőgép-vezető, a megfi
gyelő, a rádiós-lövész és még egy utas erősen megégett 
és összeroncsolódott holttestét.

Ez csak egyike volt azoknak a repülőkatasztrófáknak, 
amelyekből számos fordult elő a 22-es számú gyárban a 
Pe gépekkel -  mely az üzem fő gyártmánya volt a hábo
rú alatt. Az Arzaman alatt történt tragédiát aligha kísérték 
volna figyelemmel a „legmagasabb” helyről, ha nincs a 
megsemmisült Pe-2 fedélzetén a személyzet negyedik 
tagja, a Sztálin-díjjal,a Lenin- és Vörös Zászló Érdem
renddel kitüntetett repülőgép-tervező, V. M. Petljakov, aki 
a Pe-2 zuhanóbombázó megalkotója volt.

A repülőkatasztrófa kivizsgálására bizottságot hoztak 
létre, melynek a vezetője a Különleges Rendeltetésű Re
pülőezred parancsnoka, Murzin ezredes volt. Petljakov 
halála sok szóbeszédre, találgatásra és ködösítésre 
adott lehetőséget. A katasztrófa okainak kiderítésében 
részt vettek az állambiztonsági munkatársak is Moszkvá
ból, latba vetve minden tekintélyüket -  nagyon hatéko
nyan - ,  hisz az információs források széles hálózatával 
rendelkeztek. Az ügynökeik („önkéntes segítőik”, ahogy a 
dokumentumokban nevezték őket) közléseinek köszön
hetően, akik nemcsak az üzemben, a repülőtéren, de a 
párhuzamos szervezetekben és a konstruktőr közvetlen 
környezetében is dolgoztak, sikerült nagyon sok olyan 
tényt összegyűjteni, amelyek a katasztrófára és az azt 
megelőző eseményekre vonatkoznak. Minden elképze
lést, minden információt ellenőriztek. A feltételezések 
közt szerepelt a terrorcselekmény lehetősége is, tekintve, 
hogy a személyzet tagjai holttestének boncolása során F. 
A. Ovecskin repülőgép-vezető hasüregében a boncoló 
orvos géppisztolylövedéket talált. Ez a hír sokkolta a 
csekistákat. Úgy tűnt, hogy a Sztálin-díj kitüntetettjét (ez 
titkosnak számított a háború éveiben) és Sztálin repülő
gép-tervezőjét megölték! Azonban minden tisztázódott 
az után, hogy a golyót átadták a ballisztikai laboratórium
nak, és onnan megérkezett a válasz, miszerint a lövedé
ken nincs fegyvercsőtől származó nyom, azt a hüvelyből 
a magas hőmérséklet miatt bekövetkezett robbanás repí
tette ki. Munkája során a bizottság több mint 30 embert 
hallgatott ki, nem számítva az állambiztonságiak titkos 
ügynökeinek jelentéseit.

A főkonstruktőr halálának körülményeit alapos nyomo
zás után jelentették Sztálinnak és Malenkovnak. Csak 57 
évvel V. M. Petljakov halála után van lehetőségünk nyil
vánosságra hozni ezt a legutóbbi időkig titkos anyagot.

A katasztrófa közvetlen oka, mint a bizottság jelentésé
ben rámutatott, a repülőgép fedélzetén kis magasságá
ban keletkezett tűz volt. A dokumentum szerint „a tűz 
fészke a 14-11 számú Pe repülőgép jobb szárnyának 
belső felületén volt, és a jobb oldali szárnyközéprészen is 
akadtak égésnyomok. Erősen megégett a jobb oldali csű
rő borítása, a vízhűtő felülete, a csővezetékek. A lehetsé
ges ok: benzinfolyás a jobb oldali motorgondola környé

kén. A becsapódás pillanatában a repülőgép kormányoz- 
hatatlan volt.

A kivizsgálás után, miután megszemlélték a holtteste
ket, megállapították, hogy F. A. Ovecskin repülőgép-ve
zető és M. Gundorov megfigyelő még életükben égési 
sérüléseket szenvedtek. Élve megégtek a levegőben! így 
a kényszerleszállás lehetősége kiesett.

Ugyanakkor minden véletlennek megvan a maga oka 
és előzménye. Háború volt, az első hónapok katasztró
fája. A németek Moszkva alatt álltak. Az Sz. P. Gor- 
bunovról elnevezett 22-es számú repülőgépgyárat, 
amely a Pe-2-t gyártotta Moszkvában, hirtelen Kazany- 
ba evakuálták, ahol a helyi 124-es számú Sz. Ordz- 
sonikide gyárral párhuzamosan működött, amely ebben 
az időben TB-7-et és Li-2-t gyártott. Hamarosan a két 
üzemet összevonták, és a moszkvai gyár számát kapta 
meg. Ugyanitt települt Petljakov tervezőirodája -  a soro
zatgyártású Pe-2 tökéletesítésén és új változatok létre
hozásán dolgoztak. Az üzem területét és az embereket 
elosztották a két gazda között, és ez a folyamat nagy 
zajjal járt: mint jelentették,.....a helyi 124-es számú gyár
ral az együttműködés rosszul alakul, a helyiségek meg
szerzéséért folyó vita verekedéssel végződött”. Egyesek 
a Pe-2-ért feleltek, mások meg a TB-7-ért. Ugyanabban 
az üzemben két igazgató, két főmérnök... Ez a megosz
tottság idegességhez vezetett a két kollektíva munkájá
ban, és amikor az elsődleges feladat a Pe-2 gyártási 
ütemének azonnali fokozása lett, mint a „besúgók” jelen
tették, azok a mérnökök és munkások, akik I. F. Nyezval 
vezetése alatt a TB-7-et állították elő, pánikba estek, és 
a gyártás megszüntetésétől rettegtek.

A katasztrofális fronthelyzet ahhoz vezetett, hogy a 
végszereidében és a berepülőállomáson dolgozók közül 
nagyon sok szakembert behívtak a hadseregbe. Őket a 
szakmunkásképző intézetek végzősei és olyan idősebb 
munkások váltották fel, akik már kiöregedtek a hadköte
les korból. A „mentesítés” rendszerét éppen csak hogy ki
dolgozták. Ez azonnal meglátszott a szerelés minősé
gén. Ezenkívül a minőségi ellenőröket nem kötötték az 
egyes gyártó csoportokhoz, és az egyes berendezések 
átvételében különböző ellenőrök vettek részt. Ez megte
remtette annak a feltételeit, hogy az átvételi munka sze
mélytelenné váljon. A minőségi ellenőröket csak 1942. ja
nuár 11-én kötötték állandó munkahelyhez. Ugyanilyen 
nehéz helyzet alakult ki a 16-os számú motorgyárban is.

Ezt az üzemet 1941 őszén evakuálták Voronyezsből és 
a kazanyi 27-es számú motorgyár területén helyezték el, 
amely M-105 típusú motorokat gyártott. Az összevonás 
után a kazanyi 16-os számú motorgyár nevet kapta. A ki
látástalan helyzetben ráadásul még nagyon sok üzbéget 
küldtek a gyárba dolgozni. Vékony köpenyeikben és 
„tübitejkájukban” 1941-42 rettenetes telén ezek az embe
rek, akik nem tudtak oroszul, a matematikai számításokat 
az ujjaikon végezték, és életükben nem láttak még eszter
gapadot, marógépet, nemhogy segítettek volna, inkább 
terhére voltak a gyárnak. Sokan közülük meghaltak, mert 
nem bírták ki az orosz tél hidegét és a nehéz munkakörül
ményeket, a 12 órás műszakot a kevés élelemmel. A 
megmaradtakat gyorsan átvezényelték inkább nekik való 
munkakörbe, majd 1942 nyarán hazaküldték őket. A hely-
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zet mindkét üzemben javult. 1942 második felében, ami
kor mindenki előtt világossá vált, hogy a fasiszták nem 
győzhetik le Oroszországot, és „a győzelem a miénk 
lesz”, kezdték a frontról hazahozni a végszerelésben jár
tas szakembereket. Ez az idő azonban még messze volt.

Különösen nehéz volt a helyzet 1941 decemberében. 
Petljakov kollektívájában arról kezdtek suttogni, hogy a 
Pe-2 repülőgép gyártását, amit a Gorbunov-gyár vég
zett, befejezik és Tupoljev géppel váltják fel.

Vlagyimir Mihajlovicsot nagyon nyugtalanították ezek a 
hangok, és meglehetősen ideges volt. Rejtjeles táviratot 
küldött a repülőgép-ipari népbiztosnak, Sahurinnak, mely
ben felveti a szükségességét egy moszkvai utazásnak sze
mélyes jelentéstétel céljából. Pozitív választ kapott, és a 
népbiztos azt ígérte, hogy az időpontról később értesíti.

Éppen ezekben a napokban kezdődött a kapcsolat a 
tragédia leendő okozójával, a 14-11-es számú Pe-2 re
pülőgéppel, amely lángolva zuhant le később Arzamasz 
alatt. 1941. december 30-án bemérőpadon ellenőrizték a 
14-11-es benzinrendszerének hermetikusságát, és eköz
ben a megnövekedett nyomás miatt egyszerre öt benzin
tartály robbant szét, így aztán kicserélték.

1941. december 31-én már éjjel -  3 óra 15 perckor -  a 
végszerelde minőségi ellenőre, Nurullin a 14-11-es gépet 
átadta a 8. részleg katonai képviselőjének átvételre, aki 13 
hiányosságot talált az elektromos berendezésekben és a 
navigációs műszerekben. 8 óra 35 percre 12 hibát meg
szüntettek. Végül a gépet Tutubalin minőségi ellenőr adta 
át. Az 1942-es újév előtt néhány órával végre átvették a 
motor-légcsavar rendszert is, és a repülőgépet beszámítot
ták az 1941 -es tervbe. A későbbiekben, az 1942. január 12- 
i katasztrófa okainak kivizsgálásakor a sorozatgyártást ter
vező brigád főnöke, Szukonnyikov és az összeszerelő mű
hely főtechnológusa, Rumjancev arra a végkövetkeztetésre 
jutott, hogy az elektromos berendezések december 31-én 
feltárt hibái nem okozhatták a csővezeték kigyulladását.

Az idősebb korosztályok tagjai, főleg akik nemcsak a 
háború alatt dolgoztak a végszereldékben, nagyon jól 
emlékeztek arra, milyen volt a munka a hónap, a negyed
év és az év végén. A harc a tervteljesítésért nemcsak 
életre, de halálra is ment. Nem nehéz elképzelni a mun
kások és a vezetők lelkiállapotát, amikor a repülőgépek 
átadásáról szóló adatok minden nap a legfelsőbb főpa
rancsnok asztalára kerültek! Felidézve a Kazanyi 16-os 
számú motorgyár igazgatójának, a Szocialista Munka 
Hősének, M. M. Lukinnak a szavait: „holttesteken is átgá
zolok, de Sztálin elvtárs tervét teljesítem!”

A 14-11 -es Pe-2 mindezen előzmények után végül is al
kalmassá vált harci felhasználásra. Ez is, mint a 12-11-es 
testvérgép, némileg különbözött a sorozatban gyártott töb
bi modelltől. Ezeket a gépeket távolfelderítőnek szánták, 
ezért megnövelték a tüzelőanyag-tartályok befogadóké
pességét, és nagy teljesítményű fényképezőgépekkel lát
ták el. 1942. január 9-én két gépszemélyzet érkezett a 2. 
Távolfelderítő Repülőezredtől a gépekért. A 14-11-es gé
pet F. A. Ovecskin főhadnagy, a kötelék kijelölt parancsno
ka vette át. A személyzet többi tagja, akiknek az életéből 
már csak három nap volt hátra: M. Gundorov alhadnagy, 
megfigyelő és V. Szkrebnyev rádiós-lövész volt. Szintén a 
csoporthoz tartozott az ideiglenesen oda vezényelt N. M. 
Orhejov 2. osztályú technikus, akinek az volt a feladata, 
hogy segítse a gépszemélyzetet a két gép átvételében.

Ugyanezen napon este 20 órakor Petljakov az irodájá
ban helyettesével, A. M. Izakszonnal és a tervezőrészleg 
vezetőjével megvitatta a Pe-2 továbbfejlesztésének kér
dését. A beszélgetés közben a főkonstruktőrt kihívták, 
mert telefonon keresték a „K” vonalon. Visszatérve Vla
gyimir Mihajlovics örömmel jelentette be, hogy parancsot

2. ábra: V. M. Petljakov emlékműve a kazanyi Arszkij teme
tő központi fasorában

4. ábra: A roncsok szétszóródásának vázlata a katasztrófa 
helyszínén

kapott, jelenjen meg Moszkvában az új motorral kapcso
latos kérdések eldöntésére. A kollegáinak azt mondta, 
hogy nem viheti a népbiztoshoz a kísérletek eredménye
it, mert az elméleti elképzelést azok nem támasztják alá 
elég meggyőzően.

1942. január 10-én Sahurin titkára, Protaszov „K” vona
lon átadta az utasítást Petljakovnak, hogy amint lehet, je
lenjen meg Moszkvában. Petljakov azt mondta a 22-es 
Gyár ügyeletesének, Vászkevicsnek, hogy repülőgéppel 
kell utaznia. Az ügyeletes jelentette, hogy a gyár 
„Douglas”-a úton van Sztálingrádba, és csak a visszaté
rése után indulhat el Moszkvába. A zaklatott Petljakov ki
jelentette: „Harci géppel repülök!”

Az ellőttük álló szolgálati út lehetséges változatait még
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aznap megvitatták az üzem főmérnökének, Sz. M. 
Lascsenkónak az irodájában Petljakov, Iszakszon és a 
katonai képviselő, Kutuzov jelenlétében. Lascsenko azt 
javasolta, hogy a 905-ös számú Pe-2-vel repüljön, amit 
egyetlen észrevétel nélkül vett át a minőségi ellenőr, de a 
gyár igazgatója, Karpov elutasította Petljakovot azzal ér
velve, hogy ezt a gépet még nem vette át a katonai átve
vő. Soha nem tudjuk meg, mi késztette erre az igazgatót. 
Petljakov lázas segítséggel nézett más lehetőség után. 
Javasolták neki, hogy utazzon vonaton, de ezt nem fo
gadta el, hiszen jól tudta, hogy az sokáig tartana (érvény
ben volt Sztálin parancsa, hogy csak a katonai szállítmá
nyoknak lehet szabad utat biztosítani). Kutuzov katonai 
képviselő értesítette a főkonstruktőrt a két elkészült 
„Peská”-ról, amit a 2. Távolfelderítő Repülőezrednek ad
nak át, így a személyzet a Moszkva melletti Monyino re-

5. ábra: Motorrészlet rajza

6-7. ábra: A konstruktőr holtteste és a jobb oldali motor

pülőtérre repüli a gépeket, ahonnan U-2 futárgéppel 
gyorsan elérhető a főváros központi repülőtere.

1942. január 11-én újabb hibákat tártak fel, és a két 
„Peska” indulását elhalasztották. Ráadásul azon a vasár
napon maga Petljakov sem repülhetett volna el Kazany- 
ból. Az akkori helyzetben ahhoz, hogy valaki Moszkvába 
utazzon, a Tatár Szövetséges Köztársaság Belügyi Nép
biztosságának az írásos engedélyére volt szükség.

1942. január 11-ről 12-re virradó éjjel a 14-11-es számú 
gépre megerősített sítalpakat szereltek. A szerelők elfelej
tették biztosítani a felerősítő csapszegeket, azokat csak a 
berepülőállomáson látták el biztosítással. Izakszon sürge
tésére, aki Petljakowal együtt repült, ez utóbbi a katonai 
képviselőtől, Kutuzovtól adatokat kért a gépszemélyzet pa
rancsnokairól. Az értesülések megnyugtatóak voltak -  a 
pilóták tapasztaltak, többször hajtottak végre harci beveté
seket, és Ovecskin több mint 500 órát repült Pe-2-essel.

A kísérleti tervezőrészleg főnöke megint azt javasolta, 
hogy utazzanak vonattal. Petljakov újból elutasította ezt.

1942. január 12-én reggel Pavlov mechanikus kérésére 
a berepülőállomás ellenőre, Jeszakov átvizsgálta és elő
készítette repülésre a 14-11-et. Neki ezt a munkát csak a 
berepülőállomás technikai ellenőrző iroda főnökének az el
lenőrzésével lett volna joga elvégezni. Azt gondolva, hogy 
csak a szomszédos polgári repülőtérre repülik át a gépet, 
ahogy erről őt Pavlov informálta, Jeszakov gyakorlatilag 
nem is vizsgálta át azt. A motor felső részét nem nézte át, 
nem indította be, és nem ellenőrizte működés közben sem. 
így kezdték meg berakodni az adott gép tartozékait, ami 
szintén a szabályzatok megsértése volt, mert rakodás köz
ben megsérülhetnek az egyes csomópontok és berende
zések. Amíg a dokumentumok előkészítése folyt, Petljakov 
utasítására titkára felhívta a katonai képviselőt azzal a kí
vánsággal, hogy tartsa vissza a két gép 11 órára tervezett 
felszállását. A katonai képviselő visszautasította a kérést, 
mert a hiányok kiküszöbölésével így is két napot veszítet
tek, és „Moszkva szid és fenyegetőzik”, ezért a gépek a 
terv szerint kell, hogy induljanak.

8 órakor a repülés előtti ellenőrzésre érkező gépsze
mélyzetet nem engedték be a repülőtérre, mert nem értek 
rá részükre belépési engedélyt kiállítani. 9 órakor a 
berepülőállomás vezető szinoptikusa, Uszmanov tájékoz
tatást kapott a Kazany-Moszkva útvonalon uralkodó időjá
rási helyzetről. Kazany és Moszkva körzetében az időjárás 
alkalmas volt a repülésre, Arzaman körzetében viszont 
alacsony felhőzetet észleltek 200 m-es alappal. A szabály
zat szerint a gépszemélyzet parancsnoka akkor kaphat a 
berepülőállomás parancsnokától felszállási engedélyt, ha 
rendelkezik időlappal (írásos időjárási előrejelzés) és repü
lési lappal. Ezen a napon a 14-11-es személyzetétől sen
ki nem jelentkezett időlapért az időjelző állomáson.

11 órakor végre elkészült a belépési engedély, és a repü
lőtérre megérkeztek az átrepülésre kijelölt gépszemélyze
tek. Eddigre Petljakov is megkapta az engedélyt a moszk
vai utazáshoz a Belügyi Népbiztosságtól. A 2. Távolfelderí
tő Repülőezred technikusa, N. M. Orehov megkezdte a 
12-11-es gép átvizsgálását, és 12 órára be is fejezte. A 
14-11-es Pe-2 átvizsgálására nem maradt idő, mert a téli 
nappalok rövidebbek, és ez a két gép nem volt alkalmas éj
szakai repülésre. Ezt Ovecskin tudta, ezért parancsot adott 
a felszállásra. Orehov elszaladt a formulárokért, és amikor 
visszatért, a gépek készen álltak az indulásra.

13 óra 20 perckor már a 12-11 és a 14-11 számú gépek
nél tartózkodtak a gépszemélyzetek, V. M. Petljakov, helyet
tese, A. M. Izakszon, aki a 12-11-es gépen repült, a katonai 
képviselők repülőtéri csoportjának a parancsnoka, A. H. 
Kabakcsijev és Sz. Sesztakov ezredes, aki a „Szovjetek 
Szárnya" nevű repülőgéppel Amerikába történt átrepülésé-
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vei vált híressé. Kabakcsijev azt javasolta Petljakovnak (so
kadszor!), hogy maradjon, és repüljön el másnap, a gyár át
repülőivei, de ő ismét elvetette a javaslatot. Visszautasította 
a felajánlott ejtőernyőt is, azzal indokolva, hogy „az én gépe
men nincs rá szükségem”. így Petljakov Orehov technikus 
helyett repült a lövész mellett a hátsó kabinban, hajózóruha 
és ejtőernyő nélkül, amit aligha tudott volna használni: a re
pülést kis magasságon hajtották végre, és a teherrel tele
zsúfolt kabinból kimászni majdnem lehetetlen volt.

13 óra 40 perckor a repülőgépek felszálltak. A 14-11-es 
Pe-2 repülése mindössze 35 percig tartott. Közvetlenül az 
után, hogy keresztezték a vasútvonalat, a gép füstfelhőt hú
zott maga után, elkezdett süllyedni, élesen megfordult 
160-200°-ra, szinte ellentétes irányra állt, és meredeken 
közelített a földhöz. A szemtanúk látták, hogy 50-100 m 
magasan elborította a láng, és 60°-os szöggel zuhant bal 
bedöntéssel. Egy kilométerre Mamasevó falutól a gép a 
földbe csapódott. A benzintartályok robbanása a gép ron
csait 150x150 m-es területen szórta szét. A kivizsgálás so
rán az állambiztonsági munkatársak különös figyelmet for
dítottak a gép műszaki állapotára. A katasztrófa színhelyén 
minden alkatrészt és roncsdarabot összegyűjtöttek, és ala
posan kikérdeztek mindenkit, akinek valami köze volt a 
14-11-es Pe-2-n végzett munkákhoz. Segítségül szolgált 
egy állambiztonsági ügynöktől, „Sahovtól” 1942. február 2- 
án szerzett értesülés, melyben arról informálta Baszkakov 
állambiztonsági főhadnagyot, hogy a 22-es gyár repülőte
rén az utóbbi napokban előfordult néhány eset, amikor mo
torpróba közben szétcsúsztak a szívócsövek. Ezeknek a 
csöveknek az átszerelését a kész motoron végezték az 
összeszerelő részlegben, amikor felszerelték a sűrítőt meg
hajtó motort. Ez a munka vezetett a szorítóbilincsek lelkiis
meretlen szerelése miatt a szívócsövek széteséséhez. Az 
is megtörtént, hogy a szorítóbilincsekbe elfelejtettek csavart 
tenni. A próbajáratás vagy repülés közben a szorítóbilin
csek szétrepültek, és a cső, ami a sűrítőtői a hátsó porlasz
tóhoz vezetett, leesett. Ennek következtében a hengerek
ben nem volt tökéletes a keverék égése, és később a kipu
fogó gyűjtőcsövében újra meggyulladt. Ezt a feltételezést a 
későbbiekben alátámasztotta a szakértők véleménye is.

Ma már érthető, miért igyekezett Vlagyimir Mihajlovics 
Petljakov Moszkvában találkozni Sztálinnal. Előtte hírek ér
keztek arról a kulisszák mögötti harcról, amely A. N. Tupol- 
jev és A. Sz. Jakovlev között zajlott, s amelyben eleinte az 
utóbbi győzött. A 66-os számú omszki repülőgépgyárban 
megszüntették a Tu-2 gyártását, helyette a Jak-9 sorozat- 
gyártására álltak át. Az igazsághoz tartozik még az a tény 
is, hogy mindez már Petljakov halála után történt. Az ese
mények előtt, meghallva a fellángoló harc hírét, amely so
kakat érintett, Vlagyimir Mihajlovics világosan látta, hogy a 
két titán harcában ő fog veszíteni, ezért sietett úgy Moszk
vába. Nem volt azonban törvényszerű, hogy az események 
így alakuljanak. A körülmények végzetes egybeesése ve
zetett Petljakov halálához a saját repülőgépén.

A kazanyi Arszkij temető központi fasorában áll a Sztálin- 
díjas, Lenin- és Vörös Zászló Érdemrenddel kitüntetett Vla
gyimir Mihajlovics Petljakov repülőgép-tervező emlékműve.

Ildjar Valejev-Ravel Kasupov: „Gubel Petljakova”
Aviacija no2/1999 

című cikkét fordította: Varsányi Mihály

A fordító megjegyzései

Aki egy kicsit is érdeklődik az egyetemes repülés története 
iránt, tud arról, hogy a Pe-2 zuhanóbombázó és a Pe-8  tá
volsági bombázó főkonstruktőre, V. M. Petljakov a háború

elején saját alkotásával, egy Pe-2-vel lezuhant és életét 
vesztette. A részletekről a krónikák szemérmesen hallgattak. 
E cikk elolvasása után már érthető, hogy miért volt titkos több 
mint 50 évig a katasztrófa kivizsgálásának a jegyzőkönyve. 
Petljakov halálának története kész horror. Minden létező írott 
és íratlan szabályt megsértettek, de még a józan ész által 
megkövetelt minimális elővigyázatosságokról is megfeled
keztek. Nézzük, melyek voltak a légfőbb szabálytalanságok, 
amelyek végül is négy ember értelmetlen halálát okozták:

1. A gyártás személytelensége. Nem lehetett az egyes 
munkafolyamatokat nyomon követni, nem lehetett tudni, 
hogy az egyes részmunkákat ki végezte el. Az elkészült 
munkákat az a minőségi ellenőr vette át, aki éppen arra 
járt, látszik a történetből, hogy hogyan. Erre nem magyará
zat a háború. Pont akkor, amikor a gyakorlott szakemberek 
valahol a fronton harcoltak, kellett volna fokozottan figyelni 
az őket helyettesítő lényegesen gyengébb munkaerőre.

2. A 14-11-es gép átadásával végig gondok voltak. 
Nyomáspróbánál szétrobbantak a benzintartályok, a ka
tonai átvevő egy tucat hiányosságot talált az elektromos 
rendszerben, amit rohammunkával javítottak ki, hogy 
még az 1941 -es tervet gyarapíthassa a gép. Tíz nap múl
va már közvetlenül az indulás előtt újabb hibákat tártak 
fel, ami egy nap késedelmet okozott, a főkonstruktőr 
mégis elindult ilyen kétes minőségű géppel.

3. A gépet olyan személy készítette elő repülésre, aki
nek erre egyedül nem volt joga, ráadásul nem is az adott 
feladatra, bár függetlenül attól, hogy a gép csak a szom
széd repülőtérre ment vagy több órás útvonalra, a motor
próbát feltétlenül végre kellett volna hajtani.

4. Az üzemeltető a két gyári új gép átvételére mindösz- 
sze egy műszaki szakembert küldött, akinek bürokratikus 
akadályok miatt indulás előtt mindössze két órája maradt 
az átvizsgálásra, és ez az idő csak az egyik gép ellenőr
zéséhez volt elegendő. Természetesen az a gép szállt fel 
ellenőrzés nélkül, amelyiken a főkonstruktőr repült.

5. A gépszemélyzet parancsnokának felelőssége. 
Olyan géppel szállt fel, amit a technikusa nem ellenőrzött. 
Felelőtlenség részéről, hogy nem tájékozódott az időjá
rásról, nem jelentkezett az időjelző állomáson időlapért, 
amely nélkül tilos volt felszállni. Ismerve az oroszországi 
januári időjárást, a józan ész is azt diktálta volna, hogy 
meg kell hallgatni a szinoptikust repülés előtt.

6. A jegyzőkönyvben nem esik arról szó, hogy az elkészült 
új repülőgépet ki repülte be, és mik voltak a tapasztalatai. Le
het, hogy nem is próbálták ki a levegőben? Számomra ez el
képzelhetetlen, bár ebben a történetben minden előfordulhat.

7. Petljakov nagyon sietett Moszkvába, ő jól tudta, 
hogy miért. Vonattal nem akart utazni, ami tökéletesen 
érthető. Egy hosszabb vonatút még békeidőben is időigé
nyes és nehéz dolog volt, hát még háborúban. Többen 
többször igyekeztek lebeszélni a 14-11-esről, eredmény
telenül. Pedig nála jobban senki sem tudhatta, hogy a 
Pe-2 nem a biztonságosságáról híres! Ennek fényében 
még meglepőbb, hogy visszautasította az ejtőernyőt, 
aminek a használata minden harci gépen kötelező!

8. Szabálytalan rakodás. A gép tartozékaival úgy tele
zsúfolták a kabint, hogy annak gyors elhagyására alig 
volt lehetőség, főleg ha valaki, mint a főkonstruktőr, nem 
hajózóruhát, hanem a majdnem földig érő nehézkes 
orosz köpenyt viselte.

Végezetül néhány szó az adott repülőgépről. A Pe-2-t 
eredetileg 1938-ban kezdték el tervezni kétmotoros, nagy 
magasságú vadászrepülőgépnek „100” jelzéssel. A proto
típus elkészülte és berepülése után ez a változat nem ke
rült sorozatgyártásra, szerepét a MiG-3 vette át. Viszont 
a tervezőiroda feladatául szabták, hogy sürgősen alakítsa 
át a gépet zuhanóbombázóvá. Az így áttervezett változat
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ból nem épült prototípus, hanem az előd berepüléseinek 
tapasztalatait értékelve azonnal megkezdték a sorozat- 
gyártását. Kis magasságon a maximális vízszintes sebes
sége 450 km/h volt, bombaterhelése külső és belső tartó
kon max. 1000 kg. Érdekessége, hogy a motorgondolák
ba a futómű akna mögé egy-egy FAB-100 bombát lehe
tett függeszteni. Később a háború folyamán Pe-3 jelzés
sel nehézvadász-változat is épült belőle viszonylag nem 
nagy sorozatban. A gép hiányosságai miatt nem örvendett 
túl nagy népszerűségnek a hajózok között, aminek csak 
egyik oka volt a gyártás minőségének alacsony színvona
la. Viszont a futóműve elnyűhetetlen volt, mindent kibírt,

amit csak egy gyengén kiképzett pilóta elkövethet ellene. 
Az orosz repülőhumor egy rövid versikével üzent gépével 
kapcsolatban a főkonstruktőrnek a túlvilágra. Hevenyé
szett fordításban valahogy így hangzik magyarul:

„A futóműért megillet a dicséret,
A többiért pedig magad fizettél meg”.
Petljakov halála után a tervezőiroda vezetését a koráb

bi helyettes, Izakszon vette át, majd a későbbiekben őt 
követte Mjaszicsev, akinek a neve alatt több sikeres típus 
készült már a sugárhajtású korszakban.

V.M.

Nekrológ

Búcsú dr. Szentpétery Tibortól

2005. február 20-án 
elhunyt dr. Szent
pétery Tibor, a Don- 
kanyar utolsó hadi- 
tudósítója.

1916-ban szüle
tett, 1937-ben szer
zett jogi doktorátust. 
Utána a Pénzügymi

nisztériumban volt előadó, majd részt 
vett az erdélyi bevonulásban. Rögtön 
Magyarország hadba lépése után behív
ták először a tüzérséghez, majd hama
rosan -  fotós szaktudása miatt -  a Hon
véd Haditudósító Század kötelékében 
zászlósi rangban szolgált a keleti fron
ton. A kormányzóhelyettes, Horthy Ist
ván mellett szolgált, az összes képet, 
melyek az itthoni lapokban megjelentek 
róla, ő készítette. Többnyire vele repült. 
A kormányzóhelyettes gépének lezuha
nása előtt öt nappal az egyik faluban fo
lyó partizánharcot fényképezte, amikor 
megsebesült, és hadikórházba került. 
Életét szó szoros értelmében Leica fény
képezőgépének köszönhette, hiszen azt 
szeme előtt tartva éppen exponálni ké
szült, amikor a golyó a masinába fúró
dott, és megakadt benne. A Leica gép 
ma is megvan, sok kiállításon szerepelt.

A háború után nehéz évek következ

tek életében, sokáig sehol sem alkal
mazták, és mint fényképész kereste 
kenyerét. 1953-tól a HIKI-ben -  Hír
adás-technikai Kutató Intézet -  kapott 
állást mint fotográfus, és 1980-ban on
nan ment nyugdíjba.

1944 telén a Honvéd Haditudósító 
Század parancsnoka a század min
den fejvételét és filmjét megsemmisí
tette. Ő azonban már előzőleg minden 
saját felvételéről másolatot készített, 
azokat hazavitte, és otthon egy ládá
ban a pincében elrejtette. Csak 1988- 
ban vette ezeket elő, az ő felvételei a 
Don-kanyari harcok egyedüli megma
radt fotói. A rendszerváltozás óta sok 
kiállítás készült belőlük.

1956-ban is ballonkabátja alatt fény
képezőgéppel járta a várost, és sok fo
tót készített. Ezekből szintén számos 
kiállítás nyílt az utóbbi években.

Szenvedélyes hegymászó volt, aki még 
a negyvenes évek elején bejárta a Kárpá
tok gerincét Uzsoktól Zágonig, a hatvanas 
években pedig folytatta a vándorlást 
Herkulesfürdőig. Hegyi és természeti fel
vételei albumok tucatjait töltik meg, és 
könyvalakban is napvilágot láttak.

2000 januárjában érszűkület követ
keztében combból amputálták egyik 
lábát. Azóta idejét többnyire kerekes 
székben töltötte. Szellemi frissessége 
utolsó napjáig megmaradt.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Dr. Sibalszky Zoltán

2005. március 26-án végakaratának megfelelően a Börzsönyben, a Királyháza melletti Tűzköves forrásnál szórták 
szét a hamvait. A forrásnál lévő sziklára tábla került, amelyet már előre elkészített az alábbi felirattal:

Dr. Szentpétery Tibor 
A hegyek szerelmese, aki gyalog bejárta 

a Kárpátok gerincét 
Orsovától Dévényig.
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Célkeresztben Irán I. rész
Papp Tamás

Irán az 1979-es iszlám forradalom óta szálka az Egyesült 
Államok szemében. Amióta Bush elnök 2002 januárjában 
Észak-Koreával és Irakkal együtt Iránt is a „gonosz tenge
lyéhez” sorolta, csak növekedett a nyomás a perzsa állam
ra. Az Egyesült Államok iraki intervenciója után Irán fenye
getve érezte nemzetbiztonságát, ezért az iraki síita szerve
zeteken keresztül beleavatkozott az iraki konfliktusba. Irán 
pénzzel, fegyverekkel és önkéntesekkel támogatta a radi
kális Muktada asz-Szadr vezette síita felkeléseket (2004. 
április, augusztus). A busheri atomerőmű és az urándúsítá
si program pedig az egész nemzetközi közösség ellenke
zését váltotta ki. A legnagyobb feszültség Izraellel szemben 
alakult ki, és kölcsönös fenyegetőzésekre került sor.

A forradalom és az irak-iráni háború időszaka 
(1979-1988)

Reza Pahlavi sah uralkodásának utolsó éveiben fokozot
tabban támaszkodott a hadseregre. Ezért a sah bukása 
után kölcsönös volt az ellenérzés a hadsereg és a hata
lomra került új vezetés között. A forradalmi rezsim létre
hozta a saját fegyveres erejét: az Iszlám Forradalmi Gár
da Hadtestet (Pasdaran). A Pasdaran megpróbálta átven
ni a hadsereg feladatait és felszerelését, ami csak fokoz
ta a hadseregben az ellenszenvet. A monarchista tisztek 
több elvetélt puccskísérletet hajtottak végre. Ennek követ
kezményeként folyamatosak voltak a tisztogató akciók a 
hadsereg sorai közt (csak 1979 februárja és szeptembere 
között 410 katonatisztet végeztek ki). Emiatt teljes káosz 
és fejetlenség uralkodott el a csapatok között. A Khomei
ni ajatollah körül tömörülő radikálisok által meghirdetett 
iszlám forradalom „exportja” megrettentette a térség álla

mait. Az Egyesült Államok teheráni nagykövetségének el
foglalása pedig teljesen elszigetelte az országot.

Ebben a helyzetben a Szaddam Husszein által vezetett 
Irak könnyű zsákmánynak vélte Iránt. Irak háborús céljai a 
következők voltak: a Shatt-el-Arab vízi út feletti teljes 
ellenőrzés megszerzése, Khuzisztán (Arabisztán) tarto
mány elfoglalása és elszakítása Irántól, a teheráni kor
mány megdöntése. Irak háborús céljai eléréséhez 15 had
osztályt (200 ezer fő) és 2300 harckocsit tudott harcba vet
ni. A szárazföldi csapatokat az iraki légierő 370 db harci 
repülőgépe és 230 helikoptere támogatta. Az irániak ezzel 
szemben 8 hadosztályt (150 ezer fővel), 1640 darab köze
pes és 250 darab könnyű harckocsit tudtak felvonultatni. A 
légierő 445 darab harci repülőgéppel rendelkezett. Ezt 
egészítette ki a Pasdaran 30 ezer önkéntese, akiknek a 
száma novemberre 100 ezer főre növekedett. Az irániak 
harcképességét tovább csökkentette az alkatrészhiány, a 
harckocsik egyharmada, a repülőgépek kétharmada nem 
volt bevethető állapotban. Az iraki kisegítő csapások az 
északi és középső szektorban nem ütköztek jelentős ellen
állásba, így ezek az alakulatok sikerrel oldották meg fel
adataikat. Máshogy alakultak a dolgok a főcsapás irányá
ban, a déli szektorban, itt az iráni erők heves ellenállást fej
tettek ki, főleg a Pasdaran és a helyi önkéntesek. Bár az 
irakiak október 25-én egy hónapos ostrom után bevették 
Khorramshahr városát, de a támadásuk reménytelenül el
akadt. Irak még a minimális hadi célját, a Shatt-el-Arab tel
jes ellenőrzését sem tudta elérni, ezzel az Irán lerohanását 
célzó Qadassiya Saddam-hadművelet megbukott.

Az iráni forradalmi vezetés az ország nagy élőerő-tar
talékaira támaszkodva kívánta kivívni a győzelmet. 
Khomeini ajatollah, a forradalom szellemi vezetője meg
hirdette a 20 milliós népfelkelő hadsereg doktrínáját,

Iráni fegyverimport 1988-1997
1. táblázat

Év 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 996 1997
Millió S 3304 2196 2222 1800 931 1174 406 306 350 480

Harckocsik
2. táblázat

Típus Gyártó Mennyiség (db)
Chieftain MK3/MK5 Nagy-Britannia 40-100

M-47 M USA/lrán 50-100
М-48 A5 USA 50
M-60 A1 USA 150

T-54/55/59/69, T-72Z, Safir 74 Szovjetunió/Kína/lrán 500-750
T-62 Észak-Korea 75-150

T-72 M1 Lengyelország 104
T-72 S Oroszország 380
T-80 Oroszország/Ukrajna 200 (?)

Zulfiqar—1/2/3 Irán 120+
Scorpion (könnyű) Nagy-Britannia 30-80

Tosan (könnyű) Irán 100+
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amely szerint a hadsereg és a Pasdaran mellett megjelen
tek a fronton a népfelkelő hadsereg (Basij) önkéntesei is. 
Támadásaik, az első világháborút idézve, gyakorlatilag 
egymást követő „élőhullámokból” álltak. Az élőhullámok 
emberanyagát vallásilag fanatizált emberek adták, közöt
tük sok volt a 13-15 éves gyerek. Ezek a fanatizált, gyen
gén kiképzett emberek alkották az első hullámokat, ők 
tisztították meg az aknamezőket (többnyire a testükkel), 
majd őket követték a páncélosok. Mivel a rendszer azt ál
lította, hogy a hitükért életüket adók elérik a „sáhidok 
dicsőségét”, azaz a mennyországba jutnak, így Iránban 
1987-ig akadt elég önkéntes a háború folytatásához.

Az 1981 májusától meginduló iráni offenzívák (Thamim 
AI Aimna 1981. szeptember, Tariq AI Quds 1981. novem
ber, Fath 1982. március, Beith AI Moqaddas 1982. ápri
lis) sikerei nyomán kiverték az irakiakat az országból, 
1982 júliusában a háború már iraki területen folyt tovább. 
Az iráni háborús sikerek az iszlám gárda és az önkénte
sek fanatizmusának voltak köszönhetőek.

Kialakult a háborúnak egy sajátos üteme: a támadáso
kat főleg a könnyűfegyverzetű gyalogságra támaszkodó 
Irán indította, főként esős évszakban. Irak, bár haditech
nikai fölényben volt, szigorúan védekező pozíciót vett fel 
a veszteségek csökkentése érdekében.

1984 februárjában az iráni Fadzsr-6  fedőnevű táma
dás során az irániak több ponton is elvágták a stratégiai 
fontosságú Bagdad-Baszra útvonalat. Az iráni offenzíva 
olyannyira veszedelmesnek látszott Szaddam Husszein 
számára, hogy elrendelte a vegyi fegyverek bevetését, 
ezzel sikerült megakadályoznia az irániak győzelmét.

Az 1986. februári offenzíva, a Val Fadzsr-8  jelentette 
Irán legsikeresebb támadását. Február 9-én éjszaka a 
nedves ködös időt kihasználva 100 ezer iráni katona, 
főként könnyűfegyverzettel felszerelt önkéntes lendült tá
madásba a front legdélebbi szakaszán. Alig 24 óra lefor
gása alatt elfoglalták a Fao-félszigetet. A következő 2 hó
nap folyamán Szaddam az iraki köztársasági gárda 
közreműködésével kemény ellentámadásokkal igyeke
zett visszaszerezni Faót, sikertelenül.

Miután Irak a háborús vereség küszöbére került, szá
mos intézkedést hoztak elkerülésére. Újjászervezték a 
hadsereget, és agresszíven támadni kezdték az iráni ha
jószállítmányokat, hogy megfosszák Teheránt az 
olajjövedelmektől. Az 1987. január 6-án induló Kerbala-5 
offenzíva során -  amelyben 130 ezer iráni vett részt -  9 
km-re megközelítették Bászrát, de a súlyos veszteségek 
(az irániak veszteségeit 20 ezer és 65 ezer fő közé be
csülték) megtörték az iráni fegyveres erők harci morálját.

A tankerháború következményeként Irán bevételei jelen
tősen csökkentek, emiatt a háború finanszírozását egyre 
nehezebben tudták megoldani. 1988-ra a fronton is meg
változott a helyzet. Irak 50 hadosztállyal (1 millió fő), 5500 
harckocsival és 600 harci repülővel rendelkezett. Irán 40 
hadosztállyal (600 ezer fő), alig 1000 harckocsival és 50 
harci repülővel. Az 1988 áprilisától meginduló iraki offenzí
vák kiűzték az iráni csapatokat Irak területéről. A teljesen ki
merült Irán vezetője, Khomeini 1988. július 18-án váratlanul 
elfogadta az ENSZ által meghirdetett tűzszünetet. Az iráni 
harci szellem összeomlott. Az iráni háborús veszteségeket 
300-600 ezer főre, míg az irakiakat 120-375 ezer főre be
csülték.

Az iráni újrafegyverkezés időszaka 
és a hadiipar kiépülése (1989-)

Irán háborús vereségében jelentős szerepet játszott a 
nehézfegyver-utánpótlás megoldatlansága. A forradalom

Páncélozott harcjárművek
3. táblázat

Típus Gyártó Kategória Mennyiség (db)
M-114 USA RAFV 80
EE-9 Brazília RAFV 35

BRDM-2 Szovjetunió RAFV 50
BMP-1 Szovjetunió AIFV 300

WZ-501 Kína AIFV 300

WZ-503/504 Kína AIFV ?

BMP-2 Oroszország AIFV 500+
Boraq-1/2/3/4 Irán APC 120+

BTR-40 Szovjetunió APC 150
BTR-50 Szovjetunió APC 50
BTR-60 Szovjetunió APC 450

BTR-80 Oroszország APC ?

BTR-152 Szovjetunió APC 40
Cobra BMT-2 Irán APC 50+

EE-11 Brazília APC 300

M-113 USA APC 200

M-901 USA APC 156
MT-LB Szovjetunió APC 200
Sahara Irán APC ?

Sayyad Irán APC ?

Type-90 Kína APC ?

összesen RAFV 165
összesen AIFV 1100+
összesen APC 1716+

Vontatott tüzérségi lövegek
4. táblázat

Típus Gyártó Mennyiség
(db)

Űrméret
(mm)

M-116 USA 115 75
D—44 Szovjetunió 80 85
M-56 USA 20 105

M-101 A1 USA 130 105

D-30 Szovjetunió 400 122
Type-54 Kína 25 122

Type-60 Kína 30 122
M-46 Szovjetunió 500-1100 130

Type-59-1 Kína 50 130
D-20 Szovjetunió 30 152

GHN-45 Ausztria 90 155

M-114 A1 USA 70 155
WAC-21 Kína 15 155

M-115 USA 20 203

Önjáró tüzérségi lövegek
5. táblázat

Típus Gyártó Mennyiség
(db)

Űrméret)
(mm

2SZ1 Szovjetunió 50 122
RAAD-1 Irán ? 122
RAAD-2 Irán ? 155

M-109 A1 USA 120 155

M-107 USA 22 175

M-110 USA 18 203
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után az ország nem juthatott hozzá nyugati fegyverek
hez, bár titokban a két főellenség, az Egyesült Államok 
és Izrael is szállított. A Szovjetunió Irak legnagyobb fegy
verszállítója volt, bár szállítottak Iránnak is (például a mo
csaras terepen kiválóan alkalmazható PT-76 könnyű 
harckocsikat), de ennek volumene meg sem közelítette 
az Iraknak szállított fegyverekét. A háború folyamán Irán 
legfontosabb szállítói Kína és Észak-Korea voltak. Irán 
az 1988. évi harcokban elvesztette kis mennyiségű ne
hézfegyverzetének is 40-60%-át. Ebben az időben jelen
tős mennyiségű elavult és leharcolt állapotú nyugati 
(amerikai, brit) felszereléssel és alacsony teljesítményű 
kínai és észak-koreai fegyverrendszerekkel rendelkezett. 
A Szovjetunióval 1989-ben kötötték meg az első szer
ződést a T-72-es harckocsik és a MiG-29 vadászrepülők 
szállításáról. 1989-1992 között Irán 6,3 milliárd USD ér
tékben importált fegyvereket. 1993-1996 között 2,3 milli
árd USD értékben érkeztek fegyverek az országba (1. 
táblázat). A tendencia azóta is csökkenő, ebben legna
gyobb szerepe az újonnan kiépülő iráni hadiiparnak van.

Még a sah bukása előtt elkezdődött az iráni hadiipar ki
épülése. A sah idején kézifegyvereket, lőszereket, de pél
dául M-47-es harckocsikat is gyártottak. Az Irak elleni 8 
éven át tartó háború alatt nagyot fejlődött a hadiipar. Erőtel
jesen fejlesztették a rakétatechnológiát (IRAN-140/- 
Nazeat), az ország képessé vált vegyi harcanyagok előál
lítására is. A háború után, a 90-es évek elején megindult a 
hadiipar nagyszabású fejlesztése. A hadiipari vállalatokat a 
Védelmi Ipari Szervezetbe (DIÓ) vonták össze. A légi harc
eszközöket gyártó vállalatok a HESA és az AIO nevű szer
vezetben működnek.

A gyártmányok egy része nyugati fegyverek engedély 
nélküli iráni másolata. Sok eszközt szovjet-orosz és kínai 
licenc alapján készítenek. Néhány eszköz pedig teljesen 
hazai igények és koncepciók szerint készült konstrukció. 
Irán a XXI. század hajnalán a haditechnika szinte minden 
szegmensét lefedő hadiipart épített ki.

Az irak-iráni háború során regionális hatalmi tényezővé 
vált Irak 1990-ben újabb agressziót hajtott végre, ezúttal 
Kuvait volt az áldozat. Az Egyesült Államok által összeko
vácsolt koalíció 1991 január-februárjában szétzúzta az ira
ki hadigépezetet, ezzel ismét megnyílt az út az iráni veze
tés előtt, hogy az országot a régió hatalmi tényezőjévé te
gyék. Ennek jeleként 1992 áprilisában az addig az Arab 
Emírségekkel közösen igazgatott Abu Musza szigetét Irán 
megszállta és annektálta. A sziget stratégiai jelentősége 
abban áll, hogy innen könnyen lezárható a Perzsa (Arab)- 
öböl egyetlen kijárata, a Hormuzi-szoros, amelyen a világ 
kőolajhozamának kb. 20%-a áthalad. Az iráni hadsereg 8 
ezerfős helyőrséget állomásoztat a megerődített szigeten.

A világkereskedelmi központ elleni támadás után Irán 
az elsők között ajánlotta fel segítségét az Egyesült Álla
moknak. Noha Irán már 1998 augusztusában kis híján 
háborúba keveredett az afganisztáni tálibokkal, a 2001- 
es háborúban nem vett részt a fő ellenség, az Egyesült 
Államok oldalán. Sőt, a tálibok bukása után fenyegetve 
érezte magát az Afganisztánban állomásozó amerikai 
erőktől, ezért erőteljes támogatást nyújtott Iszmail Khan 
tadzsik és Mohamed Mohikak hazara haduraknak. Az 
iszlám gárda 5 ezer önkéntese segített kiképezni a 
„Herati Emir"-nek is nevezett Iszmail Khan milíciáit. Bush 
elnök 2002 januárjában a gonosz tengelyéhez sorolta és 
azzal vádolta az országot, hogy támogatja a terrorizmust, 
és atomfegyver kifejlesztésére törekszik.

Irak 2003-as lerohanását Irán élesen ellenezte, és az azóta is 
tartó gerillaháború során erőteljes támogatást nyújt az iraki síita 
pártoknak. Irak megszállásával az Egyesült Államok lényegében 
bekerítette a perzsa államot. Amerikai katonák állomásoznak Tö

rökországban, Irakban (kb. 140 ezer fő), Kuvaitban, Bahreinben, 
Katarban, Pakisztánban, Afganisztánban (kb. 18 ezer fő), Üzbe
gisztánban és Kirgíziában.

Az iráni fegyveres erők

Az iráni védelmi minisztérium irányítása alatt áll a hadse
reg három haderőneme. A szárazföldi csapatok szerve
zetébe három hadsereg-parancsnokság tartozik, ame
lyek állományában öt lövész-, három harckocsi- és két 
gépesített hadosztály van. A Legfelső Védelmi Tanács 
közvetlenjei közé két kommandó- és egy légideszant- 
hadosztály, valamint öt tüzércsoport (dandár erejű) és 
egy stratégiai rakétadandár tartozik.

A lövészhadosztályok négy lövészdandárból és egy tü
zércsoportból, a harckocsihadosztályok három harckocsi-, 
egy gépesített dandárból és egy tüzércsoportból, a gépe
sített hadosztályok három gépesített, egy harckocsi
dandárból és egy tüzércsoportból állnak. A kommandó
hadosztályok alkotják a rohamcsapatokat, és egyenként 
négy dandárból állnak. A légideszant-hadosztály köteléké
be két légideszantdandár tartozik. A csapatrepülők egy 
páncélvadász-, egy támogató- és egy szállító századdal 
rendelkeznek. A szárazföldi csapatok állománya jelenleg 
325 000 fő. A tartalékosok száma több mint 400 000 fő.

Harckocsik

Irán harckocsiállománya rendkívül vegyes összetételű. A 
harckocsik egy része még a sah idejéből való, mivel 
ezekkel az eszközökkel végigharcolták a nyolcéves 
irak-iráni háborút, így ezek döntő többsége elavult. Az 
elkövetkező években várható kivonásuk.

Az állomány második csoportját kínai, észak-koreai 
szállítású, valamint a háborúból származó iraki zsák
mányanyag alkotja. A T-72Z Safir-74 a T-54/-55-ÖS kö
zepes szintű modernizálása helyi összetevőkkel. A

Aknavetők
6. táblázat

Típus Gyártó Mennyiség
(db)

Űrméret
(mm)

M-19 USA 500 60
Irán 900 81

M-30 USA 200 107
M-65 Izrael 200-700 120

Irán 200 120

Sorozatvetők
7. táblázat

Típus Gyártó Mennyiség
(db)

Űrméret
(mm)

Type-63 Kína 700 107
Fadjir/Haseb Irán 107

BM-21 Szovjetunió 50-70 122
Type-81 Kína 50 122

Arash/Hadid/
Noor

Irán 50 122

Oghab Irán 200 230
Fadjir-3 Irán 10 240
M-1985 Szovjetunió 9 240
Fadjir-5 Irán ? 333
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1. ábra: Az irániak által modernizált Chieftain harckocsi 
Morabei jelzéssel áll szolgálatban

korszerűsítés során új helyi gyártású 105 mm-es löveggel 
szerelték fel, új orosz 780 LE-s V-46-6 V12 motort, EFC- 
S-3 lézertávmérőt és ERA reaktív páncélzatot kapott. Az 
új motornak köszönhetően a sebesség úton 65 km/h-ra nö
vekedett, annak ellenére, hogy a jármű tömege elérte a
40,5 tonnát. A korszerű eszközöket Oroszországból és 
Lengyelországból szerezték be a 90-es években. Egyes 
jelentések szerint 380-500 darab T-72-es licencgyártását 
már megkezdték, amit alátámaszt a RAAD-2 önjáró löveg 
megjelenése is, ez ugyanis a T-72-es alvázán alapszik. 
Meg nem erősített források szerint Irán 200 darab T-80-as 
harckocsit szerzett be Oroszországtól vagy Ukrajnától.

A harckocsiállomány utolsó összetevőjét a helyi gyártású 
eszközök alkotják. A Zulfiqar (Mohamed próféta vejének, Ali 
Ibn Tálib kalifának, a síita iszlám első imámjának a kardját 
nevezték így) egy teljesen helyi tervezésű és kivitelezésű 
harckocsi. A Zulfiqar—1 105 mm-es, a Zulfiqar—2 120 mm- 
es, a Zulfiqar—3 125 mm-es löveggel szerelt. A harci súly 40 
t-ról 50 t-ra növekedett. Sorozatgyártás megkezdésére 
csak a Zulfiqar—3 esetében került sor. A harckocsi kialakítá
sára nagy hatással volt az amerikai M-48/M-60 és a brit 
Chieftain. Harci súlya 50 t. 1000 LE-s dízelmotorral maxi
mum 70 km/h sebességgel haladhat úton. A termelés üte
me 2001 -ben 20 darab/év volt, de ezt 150 darab/év-re kí
vánták növelni. A Védelmi Minisztérium rövid távon 500 da
rab, hosszú távon 1500 darab Zulfiqar beszerzését tervezi. 
A Tosan (vadló) egy teljesen iráni koncepciók szerint készült 
könnyű harcjármű, amelyet főleg nem hagyományos hadvi
selési módokra terveznek használni (deszantműveletek, 
gerillahadviselés). A járművet 90 mm-es löveggel szerelték 
fel. Főleg a Pasdaran-egységek számára készítik.

Irán harckocsiállománya jelenleg 1800-2100 darabra 
becsülhető, amiből mintegy 200 darab a könnyű harcko

csi. Az elkövetkező 10 év során legkevesebb 2500 darab 
új harckocsi gyártása várható (Zulfiqar—3, T-72, Tosan).

Páncélozott harcjárművek

A harckocsikhoz hasonlóan ebben a kategóriában is kü
lönféle eszközök találhatóak. Logisztikai szempontból 
rendkívül hátrányos a rendszeresített típusok nagy szá
ma, mivel ez megnehezíti az alkatrészellátást. A gyalog
sági harcjárművek között az orosz BMP harcjárműcsalád 
orosz és kínai verziói találhatóak meg. A BMP-1-et még 
a sah idején, a 70-es évek végén rendszeresítették. A 
WZ501/503/504 a szovjet BMP-1 különféle kínai változa
tait takarja. Rendszeresítésükre 1987-ben került sor. A 
BMP-2-es a 90-es évek elején állt hadrendbe. A jármű
vek részegységenként érkeznek Iránba, ahol az össze
szerelésük történik. Összesen közel 1550 darab BMP-2 
harcjárművet kíván rendszeresíteni az iráni haderő.

A páncélozott szállító harcjárművek kifejlesztése és 
gyártása a 80-as évek végétől folyik Iránban. Az első gyár
tásba vett típus a Boraq (villám), amely a kínai Type 
WZ501 utángyártása (amely viszont a régi szovjet BMP-1 
másolata). A Boraq lényegében egy BMP-1-alváz, egy 
páncélkupolával védett 12,7 mm-es géppuskával felszerel
ve. Aknavető-hordozó és parancsnoki harcálláspont válto
zatait már kifejlesztették, jelenleg a 30 mm-es gépágyúval 
felszerelt változat fejlesztése folyik. A Cobra BMT-2, a 
szovjet BRDM-2-esen alapuló harcjármű, 30 mm-es gép
ágyúval vagy ikercsövű 23 mm-es gépágyúval felszerelve. 
A SAYYAD harcjárművet a légideszanterők számára ter
vezték, leginkább a német Wiesel vagy a brazil EE-T4 
Ogum harcjárművekre hasonlít. TOW irányított páncéltörő 
rakétaindítóval szerelték fel. Az iráni légideszanterők rend
szeresítették igen kis számban.

3. ábra: A BMP-2 gyalogsági harcjármű

4. ábra: A 2005. 09. 02-i katonai parádén felvonuló könnyű 
önjáró légvédelmi löveg
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Tüzérség

A tüzérségi eszközök nagy része amerikai, szov
jet-orosz és kínai eredetű. Ezen eszközökre jellemző a 
kis hatótávolság és a gyenge mobilitás. Igen nagy a 
vontatott eszközök aránya (4. táblázat). A rendszerben 
tartott típusok nagy száma megnehezíti az alkatrész- 
és lőszerutánpótlást. Iránban jelenleg több mint 50-féle 
lőszert gyártanak. Az önjáró tüzérségi eszközök gerin
cét még jelenleg is a 70-es években szállított 
M-109A1-ek alkotják. Az iráni hadiipar két új önjáró 
eszközt fejlesztett ki. A RAAD-1 (mennydörgés) a szov
jet 2S1 önjáró tarack másolata egy átalakított BMP-1- 
alvázon. A RAAD-2 egy T-72-es alvázon elhelyezett 
155 mm-es tarack. Mindkét típus jelentősen növeli az 
iráni tüzérség mozgékonyságát (5. táblázat). Az irregu- 
láris hadviselés során az aknavetők és a sorozatvetők 
szerepe igen nagy, mivel ezen eszközök igen 
egyszerűek és mobilizálhatók. Előállításuk igen 
egyszerű és nem igényel bonyolult technológiát, gyár
tásuk már a 80-as években megkezdődött. Érdemes 
megjegyezni, hogy az irak-iráni háború alatt az izraeli 
Soltam cég nagy mennyiségű aknavetőt szállított az 
iráni haderőnek (6 . táblázat). A különféle kaliberű 
aknavetőket terepjáró tehergépkocsikra szerelve teszik 
mozgékonnyá. A sorozatvetők nagy része kínai erede
tű, de ezeket Iránban lemásolták és gyártani kezdték. 
Az indítóállványok száma 1100 darabra tehető (7. táb
lázat).

Egy konfliktus az Egyesült Államokkal igen nehéz hely
zet elé állítaná az iráni légvédelmet, éppen ezért az iráni 
légvédelmi csapatoknál folyamatos a technikai fejlesztés.

Légvédelmi rakéták
8. táblázat

Típus Gyártó 
állvány (db)

Indító
(db)

Rakéta

Hawk USA 16 150
HQ-2J Kína 50 200
SA-5C Szovjetunió 10 400
SA-6 Szovjetunió 25 240

SA-10 Oroszország 2 (?) ?

SA-11* Oroszország
SA-15* Oroszország

Shahab Thaqeb* Irán

Rapier Nagy-Britannia 30 ?

Tigercat Nagy-Britannia 15 ?

HN-5A Kína 190
Misagh-1 Irán 50+
RBS-70 Svédország 50

SA-7 Szovjetunió 250
SA-14 Oroszország 100
SA-16 Oroszország 325
SA-18 Oroszország 800

Harci repülőgépek
9. táblázat

Típus Gyártó Mennyiség (db)
F-4D/E USA 40
F-5E/F USA 50
F-14A USA 25

F-6 Kína 16
F-7M Kína 24-30

MiG-29 A/UB Oroszország 40
SZU-24 MK Oroszország 30

SZU-27 Oroszország 26*
SZU-22 Oroszország 24
SZU-25 Oroszország 7

Azarakhsh Irán 30*

A légvédelmi rakétacsapatok jelenleg 12-15 osztálynyi 
erőt képviselnek. A kínai HQ-2J-bol 45 indítóállvány áll 
rendelkezésre, 8-10 osztálynyi erővel. A HQ-2J a szov
jet SA-2 továbbfejlesztett és mobillá alakított változata. 
Rendelkeznek a sah idejéből öt ütegnyi Rapier (30 indí
tóállvány) és 15 Tigercat légvédelmi rakétaindítóval. A 
Hawk rakéták egy részét az izraeliek szállították a 80-as 
években. A kézi légvédelmi rakéták között főleg a szovjet 
Sztrela különféle orosz, kínai és iráni változatai található
ak (8-9. táblázat).

(Folytatjuk)

Felhívás makettezőkhöz
Sérült példányok kijavításához keresünk roncs vagy hiányos 1:32-es P-40E és Hurricane Mk.ll makettet, 

2 pilótafigurát és 1:48-as B-29 kabinplexit vagy roncsgépet, valamint 1:600-as hadihajókhoz horgonyokat
és fedélzeti alkatrészeket méltányos áron.

Elérhetőség: Telefon: 394-52-48, e-mail: ferenc.hajdu@hmth.hu
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A fénykommunikáció és a műholdas összeköttetés alkalmazása
A „Schutz 04” fedőnevű gyakorlat Ausztriában

Hardy Ferenc

A Haditechnika 2004/1. számában már megjelent egy 
cikk az osztrák hadsereg törekvéseiről Az optikai távköz
lés alkalmazása a harctér modern integrált harcálláspont
ján címmel. Ebben ismertetésre kerültek a kifejlesztés 
alatt álló eszközök és a fénytávközlési rendszer elvi fel
építése.

A 2004. április 13-23. között Stájerország és Karintia 
területén végrehajtott „Schutz 04” (Védelem 04) katonai
polgári gyakorlaton sor került a Gráci Műszaki Egyetem 
és a stájer tartományok katonai parancsnoksága által ki
fejlesztett fénytávközlési eszközök és műholdas hírközlő 
berendezések együttes alkalmazásának csapatpróbájára.

Bevezető

Válság- és katasztrófahelyzetekben elengedhetetlenül 
fontos a bevetett egységek és az irányító központ(ok) kö
zötti, azonnal rendelkezésre álló (gyorsan kiépíthető) ve
zeték nélküli távközlés.

2001. szeptember 11-e megmutatta, hogy egy 
fenyegetettségi helyzet nemcsak természeti katasztrófák 
és helyi konfliktusok (melyek több országban napjaink
ban is zajlanak) miatt jöhet létre, hanem terrorcselekmé
nyek is előidézhetik.

Bármely fenyegetettségfajtát vesszük szemügyre, a 
legtöbb esetben a hagyományosan rendelkezésre álló 
távközlési rendszerek (pl.: kábel, mobil, GSM vagy inter
net) részlegesen vagy tartósan kieshetnek. (Lásd a tiszai 
árvíz alatt bekövetkezett távközlési zavarokat. Ford.)

A bevetést vezető központoknak ilyen különleges ese
tekben is működniük kell, ehhez pedig egy gyorsan tele
píthető vezeték nélküli hírközlési rendszerre van szük
ség. A koordináló és vezetési központok közti összeköt
tetés biztosítása (az informálás, az elérhetőség, a mobi
lizálás, a támogatás) mellett fontos a mentés, segítség- 
nyújtás és a helyszín biztosítása is.

A Gráci Műszaki Egyetem együttműködve az osztrák 
nemzetvédelmi akadémiával (LaVAK), a stájer tartomány 
megbízásából egy megvalósíthatósági tanulmányt dolgo
zott ki „Releváns információáramlás a területvédelem
ben” címmel.

A tanulmányban kidolgozták a gyakorlatban alkalmaz
ható megoldásokat (katasztrófák, civil és területvédelmi 
feladatok esetére), a fejlesztési folyamatokat és a fel
használható legmodernebb technológiát. A „Schutz 04” 
gyakorlat keretein belül ennek a tanulmánynak a megva
lósíthatóságát vizsgálták.

A 37. vadászzászlóalj területvédelmi gyakorlatának 
megtervezése

A tervezés 2003 októberében kezdődött a 37. vadász
zászlóalj (a továbbiakban: 37. JgB) híradó tisztjeinek és 
a gráci egyetem szakembereinek megbeszélésével. A 
37. JgB-re azért esett a választás, mert ez a zászlóalj

1. ábra: Entacher atbgy. és Winkelmayer vörgy. megtekintik 
a műholdas mozgó földi vezetési pont kialakítását

2. ábra: A stájeri katonai parancsnokság épületének 
tetejére telepített fénytávközlő rendszer eleme és a 
műholdas antenna
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nem rendelkezik az osztrák hadseregben (ÖBH) rend
szeresített 3.V.E (Intranet des ÖBH) hálózatokkal az alá
rendelt századainál, így „életszerűbb” lett a gyakorlat. A 
fenti okok miatt a 37. JgB a területvédelmi gyakorlat idő
tartamára 15 darab PC-t kapott kölcsön a stájer tarto
mánytól, hogy az internetkapcsolatok létrejöhessenek.

A 37. JgB harcálláspontja és a közelben települt száza
dok (pl. törzsszázad -  StbKp) között kábeles LAN és 
Free Space Optics (FSO) fénytávközlési rendszereket te
lepítettek. A 37. JgB harcálláspontjától nagy távolságra 
települt századok felé „egyedi becsatlakozással” (EA), il
letve a gráci egyetem által kidolgozott műholdas rend
szerrel létesítettek összeköttetést.

A harcálláspont, valamint az úgynevezett „konferencia- 
központ ” között postai vonal, illetve fénytávközlés alkalma
zását tervezték, szükség esetén műholdas összeköttetés
sel élő videokonferencia céljaira. A Gráci Műszaki Egyetem 
(a továbbiakban GTU) egy műholdas és négy fénytávköz
lési hírközlő rendszert bocsátott a gyakorlat céljaira.

A „Schutz 04” gyakorlat levezetése

A gyakorlatot a stájer tartomány katonai parancsnoksága 
vezette le. A levezetésben aktív szerepet játszott a pa
rancsnokság S -6-részlege és az önkéntes milíciaszerve
zet tagjai.

A tervek szerint a műholdas összeköttetést a katonai pa
rancsnokok mozgó vezetési pontjai között kellett biztosíta
ni, két-három harcálláspont-változtatással számolva (átte- 
lepülés-mozgás az alárendeltekhez, a tartományi kor
mányzati pontra, a kerületi elöljáróságra). Ezekben az ese
tekben biztosítani kellett a videokonferencia-rendszert és a 
fénytávközlés üzemeltetését is. A 37. JgB néhány PC-jét a 
Gablenz laktanyában (FSO/Lichtfunk) fénytávközlési vo
nalakkal (divers összeköttetési mód) kötötték össze.

A rendszer kiépítése a Gablenz laktanyában

2004. április 19-én az S-6  részleg és a GTU szakembe
rei megkezdték a fix telepítésű műholdas földi állomás 
(repülőn is) szállítható antennájának, a nagyfrekvenciás 
egységeknek a telepítését a parancsnoki épület tetejére, 
és szükséges a kábelhálózat kiépítését.

A műholdas rendszer az EUTELSAT rendszert hasz
nálta 2x1 Mbit/s információátviteli sebességgel, a hagyo
mányos kommunikáció, a hálózati összeköttetés és a vi
deokonferencia céljaira.

A műholdas végpontokon szkennerek és nyomtatók álltak 
rendelkezésre a térképek küldésére, illetve azok kinyomta
tására. A videokonferencia-központot a civil katonai vezetők, 
szakértők részére a stájeri katonai parancsnokság épületé
ben alakították ki, az első emeleti vezetési központban.

FSO-Netzwerk
Anbindung Teile

Al ifk IR

PC AufklB FSO AufklB

va
Video

kamera mit 
integrierter 
PC-Karte

t Intemetzugang

Anbindung
Landes-

gendarmerieKdo

Intemetanschluss
FSO Schule Schule

FSO FSO MilKdo S6 
Eingang Stb FSO MilKdo FSO GenKdo!

PC GenKdo

Legende / Zeichenerklärung

Lichtfunkgerät >  Lichtfunkverbindung
Kabelverbindung 

zu PC bzw. 
Server

Aufgebautes Lichtfunknetzwerk 
4. ábra: Fénytávközlési hálózat felépítése (FSO/Netzwerk) 

Megj.: a feliratok jelentése balról jobbra, soronként fentről lefelé

Pc AufklB =■ a felderítő-zászlóalj PC-je
FSO Au ki В = a felderítő-zászlóalj fénytávközlő eszköze
Anbindung Teile AufklB = a felderítő-zászlóalj összeköttetési
szakasza
FSO MilKdo = a katonai pság fénytávközlő eszköze 
Server = szerver
FSO MilKdo -  a katonai pság fénytávközlő eszköze 
Internetzugang = internethozzáférés 
FSO Schule = iskolában telepített fénytávközlő eszköz 
Internetanschluss Schule = az iskola internetcsatlakozási pontja
Videokamera mit integrierter PC-Karte = videokamera integrált 
PC-kártyával

FSO Eigang Stb = fénytávközlési eszköz, becsatlakozás a 
törzshöz
Videoübertragung = videoátvitel
FSO MilKdo S-6 = fénytávközlő eszköz a katonai pság S-6 
egységénél
FSO MilKdo = fénytávközlő eszköz a katonai pságon
Anbindung LandesgendarmerieKdo = csatlakozás a csendőr- 
psághoz
FSO GenKdo = fénytávközlő eszköz a csendőrpságon 
PC GenKdo = csendőrpság PC-je 
Legende/Zeichenerklarung = jelmagyarázat 
FSO/Lichtfunkgerat = fénytávközlő eszköz 
(vörös vonal) Lichtfunkverbindung = fénytávközlés nyomvonala
(fekete vonal) Kabelverbindung zu PC bzw. Server = kábeles 
összeköttetés a PC-к, illetve a szerver felé
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Elkezdődött a szélessávú fénytávközlési hálózat (FSO) 
kiépítése is. Az adatátviteli sebesség 10 Mbit/s-tól 100 
Mbit/s-ig terjedt. A hálózat RJ-45 Ethernet-illesztővel (in
terface) vagy fénykábellel csatlakozott más hálóza
tokhoz.

A fénytávközlési hálózat különböző távolságokra bizto
sított információátvitelt: 100, 300 és 700 m-re. Rossz lá
tási viszonyok között a fénydiódás összeköttetés 300 m- 
re, a speciális lézerdiódás összeköttetés 700 m-re bizto
sított kiesésmentes, üzembiztos összeköttetést.

A fénytávközlési hálózat -  mint önálló rendszer -  
felépítése

2004. április 20-ára kialakították az önálló fénytávközlési 
rendszert, melyben összekapcsolták a Gráci Műszaki 
Egyetemet (az ábrán „Iskola” a jelzése), a stájer tarto
mány katonai parancsnokságot és alárendeltjeit, vala
mint a tartományi csendőrparancsnokságot. A fénytáv
közlési rendszer megfelelő interfészeken keresztül csat
lakozott a különféle távközlési hálózatokhoz.

A 37. JgB a kölcsönkapott PC-к és szerver segítségé
vel, valamint a fénytávközlés eszközeivel képes volt hír
közlési feladatok megoldására, kapcsolódva a normál ki
épített civil, katonai kábeles, fénykábeles, relés hálóza
tokhoz. A fénytávközlési eszközök jól beváltak ott, ahol 
nem álltak rendelkezésre az osztrák HDS (ÖBH) 3.V.E. 
(intranet) és fénykábeles hálózatai (hiszen a zászlóalj
alárendeltek nem rendelkeztek ezekkel).

A stájeri katonai parancsnokság feladatai ellátása ér
dekében a „Schutz 04” gyakorlaton 4 fénytávközlési vo
nalat építettek ki, melyek összekötötték a tartomány ka
tonai parancsnokságát, alárendeltjeit (pl. 37. JgB ), a stá
jer tartományi csendőrparancsnokságot, valamint a civil 
szerveket.

Érdekesség, hogy a fénytávközlési hálózat egyik vég
pontja a blenzi laktanyába települt felderítő-zászlóaljnál 
volt (gyors beavatkozású erő), mellyel a tartományi pa
rancsnokság közvetlen kapcsolatban állt. Egy közeli ka
tonai iskola is bekapcsolódott a fénytávközlési rendszer
be az interneten keresztül.

A fénytávközlési vonal a gyakorlat végrehajtási területe 
és az S-6 részleg között kitűnően működött. Átvitelre ke-

7. ábra: Videokonferencia az osztrák HDS (ÖBH) 
parancsnokságának G-6 részlegénél

rültek a szokvány kommunikáción kívül képadatok, me
lyek kiváló minőségben jelentek meg a katonai parancs
nokság vezetési törzsénél, elősegítve a minőségi, szín
vonalas döntéshozatalt.

A gyakorlat („hadszíntér”) végrehajtási területén integ
rált PC-kártyával ellátott videokamerák dolgoztak mint 
„adatforrások”. Videojeleket vittek át fénykommunikáció 
segítségével a laktanyán kívüli épületben (kb. 100 m) te
lepített sajtóközpontba is. így a parancsnokság S-6 rész
lege élőben tudott válaszolni az újságírók kéréseire. 
Eközben egy fénytávközlési átjátszóállomást is alkalmaz
tak, mivel a sajtóközpont és az S-6 települési helye kö
zött nem volt optikai láthatóság. A rendszer végpontjain a
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8 . ábra: Videokonferencia a stájer tartomány 
katasztrófavédelmi (tartományi riasztóközpont) 
központjában

tartománytól kölcsönbe kapott PC-ket alkalmazták (a saj
tóközpontban is).

Mobil földi műholdas állomás alkalmazása 
a gyakorlaton

A gyakorlat különböző fázisaiban különféle megoldásokat 
próbáltak ki. A mobil műholdas állomást információtováb
bítási feladatok megoldására fénytávközlési, vezeték nél
küli (LAN) és vezetékes vonalakkal kötötték össze.

A mobil műholdas állomás a feladatoknak megfelelő
en többször áttelepült különböző pontokra, pl. a tarto
mányi kormányzat, a biztonsági igazgatóság vagy a ke
rületi elöljáróság (polgármesteri hivatal) közelébe. 
Ezekről a helyekről biztosította a kommunikációs igé
nyeket, az adat- és képátvitelt, valamint a videokonfe
rencia levezetését is. A mobilitás érdekében egy terep
járó mikrobuszban alakították ki a mobil konferencia- 
központot, amely a gyakorlat területén bárhol könnyen 
és gyorsan telepíthető volt.

Az osztrák vezérkari főnök (aki megtekintette a gyakor
latot) és a felső katonai vezetők elismerően nyilatkoztak 
a mobil konferenciaközpont sokoldalú szolgáltatásairól 
és a kitűnő műszaki megoldásokról.

A civil/katonai közös gyakorlat és együttműködés kere
tében a gyakorlat kilencedik napján (ápr. 21-én) Grác bel
városában, az Országos Katasztrófavédelmi és Kríziske
zelő Központnál egy mobil műholdas földi állomást tele
pítettek. Ebből az országos riasztóközpontból fénytáv
közlési és vezeték nélküli vonalakon csatlakoztak a rend
szer alárendeltjeihez.

A tapasztalatok alapján az osztrák hadsereg vezetése 
arra az elhatározásra jutott, hogy a gyakorlat színterén 
működő komplex rendszert próbaként összekapcsolja az 
éppen folyó hadsereggyakorlat St. Michael laktanyában 
települt harcálláspontjával. így létrejött a közvetlen kap
csolat az osztrák hadsereg G-6 osztálya és a tartomány 
katonai parancsnokságának S-6 osztálya között.

Einsatz am 21.4 2004

Legende / Zeichenerklärung:

Optische
Freiraumverbindung

Optische Freiraumverbindung 
. zur VideoCibertragung und 

-Überwachung

Optische S en d e / 
Empfangseinheit

к  Optischer Repeater

„Verbindungsskizze“ der Lichtfunk und Satelliten - Verbindungen der Schutz 04

9 . ábra: A „Schutz 04" gyakorlat fénytávközlési és műholdas összeköttetési hálózatának sematikus vázlata
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Összegzés

A gyakorlat értékelésekor az alkalmazott fénytávközlési 
rendszer nagyon pozitív megítélést kapott. Bebizonyoso
dott, hogy a fénytávközlési rendszer (FSO) integrálható a 
3.V.E. (ÓBH-lntranet) rendszeréhez.

A fénytávközlési eszközök könnyen telepíthetők zárt és 
nyitott helyeken. Katasztrófa esetén alkalmasak a kiesett 
kábeles (földkábelszakadás), vezetékes, relés, GSM stb. 
híradás gyors és megbízható pótlására. Sokoldalú csat
lakozási lehetőségei mind a katonai, mind a civil területe
ken széles körű felhasználást tesznek lehetővé.

A terrorveszély, a katasztrófák és vészhelyzetek jobb ke
zelése érdekében javasolja a vezetőség, hogy a jövőben

több gyakorlatot hajtsanak végre a tűzoltóság, a rendőr
ség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a hadse
reg bevonásával, felhasználva a fénytávközlés adta nagy 
mobilitás és kapacitás, gyors telepíthetőség előnyeit.

A gyakorlaton kipróbált komplex rendszer tapasztalatai 
alapján megállapítható, hogy nemcsak egy vadászzász
lóalj (37. JgB) szintjén, hanem a hadsereg (ÖBH) vezeté
si szintjén is érdemes a fénytávközlési eljárás alkalmazá
sával foglalkozni, tekintettel a sokoldalú csatlakoztatható
ságra és a nagyon gyors telepítésre.

A cikk az osztrák FMTS Forum című kiadvány 2004/3. 
számának 29. oldalán található cikke fordítása nyomán 
készült.
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Egy elfelejtett fegyverkonstruktőr-család, 
a szegedi Brauswetterek

Radios Béla

A fegyvertörténet lapjait az iparilag fej
lett nagy országok írták. Nekünk ma
gyaroknak nem sok dicsőség jutott. 
Annál inkább szomorú az a feledé- 
kenység, amely a szegedi Brauswet- 
tereket sújtotta az elmúlt száz évben 
Magyarországon. Ezt a hibát sem az 
angolok, sem a németek nem követték 
el, az ő fegyvertörténeti szakirodalmuk 
pontosabban emlékszik a korabeli 
eseményekre.

Brauswetter János 1817-ben szüle
tett Szegeden. Előbb rézművesnek, 
majd órásnak tanult. 1847-ben mű
helyt nyitott Szegeden. 1848-ban pol
gárjogot nyert, valamint nemzetőrként 
is szolgált. Ó volt az európai hírű 
Brauswetter óráscég, illetve -dinasztia 
megalapítója.

Üzletét három „leg” jellemezte. Ma
gyarhon legelsője, legnagyobbja és 
legjobbja volt. Saját találmányú órái
val sikeresen szerepelt az országos 
és nemzetközi kiállításokon. Órái mi
nőségüket tekintve egyenértékűek 
voltak az Omega és a Doxa gyártmá
nyaival. Akkoriban a Brauswetter óra 
ugyanolyan nevezetessége volt a vá
rosnak, mint a szegedi paprika vagy a 
város árvízi pusztulása. Mind a hon
védségnek, mind a császári és királyi 
hadseregnek hivatalos szállítója volt 
(1. ábra).

Brauswetter János 1863 óta tagja 
volt a szegedi Polgári Céllövő Egylet
nek. A többéves rendszeres cél- 
balövés alatt megfigyelte, hogy az álló 
célpont eltalálása nem okoz nehézsé
get számára, míg a mozgó célt gyak
ran elhibázta. Miután kitűnő lövő volt, 
a hibát nem magában kereste. A cél 
észlelése és a lövés leadása közötti 
időt szerette volna lerövidíteni. Úgy 
érezte, hogy pontosan, hibátlanul csak 
gép lőhet, tehát az emberi tényezőt 
kellene valahogy kiiktatni.

Olyan puskaszerkezetet eszelt ki, 
amelynél a célzást az egyén ügyessége 
alig befolyásolja. A szerkezetet sok 
éven át tökéletesítette, nagy összege
ket áldozott erre a célra. Már az 1876. 
évi Szegedi Országos Ipari Kiállításon is 
feltűnést keltett polgári céllövői célokra 
szerkesztett puskáival. Az egyik puskán 
csak jelezni kellett a cél távolságát, s az, 
ha a célpont vonalába ért, elsült és ta
lált. Két hibája volt, a drágasága, és

hogy akkor is eldördült a lövés, ha a cél
pont fölé emelték a fegyvert. Tovább tö
kéletesítette tehát szerkezetét.

A találmányt a bécsi katonai Shiess- 
schulénak adták ki próbára 1892 júliu
sában. A feltaláló arra is gondolt, hogy 
a lövés eredményén se a kapkodó ka
tona, se a látást nehezítő harctéri füst, 
por ne rontson. Egy olyan szerkezetet 
is beszerelt a puskájába, melytől a 
fegyver nem dördült el, ha a katona túl 
gyorsan emelte a célra, így a töltény
pazarlás kizárt volt.

1892 karácsonya előtt pár héttel lett 
kész a feltaláló elképzelése szerint 
működő fegyver. A próbán részt vett 
egy szegedi honvédtiszt, akit az ered
mény annyira meglepett, hogy értesí
tette a közös hadügyi kormányt. A fel
találót a Technisches Militarkomitee 
fölhívta Bécsbe, ahol a Monarchia leg
jobb katonai szaktekintélyei előtt mu
tatta be találmányát. Érdekes módon a 
bécsivel egy időben a porosz hadügyi 
kormánytól is érkezett meghívás.

A bécsi Reichswehr január 4-i szá
ma lelkesedéssel írt a találmányról, ál
lítván, hogy teljesen meg fogja változ
tatni a harcászatot. Más külföldi és fő
városi lapok is közöltek információkat. 
Több vállalattól érkezett ajánlat a 
konstrukció megvásárlására, többek 
között Kühn Károly katona-vezérigaz
gató is járt Szegeden a Magyar Fegy
vergyár megbízásából.

A tárgyalásokról nincsenek adatok, 
de az biztos, hogy a Hadtörténeti Múze

um ismétlőpuska-gyűjteménye őriz egy 
1890M Mannlicher puskát (HMlPGy lel
tári szám: 1191/puska), melynek tusába 
építve megtalálható a Brauswetter sza
badalmaztatta készülék, melynek segít
ségével a fegyver csak egy bizonyos 
beszabályozható szög alatt süthető el, s 
egyszerű emelés által lő. (Ez nem bizo
nyított. Szerk.) Ez megakadályozta, 
hogy a hátsó sorokban tüzelő katonák 
megsebesítsék a tűzvonalban harcoló
kat, valamint a szóráskúp is szabályoz
ható volt ennek a segítségével.

Eredetileg a feltaláló nem ismétlő
puskára tervezte szerkezetét, hanem 
olyan fegyverre, amelynek tűzgyorsa- 
sága 120 lövés/perc. A Brauswetter- 
féle „önmagától találó” katonafegyver 
végül is nem vált be a gondolat helyes
ségének dacára, ami annak tulajdonít
ható, hogy Brauswetter János nem 
mint katona, hanem mint polgári céllö
vő gondolkodott, és csak lőtéri tapasz
talatokkal rendelkezett. Harctéri körül
mények között egy ilyen „biztonságos” 
fegyverrel felszerelt katonának nem 
sok esélye lett volna a túlélésre -  bár 
ezt a szerkezetet egy gombbal ki lehe
tett kapcsolni, és a puskát hagyomá
nyos módon is használhatták.

Brauswetter János mint Szeged 
egyik legismertebb és legmegbecsül
tebb polgára, 86 éves korában halt 
meg. Idősebbik fia, Brauswetter Vil
mos (1849-1921), szintén órásmester, 
örökölte édesapja szorgalmát és te
hetségét. Az ő fegyverszerkesztői
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nálta a géppuskánál, sőt, egy kengyel
kulcsos 1873-as Winchester ismétlő
puskát is átalakított öntöltővé (3. ábra), 
a későbbi állítások, hogy B. Ottó a vilá
gon elsőként készített öntöltő fegyvert, 
tévesek. Azt bátran állíthatjuk azonban, 
hogy Magyarországon ő volt az első, aki 
ezt a problémát sikeresen megoldotta.

A golyós öntöltő fegyver leírása

A fegyver hosszan hátrasikló rendsze
rű, a zár hátrafutását egy rugós görgős 
rudazat késleltette. A töltény 12 mm- 
es, hossza 67 mm, külső peremes. 
Középágytáras, ötlövetű, külső kaka- 
sos. Tömege 3,25 kg. A tár külsőleg az 
1888-as Mannlicheréhez hasonlít. A 
fegyver angol agyazású, formája kissé 
az amerikai Winchesterre emlékeztet. 
Az első bemutatott kísérleti példány ki

dolgozása nem volt túl igényes, ezért 
Brauswetter 1891. január 25-ig módo
sított a fegyveren, külseje szebb lett, 
csökkentette a tömegét, valamint tisz
títása is egyszerűbb lett (nem kellett 
puskaműveshez vinni ezért). Február 
közepére tervezte a fegyver gyártásá
nak beindítását az Oskola utca 23. 
szám alatti műhelyükben.

A sörétes fegyver leírása

A hosszan hátrasikló rendszerű puska 
feketelőporhoz készült (ami abban az 
időben elég gyakori volt, de erős 
szennyeződést hagyott, ami működést 
akadályozó tényező). Csöve Crolle- 
damaszt, központi furatú, ilyet ma már 
nem használnak (a cső belső furata 
középig szűkült, majd újra bővült a tor
kolatig). Tömege valamivel több mint

munkásságáról tudható a legkeve
sebb. Erre csak egy mondat utal a 
Szegedi Híradó cikkében: „Az önma
gától találó katonafegyver szerkezeté
nek elkészítésében a feltaláló fiai, Vil
mos és Ottó is részt vettek.” 1878-ban 
a párizsi világkiállításon apjával együtt 
részt vett az órakiállításon. Bemutatott 
munkáik oly magas színvonalat képvi
seltek, hogy a magyar órások négy dí
jat hoztak el. Ha hozzátesszük, hogy 
az iparilag fejlett Nagy-Britanniát hat 
díjjal jutalmazták, igazán nem kellett 
szégyenkezniük a technikai felkészült
ségük miatt.

Brauswetter Ottót (1858-1919) a né
met és angol fegyvertörténet is ismeri. 
Találmányának német hatása is volt.

A Szegedi Napló 1890. szeptember
23-i száma egy szegedi találmányú 
fegyverről ír, amit B. Ottó szerkesztett. 
A fegyvert vadászatra készítette, elő
ször golyós, majd sörétes kivitelben. 
Ezeket szabadalmaztatta és a korabe
li szaklapokban illusztrálva ismertette.

A puskák a mai meghatározás sze
rint öntöltő vagy félautomata rendsze
rűek. A korabeli cikk szerint: „Az új ta
lálmányú, önmagától töltő ismétlő va
dászfegyver lényege abban áll, hogy a 
töltények a tárból önmaguktól (automa
tikusan), vagyis az előző lövés okozta 
visszalökemnek, mint erőnek fölhasz
nálásával jutnak a fegyvercsőbe. Oly 
gyorsan, hogy 5 egymás utáni lövést 
lehet vele egy és fél másodperc alatt 
tenni, amennyi idő alatt ugyanis bár
mely más fegyverből csak legfölebb 2 
lövést tehetett a vadász.”

A Brauswetter-fegyverekről bátran ál
líthatjuk, hogy megelőzték korukat. 
1890-ben még az ismétlő rendszerű 
fegyverek sem érték el fejlődésük csú
csát. Bár a fegyverműködtetésre a 
visszalökést Maxim 1884-ben felhasz-

4. ábra: Golyós öntöltő puska

5. ábra: Sörétes öntöltő puska
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2,5 kg, tehát meglepően könnyű. A 
fegyver középágytára szintén a Mann
licher szekrénytárára emlékeztet, de 
alulról tölthető. A tár töltése a tárrugó 
lenyitásával kezdődik, alulról egyesé
vel beteszi a 4 töltényt, majd vissza
csapja a tárrugót. Ez eltérő a Mannli- 
cherétől, amit felülről töltőléccel töltöt
tek. A závárzat egyszerű és erős, egy 
mozdulattal a fegyverből kiemelhető. 
A kísérleti példány űrmérete 24-es, de 
a későbbi fegyvereket 16-os és 12-es 
űrméretre tervezték.

Az 1892. május 26-án Angyalföldön 
tartott bemutató nem sikerült tökélete
sen, amit Brauswetter a házilag készí
tett sörétes töltényeknek tudott be. A 
vadászpuska működése így is elkáp
ráztatta a szakértőket. Tervezte a 
Mannlicher-féle tár felváltását az elő- 
agyban elhelyezett csőtárra.

A Brauswetter-találmány 
németországi hatása

7. ábra: Bergmann 1896-os pisztoly képe (Balázs -  Pongó: Pisztolyok, revolverek. 
1977, 95. kép)

8. ábra: 1892-es Brauswetter-pisztoly szabadalmi rajza (Mootz: 59. oldal)

к ,.г .

Brauswetter Ottó sörétes vadászfegy
verét elvitte a gaggenaui fegyvergyár
ba (Gaggenau an der Ruhr), ahol 
Theodor Bergmann, az ottani igazgató 
elismerését is kiváltotta. Az első mo
dell elkészítése kisebb vagyonba, 
10 000 márkába került, mert a gyár
táshoz gépeket kellett készíteni. Ezzel 
Theodor Bergmann magára vonta a 
gyár részvényeseinek haragját. Ezért 
kilépett a gyárból, és létrehozott egy 
kisebb céget, szintén Gaggenauban 
(Fabrik für Verwer. Mech. Erf. néven) 
és részben Brauswetter rendszerét fel
használva megalkotta a Bergmann- 
pisztolyt, amely egyike lett a legkoráb
bi öntöltő pisztolyoknak (6. ábra). Ér
dekességgel szolgált az 5 mm-es kali
berű töltény, amelynek sem külső pe
reme, sem hornya nem volt és erősen 
kúpos kialakítással bírt. A pisztoly nem 
rendelkezett hüvelyvonóval, a töltényt 
a visszamaradó gáznyomás tolta ki a 
töltényűrből. Ez nem volt megbízható, 
ezért a későbbi típusok már hüvelyvo
nóval készültek.

Brauswetter olyan konstruktőröket 
előzött meg, akiknek neve összefonó
dott az öntöltő pisztoly fogalmával, pl. 
Mauser (1896), Browning (1897), 
Luger (1899), Frommer (1901).

A Hogg-féle fegyverenciklopédia 
szerint ez a közös szabadalom a revol- 
verzáras elsütőbillentyűt, a kalapács
mechanizmust és az összekapcsolt töl
tésű tárat jelentette, amely aztán típus
sajátossága lett a későbbi Bergmann- 
pisztolyoknak 1896-ig (7. ábra). Hogg 
szerint elképzelhető, hogy mindössze 
egy oldalsó elmozdító retesz, amely a 
töltényűrt zárta le, Brauswetter- 
találmány, a többi Hugo Schmeisser öt-
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lete. Véleményem szerint ez az 1892- 
es szabadalom teljesen B. Ottó műve, 
csak üzleti megfontolásból nyújtották 
be közösen Nagy-Britanniában.

Szintén Hogg állítja, hogy az 1892- 
es szabadalom csak elméleti volt, eb
ből nem készült egy pisztoly sem. Én 
kizártnak tartom, mert ezt a tervet 
hosszas gyakorlati kísérletezésnek 
kellett megelőznie.

Az 1926-os vadászújság cikke sze
rint Bergmann milliárdos lett a talál
mányból, mert B. Ottó nem szabadal
maztatta azt. Ez is tévedés, amit a kö
zölt 1892. június 7. No. 10789-es 
hosszan hátrasikló rendszerű pisztoly 
szabadalmi rajza is bizonyít (8. ábra).

Bergmann 1893-as pisztolyát a sváj
ci hadsereg is tesztelte, de végül nem 
rendszeresítette. Ezek a pisztolyok, 
kis kalibernek lévén, inkább önvédelmi 
fegyverként értek el sikereket. 1897- 
től megváltoztatták a pisztoly szerke
zetét, tárát, a fegyver elveszítette a jel
legzetes Brauswetter-külsőt. Az 1901- 
es típus lett az, amelyet rendszeresí
tett a dán és a spanyol hadsereg is.

Brauswetter Ottó apjuk halála után 
Vilmossal összekülönbözött, átvette a

cég vezetését, amely keze alatt 1914- 
ben fejlődésének csúcsára ért. Annyi
ra bízott az első világháború győztes 
befejezésében, hogy a svájci óragyá
rakkal és bankokkal egyezséget kö
tött, hogy tartozását csak a háború vé
gén kell kifizetnie. Arra gondolt, hogy a 
korona megerősödik, és kevesebb 
pénzzel tudja az adósságát rendezni. 
Amikor tévedésére rájött, rendezni 
akarta adósságát, de a devizaközpont 
nem engedte külföldre vinni a pénzt. 
Az áruhiány, a gazdasági és politikai 
zavarok megviselték lelkileg. A tudat, 
hogy cégét és családját csődbe juttat
ta, elviselhetetlen volt számára, ezért 
1919. május 14-én főbe lőtte magát.

Az általuk gyártott fegyverek sorsá
ról csak annyit tudunk, hogy a Gagge- 
nauban gyártott sörétes fegyver 1928- 
ban még Leszkay András tulajdoná
ban volt Debrecenben, erről a Magyar 
Vadászújság fényképet is közölt. 
(Takách Gyula szerkesztő szerint a 
fegyvert akár gyártásra, akár mint ipar- 
történeti emléket valamelyik múzeum
nak kötelessége lenne megvenni.) 
Azt, hogy napjainkig maradt-e fönn 
Brauswetter-féle fegyver, további kuta

tásnak kell kiderítenie.
A munka során segítséget nyújtott: 
Bézi László, Brauswetter Vilmos, Fári 
Irén, Kovács László, valamint dr. Tóth 
Zoltán, aki a puskák metszeti rajzát 
rendelkezésre bocsátotta.
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Rónaszegi Miklós A RETTENETES KARTAL
„Rikalffia Kakas úr elégedetten dörzsölte a kezét. Jól érezte magát az iz
gatott sürgés-forgás közepette, és szinte vágyakozva gondolt rá, milyen jó
kat sóz majd a Gyürkefia-vitézek fejére, ha ide merik tolni a rücskös képü
ket. Gyorsan kijelölte, ki melyik oldalon parancsnokol, ki vezényli a kőhají- 
tókat (volt egy jófajta hajítógépe, de senki sem tudott róla), ki oktatja majd 
a frissen jöttékét, hogyan kell csáklyával kifordítani az ostromlétrákat.”

Megígérted, hogy beszélsz az urammal.
-  Beszéltem is... éjjel-nappal azt duruzsolom a fülébe, milyen sárfészek ez 
a vár, és jobban tenné, ha elmenekülne Gyürkefia elől. Könnyebb ezt a vá
rat elfoglalni, mint megvédeni, de hát ki a fene hajlandó előbb föladni, az
tán megostromolni a saját várát? Ez akkora marhaság, hogy még ő sem 
vette be. Ha a várát elhagyja, de jure, lemond róla. Ha lemond róla, sem
mi köze hozzá, és ha mégis visszaostromolja, éppen akkora jogtalanságot 
követ el, mint ha... ergo...
-  Nem értem, nem értem! Csak azt tudom, hogy a Boldogságos Szűzanya 
nem hallgatja meg az imámat, és nem szabadít meg tőle.”

Kedves humorú, olvasmányos, fiatalon és érettebb fejjel is szórakoztató, 
az Árpád-házi királyok letűnése utáni, egymással versengő királyjelölteket 
(a cseh Vencel, a bajor Ottó, az olasz Caroberto) felvonultató zavaros kor
ban játszódó történelmi regény. Hangulata alapján a Koppányi aga testa
mentumával, a Robin Hooddal, a Tenkes kapitányával és a Szaffi című 
rajzfilmmel rokonítható.

A nagy kérdés, hogy ki lesz a gazdátlan ország ura? Az érdekcsoportokba tömörült, haszonleső nagyurak közül 
ki ezt, ki azt a jelöltet támogatja, így a végkimenetel teljesen bizonytalan. A háttérben meg olyan címeres rablólo
vagok sütögetik pecsenyéjüket (dúlják az országot), mint a szentéletűnek nehezen nevezhető Rikalffia Kakas...
A címben szereplő „Kartal” régi magyar szó, jelentése kiderül a regényből.

Minerva Nova Kiadó, Szeged, 2003. (2004-ben Könyvmolyképző Kiadóra változtatták a cég nevét)
410 oldal, bolti ára 1990 Ft
Megrendelhető: Könyvmolyképző Kiadó, 6723 Szeged, Gál u. 18. Tel.: 06-62-551-136
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A repülőterek körüli madárveszély vizsgálata
Dr. Pokorádi László

Bevezetés

A madarakkal, a tájhasználattal és a 
repülőgépekkel kapcsolatos repülőtér 
körüli kockázat egy komplex repülés- 
biztonsági kérdéskör. Napjainkban je
lentős változások tapasztalhatók a re
pülőterek körüli táj használatában, 
melyek befolyásolják a költöző és nem 
költöző madarak viselkedéseit egy
aránt. Adott esetben az ebből szárma
zó repülésbiztonsági feladatok a köze
li települések fejlődését is korlátozhat
ják, és így ellentétet okozhatnak a re
pülőtéri és a helyi (önkormányzati) ha
tóságok között.

A fentiek alapján időszerűvé vált 
olyan tanulmányok, elemzések elké
szítése, melyek célja a madárütközé
sek repülőgépek üzemeltetésére gya
korolt kockázatának csökkentése, a 
nagy kockázatú madárfajok emberi (!) 
tájhasználattal történő szabályozása. 
Több mód is lehetséges, melyekkel a 
repülőgép- és hajtóműgyártók, légitár
saságok vagy légierők, azaz a repülő
tér üzemeltetői hozzájárulhatnak a 
madarakkal kapcsolatos repülési koc
kázat csökkentéséhez [5].

Ezen repülésbiztonsági munkák a re
pülőtér környéki madárütközési kocká
zatok alábbi három elemét mérik fel [8]:

-  repülőgépek és repülőterek üze
meltetése;

-  a madárfajok kockázatai jellemzése;
-  a tájhasználat madárfajokra gya

korolt hatásainak elemzése.

Repülőgépek és repülőterek 
üzemeltetése

A repülőgép üzemeltetését, a rajtuk 
keletkezett sérüléseket, esetleges 
megsemmisülésüket fontos megvizs
gálni a madárütközések kockázatának 
becslése során. A repülőgépek sérülé
sének rangsorolásához mindenkép
pen ki kell választanunk egy kategória- 
rendszert. Praktikusan egy meglévő, 
máshol már alkalmazott rendszert cél
szerű alkalmazni. Az 1. táblázat az 
amerikai légierő, illetve annak polgári 
légihatóságai által használt kategória- 
rendszert mutatja be [11].

A madárütközéseknek a sárkány
vagy hajtóműszerkezetekre gyakorolt 
hatásait mind a repülőgép-, mind a

hajtóműgyártók numerikus mechanikai 
és modellkísérletekkel vizsgálják [10]. 
Ezen tanulmányok eredményeinek 
közzététele -  terjedelmi okokból -  
csak egy külön publikáció témájaként 
kezelhető.

Esetünkben a másik fontos kérdés a 
repülőterek üzemeltetése, megközelí
tési, le- és felszállási, gurulási művele
teinek elemzése [9].

Alapvető információkhoz jutunk az 
adott repülőtér megközelítési pályájá
nak feltérképezésével. Fontos azt is 
felmérni, hogy a vizsgált repülőteret 
milyen felszereltségű leszállító beren
dezéssel látták el, vagy esetleg csak 
látás szerinti leszállásra alkalmas. En
nek ismeretében a fel- és a leszálló re
pülőgépek vízszintes és függőleges 
veszélyzónái könnyen tervezhetőek. 
Ehhez érdemes megvizsgálni az 1. 
ábrát, mely a madárütközések talaj fe
letti magasság szerinti eloszlását 
szemlélteti [3]. Látható, hogy az ütkö
zések döntő hányada a talaj közvetlen

közelében következik be.
Fontos kérdés az üzemeltetés vizs

gálatakor, hogy a repülőtér milyen ka
tegóriájú repülőgépek (például sugár
hajtóműves utasszállító gépek vagy 
légcsavaros kisgépek) fogadására 
rendezkedett be. Fontos azt is meg
vizsgálnunk, hogy a repülőtéren, illet
ve közvetlen környezetében végrehaj
tott manőverek során milyen gyakori
sággal következnek be a madárütkö
zések. Egy ilyen elemzés adatait tar
talmazza a 2. ábra, mely a 2003-ban 
Kanadában, a repülőterek közelében 
bekövetkezett események adatait dol
gozza fel [3].

Az elemzések alapján megállapítha
tó, hogy a kockázat szintje változik a 
fel- és leszállás, az emelkedés és a 
megközelítés különböző fázisaiban. 
Például legnagyobb a kockázat a fel
szálláskor vagy az emelkedés meg
kezdése során. Hiszen a repülőgép 
ekkor védtelen a földön, maximális 
vagy ahhoz közeli (azaz felszálló)

talaj feletti magasság [láb]

1000-5000 9

500- 1000 12

200 - 500 6

0-200 9

0 64
—
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1. ábra: Madárütközések relatív gyakorisága a talaj feletti magasság függvényében

2. ábra: A repülőtereken, illetve környezetükben bekövetkezett madárütközések 
eloszlása a manőverek alapján [3]
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Baleseti kategóriák111
1. táblázat

A madárvilág jellemzése

„A” (Class A) kategóriájú az a baleset, amely az alábbiak közül egy vagy több 
következményekkel járt:
-  1 M USD vagy annál nagyobb mértékű anyagi kár;
-  halál vagy állandó teljes rokkantság;
-  a repülőgép megsemmisülése vagy gazdaságosan nem javítható sérülése.
„B” (Class В) kategóriájú az a baleset, amely az alábbiak közül egy vagy több 
következményekkel járt:
-  200 000 és 1 M USD közti mértékű anyagi kár;
-  részleges végleges rokkantság;
-  5 főnél több személy kórházi kezelése.
„C” (Class C) kategóriájú az a baleset, amely az alábbiak közül egy vagy több 
következményekkel járt:
-  20 000 és 200 000 USD közti mértékű anyagi kár;

-  sérülés vagy munkahelyi megbetegedés.

Madárfajok ütközési veszélyességi rangsora171
2. táblázat

Faj Jelentett Sérülések Nagymérvű Hatásuk a
ütközések sérülések repülési feladatra
száma (%) (%) (%)

1. Keselyűk 152 67 24 40
2. Ludak 532 56 21 32
3. Daruk 28 56 20 25
4. Halászsas 18 50 18 36

5. Pelikán 17 53 13 27

6. Vadkacsák 401 41 13 23
7. Sólymok 452 25 7 21
8. Sasok 24 38 5 23

(halászsas nélkül)
9. Szirti galamb 346 20 11 20
10. Sirályok 2599 20 8 18
11. Szürke gém 215 20 6 20
12. Vadgalamb 139 16 9 10
13. Bagoly 171 17 7 10

14. Vörös vércse 138 11 9 10

15. Parti madarak 1196 11 2 11
16. Varjúk 149 11 4 11
17. Seregélyek 1052 6 2 10
18. Verebek 622 2 <1 6
19. Fecskék 209 1 <10 3

üzemmódon dolgozik, teljes a tüzelő
anyag-terhelés, és a gép a kritikushoz 
közeli állásszöggel repül. A személy
zet aktivitása magas és az együttmű
ködésük eljárási rendek alapján meg
határozott. Ahogy az emelkedés során 
a talaj feletti magasság növekszik, a 
vezérlés elvesztésének és a földhöz 
csapódásnak -  vagyis az A kategóriás 
baleseteknek -  a kockázata csökken. 
Ezzel egy időben a sárkányszerkezet- 
és/vagy a hajtóműsérülés (B kategó
ria) kockázata növekszik a madárbec
sapódási -  pontosabban a repülési -  
sebesség növekedésével. Az ilyen jel

legű elemzések során a szakemberek 
a repülés különböző repülőtér körüli 
fázisait az akkor bekövetkezhető leg
rosszabb eset súlyosságával értékelik, 
így az A kategóriás baleseteket a fel
szálláshoz, az emelkedéshez, az elté
vesztett megközelítéshez, az átstarto- 
láshoz sorolják, 1500 láb (kb. 450 mé
ter) talaj feletti magasság alatt, ahol a 
madárütközések közel 90%-a követ
kezik be (lásd 1. ábra). А В kategóriás 
eseményeket pedig az öszszes többi 
repülési fázishoz kapcsolják a megkö
zelítéshez való süllyedés, a megköze
lítés és az emelkedés során.

A repülésre legveszélyesebb fajok is
merete alapvető kérdés a madárütkö
zési kockázat kezeléséhez, az elhárító 
tevékenységek irányítása és a csök
kentési prioritások meghatározása ér
dekében [4].

Richard Dolbeer és munkatársai [7] 
kiválasztották azokat a madárfajokat, 
amelyek 1991 januárja és 1998 májusa 
között legalább 17 egyesült államokbe
li ütközésről készült jelentésben szere
peltek, majd az ütközési adatokat az 
alábbi szempontok alapján elemezték: 
a repülési feladatra kifejtett hatásuk (pl. 
megszakított felszállás, hajtóműleállás 
vagy kényszerleszállás); a repülőgép 
sérülése (pl. egyszerű javításra volt 
szükség vagy ismeretlen a sérülés mér
téke); a repülőgép nagymérvű sérülése 
(pl. megsemmisülés vagy részleges, de 
jelentős szerkezeti sérülés).

A fenti szempontból vizsgált statisz
tikai adatok figyelembevételével rang
sorolták a madárfajok veszélyességét 
és egy összesített rangsort készítet
tek, melyet a 2. táblázat tartalmaz [7].

Rolph Davis kutatócsoportja szerint 
is a madárfajok kockázat alapján törté
nő azonosítása egy fontos lépés a re
pülőterek körüli kockázat becslésekor 
[6]. Ezért a madárfajok fizikai jellemző
it és fészkelésüket, táplálkozásukat, 
csoportosulási és repülési jellemzőjü
ket szükséges vizsgálni a veszély
rangsorolási rendszer kialakítása ér
dekében.

Elemzésük elvégzésekor abból a hi
potézisből indultak ki, hogy a madárüt
közés következményét az alábbiak 
befolyásolják: a madarak tömege és 
sűrűsége, a becsapódási sebesség, 
az ütközésben részt vevő madarak 
száma.

Amikor a méretet elemezték, a fajok 
átlagos tömegét használták fel, mivel 
a madarak sűrűsége és tömege hatá
rozza meg alapvetően a repülőgép sé
rülésének mértékét.

A fajok csoportosulási tulajdonságai 
is fontosak, mert ez hatással van an
nak valószínűségére, hogy egynél 
több madár csapódik be egy esemény 
során a repülőgépbe vagy hajtóművé
be. Például egy madárrajnál egyszerre 
több madár juthat be egy vagy több 
hajtóműbe, és ez jelentősen növeli 
egy baleset kockázatát. Egy gyakran 
idézett példa erre az, amikor egy Lock
heed Electra négy hajtóművéből há
rom „nyelt” seregélyt közvetlenül a fel
szállás után a bostoni Logan repülőté
ren. Bár a seregély kicsi egyéni tö
meggel bír és az Electra turbólégcsa- 
varos hajtóművekkel rendelkezik, 
amelyek kevésbé érzékenyek a hajtó
műsérülésekre, mint a sugárhajtómű-
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Madárfajok veszélyességi rangsorolási rendszere"”
3. táblázat

Veszélyességi
szint

Jellemzők Jellemző faj

1 nagyon nagyok (> 1,8 kg), rajban ludak, daruk, kormoránok
2 nagyon nagyok (> 1,8 kg) egyedül 

vagy nagyok (1-1,8 kg) rajban
keselyűk, vadkacsák, sirályok

3 nagyok (1-1,8 kg) egyedül 
vagy közepesek (0,3-1 kg) rajban

vörösfarkú ölyv, rövidcsőrű holló

4 közepesek (0,3-1 kg) egyedül 
vagy kicsik (5-30 dkg) rajban

seregélyek

5 kicsik (5-30 dkg) egyedül 
vagy nagyon kicsik (<50 g) rajban

keleti rétipityer, fecskék 
poszáta, vireo, verebek

6 nagyon kicsik (<50 g) egyedül

vés repülőgépek, a repülőgép mégis 
jelentős mértékű tolóerőt -  és így se
bességet -  vesztett az ütközés követ
keztében, és a Bostoni-öbölbe zuhant, 
62 fővel a fedélzetén.

A madárfajok repülési tulajdonságai 
is fontosak a kockázat becslése szem
pontjából. Például azok a madarak, me
lyek máskor a terület közelében tartóz
kodnak, éves vonulásaik során na
gyobb magasságokon repülnek. A ván
dormadarak vonulási jellemzőit legna
gyobbrészt nem befolyásolja egy adott 
repülőtér körüli területfelhasználás, így 
a repülőtér környékén fellépő madárüt
közési kockázatot elemző tanulmányok 
általában nem foglalkoznak a madár
migráció kérdésével. Ezek a tanulmá
nyok inkább a helyi és napi mozgások
ra koncentrálnak, melyek kapcsolatban 
állnak a repülőtér körüli fészkelésükkel 
és táplálkozásukkal. Bizonyos fajok na
gyon közel repülnek a talajhoz, így ki
sebb kockázatot jelentenek. Más fajok, 
mint például a sirályok, a sólymok és a 
keselyűk, általában 300-450 méter ma
gasan repülnek a talaj fölött. Ők már 
nagyobb kockázatot jelentenek a fel
szálló és érkező repülőgépek számára.

Ezért egy hatfokozatú rangsorolási 
rendszert szerkesztett Rolph Davis ku
tatócsoportja a fajok kategorizálására 
a potenciális kockázatuk alapján, 
számba véve testsűrűségüket, töme
güket, csoportosulási, táplálkozási és 
fészkelési szokásaikat (3. táblázat).

Általában csak az 1-4. veszélyessé
gi szintű madarakat veszik figyelembe 
a vizsgálatok során, mivel az 5. és a 6. 
veszélyességi szintű madarak csak 
nagyon ritkán okoznak A vagy В kate
góriájú repülőeseményt. Igaz, az 5. és 
a 6. veszélyességi szintű madarak 
gyakran szenvednek ütközést, de 
csak nagyon ritkán okoznak kisebb sé
rülésnél nagyobb szerkezeti károso
dást. Esetükben gyakran fordul elő, 
hogy a hajózó személyzet és a repülő
műszaki állomány nem észleli az ütkö
zést, ilyenkor a repülőtér-karbantartók 
vagy a biztonsági őrök találják meg a 
tetemeket a pályán vagy a gurulóúton.

A területfelhasználás elemzése

A földterületek, felhasználási módjuk
tól függetlenül, valamilyen szintű, de 
eltérő hatással bírnak a madarak kü
lönböző fajaira. Az közismert, hogy a 
madarak nem fenyegetik a repülőgé
peket, ha a repülőtér környezetében a 
földön vagy földhöz közel vannak. így 
repülésbiztonsági szempontból fontos 
kérdésként merül fel, hogy a repülőte
rek körüli földterületek emberek általi 
használata mely madárfajokra milyen 
hatást (vonzást vagy távoltartást) gya

korol. A területfelhasználás madárüt
közésre gyakorolt hatásának elemzé
se során vizsgálandó jellemzők az 
alábbiakban foglalhatók össze:

Fajok, melyeket befolyásol a táj

Azok a területfelhasználási módok, 
melyek az 1-4. veszélyességi szintű 
madárfajokra és különösen az 1. és 2. 
szintűekre vonzó módon hatnak, a leg
nagyobb kockázatúak.

A befolyásolt madarak száma

Azok a tájhasználati módok, amelyek 
a nagyszámú és veszélyes madárfa
jokra vannak vonzó hatással, különö
sen kockázatosak.

A befolyásolt madarak viselkedése

Azok a területfelhasználási módok, 
melyek nagy talaj feletti magasságban 
oda vagy onnan történő repülésre 
késztetik a madarakat, különösen koc
kázatosak.

A területfelhasználás gyakorisága

Az a tájhasználat, amely gyakori (min
dennapos) látogatásra készteti a veszé
lyes madarakat, különösen kockázatos. 
Például egy szemétlerakó üzemelteté
se, ahova az év minden napján sirályok 
ezrei repülnek, nagyon kockázatos terü
letfelhasználás. Ezzel ellentétben egy 
éppen felszántott földdarab csak pár 
száz sirályt csalogat magához, és csak 
egy-két napra tavasszal és ősszel.

A földdarab repülőtérhez 
viszonyított helyzete

A felhasznált terület repülőtérhez, pon
tosabban a fel- és leszállópályához vi
szonyított helyzete és a befolyásolt 
madárfajok jelentősen eltérő kockázat
tal bírnak. Például egy tájhasználat, 
amely alacsonyan repülő vagy ott táp
lálkozó madarakra van vonzó hatás
sal, kicsi kockázattal bír, ha 2-3 km-re 
helyezkedik el a fel- és leszállópályá
tól. De egy hasonló tájhasználat köz
vetlenül a pálya mellett már jelentősen 
magas kockázatú.
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A területhasználat célja

Ennek felmérése sokat segít veszé
lyekkel kapcsolatos zónákra bontani a 
repülőtér körüli területeket. Például a 
telekfüggő használattól (mint például 
egy szeméttelep vagy disznófarm) a 
széleskörű mezőgazdasági tevékeny
ségig (mint például a szántás vagy 
más földművelés).

A fenti tényezők figyelembevételével 
általában egy egyszerű, négyfokozatú 
tájhasználati rangsort alkalmaznak az 
elemzéseket végző szakemberek.

A magas kockázatú tájhasználat 
rendszeresen vonzza a nagyszámú és 
veszélyes madárfajokat. Ezek a ma
darak gyakran nagy távolságokra re
pülnek magas kockázatú tájhasznála
tot okozva, mivel könnyen a fel- és le
szálló repülőgépek útjába kerülhetnek. 
A magas kockázatú tájhasználat ma
gában foglalja a szemétgyűjtő, sertés
hizlaló telepeket, a vízimadarak táplál
kozási helyeit, sőt még a lóversenypá
lyákat is.

A közepes kockázatú tájhasználat 
kevesebb, de még jelentős számú ve
szélyes madárfajt vonz. Ezek maguk
ban foglalják a nyitott vagy részben 
zárt szemétátrakó helyeket, a marha
telepeket, a szennyvízderítő telepeket, 
a parkokat és kirándulóhelyeket, illet
ve a golfpályákat is.

Az alacsony kockázatú tájhasználat 
kis számú veszélyes madarat rend- 
szertelenül vonz. Ez magában foglalja 
a száraz szemétlerakó helyeket, a mo
csarakat, a lápokat, a lapályokat és az 
üdülőterületeket.

A negyedik kategória az úgyneve
zett „lehetséges kockázatú tájhaszná
lat” , amely szabályos alkalmazás ese
tén nem vonzaná a veszélyes madár
fajokat. Ezek például a zárt szemétát- 
rakodó helyek, a száraz és nedves 
recirkulációs üzemek, a baromfitele
pek, a szántók, az esővízgyűjtők.

A pickeringi repülőtér vizsgálata

Pickering a kanadai Ontario államban, 
Torontótól mintegy 50 km-re található 
északkeleti irányban, az Ontario-tó kö
zelében. A tervezett pickeringi repülő
tér mindhárom fel- és leszállópályáját 
precíziós rádiónavigációs leszál
lítórendszerrel látják el, és a repülőte
ret használó repülőgépek döntő hánya
da sugárhajtóműves szállítógép lesz. A 
fel- és leszálló repülőgépek vízszintes 
és függőleges veszélyzónái így kön
nyen tervezhetők. A repülőtér fel- és le
szállópályáinak elhelyezkedését vas
tag vonalak szemléltetik a 3. ábrán.

A vizsgálathoz a terület madárvilá
gáról az elmúlt harminc évben végzett

tanulmányokat használták fel. A legjel
lemzőbb első veszélyességi szintű 
madárfaj a kanadai lúd. A második ve
szélyességi szinthez az amerikai nagy 
szürkegémek, a pulykakeselyűk és a 
fehérfejű rétisasok mint egyedül repü
lő madarak, illetve a rajban repülők kö
zül a vadkacsák, a kormos récék és az 
ezüstsirályok tartoznak. Tizenegy más 
faj tartozik a harmadik és a negyedik 
szinthez.

A madarak lehetséges táplálkozási 
területei néhány fajt távolabbi helyről 
vonzanak ide. Több madár, miután a 
szeméttelepen befejezte a táplálko
zást, a közös pihenőhelyre vonul visz- 
sza. Ezek -  a varjak, a sirályok és a 
seregélyek -  napi repülést hajtanak 
végre a szeméttelep és a több kilomé
terre lévő pihenőhelyük között. Ezek 
az átvonuló madarak keresztezhetik a 
repülőtér fel- és leszállási útvonalait. A 
sirályok gyakran 30 kilométert is repül
nek a szeméttelep és a fészkelőhelyek 
között. Ez is jól illusztrálja, hogy sem a 
pihenő-, sem a táplálkozási helynek 
nem kell a repülőtér közvetlen közelé
ben lennie ahhoz, hogy madárütközé
si veszélyt okozzanak a repülőtér üze
meltetőinek. Ez különösen fontos 
Pickering esetén, az Ontario-tó közel
ségének ismeretében. A repülőtértől 
északra elhelyezkedő szeméttelep je
lentős kockázatot jelent, mivel a sirá
lyok naponta kétszer repülnek a telep 
és a tavon lévő pihenőhelyeik között a 
repülőtér fölött. Másrészről egy, a re
pülőtértől ugyanakkora távolságra, de

délre elhelyezkedő szeméttelep jóval 
kisebb fenyegetést jelentene a jövőbe
ni repülőtér számára.

A pickeringi repülőtér körül végzett 
vizsgálat során három veszélyességi 
zónát határoztak meg. Ezek:

Elsődleges madárveszély zóna: Ez 
az a zóna, ahol A kategóriájú kataszt
rófa következhet be. A zóna mérete 
függőlegesen 1500 láb (mintegy 450 
méter) a talaj fölött, oldal- és hosszan
ti irányban a siklópálya háromszorosa. 
Ezek határát a pályaküszöböktől 8,8 
km-re állapították meg. Ezt azzal indo
kolták, hogy mindegyik érkező repülő
gép az 1500 láb talaj feletti repülési 
magasságot 8,8 km-nél éri el, mivel az 
elemzés során a műszeres megközelí
tési módot választották irányadónak.

Dél-Ontarióban az a tapasztalat, 
hogy a nem költöző madarak 1500 láb 
alatti magasságon, bár a helyi tájhasz
nálat által vonzott madarak általában 
1000 láb (kb. 300 m) alatt repülnek.

Másodlagos madárveszély zóna: Fi
gyelembe véve, hogy a pilóták nem 
mindig pontosan a műszeres bejövetel 
szerint repülnek, vagy a szél eltéríthe
ti a repülőgépeket a pálya tengelyétől, 
egy külön négy kilométeres „ütközőzó
nát” adtak a nem pontosan meghatá
rozható madárviselkedések figyelem- 
bevételéhez is.

Például a madarak, melyek egy 
konkrét földdarabhoz vonzódnak, más 
közeli helyeket is meglátogathatnak. 
Az sem látható előre, hogy mindig 
ugyanazon az útvonalon repülnek-e,

Területfelhasználási javaslat a madárveszélyzónákban161
4. táblázat

Tájhasználat Elsődleges zóna Másodlagos zóna Speciális zóna
Nagyon magas kockázat: 
rothadó szeméttelep _ _ _
sertéstelep - - -
vadállatmenedék - - -
szennyvízderítő - - -
lóversenypálya - - -
Közepes kockázat: 
nyitott vagy részben fedett 
szemétátrakodó +
szarvasmarhatelep - - +
szennyvíztelep - - +
városi park - - +
golfpálya - - +
Alacsony kockázat: 
száraz szeméttelep _ + +
mocsár, láp, lapály - + +
üzletközpont - + +
gyorsétterem - + +
kerthelység - + +
iskolaudvar - + +
pihenőközpont - + +

Jelmagyarázat: -  nem engedett: + megengedett
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az elemzők ismerete nem eléggé rész
letes ahhoz, hogy pontosan leírják 
azok helyi útvonalait.

Speciális madárveszéiy zóna: Ebbe 
a zónába a repülőtér körüli magas 
kockázatú tájhasználathoz kapcsolódó 
területek kerültek. Ezek jelentős vonz
erővel bírnak, és így magas kockáza
tot jelentenek. Ilyen ebben az esetben 
a repülőtértől északra elhelyezkedő 
szeméttelep, mely a sirályok ezreinek 
napi repülését jelentheti a repülőtér fö
lött, illetve a megközelítési, felszállási 
útvonalakat keresztezve, amikor a ma
darak a táplálkozási helyük és a délre 
elhelyezkedő Ontario-tó között repül
nek. Ezen okból javasolták az elemzők 
egy derékszögű zóna kialakítását a 
kelet-nyugati pálya másodlagos zóná
jának északi határától északra.

A madárveszéllyel kapcsolatos isme
reteket integrálták a tájhasználattal 
kapcsolatos információkhoz, létrehoz
va egy listát, mely segítséget ad a he
lyi hatóságoknak a repülőtér üzemelte
téséhez illeszkedő területfelhasználás 
meghatározásához. Ezt a javaslatot 
mutatja be röviden a 4. táblázat.

Összefoglalás

A repülésbiztonság egyik fontos kér
dése a madárütközés kockázata. Köz
ismeret tény, hogy ezen ütközések 
döntő része a repülőtereken vagy köz
vetlen közelükben következik be. 
Ezért a szakemberek nagy erőfeszíté

seket tesznek a repülőtéri madárütkö
zési kockázat csökkentésére. Ennek 
egyik leghatásosabb módja a repülő
terek környezetében a területfel
használás összehangolása a repülés- 
biztonsági igényekkel. A tanulmány a 
madárütközések kockázatának a táj
használat optimálásával történő csök
kentési módszereit mutatta be. A Ka
nadában található pickeringi repülőtér 
esettanulmányán keresztül a fentebb 
leírt elemzési módszer alkalmazási le
hetőségét is szemléltette.

Köszönetnyilvánítás

A szerző felsőoktatási és tudományos 
kutatási tevékenységét az Oktatási Mi
nisztérium Széchenyi István-ösztöndíj- 
jal támogatja (SZŐ 188/2003), amit a 
szerző ezúton köszön meg.
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GÉPMADARAK A SZABOLCSI ÉGEN
Megjelent a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei repülés és a nyír
egyházi repülőtér történetét bemutató három kötetes könyvso
rozat.
Az I. kötetet fellapozva az olvasó megismerkedhet a megye 
1865-1947 közötti repüléstörténetével, a repülőtér nehézkes és 
költséges kivitelezésével. A kötet gerincét a második világhábo
rús repülőesemények kronológiai ismertetése alkotja, a szov- 
jet-angol-amerikai és nem utolsó sorban a német légitámadások 
és berepülések szinte percre pontos leírásával. Szemtanúk visz- 
szaemlékezései, naprórészletei, és közel 300, javarészt eddig 
publikálatlan fotó segít megismerni a 328 oldalon nyomon követ
hető eseményeket. A mű végén 18 mellékletbe szedve, részletes 

életrajzok, eredeti amerikai jelentések fordításai és más korabeli források reprintjei találhatók.
A II. kötet az 1952-2005 közötti évek eseményeit elsősorban a repülőklubok (vitárlázó, ejtőernyős, sárkány- és 
ballonrepülő) és a repülősportok, valamint a versenyek szemszögéből közelíti meg, de ebben a részben olvasha
tunk a jelentős múlttal rendelkező szabolcsi modellezők tevékenységéről is. (55 oldal + 20 melléklet).
A III. kötet az 1968-2003 közötti időszak mezőgazdasági és polgári repülőgép-vezetők képzésébe nyújt részletes 
betekintést, de megismerkedhetünk a javítóbázis mindennapi munkájával, valamint a nyíregyházi repülőtér továb
bi fejlesztéseinek irányvonalával is. (258 oldal + 40 melléklet).

Kiadó: T. M. Aerotechnika, Budapest, 2005. Ára: 3300/kötet
A könyvek megrendelhetők az I. kötet szerzőjénél, Jákfalvi Zoltánnál a 06-30-212-6018-as telefonszámon.
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Nemzetközi haditechnikai szemle

A Chieftain harckocsi I. rész

Az 1950-es évek közepén jelentkezett a NATO igénye 
egy új, erős és korszerű harckocsi megépítésére. A Né
met Szövetségi Köztársaság, Franciaország és Nagy-Bri- 
tannia képviselőinek első egyeztetésén azonban kiderült, 
hogy az egyes államok elképzelései mennyire eltérnek 
egymástól. így a szabványos típus kialakítását elvetették, 
a fejlesztések külön-külön indultak meg, és a francia 
AMX-30-hoz, a német Leopard-1-hez és a brit Chieftain- 
hoz vezettek.

Nagy-Britanniában 1957-ben határozták meg a köve
telményeket egy olyan új harckocsival szemben, mellyel 
a még háborús tervezésű Centurion és Conquerort típu
sokat kívánták leváltani. A követelmények élén egy erő
sebb, nagyobb tűzerejű löveg állt, olyan korszerű tűzve
zető rendszerrel felszerelve, mely növeli az első lövéssel 
történő megsemmisítés esélyét. A következő helyen a 
megnövelt páncélvédettség igénye állt, különösen szem
ből. A negyedik követelmény az volt, hogy a páncélos tö
mege ne haladja meg az 52 000 kg-ot, és legnagyobb se
bességének el kell érnie a 42 km/h-t. A Leyland-művek 
végezte a test tervezésének munkálatait, míg a Vickers a 
toronyhoz fogott hozzá, melybe a Royal Ordnance Facto
ry által kifejlesztett 120 mm-es huzagolt csövű löveg ke
rült. A kiírás 1958-ban jelent meg, és a tervek alapján az 
első prototípus 1959-re készült el, 1961 és 1962-ben ezt 
további hat példány követte. 1965-re eljutottak a sorozat- 
gyártásig.

A harckocsi az elhúzódó fejlesztési munkák és az 
anyagi problémák miatt azonban csak 1967-ben állt 
szolgálatba. Sorozatgyártását a leedsi Royal Ordnance 
Factory, valamint az elswicki Vickers cég kezdte meg. A 
páncélos az F.V. 4201. МВТ típusjelet és a Chieftain 
(törzsfőnök) nevet kapta. Amíg 1980-ban a német had
sereg szolgálatba nem állította a Leopard-2-est, a 
Chieftain volt a NATO legerősebb fegyverzetű és pán- 
célzatú harckocsija.

Felépítés

A tervezők a páncélos kialakításánál követték a hagyo
mányos brit építési elveket, melyek szerint a védelmet és 
a tűzerőt a mozgékonyság elé helyezték. A Chieftain ha
gyományos felépítésű harckocsi. Elöl a vezetőtér, közé
pen a forgatható torony és alatta a küzdőtér, hátul pedig 
a motor és az erőátviteli rész kapott helyet. Kezelősze
mélyzete 4 fő volt.

A páncélteknőt hegesztési eljárással hengerelt leme
zekből állították össze, de a páncéltest eleje egy darab
ból készült, öntési eljárással. A vezető elöl a páncéltest 
közepén helyezkedett el, zárt búvónyílásnál majdnem 
fekvő testhelyzetben vezette a harcjárművet, hogy a 
páncéltest magassága a lehető legkisebb legyen. A to
rony szintén öntött kialakítású, erősen döntött felületek
kel és vastag falakkal, így jó ballisztikai tulajdonságok-

2. ábra: A Chieftain Mk.5 harckocsi jellegrajza
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kai rendelkezett. A toronyban a parancsnok és az 
irányzó a jobb, a töltőkezelő a bal oldalon helyezkedett 
el. Páncélzata 50-300 mm között mozgott, elöl és ol
dalt réteges kialakítású volt. A páncélvédettség növelé
sére kiegészítő páncélzatot dolgoztak ki az 1980-as 
évek közepén, ami a mozgékonyságot csak kis mérték
ben rontotta.

A páncélos erőforrása egy Leyland L60 típusú 6 iker
hengeres (12 henger), kétütemű mindenevő dízelmotor. 
Az első változatában 650 LE teljesítmény leadására ké
pes motor már a tervezésnél gyengének bizonyult. Azon
ban az akkori legerősebb brit erőforrás melegedésre haj
lamos volt, külföldi fejlesztést pedig nem voltak hajlandók 
átvenni. A fajlagos talajnyomás így a különböző változa
toknál 0,82-0,90 kg/cm2 között mozgott.

Az erőátviteli rendszerhez centrifugál főtengelykap
csoló, félautomata bolygóműves sebességváltó, diffe
renciál-kormánymű és egyfokozatú kihajtómű tartozott. 
A kihajtómű áttétele 5:1. A sebességváltó 6 előre és 2 
hátrameneti fokozattal rendelkezett. Üzemanyag-java
dalmazása 950 I, mellyel úton 400-500 km megtételére 
volt képes.

Folyamatosan próbálták fejleszteni a 19 000 cm3-es 
erőforrást, teljesítményének maximuma az exportválto
zatoknál elérte a 820-840 LE-t, de ezeknél a változatok
nál kezdetben komoly hűtési problémák jelentkeztek. Az 
Mk. 8A változatnál a hűtőfolyadék mennyisége 132 I gli- 
col és víz keverékéből állt. Ráadásul még ezek a javított 
változatok is gyengének bizonyultak a nagy tömegű 
harckocsihoz. Később -  főleg az exportmegrendelések 
hatására több mint 70 millió font jutott korszerűsítésre -  
lehetővé vált egy Condor CV-12 típusú 800 LE-s dízel
motor beszerelése, melyhez automata nyomatékváltót 
építettek. Az utolsó szériák ezzel szolgáltak egészen a 
kivonásukig.

A páncélos minden kezelője a töltőkezelő kivételével 
rendelkezett éjjellátó berendezéssel. A beszerelt rádió 
VRC 353-as típusú volt. A kezelők védelmére teljes NBC 
védelmi rendszert szereltek be, melynek egysége a to
rony hátsó részében kapott helyet. A harckocsiban szá
mos energiafogyasztó volt. Az irányzószerkezetek, a hír
adó eszközök, kompresszorok, ventilátorok stb. mind fo
lyamatos energiaforrást igényeltek. Ezek ellátására a 
páncélosba segédmotort építettek be, mely biztosította a 
jármű energiaellátását akkor is, ha a főmotor nem üze
melt. Az áramfejlesztő meghajtását egy Coventry Climax 
H30 típusú 32,5 LE teljesítményű motor végezte, a 24 V- 
os generátor teljesítménye 10,5 kW. A harckocsit ellátták 
még 6 db 12 V-os akkumulárorral is, melyek összka- 
pacitása 300 Ah.

7. ábra: Egy szerelékes doboz tartalma

A páncélos futóműve a Centurion harckocsinál is alkal
mazott Horstmann-féle megoldást követte, oldalanként 6 
db futógörgőből, 3 db tartógörgőből, láncmeghajtó és ve
zető kerékből, valamint cserélhető gumibetétes lánctalp
ból állt. A lánctalp felfekvési hossza 4780 mm, a láncta
gok száma oldalanként 95 db. A láncmeghajtó görgő há
tul helyezkedett el. A futógörgőket párba kapcsolták, ru
gózásuk torziós csillapítású volt lengéscsillapítóval sze
relve. (Folytattak kísérleteket hidropneumatikus felfüg
gesztéssel is, de ezt csak a Challenger típus megjelené
sére tudták megfelelően kidolgozni.) A páncéltörő eszkö
zök elleni nagyobb védelem érdekében a futóművet mé
lyen lelógó köténylemez takarta. Terepjáró képességei
nek jellemző adatai: lépcsőmászó képessége 0,914 m, 
árokáthidaló képessége 3,149 m, gázlóképessége 1,066 
m és mászóképessége 35°.

Fegyverzet

A harckocsi fő fegyvere az L11A5 típusú 120 mm űrmére
tű LV55 kaliberhosszúságú huzagolt csövű löveg. Ebben az 
időben ez volt a NATO-államok legerősebb lövege, pontos, 
de nehéz fegyver. Ezzel a fegyverrel az akkor a világon lé
tező összes páncélostípus 2000-3000 m távolságból le
küzdhető volt. A löveget füstgázelszívóval, a lövegcsövet 
műanyag hőkiegyenlítő borítással látták el. A mindkét 
irányban stabilizált löveg függőlegesen - 10°/+20°-os tarto
mányban mozoghatott. A stabilizátor vízszintes mozgatási 
sebessége 20°/s, függőlegesen pedig 57s volt. Az első so
rozatokat csak céltávcsővel szerelték fel. Az első három 
sorozatnál egy párhuzamosított L21A1 12,7 mm-es belövő 
géppuskát alkalmaztak a céltávolság megállapítására, ja-
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8. ábra: Az Mk.2 hátulról nézve

9. ábra: A jobb hátsó rész szerelvényei

10. ábra: A torony kiszerelt berendezésekkel

vadalmazása 582 db lőszer. (Ez az eljárás 1800-2000 m 
távolságig alkalmazható, és nagymértékben csökkenti a 
tűzgyorsaságot! A ROF így meghaladhatta a 20 s-ot is! ) 
Ez a megoldás erre az időre teljesen elavult, valamint nem 
felelt meg a NATO-előírásoknak sem, így a harmadik soro
zattól lézertávmérőt építettek be, a belövőgéppuskát pedig 
elhagyták. A fő irányzótávcső AFV. No 59-es típusú (nagyí
tása 10-szeres), a kiegészítő céltávcső No 26 típusú (na
gyítása 7-szeres) volt. Az ágyú mellett párhuzamosított 
L8A1-es típusú, 7,62 mm-es géppuskát alkalmaztak. A 
légvédelmi géppuskát a parancsnok búvónyílására szerel
ték, mely 11 db figyelőprizmával biztosította a körkörös fi
gyelés lehetőségét. A légvédelmi géppuska irányzási 
szögtartománya -7°/+75°-ig terjedt.

Nem építettek be automata töltőgépet -  bár rendelke
zésre állt - ,  így több hely maradt a küzdőtérben. A harc
kocsiágyú osztott lőszerrel tüzelt, mert ez könnyebben 
kezelhető a szűk belső térben. Az APDS nyíllövedékkel 
elérte az 1370 m/s, a HESH kumulatív gránáttal a 670 
m/s-os torkolati sebességet. Ezeken kívül még füst- és 
Canister gránátokat is alkalmaztak. A löveg lőszerkészle
te 54 db osztott lőszer volt, később ezt 64-re növelték. A 
lőszereket a nagyobb biztonság érdekében a toronyko
szorú alá süllyesztett tárolóban helyezték el. Az elérhető 
ROF mintegy 8 s körül mozgott.

A torony két oldalán 6-6 db 66 mm-es ködgránátvető 
található. A kombinált fehér fényű infravörös xenon su
gárvető 2000 W teljesítményű, a torony bal oldalán külső 
rekeszben kapott helyet. A harckocsi infravörös be
sugárzásérzékelője lehetővé teszi a sugárforrás helyé
nek meghatározását.

A brit példányok tűzvezető rendszerét korszerűsítették, 
rubinlézer távmérővel szerelték fel, mely 500-10 000 m- 
ig használható, valamint GEC-Marconi 12-12P típusú lő
elemképző számítógépet építettek be. Az 1980-as évek
ben mutatták be a hőképes megfigyelő és tűzvezető 
rendszerrel (TOGS) felszerelt példányokat (Mk.9-Mk.12 
változatok). Ezt a rendszert eredetileg a Challenger tí
pushoz fejlesztették ki.

(Folytatjuk)

Máté Miklós
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Voodoo -  varázslat az égen1
A McDonnell F-101 története I. rész

1953. Véget ért a koreai háború. Az első háború az Egye
sült Államok történelmében, melyet nem nyert meg. A há
ború, amely átvezetett a második világháború technikájá
tól a modern kori technikáig, a légierők tekintetében a du
gattyús motoroktól a sugárhajtóművek egyeduralmáig. A 
háború, melynek elején még Mustangok verekedtek a ko
reai égen Jak-9-esekkel, La-11-esekkel, Tu-2-esek és 
B-26 Invaderek bombáztak, ll-10-esek támadták a földi 
csapatokat, a végén pedig már MiG-15-ösök és F -86- 
osok uralták a légteret. Egyedül a B-29-es nehézbombá
zó és fiatalabb testvére, a B-50-es tartott ki végig, és ma
radt meg a harci gépek közül a dugattyús korszak képvi
selőjének. A katonai szakértők természetesen folyamato
san gyűjtötték és összegezték a tapasztalatokat, igye
keztek levonni a szükséges következtetéseket, kidolgoz
ták az új harceljárásokat, amelyek a gyakorlatban vagy 
beváltak vagy nem, és meghatározták a fegyverek és a 
technikai eszközök továbbfejlesztésével szemben tá
masztott követelményeket. Ugyanebben az évben kötött 
szerződést az Egyesült Államok szárazföldi csapatainak 
a légiereje (USAF) a McDonnell-lel 29 db F-101 A 
Voodoo gyártására.

Az USAF vezetése hamar rájött, hogy a Fladászati Lé
gi Parancsnokság (Strategic Air Command, SAC) B-29- 
eseit egyik rendelkezésre álló vadászrepülőgép sem ké
pes feladatára elkísérni és megfelelően oltalmazni. Az 
F-84 Thunderjet ugyan rendelkezik a szükséges hatósu
gárral és hatásos fegyverzettel, de nehézkes, és egész 
egyszerűen nem egyenrangú ellenfél a gyorsabb és lé
nyegesen jobban manőverező MiG-15-ösökkel szem
ben. Az F -86-os megállja helyét a légi harcban, sőt, bizo
nyos szempontokból felül is múlja a MiG-15-öst, de a fel
adat megoldásához kicsi a hatósugara. Világossá vált, 
hogy a SAC-nak olyan új vadászrepülőgépre van szüksé
ge, amelyik rendelkezik mind az F-84, mind az F-86  elő
nyös tulajdonságaival. Az elképzelés egyáltalán nem volt 
újszerű. Már közvetlenül a második világháború befeje
zése után az Egyesült Államok szárazföldi csapatainak 
légiereje (United States Army Air Force, USAAF) érdek
lődött egy olyan új vadászrepülőgép létrehozásának le
hetősége iránt, amelyik egyesítette volna magában a du
gattyús motorok gazdaságos fogyasztását a sugárhajtó
mű által nyújtott nagyobb teljesítménnyel. Számos cég 
próbálkozott a probléma megoldásával, a tűz és a víz 
összeházasításával, természetesen kevés sikerrel. Ezek 
közé tartozott a McDonnell is, melynek fennmaradása ér
dekében égető szüksége lett volna egy gazdaságosan 
gyártható sikeres harci repülőgépre, mely meghozhatta 
volna a cég számára a haditengerészet (U. S. Navy) után 
a légierő megrendeléseit is. Ilyen gép megalkotásának a 
lehetőségét vélték megtalálni a nagy hatósugarú kísérő 
vadászrepülőgép (vagy behatoló vadászrepülőgép) meg
tervezésében.

Természetesen McDonnellék nem tétlenkedtek a hábo
rú utáni időszakban sem. Voltak kisebb-nagyobb sikereik 
és teljesen elvetélt kísérleteik is. Az utóbbiak közé tarto
zott az XP-67 Bat (Denevér) együléses, nagy magassá
gú vadász és az XP-85 Goblin (Lidérc) „parazita” vagy 
élősdi vadász, amelynek történetünk szempontjából az a

jelentősége, hogy megmutatja, milyen bizarr ötletek szü
lettek a kísérő vadászrepülőgép problémájának megol
dására tett erőfeszítések során.

Az XF-85-ös tervet a Herman D. Barkley vezette cso
port dolgozta ki 1945-ben. Az volt az elképzelésük, hogy 
a vadászgépet B-36-os bombázók viszik magukkal, egy 
behúzható trapézra függesztve a gép hasa alatt, onnan 
indul, és a feladat végrehajtása után, amire egyébként 30 
perc áll rendelkezésre, oda is tér vissza. A vadászpilótá
nak jól felfogott érdeke lett volna a feladat sikeres végre
hajtása, hiszen ha a bombázót közben lelövi az ellenség, 
nem lett volna hová visszatérnie. Maga a vadászgép 
rendkívül kis méretű volt (fesztáv: 6,44 m, hossz: 4,53 m, 
szárnyfelület: 8,36 m2), tojás alakú törzzsel, függőlege
sen felhajtható szárnyakkal és hármas függőleges vezér
síkkal. Futóművet egyáltalán nem terveztek hozzá, he
lyette a törzs tetején volt egy kampó, amivel az anyagép 
hasa alól kiengedett trapézra függeszkedett. A repülési 
kísérleteket a kettes számú prototípussal (összesen ket
tő épült) és egy speciálisan átalakított B-29-essel végez
ték. Hajtóműve egy darab 1361 kp tolóerejű Westinghou
se J34-WE-37 sugárhajtómű volt, amely abban az idő
ben szokatlanul jó tolóerő-tömeg viszonyt eredménye
zett, tekintve, hogy a gép üres tömege 1696 kg, maximá
lis tömege 2064 kg volt. Ennek a szokatlanul jó tolóerő
tömeg viszonynak a nagysága 0,659. Összehasonlítás
képpen az Egyesült Államok légierejében abban az idő
szakban már csapatszolgálatban levő Westinghouse 
J33-A-17 hajtóművel felszerelt Lockheed P-80A sugár- 
hajtású vadászrepülőgép esetében ezek az értékek a kö
vetkezők voltak: tolóerő 1814 kg, normális felszálló tö
meg 5307 kg, tolóerő-tömeg viszony 0,36.

Először öt repülést hajtottak végre az anyagépre felfüg
gesztve, majd 1948. augusztus 23-án sor került az első 
szabad repülésre is, amikor a Goblint 6095 m magasan 
indították az anyagépről. Sajnos, az ismételt összekap
csolás nem sikerült, és ez az önálló repülés kényszerle
szállással végződött. Ezután még három kísérleti repü
lést hajtottak végre, és mindhárom esetben sikerült az 
anyagépre visszatérni, de ez a négy repülés elég is volt 
arra, hogy megállapítsák, a kísérletek további folytatásá
tól semmilyen pozitív eredmény nem várható. Ezért 
mindösszesen 2 óra 19 perc önálló repülési idő teljesíté
se után a további kísérleti repüléseket leállították, a prog
ramot törölték. A kísérő vadászrepülőgép kérdésének 
megoldása nem ez volt.
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Az F-101B egyes típusai 2 * 4 5

2. ábra: Az F-101В gépek egyes változatai és jelölései

1: A Tyndall AFB, Florida bázison állomásozó 2nd FITS egység gépe, test mindenütt FS 16473 grey színű
2: F-101 В: Gysz.: 58-332; a 4756th CCTS ADWC egység gépe Tyndall AFB, Florida. Test mindenütt FS 16473 grey színű
3: F-101 B; Gysz.: 58-313; a 142nd FIS/147th FIG egység gépe, Oregon ANG, Portland IAP, Oregon
4. F-101 F; Gysz.: 57-347; a 111 th FIS/147th FIG egység gépe, Texas ANG, Ellington AFB Texas
5, RF-101B; Gysz.: 59-463; a 192nd TRS, Nevada ANG egység gépe Reno MAP, Nevada. A kamuflázsa tipikus vietnami 

bevetéseken alkalmazott kombináció
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Ennél összehasonlíthatatlanul sikeresebben tevékeny
kedett a McDonnell-művek az anyahajó-fedélzetről üze
melő haditengerészeti vadászrepülőgépek létrehozása 
terén. Az első többé-kevésbé sikeres típus az FH-1 
Phantom volt, ezen a néven az első. Ez a gép több világ- 
elsőséget mondhat magáénak. Ez volt az első sugárhaj
tású repülőgép, melyet kifejezetten fedélzeti üzemelte
tésre terveztek. Két prototípus elkészítésére 1943. janu
ár 7-én kötöttek szerződést XFD-1 jelöléssel, és az első 
felszállásra 1945. január 26-án került sor. A fedélzeti kí
sérleteket az ÜSS FRANKLIN D. ROOSEVELT anyaha
jon kezdték meg 1946. július 21-én. A gépből összesen 
60 sorozatgyártású példány készült FH-1 jelöléssel, 
amelyekkel a US Navy egy és a tengerészgyalogság 
(USMC) két századát szerelték fel. 1950-ig állt rendszer
ben. Többet azért nem építettek belőle, mert nagyobb és 
erősebb testvére, az az F2H Banshee (Sziréna) szorítot
ta ki, amely a McDonnell első igazán sikeres háború utá
ni típusa lett.

A Banshee valójában egy megnagyobbított Phantom I 
volt, erősebb fegyverzettel (4 db 12,7 mm-es géppuska 
helyett 4 db 20 mm-es gépágyúval), és folyamatosan kor
szerűsödő műszerezettséggel. Összesen több mint 800 
db épült előle. A haditengerészetnél 1948 augusztusától 
1959. szeptember 30-ig volt rendszeresítve, de a tartalék 
egységeknél tovább repült a hatvanas évek közepéig. 
Közben 1955 novemberében a Kanadai Királyi Haditen
gerészet is megvásárolt 39 db-ot, és használta is ezeket 
1962. szeptember 12-ig.

E két típus jelentősége abban áll, hogy ezeknél alakí
tották ki azt a szerencsés és jellegzetesen McDonnell- 
féle hajtómű-elrendezést, ami jellemző az F-101 
Voodoo-ra is, de a siker csúcspontja az F-4 Phantom II 
lett évekkel később. Az elrendezés lényege: két hajtómű 
a törzs alsó részében, levegő-beömlőnyílások a törzs két 
oldalán a szárnytőben, és a hajtómű fúvócsöve mögé 
nyúló farokszerkezet. Ez az elrendezés a repülőgép orrá
ban ideális helyet biztosított a korai típusoknál a tüzér
fegyverzet részére, a későbbieknél pedig a lokátor elhe
lyezésére. Ugyancsak előnyös abból a szempontból is, 
hogy viszonylag sok hely van a hajtóművek felett a tüze
lőanyag-tartályok számára, mégpedig a repülőgép tö
megközéppontja közelében. A két hajtóműves rendszer 
pedig növeli a repülés biztonságát és javítja a repülőgép 
túlélőképességét.

A kudarcot vallott XF-85 Goblin mellett természetesen 
más, több reményre jogosító kísérletet is tett a McDonnell 
az áhított kísérő vadászrepülőgép megalkotására. Már 
1946 elején ismertették elképzelésüket az USAF vezeté
sével, és annak kedvező fogadtatása után május 7-én 
egy szándéknyilatkozat lehetőséget adott a munka folyta
tására. A repülőgép terveit a már ismertetett „McDonnell- 
elrendezés” elveinek megfelelően készítették el. A két 
1360 kp tolóerejű axiálkompresszoros Westinghouse 
XJ34-WE-13 típusú sugárhajtómű felett jókora tér állt 
rendelkezésre, amire szükség is volt, tekintettel a korai 
sugárhajtóművek igencsak tetemes tüzelőanyag-fo
gyasztására és a tervezett hatósugárra. A prototípuson
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4. ábra: Egy kétüléses F-101B archív képe

ugyan nem szándékoztak fegyvert elhelyezni, de éppen 
a szerencsésen kialakított hajtómű-elrendezés miatt le
hetőség mutatkozott az orr-részben 4-6  db 20 mm-es 
gépágyú beépítésére. Eredetileg egyenes szárnyat gon
doltak ehhez a géphez is (ilyennel készült a Phantom I és 
a Banshee), de már a tervezés kezdeti időszakában is
mertté váltak azok az aerodinamikai kutatások, amelye
ket a háború alatt a német tudósok végeztek a nyilazott 
szárnyak sajátosságainak megismerésére. Ezek az új is
meretek egyértelműen arra utaltak, hogy a tervezett se
bességtartományban a nyilazott szárny sokkal előnyö
sebb és jobb teljesítményt nyújt mint az egyenes szárny, 
és ez a tény bőven ellensúlyozza az építés bonyolultsá
ga okozta kellemetlenségeket. így az XF-88-as makettja, 
melyet 1946 augusztusában Lambert Fieldben szemlél
tek meg az illetékesek, 35°-ra hátranyilazott szárnnyal és 
vízszintes vezérsíkkal készült. A szemle eredményeként 
néhány nem túl jelentős finomítást kellett elvégezni, majd 
1947. február 14-én megkötötték az AC 14582. számú 
szerződést két prototípus elkészítésére.

A prototípus építése közben váratlan nehézségekbe üt
köztek a tervezők, melyek leküzdéséhez idő kellett, így 
az eredeti elképzelésekhez képest mintegy hat hónappal 
megkéstek. Amikor az XF-88  (gyári száma 46 525) elké
szült, a légierő kísérleti telepére szállították Muroc Dry 
Lake-be, és a gép 1948. október 20-án sikeresen végre
hajtotta az első felszállást. Sajnos, a további kísérleti re
pülések nem hozták a várt eredményt. Bár a repülőgép 
kormányozhatósága és teherbírása megfelelő volt, de 
teljesítménye elmaradt a kívánalmaktól és az előzetes 
várakozásoktól. A problémát elsősorban az okozta, hogy 
az XJ34-WE-13 hajtóművek 2x1360 kp tolóereje kevés 
volt a 8391 kg normális felszállótömegű XF-88 számára. 
A maximális sebesség növelésére történtek ugyan erőfe
szítések, de ezek hatása nem volt számottevő. Végül is a 
tervezők radikális lépésre szánták el magukat, és az át
tervezett második prototípust, az XF-88A-Í erősebb haj
tóművel szerelték fel, az XJ34-WE-22-vel, mely már ren
delkezett utánégetővel, így tolóereje 1623 kp-ra növeke
dett. Az új gép teljesítményméréseire 1950-ben került 
sor, és valóban észrevehetően gyorsabb lett elődjénél, 
de ennél sokkal lényegesebb volt, hogy elviselhetetlen 
mértékben megnőtt a tüzelőanyag-fogyasztása. Sajnos a 
meglehetősen gazdaságtalan tüzelőanyag-felhasználás 
közös jellemzője volt a korabeli sugárhajtóműveknek. 
1950 júniusban a hivatalos ellenőrző méréseket befeje

zettnek nyilvánították, és két hónappal később a projek
tet végleg törölték, elsősorban az anyagi eszközök hiá
nyára hivatkozva. A technikai feltételek még nem értek 
meg egy ilyen repülőgép megalkotására. Az XF-88-ra el
költött összeg mégsem volt kidobott pénz, mert a McDon
nell rengeteg hasznos tapasztalatra tett szert, és a kidol
gozott tervek hamarosan alapul szolgálhattak az F-101- 
es létrehozásához, ez pedig a konkurenciával szemben 
behozhatatlan előnyt jelentett.

A legyártott F-101A-k és F-101C-k megoszlása
1. táblázat

F-101A 77 db
(a 16. és 17. példány átalakítva YRF-101A-vá,
29 db átalakítva RF-101G-vé)

F-101C 47 db
(32 db átalakítva RF-101H-vá)
Összesen 124 db

Az F-101C alapvető harcászati-technikai adatai
2. táblázat

Maximális sebesség: 1618 km/h
vagy M = 1,5 I 10 670 m-en

Utazósebesség: 885 km/h
Emelkedősebesség: 171,5 m/sec
Szolgálati csúcsmagasság: 15 330 m

Harcászati hatósugár: 1254 km
Teljes hatótávolság: 4050 km
Tolóerő utánégetővel: 2x68,04 kN; max. 5 percig

utánégető nélkül, harci: 2x46,27 kN; max. 30 percig
Tüzelőanyag: 8123 I a belső tartályokban

2x1700 I 2 db törzs alatti
póttartályban

Üres tömeg: 11 794 kg
Maximális felszállótömeg: 21 940 kg
Fesztávolság: 12,09 m
Hossz: 21,14 m
Magasság: 5,49 m

Szárnyfelület: 34,19 m2
Főfutómű nyomtávolsága: 6,07 m
Fegyverzet: 4 db 20 mm-es T-160 gépágyú

375 db lövedékkel;
Mk.84 907 kg-os bomba

Mk.7 1 megatonnás
szabad esésű nukleáris bomba

Jegyzet

1. Voodoo = néger varázslat (Országh László: Angol-ma
gyar nagyszótár, 1990.)

(Folytatjuk)

Varsányi Mihály
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A FÁK-államok haderői elektronikai 
(harc)eszközeinek fejlesztései 2010-ig

1. Vezetési, irányítási és híradó rendszerek

A volt Szovjetunióban a polgári rendeltetésű telekommu
nikációs rendszerek és berendezések fejlesztése elha
nyagolt terület volt. A hálózat kapacitása kicsi volt, minő
sége csak a fejlődő országok szintjét érte el. 1991-től az 
utódállamok kísérletet tettek az elmaradt fejlesztések 
pótlására, de tényleges előrelépést csak a külföldi tőke 
bevonásával sikerült elérni.

A legnagyobb problémát a korábbi, mechanikus kap
csolóközpontok kiváltása és a digitális hálózat bevezeté
se jelentette. Emellett gyorsan bővülnek a különféle ka
pacitású, többnyire GSM-szabványú mobiletelefon-háló- 
zatok, valamint a nemzeti és nemzetközi telekommuniká
ciós műholdrendszer.

Oroszország

Az orosz pénzügyi és gazdasági nehézségek, valamint a 
csökkenő védelmi költségvetés ellenére a korszerű kato
nai vezetési és híradó rendszerek kutatására és fejlesz
tésére kiemelt figyelmet fordítanak.

Parancsnoki struktúra

Az Orosz Föderáció elnöke, Vlagyimir Putyin az ország 
fegyveres erőinek főparancsnoka. Mellette a Biztonsági 
Tanács csak tanácsadói szerepet tölt be. Az orosz Védel
mi Minisztérium (VM) közvetlenül az elnök alárendeltsé
gébe tartozik békében és háborúban egyaránt. Békeidő
szakban a védelmi miniszter közvetlen alárendeltségé
ben van a fegyveres erők vezérkara (VK), amely felelős a 
szárazföldi csapatok, a légierő- és a légvédelmi csapa
tok, a haditengerészet, valamint a hadászati rakétacsa
patok irányításáért.

Háborús időszakban a VM vezető tisztségviselőiből, 
valamint a VK haderőnemi és fegyvernemi parancsnoka
iból megalakul a Legfelsőbb Parancsnokság, amely köz
vetlenül az elnök alárendeltségébe tartozik.

A VK, illetve a Legfelsőbb Parancsnokság rendelke
zésére álló stacionárius és mobil vezetési pontok bizto
sítják a fegyveres erők közvetlen irányítását békében 
és háborúban egészen zászlóaljszintig. Ehhez felhasz
nálhatnak földi telepítésű vonalas és rádióhálózatokat, 
műholdas és troposzférikus rádió-összeköttetési vona
lakat.

A megfelelő védelemmel ellátott stacionárius és mo
bil vezetési pontok, a többszörösen biztosított kommu
nikációs eszközökkel együtt, biztosítják a vezetés fo
lyamatosságát békében és háborús körülmények 
között.

Vezetési és irányítási infrastruktúra

Biztonsági és megbízhatósági okok miatt az orosz kato
nai vezetési rendszer gerincét a földi telepítésű, vonalas 
távközlési berendezések alkotják. A rendszeren belül 
megtalálhatók a csak katonai, illetve a bérelt polgári vo

nalak is. Az összeköttetést biztosító berendezések minő
sége a korszerű, automatizált rendszerektől az igen el
avultig terjed.

A korszerű, számítógépes vezetési-irányítási (Com
mand and Control, C2) rendszer elemei a hadseregszint
től az önálló alegység szintjéig megtalálhatók. Ennek 
egyik fontos eleme az Univerzál-1 légvédelmi had- 
test/hadosztályszintű vezetési-irányítási és kommuniká
ciós rendszer a légvédelmi rakétaütegek, a vadászrepü
lőgépek és az elektronikai harc irányítására.

Felváltását a közelmúltban kifejlesztett, a hasonló 
nyugati eszközök teljesítményét megközelítő 3E és 
3KE Basztyion rendszerrel tervezik, de ennek szolgá
latba állítása -  pénzügyi problémák miatt -  csak 2005- 
ben kezdődik.

A legújabb, nagy teljesítményű kommunikációs és szá
mítógépes rendszerek fejlesztését feltehetően elősegítik 
a nyugatról beszerzett technológiai eljárások, fődarabok 
és részegységek.

Légi vezetési pontok

A VK öt légi vezetési ponttal rendelkezik, négy II—22 
Coot-B és egy korszerű II—87 Maxdome típusú repülő
gépre telepítve. Ezeken felül az orosz légierő főparancs
noksága és a Távol-Keleti Katonai Körzet állományában 
található további két légi vezetési pont az II—22 Coot-B 
repülőgépekre telepítve.

A repülőgépek a katonai használatra fenntartott rádió- 
frekvenciákon és műholdon keresztül képesek kommuni
kálni a VK-nak alárendelt vezetési szintekkel, illetve a 
Legfelsőbb Parancsnoksággal. A fegyvernemi parancs
nokságok és a katonai körzetek parancsnokságai 
MÍ-6VKP típusú helikopterre telepített légi vezetési pon
tokkal rendelkeznek.

A VK állományába tartozik még a Mozsajszkban állo
másozó, vasúti szerelvényre telepített vezetési pont, 
amely képes a földi telepítésű katonai és polgári hírköz
lési rendszerek használatára is.

A légvédelmi csapatok C2 rendszerei

A légvédelmi csapatok egységeinek és alegységeinek 
irányítását, tevékenységének összehangolását az A-50 
Mainstay-B típusú, repülőgép-fedélzeti korai előrejelző 
és irányító rendszer (AEW & C) biztosítja, amelyből ösz- 
szesen 16 db áll szolgálatban.

A légvédelmi rendszer fejlesztése során nagyobb ható- 
távolságú, érzékelőképességű és mobilitású lokátorok, új 
adatfeldolgozó és továbbító számítógéprendszerek szol
gálatba állítása várható. Ezek képesek lesznek a légvé
delmi rakéták, a légierő vadászrepülő gépeinek gyorsabb 
és pontosabb irányítására, célravezetésére.

Az álcázási technológiák, illetve a rövid hatótávolságú 
rakéták fejlesztésében elért eredményeire támaszkodva 
Oroszország a közeljövőben feltehetően képes lesz hatá
sos védelmet kifejleszteni a harcászati ballisztikus raké
ták és a „lopakodó” repülőgépek, valamint a manőverező 
robotrepülőgépek ellen. Ehhez azonban szükséges a
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magas fokon automatizált légvédelmi rendszerek és 
nagy sebességű digitális kommunikációs hálózatok elő
zetes kiépítése.

A katonai kommunikációs rendszer

Az orosz haderő kommunikációs rendszerének felépítése 
a vezetési-irányítási struktúrát követi. A nukleáris robban
tás hatásának is ellenállni képes föld alatti vezetési pontok 
és az ezeket összekötő, többszörösen biztosított telekom
munikációs berendezések kiterjedt hálózata jelenti a kato
nai felső vezetés számára a biztonságos összeköttetést.

Jelenleg négy párhuzamosan üzemelő kommunikációs 
hálózat működik, amelyek Moszkvát kötik össze a kato
nai vezetési szintekkel. Ezek a vezérkar híradó szolgála
ta, a Legfelsőbb Parancsnokság tartalék hálózata, a 
fegyvernemek híradó szolgálata és a kormányzati kom
munikációt működtető szövetségi ügynökség közvetlen 
összeköttetést szolgáltató vonalai.

Az orosz katonai doktrínával összhangban jelentős fö
lös kapacitásokat biztosítanak a katonai vezetés-irányí
tás és kommunikáció terén, a már elavult hálózatok to
vábbi üzemeltetésével és rendszerben tartásával.

Az Oroszországi Föderáció nagy területe miatt a kato
nai vezetés egyre növekvő mértékben veszi igénybe a 
műholdas összeköttetési rendszert, amelyet mára általá
ban hadosztályszintig kiépítettek. Az orosz kommunikáci
ós műholdak nagy része túllépte tervezett élettartamát, 
további üzemben tartásukat a korszerű műholdak szolgá
latba állításának lassú üteme indokolja.

Oroszország több műholdas rendszert tart fenn a kor
mányzati, katonai és polgári hírközlés céljaira, amelyeket 
lehetőségeihez mérten folyamatosan fejleszt és bővít.

A Molnyija műholdak a kormányzati és katonai hírköz
lést szolgálják a centiméteres hullámhosszúságú (4-6 
GHz) tartományban. Az alacsony Föld körüli pályán ke
ringő műholdak élettartama 2-3 év. Évente átlagosan két 
ilyen típusú műholdat juttatnak fel a pleszecki űrközpont
ból Molnyija-M típusú hordozórakétákkal. Egy időben 8 
db -  45 hosszúsági fokonként egy -  Molnyija műhold ke
ring a Föld körül.

A Raduga műholdak feladata elsősorban az országon 
belüli hírközlés biztosítása, de rendelkeznek egy X-hullám- 
sávú (7,9-8,4 GHz) kormányzati és (7,25-7,75 GHz) kato
nai célokat szolgáló adatátviteli egységgel is. Az 1965 kg 
tömegű műholdak 36 000 km magasságban, ún. geosta- 
cionáris pályán keringenek a Föld körül. A keringési idejük 
megegyezik a Földével, ami azt jelenti, hogy mindig a föld
felszín ugyanazon pontja fölött helyezkednek el. Bajkonur- 
ból évente egy-két Raduga típusú műholdat juttatnak fel a 
világűrbe Proton-К hordozórakéták segítségével. A mű
hold élettartama a Molnyijához hasonlóan két-három év. 
Jelenleg 5 db Raduga típusú műhold kering a Föld körül a 
keleti hosszúság 12., 35., 49., 70. és 85. foka mentén.

A Moszkva és Habarovszk között a nyugati hírközlési 
vállalatok segítségével felépült transzszibériai vonal és 
más, nagy sebességű összeköttetést biztosító, földi és ten
ger alatti kommunikációs vonalak nagymértékben növelik 
az Oroszországon belüli biztonságos kommunikációs 
rendszerek működési sebességét és megbízhatóságát.

Kommunikációs technológiák

Az orosz száloptikai ipar képes az ország katonai és pol
gári üvegszálszükségleteinek 70%-át kielégíteni. Az 
üvegszálas hálózatok elterjedése jelentősen növeli az 
orosz hadászati és harcászati kommunikációs rendsze
rek hatékonyságát, megbízhatóságát és kapacitását, le

hetővé teszik a korszerű érzékelőrendszerek telepítését 
és a beérkező információk gyors és biztonságos feldolgo
zását, elosztását és továbbítását.

A COCOM-rendszer megszűnésével a fejlett nyugati 
országokkal alapított közös vállalatok révén férnek hozzá 
az oroszok a legkorszerűbb, magas frekvenciasávban 
üzemelő műholdas rendszerekhez.

Az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak szá
mának növelésével a fontosabb katonai egységek, alegy
ségek is rendelkezhetnek műholdas kommunikációs be
rendezésekkel.

A mikrohullámú távközlési rendszerek továbbra is fon
tos szerepet játszanak a katonai és a polgári hírközlés
ben, a különféle (például a műholdas és a földi telepíté
sű) hálózatok közötti kapcsolat megteremtésében, illetve 
a nagy távolságú adatátvitelben. A digitális rendszerek és 
kapcsolóközpontok elterjedésével a hálózatok színvona
la 2010-ig megközelíti a NATO hasonló rendszereit.

A frekvenciaugratásos rádiórendszerek fejlesztése és 
katonai alkalmazása terén Oroszország a világ élvonalá
ba tartozik, azonban a hadiipar gyártási kapacitásai jelen
leg nem elégségesek az igények kielégítésére.

Automatizált vezetési-irányítási rendszerek

Oroszországban folyik a vezetési-irányítási rendszerek 
automatizálását lehetővé tévő, helyhez kötött és mobil, 
nagy teljesítményű, általános rendeltetésű és célszámí
tógépek kifejlesztése, amelyek a kibernetika, a rendszer- 
szervezés és az elektronika legújabb eredményeit hasz
nálják fel.

Jelenleg hadosztályszint alatt csak kis teljesítményű 
számítógépek állnak a parancsnokok és törzsek rendel
kezésére, a harcászati-hadműveleti és logisztikai problé
mák megoldására.

A légvédelmi lokátorok, a légvédelmi rakétaütegek és a 
vadászrepülők harcászati tevékenységét ma még félau
tomata, analóg rendszerek segítségével irányítják. A fo
lyamatos fejlesztések eredményeként ezeket a rendsze
reket teljesen automatizált és integrált rendszerbe terve
zik összevonni.

Számítógépes technológia

Az orosz haderő 2001-ben megkezdett tízéves fejleszté
si tervében szerepel a legkorszerűbb számítógépek be
szerzése és rendszerbe állítása, amelyek a korszerű, 
nagy teljesítményű telekommunikációs hálózatot és in
tegrált adatbázist használva járulnak hozzá a vezetési 
rendszer korszerűsítéséhez. A programot két lépésben 
tervezik megvalósítani:

• a korszerű információtechnológiai berendezések töme
ges beszerzése és szolgálatba állítása a VM és a VK 
szervezeteinél és a haderő parancsnokságainál, vala
mint ezek beillesztése a napi tevékenységbe;
• a jelenleg rendszerben álló vezetési-irányítási rendsze
rek folyamatos korszerűsítése.

Az 1990-es évek kezdetétől több mint ezer számítógép
fejlesztő és -összeszerelő üzem létesült Oroszországban, 
azonban a kormányzat ismételt erőfeszítései ellenére sem 
sikerült az elvárható önállóságot ezen a területen kialakíta
ni. A teljes mértékben orosz gyártástechnológiával, fődara
bokból és részegységekből előállított nagy teljesítményű 
számítógépek megjelenése csak az évtized végére várható.

A terv megvalósítását célzó kormányzati kutatási és fej
lesztési program ellenére napjainkban az import részará-
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nya egyes esetekben eléri a 80%-ot. A jelenlegi C2 rend
szerek általános rendeltetésű és célszámítógépeinek 
gyártástechnológiája, a beépített mikroelektronikai rész
egységek korszerűsége, a szoftverek és a hardverek jóval 
fejletlenebbek, mint a nyugati haderőkben szolgálatban 
álló berendezéseké. A szovjet szárazföldi csapatoknál ko
rábban is alkalmaztak automatizált C2 rendszereket, de 
ezek kevésbé voltak megbízhatók.

A következő években a polgári rendeltetésű, kereske
delmi célú, vezeték nélküli számítógépes hálózatok tech
nológiájának kialakítására tett erőfeszítések jelentősen 
elősegítik az orosz automatizált C2 rendszerek fejleszté
sét, mert közvetlenül felhasználhatók új rendszerek kiala
kítására, a régiek továbbfejlesztésére.

Automatizált fegyverirányító rendszerek

Az orosz katonai vezetési-irányítási rendszer szerves ré
szét képezik az automatizált fegyverirányító rendszerek, 
amelyek a harctéri felderítési információk automatizált 
gyűjtésével, feldolgozásával és gyors továbbításával je
lentősen fokozzák a fegyverrendszerek hatékonyságát, 
növelik a reagálás sebességét. Szolgálatba állításukra a 
közeli években elsősorban a légvédelmi rakéta- és a har
cászati-hadműveleti rakétacsapatoknál kerül sor.

Fejlesztési trendek

A többi katonai nagyhatalomhoz hasonlóan Oroszország 
2010-ig a harcászati rendeltetésű C3 (Command, Control 
and Communication) rendszerek fejlesztésére koncent
rálja erőforrásait, az SS-27 (RSz-12M1/2, Topol-M) ha
dászati ballisztikus rakétarendszer parancsnoki struktú
rájának kivételével.

A korszerű telekommunikációs technológiák beszerzé
se egyszerre szolgálja a nemzetgazdaság és a hadiipar 
fejlődésének elősegítését, a katonai C3 igények kielégí
tését, illetve a nemzeti hálózat kapacitásának, megbízha
tóságának és túlélőképességének növelését. A hírközlé
si hálózat fejlesztésekor elsőbbséget élvez a digitális 
rendszerekre való áttérés, a biztonságos adatátviteli ké
pesség növelése.

Folyamatos lesz a hírközlési műholdas rendszer fej
lesztése, a magas költségek miatt azonban nem valószí
nű a csak katonai rendszer kialakítása. A fejlesztések so
rán nagymértékben támaszkodnak a hozzáférhető nyu
gati hardver- és szoftvertechnológiákra és -rész
egységekre.

Fehéroroszország

A nemzetközi haditechnikai kiállításokon Fehér
oroszország rendszeresen bemutat saját fejlesztésű C2 
rendszereket, mint például a Rangir-M ütegharcál
láspont, a Kordon elektronikai harcvezetési rendszer, a 
Rakursz harcászati rakéta és tüzérségi irányzórendszer, 
a Nyeman automatizált légierő-harcálláspont. Ezek a ko
rábbi szovjet/orosz rendszerek módosított és korszerűsí
tett változatai.

2. Az elektronikai hadviselés és az elektronikai harc 
eszközei

A FÁK-országokban az elektronikai hadviselés és az elekt
ronikai harc (Electronic Warfare/Electronic Combat, 
EW/EC) fogalmi rendszere közel azonos. Ezen országok

ban az EW/EC a hadművelet és a harc mindenoldalú biz
tosításához sorolt tevékenység, amely lehetővé teszi a tel
jes elektromágneses spektrum kihasználását a saját erők 
részére, illetve ezt megakadályozza az ellenség számára.

Az EW/EC tevékenységek egyrészt a katonai informá
ciós (vezetési, irányítási, híradó, számítógépes és felde- 
rítő/hírszerző) rendszerek, valamint a fegyverirányító 
rendszerek működését, másrészt az ellenség hasonló 
rendszereinek zavarását, lefogását végzik. Az EW/EC le
het támadó (Electronic Countermeasures, ECM), illetve 
védelmi (Electronic Counter-CounterMeasures, ECCM) 
jellegű, amelyek aktív és passzív eljárások alkalmazását 
foglalják magukban.

A vizsgált országokban az EW/EC tevékenységeket 
alapvetően a szárazföldi csapatok támogatására alkal
mazzák, de képesek a többi haderőnem támogatására is.

Oroszország

A volt Szovjetunió és jogutódja, Oroszország meghatáro
zó szerepet játszott az EW/EC elméletek kidolgozásá
ban, a szervezeti elemek létrehozásában és a szükséges 
technikai eszközök kifejlesztésében. 1991 után egyedül 
Oroszország őrizte meg EW/EC erőit és eszközeit, vala
mint a továbbfejlesztésükhöz szükséges szervezeti és 
kutatási bázist.

A gazdasági nehézségek ellenére az orosz katonai ve
zetés nagy figyelmet fordít a katonai informatikai rend
szerek védettségének fenntartására, valamint az ECCM 
eszközök és eljárások fejlesztésére.

Ennek ellenére az orosz EW/EC erők jelenleg nem ké
pesek teljes mértékben semlegesíteni, elhárítani a NATO 
számára rendelkezésre álló EW/EC eszközöket és azok 
alkalmazásának hatását.

Szárazföldi erők

Minden katonai körzet rendelkezik egy ЕС ezreddel, 
amely két zászlóaljával képes rádióeszközök és lokáto
rok zavarására. Hadsereg-, hadtestszinten egy önálló ЕС 
ezredet, illetve zászlóalj-, hadosztályszinten egy önálló 
ЕС zászlóaljat vagy századot szerveztek, amelyek képe
sek a támadó repülőgépek, valamint a földi telepítésű rá
diók, lokátorok elleni tevékenységre.

Az orosz szárazföldi csapatok rendelkeznek egyszeri 
felhasználású zavaró berendezésekkel, amelyeket 122 
mm-es tüzérségi gránátokkal juttatnak az ellenséges te
rületen üzemelő rádióberendezések körzetébe. Ezen a 
téren az orosz haderő továbbra is a világ élvonalába tar
tozik.
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Légierő

Az orosz hadműveleti elveknek megfelelően a légierő 
EW/EC szerepe kisebb, mint a szárazföldi haderőé. 
1991 óta az EW/EC feladatú repülőeszközök száma 
250-ről gyakorlatilag néhány darabra csökkent. Jelen
leg az orosz légierő nem képes a levegőből zavarni, le
fogni a földi telepítésű rádióállomásokat és légvédelmi 
lokátorokat.

A jövőben egyre inkább lokátor elleni rakétákkal terve
zik ezeket a célpontokat megsemmisíteni. A korábban 
szolgálatban álló An-12 Cub C/D repülőgépek, a Mi—17 
Hip J/K/H típusú helikopterek és a Szu-24MP Fencer-F 
típusú repülőgépek jelenleg csak kiképzési és kutatási 
célokat szolgálnak.

A légvédelmi hadtestek szervezetében önálló ЕС ezre- 
dek találhatók, amelyek kiegészítik a légvédelem rakéta- 
rendszereit és vadászrepülőgépeit. A szolgálatban álló 
légvédelmi lokátorok az ellenséges felderítő- és ECCM 
rendszerek ellen megfelelő védettséggel rendelkeznek.

Haditengerészet

Az orosz haditengerészet hajóegységeit számos, első
sorban önvédelmi célokat szolgáló ЕС eszközzel szerel
ték fel. Továbbra is szolgálatot teljesít a haditengerészet 
állományában nagyszámú ЕС felderítő hajóegység, 
amelyek technikai és hadműveleti információkat szolgál
tatnak.

Kutatás és fejlesztés

Az orosz ЕС eszközök fejlesztésével a Plesakov Tudo
mányos és Ipari Részvénytársaság (Pleshakov Scientific 
and Industrial Corporation, PSIC), valamint a Központi 
Rádióelektronikai Kutatóintézet (Central Radioelectronic 
Research Institute, CRRI) foglalkozik.

Tevékenységük középpontjában az ЕС felderítő- és 
zavaróeszközök kifejlesztése áll az új orosz légvédel
mi rakétarendszerekhez, mint például az SA-10 
Grumble A/B/C jelzésű változatai. Az oroszok tovább
fejlesztették a rádióelektronikai gyújtású aknák meg
semmisítésére alkalmas berendezésüket, amely jelen
leg már 80 000 m2 terület egyidejű aknamentesítésére 
alkalmas.

Az orosz katonai vezetés nagy hangsúlyt fektet a 
szárazföldi csapatok harcjárművei aktív és passzív vé
delmének fejlesztésére. A lézerbesugárzás-érzékelő- 
vel rendelkező Stora-1 optikai zavaróberendezés fel
deríti a közeledő, lézervezérlésű páncéltörő rakétákat, 
és automatikusan aeroszol felhőt hoz létre a rakéta ve
zérlőrendszerének megzavarására. A kifejlesztett 
rendszer csak lassan terjed az orosz szárazföldi csa
patoknál, de már megtalálható az exportra kínált harc
járműveken.

Az Acélipari Tudományos Kutatóintézet fejlesztette ki a 
Nakidka többrétegű álcaleplet, amely a harcjárműveket 
elrejti az infravörös, a lokátor- vagy az optikai irányzású 
páncéltörő rakéták, valamint a hőképalkotó berendezé
sek elől. Az orosz kutatóintézetek jelentős haladást értek 
el a nagy teljesítményű mikrohullámú eszközök fejleszté
se terén, amelyek jól használhatók az ellenséges rádió
elektronikai eszközök zavarására, rombolására.

Az új vezetési és híradó rendszerek fejlesztésénél is fi
gyelembe veszik az EW/EC követelményeket, emellett 
törekszenek a különböző (harcászati, hadműveleti és ha
dászati) szintű eszközök integrálására. Az orosz EW/EC 
képességek fenntartását és fejlesztését elősegíthetik a

világpiacon könnyen hozzáférhető, kettős felhasználású 
számítógépek és programok, amelyek kis módosítások
kal jól alkalmazhatók az EW/EC területén.

Ukrajna

Az ukrán haderő állományába tartozó EW/EC eszközök 
jelentős része az 1970-80-as években került kifejlesztés
re és sorozatgyártásra. Ezek jelenleg már nem képesek 
a mai fegyverzetirányító rendszerek, a troposzférikus és 
a mikrohullámú műholdas kommunikációs berendezések 
zavarására.

A vezérkar EW Főigazgatósága foglakozik az 
EW/EC tervezéssel és a fejlesztéssel összefüggő fel
adatokkal. Az EW/EC alkalmazásának elvei lényegé
ben változatlanok a szovjet idők óta. Az EW/EC egysé
gek a szárazföldi csapatok alárendeltségében tevé
kenykednek, támogatva a légierő- és a légvédelmi 
csapatokat is.

Az EW Főigazgatóság vezetésével elkészült az ukrán 
EW/EC rendszer átalakításának és fejlesztésének terve. 
Az EW/EC eszközök kutatását, fejlesztését a kijevi Kato
nai Műszaki Főiskola kutatóintézete, a harkovi Proton és 
a donyeci Topáz hadiipari vállalatok végzik.

Fehéroroszország

A fehérorosz haderő EW/EC rendszerének eszközei és 
alkalmazási elvei lényegében megegyeznek az oroszé
val. A vezérkar felügyeli az EW/EC eszközök tervezé
sét és fejlesztését, felelős az egyes haderőnemek 
EW/EC tevékenységének koordinálásáért. Az 
orosz-fehérorosz unión belül várható a közös EW/EC 
rendszer létrehozása.

A szárazföldi csapatok állományába tartozó két ЕС ez
red közvetlenül a vezérkar alárendeltségébe tartozik. A 
légierő Szu-24M Fencer-D és Szu-24MR Fencer-E típu
sú repülőgépei nem alkalmasak ЕС feladatok végrehajtá
sára, csak önvédelmi célú ЕС berendezésekkel rendel
keznek.

A minszki Integral elektronikai vállalat jelentős képes
ségekkel rendelkezik az ЕС eszközök fejlesztése terén, 
de jelenleg nem folytat ilyen irányú tevékenységet, a fe
hérorosz haderő megrendeléseinek hiánya miatt.

Örményország

Az örmény haderő EW/EC képességei igen korlátozot
tak. A rendelkezésre álló, szovjet gyártmányú eszközök 
az 1970-es évek óta állnak szolgálatban. A szárazföldi 
erők állományába tartozik egy ЕС ezred. A légierő repü
lőgépei csak önvédelmi elektronikai harceszközökkel 
vannak felszerelve. Örményország nem rendelkezik 
önálló kutatási-fejlesztési kapacitásokkal, de az 
orosz-örmény katonai együttműködés keretében lehet
séges az új orosz eszközök beszerzése.

3. Az irányítottenergia-fegyverek és elektrooptikai 
érzékelők

Az alábbiakban az ide sorolt fegyverrendszerek leírását 
és lehetséges fejlesztési irányait ismertetjük:
• Kis energiájú lézerfegyverek (Low Energy Laser 
Weapons, LELW). Általában a saját hullámhossztartomá
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nyukon üzemelő érzékelők megtévesztésére, zavarására 
és rombolására alkalmazzák.
• Nagy energiájú lézerfegyverek (High Energy Laser 
Weapons, HELW). Alkalmasak nem optikai részegysé
gek rombolására is.
• Rádiófrekvenciás fegyverek (Radio-Frequency 
Weapons, RFW). Elektronikai rendszerek zavarására, le
fogására vagy rombolására fejlesztették ki.
• Részecskesugár fegyverek (Particle-Beam Weapons, 
PBW), valamint
• optikai és infravörös érzékelőrendszerek (Optical and 
Infrared Sensor Systems).

A fenti fegyverrendszerek gyártási technológiája az ér
vényben lévő nemzetközi korlátozások ellenére könnyen 
hozzáférhető. A lézerfegyverek technológiájának átadá
sát és a gyártás beindítását azonban a kevésbé fejlett or
szágok esetében megnehezíti a megfelelően képzett 
szakemberek és a szükséges infrastruktúra hiánya. A 
FÁK ázsiai tagköztársaságai jelenleg még nem képesek, 
de 2010 körül, a szükséges kutatási-fejlesztési és hadi
ipari háttér megteremtése után már képesek lesznek lé
zerfegyverek előállítására.

A Bizonyos Hagyományos Fegyverekről szóló Egyez
mény (Convention on Certain Conventional Weapons, 
CCW) 1996-os felülvizsgálati konferenciáján elfogadott, 
a tartós és visszafordíthatatlan látáskárosodást és vaksá
got okozó lézerfegyverek használatát és kereskedelmét 
tiltó IV. jegyzőkönyv feltehetően tovább nehezíti a lézer- 
fegyverek elterjedését.

Az 500-2000 méter hatótávolságú rádiófrekvenciás 
fegyverek (RFW) harctéri alkalmazása a következő né
hány évben nem valószínű. A FÁK-országok közül csak 
Oroszország és Ukrajna lenne képes ilyen fegyverek ki- 
fejlesztésére. Ezeknek az eszközöknek a terroristák által 
történő felhasználásának veszélye megnövekedett, és 
ezáltal az aszimmetrikus hadviselés egyik fontos eszkö
zévé válhatnak.

A kereskedelemben hozzáférhető részegységekből 
összeállított, 5-100 m hatótávolságú RFW hatásosan al
kalmazható polgári vagy katonai elektronikai rendszerek 
zavarására, illetve rombolására.

A részecskesugárzó fegyverek koncepciójának vizsgá
lata az 1980-as években kezdődött a Szovjetunióban, de 
a kutatási programot félbehagyták. Földi vagy űrbázisú 
változat kifejlesztése ebben az évtizedben nem várható. 
A FÁK-országok közül Oroszország, Fehéroroszország, 
Örményország rendelkezik lézerfegyverek előállításához 
szükséges szakismeretekkel és infrastruktúrával. A rádió- 
frekvenciás fegyverek fejlesztésében Oroszország és 
Ukrajna ért el eredményeket, így a technológia elterjedé
sének potenciális forrásai lehetnek. Az éjszakai harc és a 
precíziós fegyverek elterjedése miatt azonban több or
szág is foglalkozott az elektrooptikai érzékelők fejleszté
sével.

Kis energiájú lézerek

Oroszország feltehetően nagymennyiségű, Vizir típusú 
hordozható, illetve gépesített lövészzászlóalj-szinten 
rendszeresített, BMP-2 vagy BMP-3 típusú páncélozott 
gyalogsági harcjárműre szerelt kis energiájú lézerfegy
vert örökölt a Szovjetuniótól. A rendelkezésre álló pénz
ügyi források szűkössége akadályozza ezek továbbfej
lesztését.

A közeljövőben ezen eszközök méretének csökkenté
se és hatékonyságának növelése várható. A jövőbeni fej

lesztések pontos irányát, a rendelkezésre álló nagyszá
mú prototípus miatt előrejelezni nem lehet. A Szovjetuni
óban ugyanis párhuzamosan több lézerfegyver-technoló
giát is fejlesztettek, de gazdasági nehézségek miatt csak 
a prototípusok készülhettek el, ezek gyártására és szol
gálatba állítására nem került sor.

A korábbi kutatások eredményeként kifejlesztett, köze
pes energiájú lézereket feltehetően nem rendszeresítik 
az orosz haderőnél. A kis energiájú lézerfegyvereknél na
gyobb teljesítményű eszközök képesek a hullámhossz- 
tartományukon kívül eső érzékelők rombolására is.

1991 előtt Örményország az ARAZ típusú kis energiá
jú lézerfegyverek több változatát fejlesztette ki. Jelenleg 
az ország elmaradott infrastruktúrája és a szükséges 
szakemberek, valamint a részegységek hiánya nem teszi 
lehetővé a korábban kifejlesztett eszközök sorozatgyár
tását.

A térség többi országának nem ismert lézerfegyver-fej
lesztési programja, ilyen eszközök kifejlesztéséhez csak 
Fehéroroszország és Ukrajna rendelkezik a szükséges 
szakismeretekkel és a műszaki háttérrel.

Nagy energiájú lézerek

A nagy energiájú lézerfegyverek fejlesztése a 70-es 
években kezdődött a Szovjetunióban. A programot 
Oroszország folytatja, jelenleg az egyik legjelentősebb 
kutatási irány a robbanási energiát felhasználó impulzus
lézer (Explosive-Pumped Iodine Laser, EPIL) fejlesztése. 
A kísérletek egy polgári kutatóintézet vezetésével foly
nak, de az eszközt feltehetően műhold-, illetve balliszti
kus rakétaelhárító rendszerben alkalmazzák. Azok fel
használhatják a széndioxid-lézerek fejlesztésében szer
zett tapasztalataikat mobil, 75-100 kW teljesítményű lé
zerfegyverek előállításához, amelyeket infravörös érzé
kelők, hőképalkotó berendezések, rakéták infravörös rá
vezető részegységei ellen alkalmazhatnak.

A nagyobb teljesítményű eszközök már képesek a re
pülőgépek vezetőfülkéjét, illetve a hajtóművet is megron
gálni. A további fejlesztések feltehetően a lézerek teljesít
ményének növelésére, illetve a légköri zavarok hatásai
nak kiküszöbölésére irányulnak.

A kémiai lézerek (hidrogén-fluorid, deutérium-fluorid, 
oxigén-jód) fejlesztése és tökéletesítése révén az oro
szok 2010 körül lesznek képesek légvédelmi és balliszti
kus rakétavédelmi rendszerekben alkalmazni ezeket az 
eszközöket. Egyéb lézertípusok, mint például a szabad
elektron-lézer, a nukleáris robbanás energiáját felhasz
náló impulzuslézerek kifejlesztése csak 2010 utánra vár
ható.

A rádiófrekvenciás fegyverek

A váltóáramú generátorok és nagy energiájú mikrohullá
mú elektroncsövek fejlesztésében szerzett orosz tapasz
talatok lehetővé tehetik többféle rádiófrekvenciás fegyver 
megépítését, szolgálatba állítását és exportját.

Ezen eszközök beépíthetők rakéták robbanófejébe, il
letve pilóta nélküli repülőgépekbe, míg a kisebb méretű, 
hordozható eszközök potenciális felhasználói lehetnek a 
katonai vagy polgári infrastruktúra rombolására törekvő 
terrorista szervezetek is.

A szárazföldi, illetve hajófedélzeti telepítésű, rakétavé
delmi feladatot ellátó rádiófrekvenciás fegyverek kifej
lesztése -  a gazdasági lehetőségek függvényében -  
10 éven belül várható Oroszországban.
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A gravitációs bombákba, a harcászati rakéták robbanó
fejébe építhető, megerősített vezetési pontok ellen alkal
mazható rádiófrekvenciás fegyverek fejlesztése 1991 
után félbeszakadt. Szolgálatba állításukig komoly minia- 
türizálási és kompatibilitási problémákat kell megoldaniuk 
a fejlesztőknek.

Kinetikus energiafegyverek

A Szovjetunióban vizsgált, igen nagy sebességű fegyverek
re vonatkozó elgondolások közül a közeljövőben csak az 
elektro-termál-kémiai (electro-thermal-chemical, ETC), az 
elektro-termál (electro-thermal, ET) és az elektromágneses 
(electro-magnetic, EM) fegyverek kifejlesztése várható.

Ezen eszközök alkalmazását páncéltörő, rakétavédel
mi és légvédelmi feladatokra tervezik. A programot 
Oroszországban folytatják, ahol a kutatások fő iránya 
1995-től a 2-4 km/s sebességű lövedékeket tüzelő fegy
verek fejlesztése lett. Az első működőképes prototípus 
előállítása 2010 körül várható.

Elektrooptikai és infravörös érzékelők

A térség országai közül Oroszország, Ukrajna, Fehéro
roszország és Örményország képes elektrooptikai eszkö
zök előállítására.

Az orosz szárazföldi csapatok részére sorozatban 
gyártanak tüzérségi lézer-távmérőket, amelyek a közeljö
vőben a beépített GPS-érzékelő segítségével képesek 
lesznek a felderített célpont koordinátáit automatikusan 
továbbítani a tüzéralegységekhez.

A szintén sorozatban gyártott lézersugár-érzékelőket a 
kis energiájú lézerfegyverek részeként, illetve önállóan al
kalmazzák. Az orosz hadiipar kifejlesztette, a haderő pe
dig rendszeresítette a KDKHR-1 típusú, vegyi-biológiai

2. ábra: Az orosz Szokol Fejlesztő Intézet lézerkutató és 
tesztelő laboratóriuma

felderítésre alkalmazható, hordozható LIDAR-rendszert, 
amelynek a sorozatgyártása rövidesen megkezdődik.

Az orosz hadiipar többféle hőképalkotó berendezést 
gyárt a szolgálatban álló páncélozott harcjárművekhez és 
az irányított páncéltörő rakétákhoz. Ezek azonban tech
nológiai és minőségi szempontból lényegesen gyengéb
bek a nyugati országok hasonló termékeihez viszonyítva.

Az exportált orosz és ukrán harcjárműveket is más or
szágból beszerzett hőképalkotó berendezéssel szerelve 
szállítják. Ezen eszközök nagyarányú fejlesztése, kor
szerűsítése önállóan nem megoldható a közeljövőben.

A koszovói légi hadművelet (Operation Allied Force) 
közvetett hatásaként várhatóan tökéletesítik haditechnikai 
eszközeik álcázását, a felderítés és a nagy pontosságú 
lőszerek elleni védelmet. A hagyományos álcahálók, fes
tékek és álcaanyagok mellett a közeljövőben széles kör
ben hozzáférhető lesz az orosz fejlesztésű Stora-1 aktív 
harcjármű védelmi rendszer, amely az optikai és infravö
rös vezérlésű páncéltörő rakéták ellen nyújt védelmet.

Hamar Sándor

Barócsi Tibor „ÁLMOK FÖLDJÉN SZÁRNYAKON”
„Az Egyesült Államok a Virgin szigetek közül hármat birtokol. A Szt. Croix, Szt. 
John és a Szt. Thomas szigeteket. A három közül a legnagyobb a Szt. Croix 
sziget. Nevét -  ugyanúgy, mint a szigetcsoport nevét -  Kolumbusz Kristóftól 
kapta, amikor második felfedezőútja alkalmával 1493. november 13-án a szi
get északi részén, a Salt River torkolatában kikötött, ivóvvizet szerezni. (...) 
Később a spanyolok nem nagy figyelmet fordítottak a szigetre -  ezért angol és 
holland telepesek vették birtokba, majd francia közigazgatás váltotta fel az ed
digi próbálkozásokat. (...) A franciák uralkodását a máltai királyság törte meg rö
vid időre. Majd 1665-ben a sziget visszatért a francia koronagyarmatok sorába. 
Amikor a dánok figyelme a nyugat-indiai szigetvilág felé kezdett fordulni, 7773- 
ban a Dán Nyugat-Indiai Társaság a franciáktól Szt. Croix szigetét megvásárol
ta. Felépítették a ma is hasonló formában meglévő két kisvárost. (...)
Az Egyesült Államok az első világháború idején a Panama-csatorna védelme 
céljából megvásárolta a szigetet 25 millió dollárért, és így 1911. március 31 .-óta 
az USA birtoka.”
A szerző nyugdíjas Malév-kapitány. Könyve egyrészt tanácsokkal, magyaráza
tokkal szolgál egy repülőutat illetően (hasznos tudnivalók kezdő légiutasok
nak), másrészt élménybeszámoló, útikönyv egy nagy, amerikai körutazásról 
(New York, New Orleans, Florida, Karib-tenger, Peru, Kalifornia, Hawaii). A 160 
oldalas könyvet fényes, minőségi papírra nyomták, az illusztráció színes fotók
ból áll. A szerző egy rákbeteg gyermekekkel foglalkozó alapítványnak juttatja 
a megrendelések révén befolyó összeget.

Göcseji Nyomda Kft., Zalaegerszeg, 2004
1300 Ft + postaköltség áron megrendelhető a szerzőnél. Telefon: 06-52 419-303, 06-30 419-3530
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Fejezetek az indiai és a pakisztáni hadsereg történetéből
Az első hadműveletek

A britek indiai hadseregének végnapjai

A második világháború befejezése után, a háborúban 
megrendült Anglia képtelen volt fenntartani gyarmatbiro
dalmát, s számos territórium mellett az Indiai Császárság 
is elnyerte függetlenségét. A birodalom vezetése úgy 
döntött, hogy a függetlenségi erők törekvésének megfe
lelően, az akkori India területét felosztják a hindu és a 
muzulmán lakosok között. A felosztási terv Lord 
Mountbattenről, India utolsó alkirályáról kapta nevét.

Mivel India és Pakisztán 1947. augusztus 15-én nyerte 
el függetlenségét, és 1947 októberének végén már hábo
rúban álltak egymással (hadüzenet egyik fél részéről sem 
történt), fegyveres erőik teljes kiépítésére nem volt elég 
idejük. Az új hadsereg bázisát mind Pakisztán, mind In
dia esetében az angolok indiai hadseregének tisztjei, ka
tonái és fegyverei adták.

Ez a hadsereg három haderőnemből állt. A szárazföldi 
erőkből (Royal Indian Army), a légierőből (Royal Indian 
Air Force) és a haditengerészetből (Royal Indian Navy). 
E három haderőnem közül nem kívánok foglalkozni a 
Royal Indian Navy történetével, mivel bár a függetlenség 
kivívásában fontos szerepet játszott, a későbbi háborús 
eseményekre nem gyakorolt lényeges hatást.

Szárazföldi erők

A Royal Indian Army a második világháború végére jelen
tős erőt képviselt, s a háború utáni létszámcsökkenés el
lenére még 1947-ben is 11 800 tiszt és 450 000 katona 
szolgált soraiban. A hadsereg alakulatai a háború szá
mos hadszínterén megfordultak, s a tisztikar és a katonák 
komoly harctéri tapasztalatra tettek szert.

A Mountbatten-terv értelmében a csapatok, a felszere
lés stb. 64%-át kapta volna India, 36%-át pedig Pakisz
tán. Számos tényező azonban nem tette lehetővé e ke
retszámok betartását. Az alakulatok többségénél például 
gondot okozott, hogy soraikban vegyesen szolgáltak hin
duk, muzulmánok, szikhek, s a katonák többsége termé
szetesen a vallásának megfelelő állam hadseregéhez 
csatlakozott. A vallási ellentétek, villongások mellett -  In
dia több körzetében ekkor már szabályos vallásháború 
dúlt -  a felosztási terv hadseregre vonatkozó pontjainak 
megvalósítását gátolta még a rendelkezésre álló idő rö
vidsége, és az angol politikai és katonai felsővezetés In
dia irányában megnyilvánuló szimpátiája is. Ezeken felül 
a földrajzi adottságok szintén az indiai fegyveres erőknek 
kedveztek, hiszen mind a 19 fegyvergyár India leendő te
rületén feküdt, s a 46 kiképző iskolából is csak 7 került 
Pakisztánhoz (a harcoló alakulatok tényleges megosztá
sát a mellékelt táblázat mutatja).

Mindezek eredményeként a felszerelés, készletek el
osztása során a páncélosokból Pakisztán nem kapott, 
míg Indiának 249 db-ot (köztük 118 db Sherman közepes 
és 46 db Stuart könnyű harckocsi) adtak. Nem részesült 
Pakisztán a lőszerekből, robbanóanyagokból sem, ame
lyekből kb. 40-60 000 tonna került az indiai hadsereg

hez. A különböző katonai gépjárművekből is mindössze 
74 db lett Pakisztáné, szemben az indiai hadsereg ren
delkezésére bocsátott 1461 db-bal. Végül az egyéb hadi
anyagokból kb. 160 000 tonna lett Indiáé, és 23 225 ton
na Pakisztáné.

A fentiekből következően az indiai fegyveres erők szer
vezése vetélytársánál kedvezőbb helyzetből indult, s a 
szárazföldi erők állományába már 1947. augusztus 15-én 
4 hadosztály tartozott: az 1. páncéloshadosztály, a 4. és
5. gyalogoshadosztály és a 2. ejtőernyős-hadosztály (ez 
utóbbit hamarosan feloszlatták, egységei, alegységei 
más alakulatok alárendeltségébe kerültek). Bár Pakisz
tánnal szemben jelentős minőségi és mennyiségi fölény
re tett szert az indiai hadsereg, e durván négy hadosz
tálynyi erő nem lehetett elegendő arra, hogy egyszerre 
biztosítsa a belső rend fenntartását és a hatalmas ország 
határait. Ezért a hadsereg erejét folyamatosan növelték, 
s 1948 folyamán előbb a 19. és a 26. gyalogoshadosztá
lyokat (számukat később kapták) állították fel, majd létre
hozták a 25. gyalogoshadosztályt.

Az indiai szárazföldi erőkkel szemben az új pakisztáni 
hadsereg a függetlenség kikiáltásának napján csupán 
egy, két gyenge dandárt magában foglaló gyalogoshad
osztályból (7.) állt. A következő hónapokban, ahogy az 
Indiában, Délkelet-Ázsiában, Közel-Keleten szolgáló pa
kisztáni katonák hazatértek, újabb és újabb egységeket 
hoztak létre.

A munka gyorsaságát és eredményességét jelzi, hogy 
a kasmíri háború kezdetére (1947 októberére) már körül
belül 10 gyalogos- és egy páncélosdandár biztosította 
Nyugat- és Kelet-Pakisztán határait. Jellemző azonban a 
pakisztáni hadsereg akkori helyzetére, hogy a gyalogos
dandárok nem érték el az 50%-os feltöltöttséget, és a 
páncélosdandár mindössze 13 db üzemképes Stuart 
könnyű harckocsival rendelkezett. Ráadásul a tartalék lő
szerkészlet kevesebb mint egy hétre volt elegendő.

A hadsereg szervezése a háború alatt is feszített ütem
ben folyt, így 1948 végére a pakisztáni hadsereg már öt 
gyalogoshadosztállyal rendelkezett (7., 8., 9., 12. és 14.). 
Igaz, ezek harcértéke továbbra is igen széles skálán 
mozgott.

Légierő

A hadsereg legfiatalabb fegyverneme a légierő volt. Az 
1932-ben megalakult repülőcsapatok a második világhá
ború alatt gyors fejlődésen mentek keresztül, s 1947-re 
a RIAF állománya kb. 14 000 főre, s 10-11 repülőszá
zadra nőtt.

A háború utáni szűkös anyagi lehetőségek ellenére a 
repülőcsapatokat a hadvezetés mind minőségileg, mind 
mennyiségileg fejleszteni kívánta. A meglévő 10 repülő
század mellé 10 újabbat (vadász, bombázó és szállító) 
kívántak felállítani, s elkezdték az eddig Spitfire-ekkel re
pülő századok felszerelését Tempest ll-ekkel. A repülő
csapatokat így átszervezés közben érte a felosztás, s a 
függetlenség elnyerése a légierőnél is gyökeresen új
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helyzetet teremtett. A RIAF felszerelését felosztották. 
Megkezdődött az indiai és a pakisztáni repülőcsapatok 
kialakítása.

A repülőalakulatok közül India kapta a Tempest ll-ekkel 
repülő 3., 4., 7., 8. és 10. vadászszázadokat és a Spitfire- 
ekkel repülő 2. vadászszázadot, továbbá a C-47 Dakota 
gépekkel ellátott 12. szállító századot. Pakisztánnak az
1. és 9. vadászszázad Tempest ll-eit és a 6. század C-47 
Dakotáit kellett volna kapnia. A RIAF személyi állomá
nyának nagy része az indiai légierőhöz csatlakozott, így 
a függetlenség napján megalakult pakisztáni légierő 
mindössze körülbelül 2332 főt (köztük 200 tiszt) számlált. 
A pakisztáni légierő helyzetét súlyosbította, hogy a papí
ron nekik ítélt 122 db repülőgépből csak 56 db érkezett 
meg. Ráadásul ezeknek a fele nem is volt bevethető ál
lapotban. A hadianyagok, pótalkatrészek jelentős része 
pedig szintén használhatatlan volt. Tovább csökkentette 
a pakisztáni légierő harcképességét, hogy kevés volt a 
képzett kiszolgálószemélyzet és a tapasztalt pilóta. A 
rendelkezésre álló gépparkból ugyan sietősen létrehoz
tak két vadászszázadot (5. és 9.), egy szállító századot 
(6.), egy felderítő rajt és két összekötő rajt, azonban 
ezeknek az egységeknek a hadrafoghatóságát már nem 
tudták megoldani. Mindezen problémák együttesen azt 
eredményezték, hogy a felosztás 2:1-es arányából eleve 
következő indiai légi fölény még tovább fokozódott, s a 
pakisztáni szárazföldi erők gyakorlatilag légi támogatás 
nélkül harcolták végig a Kasmírért vívott háborút (csupán 
néhány szállító és felderítő repülőgépet tudtak bevetni).

A pakisztáni légierővel szemben a Royal Indian Air 
Force (az indiai légierő megtartotta felosztás előtti nevét) 
India függetlenségének kikiáltása után alig három hónap
pal már 6 század Tempest ll-sel (századonként 8 db repü
lőgép), egy századnyi C-47 Dakota szállító repülőgéppel 
(7 db), 20 db Spitfire vadászrepülőgéppel és egy repülőraj
jal (4 db T-6  Harvard repülőgép) rendelkezett. A47-48-as 
háború alatt pedig nemcsak a veszteségeket tudták pótol
ni, hanem megkezdték a repülőcsapatok fejlesztését is. 
Többek között amerikai B-24-es bombázókat -  az első fél 
tucatból 1948. november 17-én alakult meg az 5. repülő
század -  és angol Vampire F.Mk 3 vadászrepülőket sze
reztek be (e két utóbbi típust nem vetették be az 1948-as 
harcok folyamán). A Royal Indian Air Force tehát gyorsan 
kiheverte az átszervezést, s fontos szerepet játszott a 
Hyderabad és Kasmír területén folyó hadműveletekben.

Az első hadműveletek

A Mountbatten-terv értelmében a vegyes lakosságú terü
letek egy részén népszavazással döntötték el, hogy az 
adott területet mely államhoz csatolják. A fejedelemségek 
esetében pedig a fejedelemnek volt joga eldönteni, hogy 
Indiához vagy Pakisztánhoz kíván csatlakozni (India ek
koriban angol igazgatás alatt álló területekből és viszony
lagos belső önállósággal rendelkező fejedelemségekből 
állt). Az Indiai Császárság 601 fejedelemségéből 505 In
diához, a többi pedig Pakisztánhoz csatlakozott. Három 
fejedelemséggel azonban gondok adódtak. E három feje
delemség Junagadh, Kasmír és Hyderabad volt.

Junagadh

Junagadh mohamedán uralkodója, a navab (Sir 
Mahabtkhan Raszulkhan) Pakisztánhoz kívánt csatlakoz
ni, annak ellenére, hogy országa 400 km-re feküdt Pa
kisztántól és a fejedelemség lakosságának 80%-a hindu

volt. A fő probléma azonban mégsem a lakosság vallási 
összetétele vagy a Pakisztántól való távolság volt, ha
nem az, hogy ha e kis állam Pakisztánhoz csatlakozik, az 
más mohamedán uralkodókat is arra csábíthat, hogy In
dia helyett inkább Pakisztánt válasszák. Ezt pedig India 
mindenképpen el akarta kerülni.

A terület hovatartozásának kérdéséről heves vita kez
dődött Pakisztán és India között. Közben, 1947. szep
tember 17-én az indiai kormány elhatározta, hogy zár alá 
veszi a fejedelemséget. Ennek megfelelően az indiai 
hadsereg egy dandár erejű csoporttal blokádot vont 
Junagadh köré. Mivel az országban nem volt elegendő 
élelmiszer, a fejedelemség nem tarthatta magát sokáig. A 
navab repülőgépen Pakisztánba menekült. Az indiai had
sereg bevonult az országba, s 1947. november 9-én az 
indiai kormány átvette az ellenőrzést a terület felett.

India így megszerezte a területet, de a beavatkozással 
megszegte a Mountbatten-tervet, hiszen egy Pakisztán
hoz csatlakozó fejedelemséget foglalt el. A junagadh-i 
konfliktus során Pakisztán nem volt abban a helyzetben,
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hogy érdemben be tudjon avatkozni az események me
netébe. Hatásos fellépését érdekei védelmében gátolta a 
földrajzi távolság és hadseregének gyengesége. Azon
ban más volt a helyzet Kasmír esetében.

Kasmír

Bár a két hadsereg közt meglévő erőviszonyok miatt Pa
kisztán Kasmír esetében sem kockáztathatta meg a nyílt 
háborút, Kasmír földrajzi és vallási adottságai, illetve a 
kasmíri maharadzsa politikai tervei mégis lehetőséget 
adtak a beavatkozásra.

Kasmír túlnyomó része hegyvidék, mély, keskeny völ
gyekkel és magas kopár fennsíkokkal. Területén találha
tó a világ második legmagasabb hegycsúcsa, a K2 is. Az 
ország délnyugati részén helyezkedik el a jammui síkság, 
amit a Pir Panjal (Pandzsal) hegység választ el a kasmí- 
ri-völgytől. A völgytől északra, északkeletre a Karakorum 
hegység található, e hegységtől délre, délkeletre, illetve a 
kasmíri völgytől keletre fekszik Ladakh, illetve a Zaskar 
hegység.

Kasmír teljes területe 220 000 km2 (e területen ma In
dia, Kína és Pakisztán osztozik), lakóinak száma 1947- 
ben kb. 3 millió, háromnegyedük muzulmán volt. A feje
delemség területének nagy részét gyéren lakták, s a né
pesség több mint a fele a kasmíri völgyben élt. Itt a mu
zulmánok aránya elérte a 90%-ot. Ugyanakkor az ország 
másik sűrűbben lakott vidékén, a jammui sík területen a 
lakosság kétharmadát a hinduk alkották.

A fejedelemség földrajzi helyzete Pakisztán számára 
tálcán kínálta a beavatkozás lehetőségét. A kommuniká
ciós útvonalak szinte kizárólag Pakisztánnal kötötték ösz- 
sze a kasmíri völgyet és az északi területeket egyaránt. A 
domborzati és éghajlati viszonyok jelentősen csökkent
hették az indiai hadsereg hatékonyságát. A lakosság so
rai között pedig nagy számmal voltak olyanok, akik Kas
mír jövőjét Pakisztán részeként képzelték el. A területen 
nem állomásoztak indiai egységek, s a Kasmíri Fejedel
mi Erők csupán 8 gyalogos zászlóaljból álltak. Ráadásul 
a Srinagarban (tartalék) és Gilgitben szolgáló zászlóaljak 
kivételével az egységek a fejedelemség területén száza
dokra, szakaszokra szétszórva helyezkedtek el. A kasmí
ri csapatok hatékony ellenállását gátolhatta még, hogy 
soraikban jelentős számú muzulmán szolgált.

Mindezek együttesen lehetővé tették a pakisztániak 
számára, hogy megpróbálják érvényesíteni érdekeiket. 
Amikor Kasmír hindu ura, Sri Hari Singh maharadzsa a 
Mountbatten-terv ellenére függetlenné kívánta nyilváníta
ni fejedelemségét, Pakisztánban kidolgozták a Gulmarg 
fedőnevű hadműveletet. Eszerint az északnyugati határ
vidékről a pathán (pastu) törzs harcosai -  akiket törzsi 
harcosoknak álcázott, szabadságolt pakisztáni katonák
kal is megerősítenek -  törnek be az állam területére. 
Ezek a gerillák a népfelkelőkkel kiegészülve elfoglalják a 
fejedelemség stratégiai pontjait. Majd Pakisztán a rend 
helyreállítására reguláris egységeket küld „segítségül”. E 
reguláris csapatok pedig, ha már Kasmírban vannak, rá
veszik a maharadzsát, hogy csatlakozzon Pakisztánhoz.

A milicisták főerőinek a Muzaffarabad-Uri-Baramu- 
la-Srinagar útvonalon kellett előrenyomulniuk, azzal a 
céllal, hogy elfoglalják Srinagart, illetve az itt található re
pülőteret, majd tovább törjenek előre a Banihal-hágóhoz. 
A főerők északi szárnyát Tithwal, déli szárnyát pedig a 
Gulmarg felé támadó csapatoknak kellett biztosítaniuk. A 
kasmíri völgyben folyó hadműveletek mellett kisegítő 
csapásokat terveztek még Poonch, Bhimbar és Rawlakot 
területén, Poonch és Rajauri elfoglalásának céljával. Ez

utóbbi támadásokat Jammu irányában kívánták tovább
fejleszteni.

Az első indiai-pakisztáni háború kezdete

A pakisztániak közel jártak a sikerhez. 1947 októberében 
Kasmír délnyugati területein lázadások törtek ki, s a muzul
mánok a fejedelemség központi területén létrehozták az 
Azad Kasmír Hadsereget, Poonchban pedig megalakult a 
szabad kasmír kormány. A törzsi csapatok október 22-én 
lépték át a határt. A kasmíri völgy bejáratát őrző 4. kasmíri 
gyalogos zászlóalj egy része (a muzulmán katonák) átállt a 
milicistákhoz, s segítségükkel a támadók rövid idő alatt fel
számolták a határ mentén kialakított védelmi vonalat. A ge
rillák még október 22-én elfoglalták Muzaffarabadot, majd 
tovább folytatták útjukat Srinagar felé. Rajinder Singh, a 
kasmíri hadsereg vezérkari főnöke ugyan már 23-án a ha
tárra sietett, de a védelem megerősítésére csak mintegy 
200 katonát tudott magával vinni. Ráadásul másnap egy 
összecsapás során életét vesztette.

E súlyos helyzetben a maharadzsa -  október 24-én -  
katonai segítséget kért Indiától. Az indiai kormány azt 
szabta a segítség feltételéül, hogy Kasmír csatlakozzon 
Indiához. Hari Sing ekkor még habozott. Október 26-án 
azonban elesett Baramula is, s e hír hatására a mahara
dzsa letett függetlenségi törekvéseiről. Aláírta a csatlako
zási szerződést, majd távozott az országból. A szerződés 
aláírásával az indiai vezetés a külvilág felé legalizálta a 
beavatkozást, és az indiai hadsereg megkezdhette had
műveleteit.

Az indiai vezetés a legfontosabbnak ekkor Srinagar el
foglalását és megvédését tartotta. Bár a csapatokat már ko
rábban készenlétbe helyezték, a maharadzsa habozása és 
a földrajzi viszonyok kérdésessé tették az akció sikerét. Mi
vel közúton Srinagar több mint 400 km-re fekszik az indi-
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ai-kasmíri határtól, ezért úgy döntöttek, hogy a csapatokat 
légi úton fogják a kasmíri fővárosba szállítani. A Jak hadmű
velet október 27-én hajnalban kezdődött. A légi hídhoz kb. 
30 db Dakota repülőgépet sikerült összegyűjteni. A 12. re
pülőszázad első szállító-repülőgépe reggel 8.30-kor ért föl
det az 1. szikh ezred katonáival. Az első hullámot az ezred 
két gyalogos százada alkotta. Az indiai katonák azonnal a 
szorongatott helyzetben lévő kasmíri erők segítségére siet
tek, s bár a támadókat ekkor még nem sikerült megállítani
uk, előrenyomulásukat lelassították. A következő napokban 
folyamatosan érkeztek az indiai erősítések, s november 2- 
ára már a teljes 161. dandár Srinagarban volt. Az indiai csa
patokat a Kalwant Singh vezérőrnagy vezette Jammu és 
Kasmíri Erők Főparancsnokságának rendelték alá.

November 3-án a területet jól ismerő gerilláknak az indiai 
állások megkerülésével sikerült néhány kilométerre megkö
zelíteniük a srinagari repülőteret, de támadásukat vissza
verték. Ezután november 7-én újabb támadást indítottak, 
de Shalatengnél a 7. könnyűlovas ezred időközben beérke
zett páncélgépkocsijainak és az indiai légierő Tempest II- 
eseinek segítségével a gerillák erőit teljesen szétverték. A 
háborúnak a Shalatengnél vívott ütközet lett az egyik dön
tő mozzanata, mivel eredményeként megszűnt Srinagar 
elestének közvetlen veszélye. Sőt, az ütközet után kibonta
kozó indiai ellentámadás megtisztította a kasmíri völgy 
nagy részét, s a hadművelet csúcspontjaként -  november 
13-án -  visszafoglalták Úri városát is. Közben október vé
gén, november elején a kasmíri völgytől dél-délnyugatra 
fekvő területen, a milicisták a hozzájuk csatlakozó felkelők
kel sorra bekerítették, majd ostrom alá vették a Kasmíri Fe
jedelmi Erők által védett kisebb-nagyobb településeket. 
Jammu és Akhnur körzetét azonban sikerült biztosítania az 
ide bevonuló 50. indiai ejtőernyős dandárnak.

November második felében a kasmíri völgyben kialakult 
kedvező helyzetet az indiai hadvezetés a szorongatott hely
őrségek (Mirpur, Poonch, Kotli stb.) felmentésére kívánta 
kihasználni. A támadást két irányból indították meg. Jammu 
térségéből, ahová november közepén a 268. gyalogosdan
dár is megérkezett, az 50. ejtőernyős dandárnak kellett elő
retörnie a Jammu-Akhnur-Naushera-Jhangar-Kotli ten
gelyen. Ezzel egy időben pedig északról, Úri területéről a 
161. dandárnak kellett Poonch irányába nyomulnia. Az 50. 
dandár támadása jól haladt, felmentették Nausherat, 
Jhangart és november 26-án Kotlit is. Bár Mirpur november
25-i elestének hírére leállították a támadást, és Kotlit is fel
adták, de az elfoglalt terület többi részét szilárdan tartották. 
Nem volt ilyen sikeres a 161. dandár támadása, mert bár el
érték Poonchot, de az utánpótlási vonalakat nem tudták tar
tani, s miután a helyőrséget egy zászlóaljjal megerősítették, 
kénytelenek voltak visszavonulni. A helyőrség ellátásáról az 
indiaiak légi úton gondoskodtak.

A téli időjárás miatt a következő időszakban a nagyobb 
hadműveletek szüneteltek a térségben. Ez alól kivétel, 
hogy a milicisták december 24-én visszafoglalták 
Jhangart, majd megtámadták Nausherát is (ez utóbbit 
nem tudták bevenni).

Az indiai hadvezetés a téli időszakot csapatai megerő
sítésére használta fel. December elején Chamb-Akhnur 
térségébe vezényelték a 80. gyalogosdandárt, február 
közepén pedig Naushera körzetébe érkezett a 19. indiai 
gyalogosdandár.

Az északi területek

Az északi területeken (Baltistan, Gilgit Wazarat és 
Ladakh) a háború első időszakában nem voltak komo
lyabb harcok. A Gilgit Scouts nevű paramilitáris erők, an

gol parancsnokaik vezetésével ugyan a maharadzsa el
len fordultak, és november 4-én elfoglalták Gilgitet, majd 
a 6. Jammu és Kasmír zászlóalj muzulmán tagjainak át
állása után Bunjit is megszállták, de ezzel a küzdelem az
1947-es évre véget is ért.

A nagyobb hadműveletek ebben a térségben 1948. 
február elején kezdődtek meg. Ekkor a Gilgit Scouts és a
6. zászlóalj részei, a helybeli lakosokkal kiegészülve tá
madásba lendültek. Haramosh-ból kiindulva, az Indus 
völgyében haladtak felfelé. 1948. február 12-én bekerítet
ték, és ostrom alá vették Skardut, melyet egy kasmíri 
zászlóalj tartott. Bár a város ellátása a magas hegyek, a 
szélsőséges időjárás és a távolság miatt rendkívüli ne
hézségekbe ütközött, mégis sikerült az indiai légierő szál
lító repülőgépeinek annyi utánpótlást eljuttatniuk 
Skarduba, hogy a védők 1948 augusztusáig ki tudtak tar
tani. Ekkorra viszont lőszerkészletük teljesen kimerült, s 
mivel felmentésükre nem számíthattak, megkísérelték a 
kitörést. A csapatok egy része hátramaradt a városban, a 
kitörést végrehajtó erők fedezésére, de a többieknek si
került átjutni a milicisták vonalain. A városban maradtak 
végül augusztus 14-én adták meg magukat.

Skardu hősies védelme nem akadályozta meg a mu
zulmán erők térnyerését, akik 1948 nyarára az északi te
rületek nagy részét az ellenőrzésük alá vonták. A harcok 
során 1948 áprilisában elfoglalták Bandipurát (a telepü
lés csak 40 mérföldre fekszik Srinagartól). Június 6-án el
érték Drast -  ezzel elvágták a Srinagar-Zojila- 
hágó-Kargil-Leh útvonalat - ,  s még június folyamán né
hány mérföldre megközelítették Leht. Július 7-én meg
szállták a Zojila-hágót is. Leh ellátását így Poonchhoz és 
Skarduhoz hasonlóan az indiai légierőnek kellett megol
dania. A 12. század első gépei először május 24-én értek 
földet egy rögtönzött leszállópályán, s ettől kezdve a szál
lítások a város felmentéséig folytatódtak.

Az északi területeken harcoló muzulmán erők a nyár 
közepére sikereik csúcsára értek. Előretörésük azonban 
ekkor minden irányban elakadt. Utánpótlási vonalaik 
megnyúltak, erőik szétforgácsolódtak, s az eddiginél nyíl
tabb területekre értek, ahol szembetalálták magukat az 
indiai hadsereg egységeivel.

A pakisztáni hadsereg beavatkozása

Míg az északi területeken 1948 tavaszán-nyarán az in
diai hadvezetés csak a gerillák előrenyomulásának 
megállítására törekedett, addig a jammui körzetben tá
madásra indította csapatait. A 19. önálló és az 50. ejtő
ernyős dandár, a 7. könnyűlovas ezred egy század pán
célosának támogatásával március 18-án visszafoglalta 
Jhangart, majd április 12-én a 19. önálló dandár bevet
te Rajaurit is. A város birtoklása létfontosságú volt 
Poonch felmentéséhez. Ugyanakkor Rajauri eleste vilá
gossá tette a pakisztáni vezetők számára, hogy a gyen
gén felszerelt és kiképzett milicisták nem képesek ellen
állni a tüzérség, a páncélosok és a légierő támogatását 
élvező reguláris indiai csapatoknak. Ezért 1948 májusá
ban a 7. pakisztáni gyalogos hadosztály 101. dandárát 
Úri, Muzaffarabad-Kohala-Bagh és Tithwal területére 
küldték, s hamarosan a hadosztály 10. és 25. dandárait 
is Kasmírba vezényelték.

1948 májusában az indiai hadsereg Kasmírban harco
ló erőit átszervezték. A Jammu és Kasmír Erők főpa
rancsnokságát feloszlatták, s helyette két hadosztály-pa
rancsnokságot állítottak fel. Az északit Srinagarban, ez a 
Sri nevet kapta, a délit pedig Jammuban, ezt röviden Ja- 
nak nevezték. A két hadosztály közt a sávhatár a Pir
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Panjal hegység lett. Az újonnan felállított 163. dandárt és 
az időközben beérkező 77. ejtőernyős dandárt a Sri had
osztálynak rendelték alá.

Az átszervezés után a Sri hadosztály Muzaffarabad el
len indított támadást. Az Uri-Domel tengely mentén a 
161. dandár nyomult előre, míg a 163. dandár Tithwal fe
lé tört. A 163. dandár kezdetben jól haladt, s május 23-án 
alegységei bevették Tithwalt. Ezután azonban elakadtak, 
mivel a térségbe folyamatosan érkeztek a pakisztáni erő
sítések, s május 30-ra már a teljes 10. pakisztáni dandár 
itt harcolt. Domel irányában az indiai csapatok szintén 
korlátozott eredményeket értek el. Május 25-én bevették 
Pandut, ám a pakisztáni csapaterősítések (101. dandár) 
meggátolták a 161. dandár további térnyerését. Az india
iak ekkor bevetették a 77. ejtőernyős dandárt is, de ez 
sem változtatott a helyzeten.

A részleges kudarc ellenére nem kellett sokáig várni az 
újabb indiai támadásra. Az 1948 júniusában lezajlott had
művelet során sikerült átmenetileg ismét összeköttetést 
létesíteniük a poonchi helyőrséggel. De a rendelkezésre 
álló erők elégtelensége miatt az utánpótlási vonalakat ek
kor sem bírták nyitva tartani. A helyőrséget felmentő indi
ai erők kénytelenek voltak visszavonulni.

1948 júliusában a pakisztáni hadsereg 101. dandára 
helyi jellegű ellencsapást hajtott végre, s ennek eredmé
nyeként július 24-én visszafoglalták Pandut. A város be
vétele ugyan katonailag nem okozott lényeges változást, 
ám lélektanilag mégis rendkívül fontos esemény volt, mi
vel a háború során ez volt az első alkalom, hogy regulá
ris pakisztáni csapatok sikeres támadást hajtottak végre 
az indiai hadsereg egységei ellen.

Indiai sikerek és a háború vége

1948 szeptemberében az indiai hadsereg Kasmírban 
harcoló erőit újból átszervezték. Eddig a májusban felál
lított két hadosztály parancsnoksága önállóan tevékeny
kedett. Ezért most a hadműveletek összehangolása vé
gett létrehoztak egy hadtestparancsnokságot (V. had
test), s a két hadosztályt ennek rendelték alá.

A pakisztáni hadseregnél 1948 májusa óta szintén vál
tozások történtek. Egyrészt a szabadcsapatokat igyekez
tek reguláris egységekké alakítani, másrészt Kasmír nyu
gati területeire folyamatosan érkeztek a pakisztáni erősí
tések. így 1948 novemberére a gerillákon felül a pakisz
táni hadvezetés rendelkezésére állt a 7. hadosztály (két 
dandár) és a 9. hadosztály (négy dandár) is. A pakisztá
ni hadsereg Kasmírban harcoló erői tehát jelentősen 
megerősödtek, ennek ellenére továbbra is passzívan vi
selkedtek, s az év második felében újra az indiai hadse
reg lépett fel támadólag (az indiai hadseregnek ekkor már 
12 dandára állomásozott Kasmírban).

Kasmír nyugati területén az indiaiak legfőbb célja ekkor 
Poonch felmentése volt. A nyáron elszenvedett kudarc 
után az indiai hadvezetés folyamatosan növelte a térség
ben csapatai létszámát. Ennek részeként Jhangar körze
téből a teljes 268. gyalogos dandárt e feladatra csoporto
sították át. A pakisztáni hírszerzés ugyan érzékelte az in
diai hadsereg készülődését, mégis elmulasztották 
Poonch körüli állásaik megerősítését.

Az indiaiak, hogy megosszák a pakisztáni csapatok fi
gyelmét, kisegítő támadásokat indítottak Pir Badesarból 
Kotli felé a 268. gyalogosdandárral, és Kailashból Thana 
Mandi felé az 5. dandár egy harccsoportjával, A főcsa
pást a Rajauri-Bhimbhar Gali-Mendhar-Topa tengely 
mentén mérték, az 5. és 19. dandárokkal. A főcsapás bal 
szárnyát egy dandár erejű harccsoport biztosította.

A hadművelet október közepén kezdődött, s miután ok
tóber végén, november elején elfoglalták a megközelíté
si útvonalakon fekvő pakisztáni támpontokat, november
9-én megindult a végső támadás. Közben a pakisztániak, 
hogy megakadályozzák Poonch felmentését, megerősí
tették Mendhar védelmét, előbb két gyalogosszázaddal 
és egy szakasz 3,7 hüvelykes hegyi löveggel, hamarosan 
pedig egy teljes gyalogoszászlóaljjal. Ezek az erősítések 
azonban hiábavalónak bizonyultak. Az indiai csapatok 
ekkorra már elfoglalták a fontosabb támpontokat, s egy
szerűen kikerülték Mendhart, majd november 20-án vég
legesen felmentették Poonchot.

Poonch felmentése mellett az indiai parancsnokság 
másik fő problémája Leh volt. Ahhoz, hogy a várossal 
megteremtsék az összeköttetést, vissza kellett foglalni 
a Zojila-hágót. Thimaya vezérőrnagy (a Sri hadosztály 
parancsnoka) ezért a 77. dandárt Úri területéről Baltal 
körzetébe csoportosította át. A tüzérség és a légierő ál
tal támogatott indiai rohamokat azonban a hágó termé
szeti adottságait jól kihasználó védők visszaverték. 
Thimaya ekkor Akhnurból a térségbe vezényelte a 7. 
könnyűlovas ezred egy harckocsiszázadát. A páncélo
sok megérkezése teljes titokban történt, s így amikor az 
indiai csapatok november 1-jén újra támadásba lendül
tek, a harckocsik megjelenése meglepetésként hatott. A 
védők, mivel a hegyekben nem számítottak harckocsik
ra, s páncéltörő fegyverekkel sem rendelkeztek, felad
ták állásaikat. A Zojila-hágó elfoglalása döntő momen
tum volt. Az indiai csapatok előrenyomulását a milicis- 
ták már nem tudták megállítani. November 15-én el
esett Dras, majd 23-án Kargil, aminek köszönhetően 
megnyílt a Srinagar-Kargil-Leh útvonal.

Az újabb indiai sikerek hatására a pakisztáni vezetés 
1948 végén ellentámadásra határozta el magát. A ter
vezett hadművelet a Vénusz fedőnevet kapta. A 
Bhimbar térségében gyülekező csapatoknak Béri Pat
tan irányába kellett volna támadniuk, hogy elvágják az 
Akhnur-Naushera-Rajauri-Poonch útvonalat.

A támadás első szakaszát, a Kis Vénusz hadműveletet 
december 8-án kívánták kezdeni. De még mielőtt a pa
kisztáni csapatok megindultak volna, a hadvezetés meg
gondolta magát, az akciót lefújták. Az újabb elképzelés 
szerint a hadműveletre csak akkor kerülhet sor, ha az in
diai hadsereg ismét támadásba kezd Kasmír területén. 
Mivel hamarosan indiai csapatösszevonások kezdődtek 
Béri Pattan térségében, a pakisztáni tüzérség december 
14-étől kezdve erős tűz alá vette a körzetet. Ennek követ
keztében átmenetileg használhatatlanná vált az Akhnurt 
Nauseherával összekötő út, s így veszélybe került a kas- 
míri völgyben harcoló indiai csapatok ellátása. A háború
ban azonban ez volt az utolsó nagyobb katonai akció. In
dia ugyanis 1948. december 30-án tűzszünetet kért, s ezt 
1949. január elsején Pakisztán is elfogadta.

Hyderabad és a Polo hadművelet

Területileg Hyderabad volt az egyik legnagyobb indiai fe
jedelemség (132 000 km2, kb. 14 millió lakos). Mohame
dán uralkodója, a nizám, Osman Ali Khan, hasonlóan a 
kasmíri maharadzsához, nem kívánt sem Indiához, sem 
Pakisztánhoz csatlakozni. Mivel politikai megoldást hosz- 
szas és feszült tárgyalások ellenére sem sikerült találni, a 
szó a fegyvereké lett a szubkontinens déli területein is. A 
nizám függetlenség melletti eltökéltségét erősítette egy
részt, hogy létszámra igen jelentős katonai erő felett ren
delkezett, másrészt pedig az, hogy az indiai hadsereg 
egyre jelentősebb erőit kötötte le a kasmíri konfliktus.
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A hyderabadi fegyveres erők reguláris és irreguláris 
csapatokból álltak. A reguláris erőket 3 páncélosezred, 
egy lovasezred, 11 gyalogoszászlóalj és tüzéralakulatok 
alkották. Összesen kb. 22 000 fővel. E hivatásos hadse
reget tartalék alakulatok egészítették ki: egy lovasezred 
és gyalogoszászlóaljak. Az irreguláris csapatokhoz tarto
zott a Nemzeti Gárda és a Razakarok. Az irreguláris erők 
kb. 200 000 főt számláltak, ám csak mintegy negyedük 
rendelkezett modern lőfegyverekkel.

Az indiai hadvezetés a fejedelemség elfoglalására a 
Polo fedőnevű hadműveletet dolgozta ki. A hadművelet 
lényege, hogy főerőikkel két irányból támadva elfoglalják 
a fejedelemség fővárosát, Hyderabadot, miközben ki
sebb erőkkel a határ több pontján lekötik a nizám hadse
regét.

A főcsapást nyugat felől a Sholapur-Hyderabad, kelet 
felől pedig a Vijaywada (Bezwada)-Hyderabad tengely 
mentén mérték. A nyugaton felvonultatott indiai erőket 
négy hadműveleti csoportba szervezték. A Strike Force 
(9. Dogra ezred, Skinner lovasezred, az 1. páncéloshad
osztály törzsszázada, az 1. tábori tüzérezred egy ütege), 
a Smash Force (1. páncélosdandár), a Kill Force (7. gya
logosdandár) és a Vir Force (9. gyalogosdandár). Keleten 
egy gurkha zászlóalj, a 17. lovasezred egy százada, to
vábbá tüzér, műszaki és egyéb kisegítő erők készültek az 
indulásra. Itt a kommunikációs vonalak biztosítására, s a 
támadó erők támogatására további 4 gyalogos zászlóalj 
állt készenlétben. Kisegítő csapásokat dél felől az itt hú
zódó stratégiai jelentőségű vasútvonal védelmére, 
északról pedig Jalna irányába terveztek.

Miután az indiai erők befejezték a felkészülést, szep
tember 13. hajnalán megindult a támadás. A hadművelet 
jól kezdődött, s már az első nap jelentős sikereket értek 
el. Nyugaton az 1. páncélosdandár egységei reggel 9 
órára elérték Jalkotot. Majd a Strike Force folytatta az 
előrenyomulást, és a délután folyamán a Razakarok el
lenállását letörve bevették a határtól 61 km-re található 
Umargét. A főcsapás északi szárnyát biztosító 9. gyalo
gosdandárnak sikerült elfoglalnia Tuljapurt. A keletről, 
Vijaywada felől támadó indiai egységek reggel 8.30-ra el
érték Kodart, ezután pedig továbbnyomultak Mungala fe
lé. A délen felvonult indiai csapatok feladata a 
Kurnoolnál, Tungabhadranál és Hospetnél található hi
dak elfoglalása volt. A támadó egységek komolyabb el
lenállással csak Hospetnél találkoztak, de a nap végére 
ez a város is elesett.

Szeptember 14-én az indiai főerők Rajasur bevételét 
kapták feladatul. A városba vezető út mentén, Talmud 
körzetében kialakított hyderabadi állásokból az indiai lé
gierő csapásai kivetették a védőket, így az előrenyomuló 
indiai csapatok a délután folyamán elfoglalták Rajasurt. A 
keletről támadó indiai erők Suriapet előtt a hyderabadi 
hadsereg 1. dzsidás ezredének és 5. gyalogoszászlóaljá
nak a vonalaiba ütköztek. Az 5/2-es gurkhák rohama 
azonban megtörte a védők ellenállását, akik 35 halott és 
45 fogoly hátrahagyásával visszavonultak. Jól haladt a 
támadás a kisegítő irányokban is. A főerők bal szárnyán 
egy indiai harccsoport (11/З-as gurkhák és a 8. lovas ez
red egy százada) kemény utcai harcok után elfoglalta 
Osmanabadot, majd déli irányban, Tuljapurfelé haladt to
vább. Egy másik csoport a Nangaon-Aurangabad ten
gely mentén nyomult előre. Itt az indiai erők a délután fo
lyamán bevették Daultabadot (Aurangabadot északnyu
gat felől védő erőd), mire Aurangabad megadta magát.

Szeptember 15-én az indiai főerőket vezető 1. 
páncélosdandár óvatosan haladt előre, s szórványos el
lenállás után elfoglalta Homanabadot. A 9. dandár része
it hátrahagyták a körzet megtisztítására, a főerők pedig

Bidar és Zahirabad irányába támadtak tovább. Közben 
északon az Aurangabad irányából támadó csapatok 
előbb megtörték a Jalanát védő hyderabadi erők ellenál
lását, majd a csapatok egy része dél felé -  Latur irányá
ba -  fordult.

Keleten Suriapet városát a RIAF bombázta, mire a 
hyderabadi csapatok a gurkhák támadása elől kitértek, s 
folytatták visszavonulásukat. A térségben komolyabb 
harcok csak Narkatpallinál voltak, ahol egy Razakar- 
zászlóaljat az indiaiak megtizedeltek.

Szeptember 16-án reggel a nyugati támadó csoport 
már a Sholapur-Bidar-Hyderabad útkereszteződésért 
küzdött. A védelem áttörése után az egyik támadó oszlop 
Bidar felé fordult, s szórványos összecsapások után, sö
tétedésre a város közelébe ért. A másik, páncélosokból 
álló oszlop hamarosan a Razakarok erős ellenállásába 
ütközött. Hiába volt azonban elszánt a védelem. A csak 
könnyű fegyverekkel felszerelt Razakarok nem tudták so
káig feltartóztatni a harckocsikat. így mire a nap leszállt, 
az indiai csapatok már 15 km-rel Zahirabadon túl álltak.

Másnap a nyugat felől támadó erők megszállták Bidart, 
az északon előretörő csapatok bevették Hingolit, a 
Hyderabadhoz kelet felől közeledő indiai egységek pedig 
Chityalt (60 km-re a fővárostól).

Az indiai főerők a hadjárat negyedik napjára a főváros 
közvetlen közelébe értek, a kisegítő irányokban tevé
kenykedő csapatok pedig a fejedelemség jelentős terüle
teit vonták ellenőrzésük alá. A reménytelen katonai hely
zettel számot vetve a nizám repülőgépen Pakisztánba 
menekült, csapatait pedig tűzszünet megkötésére szólí
totta fel. Másnap az indiai hadsereg egységei bevonultak 
Secunderabadba és Bolarumba, majd 16 órakor a 
hyderabadi hadsereget képviselő El Edroos vezérőrnagy 
letette a fegyvert. Bár a fejedelemség megtisztítása a ki- 
sebb-nagyobb fegyveres csoportoktól még jó pár napig 
eltartott, de a hyderabadi hadjárat lényegében véget ért.
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Aki kétszer zuhant le F-104-essel

1. A nukleáris F-104G vadászbombázó 5. Az F-84F hátulról

2. A bázis Ludger Höl kér utcája 6. A Tornado megkezdi a startot

3. A muzeális F-84F vadászbombázó

4. A muzeális T-33 iskolagép

7. Tornado felszállás közben

8. Hangtompító az F-104G típushoz

Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd az 50. oldalon. A szerk. Fotók: Matthaeidesz Konrád
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Célkeresztben Irán

1. A Shihab-3 rakéták felvonulása Teheránban 2004. 09. 22-én

2. Egy Shihab-3 IRBM rakéta indítása

3. A Zolfiqar-3 harckocsi a 2003. 09. 22-i teheráni katonai 
parádén

4. A hazai Zelzal-1 harcászati rakéta

Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 2. oldalon. A szerk.

5. Az eredeti T-72 harckocsi iráni gyártású ERA reaktív 
páncélzattal felszerelve

¥

6. A T-72Z Safir-74 az irániak által korszerűsített T-54/55 
típusú közepes harckocsi

7. A hazai Owj Saeqeh vadászrepülőgép kísérleti példánya

8. Az F-5F-re megszólalásig hasonló iráni Azarakhsh 
vadászbombázó
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Célkeresztben Irán

9. A hazai Dorna alapfokú kiképzőgép

10. A kínai gyártású C-802 hajók elleni rakéta a 2003.09.22-i 
parádén

11. A közös ukrán-iráni An-140-es utasszállító gép

12. Az iráni légierő F-14A típusú vadászrepülőgépe, háttérben 
az Airbus A-310-es egyik példánya

13. A hazai Zolfiqar-1 harckocsi, ebből a változatból 
mindössze 30 db készült

14. A Panha Shahbariz 2061 könnyű támogató helikopter 
(balról) és a Panha 2-75 könnyű szállító helikopter (jobbról). 
Ezek a Bell Jet Ranger és UH-I típusok hazai másolatai

15. Az iráni légierő F-4E Phantom-ll típusú 
vadászbombázójának egyik példánya

Fotók: a szerző archívumából
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Airshow Magyarországon

4.

Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 65. oldalon. A szerk.

7.

1. A magyar MÍ-8T (No. 10419), Szentkirályszabadja, 2000. 
szeptember 09.
2. A német Bundeswehr Bo-105 helikoptere (86+33), 
Szentkirályszabadja, 2000. szeptember 09.
3. Az osztrák Agusta AB-212 helikopter (5D+HR), 
Szentkirályszabadja, 2000. szeptember 09.
4. Az USAF F—15E csapástmérö gépe, Kecskemét, 2000. 
május 21.
5. Magyar Légierő MÍG-29B gépe Tűzmadár festéssel, 
Kecskemét, 2000. május 19.
6. Német Bundeswehr CH-53G nehéz szállító helikoptere, 
Kecskemét, 2000. május 21.
7. Szlovén légierő PC-9 kiképzőgépe, Szentkirályszabadja, 
2000. szeptember 09.

Fotók: Baranyai László
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Airshow Magyarországon

8. Az USAF A-10A Thunderbolt II. csatarepülőgépe, 
Kecskemét, 2000. május 21.
9. A belga légierő F-16A vadászbombázója (FA-136), 
Kecskemét, 2000. május 21.
10. A holland légierő AS-532 Cougar helikoptere (Super 
Puma), Szentkirályszabadja, 2000. szeptember 09.
11. Magyar Mi-24 harci helikopter a Csőri ke festéssel
12. A francia légierő Mirage-2000C vadászgépe, Kecskemét, 
2000. május 21.
13. Holland AH-64A Apache harci helikopter, 
Szentkirályszabadja, 2000. szeptember 09.
14. A francia légierő Jaguar В kiképzőgépe (S E28), 
Kecskemét, 2000. május 19.

Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 65. oldalon. A szerk.

14.

Fotók: Baranyai László
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A McDonnell F-101 Voodoo

1. Az F-101 A változat mint a Reveit cég modellje

2. Egy F-101 В Voodoo a March Field Museum betonján, California, 1998, háttérben egy F-100A gép áll (A szerző felvétele)

3. Egy F-101 В típusú gép az Edwards-AFB repülőgép-múzeumában, 1991. (A szerző felvétele)
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Az izraeli páncélos erők múzeuma (Latrun)

1. ábra: A második világháborús emlékmű

2. ábra: Jobbról balra haladva egymás mellett a Merkava I, 
II és III harckocsi

3. ábra: Libanoni zsákmányból származó, módosított 
BTR-50-es sebesültszállító jármű. Figyelmet érdemel a 
harcjármű elejének jobb oldalán kialakított nyílás, mely a 
hordágyak ki- és beadására szolgált

4. ábra: Achzarit nehéz páncélozott csapatszállító jármű. A 
képen látható példányról hiányzik a fegyverzet (http://idf- 
modelling. free, fr/achzarit.html)

5. ábra: Egyiptomi zsákmányból származó, 100 mm-es lö- 
veggel felszerelt T-34-es páncélvadász. Az M1944(BS-3) 
löveget a harckocsi eredeti tornyába építették be!

6. ábra: Panzer ÍVJ harckocsi, a háttérben egy egyiptomi 
zsákmányból származó, AMX 13 toronnyal felszerelt Sher
man, a bal szélen a múzeum jelképének számító víztorony 
látható

7. ábra: Panzer ÍVJ hátulról. Érdekesség, hogy az ismertető 
Panzer IVG-ként jelzi a harckocsit, noha a kipufogórend
szer alapján egyértelműen azonosítható, hogy a J változat
ról van szó

8. ábra: Achzarit terepen. A felvételen megfigyelhetőek a 
jármű fő fegyverzetét alkotó 7,62 mm-es, belülről is vezé
relhető RAFAEL Overhead Weapon Station típusú géppus
katornyok

Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 86. oldalon. A szerk. Fotók: Rácz András
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A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata VI. rész

A hajózószemélyzet tagja, Keleti front -  1942-1943 
Grafika: Hadnagy Róbert

A Szt. László h.o. ejtőernyős katonája menetöltözetben -  1944-1945. 
Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 79. oldalon. A szerk.
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A katonai kormányzást 1948. november 24-én polgári 
kormányzat váltotta fel, s a fejedelemség területét hama
rosan hivatalosan is India részévé nyilvánították.

bár jóval kedvezőtlenebb volt a helyzetük, megállták he
lyüket az indiai hadsereggel szemben, s szilárdan tartot
ták Kasmír általuk elfoglalt részét. Azonban amíg katonai 
téren mindkét oldal fel tud mutatni pozitívumokat, s az 
eseményeket inkább sikerként értékelhették, addig politi
kai értelemben a kasmíri háború máig ható súlyos követ
kezményekkel járt.

A Royal Indian Air Force gépparkjának felosztása
1. táblázat

Royal Indian Air Force India Pakisztán
Dakota 78 46 32
Tempest 158 123 35
Harvard 118 89 29
Tiger Moth 78 62 16
Auster V/Vl 28 18 10

A British Indian Army ezredéinek felosztása
2. táblázat

British Indian Army India Pakisztán
Lovasezredek 21 14 7
Gyalogosezredek 23 15 8
Gurkha ezredek 10 6 -
Tüzérezredek 48 40 8

Veszteségek, eredmények Felhasznált irodalom

A néhány napos hyderabadi hadjárat alatt az indiai had
sereg csekély veszteséget szenvedett (66 halott, 97 se
besült). A hyderabadi erők veszteségei az indiai adatok 
szerint ennél lényegesen nagyobbak voltak, csak a 
hyderabadi hadseregnek 490 halottja volt, s ezt a 
Razakarok veszteségei még felülmúlták.

Lényegesen többe került a kasmíri beavatkozás. Itt az 
indiai hadsereg 76 tisztet és 996 katonát vesztett el, a se
besültek száma 3152 fő volt (köztük 81 tiszt). A RIAF is
mert vesztesége négy Tempest ll-es, egy Spitfire, egy 
C-47 Dakota, 9 tiszt és 23 katona. A gerillák és a pakisz
táni hadsereg becsült vesztesége 6000 halott és 14 000 
sebesült (más adatok szerint a két oldalon 1500-1500 ka
tona esett el).

1949. január 1 -jén tehát véget ért Pakisztán és India el
ső háborúja. A függetlenség elnyerése óta eltelt keve
sebb mint másfél év alatt nemcsak, hogy létrejött mind a 
pakisztáni, mind az indiai hadsereg, de az indiai fegyve
res erők kikényszerítették Junagadh kapitulációját, egy 
gyors hadjárattal elfoglalták Hyderabadot, és egy több 
mint egy évig tartó háborúban megszállták Kasmír terüle
tének jelentős részét. A pakisztáni fegyveres erők pedig,

Világesemények 1945-1967. Bp., 1968, Kossuth Könyv
kiadó.

Tenigl-Takács László: India története. Bp., 1997, 
Medicina-А  Tan Kapuja Budhista Főiskola.

India. Bp., é.n., Panoráma.
Kalmár György: India: Nyugalom és nyugtalanság.

Bp., 1971 Kossuth Könyvkiadó.
Halász György: Britannica Hungarica világenciklopé

dia IX. köt., Bp., 1994, M. Világ.
Subramanian, L.N.: Operation Polo: The Liberattion of 

Hyderabad, http://www.bhatart-rakshak.com 
Defending Kashmir, http://www.bhatart-rakshak.com 
Noor A. Husain: The Evolution of the Pakistan Army 

(1947-1997).
http://www.republic.com.pk/archives/may/art3.htm 

History of Indian Air Force.
http://www.indianarm edforces.com /archive/airforce 
history.htm 

Pakistan Air Force.
http://www.defencejournal.com/march98/paf1.htm

Babos László

Helyesbítés
A Haditechnika 2005/3. sz. 78. oldalán Amaczi Viktor Fegyverzetek a koreai háborúban című cikkében 

egy mondat felcserélődött. A helyes szöveg: „Ez 160 km/h értékkel nagyobb volt, mint az amerikai 
F-80C csúcssebessége. Két 23 mm és egy 37 mm űrméretű gépágyút építettek bele.

A MÍG-ek kínai területről, Mandzsúriából szálltak fel...”

Felhívás
Kérjük, hogy Farkas Tibor szerzőnk vegye fel a kapcsolatot a szerkesztőséggel, mivel a cikke megjelent, de régi címén

nem tudjuk elérni!
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Aki kétszer zuhant le F-104-essel

A Haditechnika 2005. március-áprilisi száma részletesen 
foglalkozik az F-104-es Starfighter történetével, fejlesz
tésével, az egyes országokban történő alkalmazásával. 
A cikk szerzője kitér a vitathatatlanul nagyszámú tragédi
ák sorára is. Minden bizonnyal kevesen tudják, hogy egy 
magyar származású pilóta is végigélte egy F-104-es zu
hanását, sőt, nem is egy, hanem két alkalommal.

Több mint egy évtizede, hogy újságíróként Bonn engedé
lyezte kérésemet, hogy a légierő egyik Tornádó-bázisáról 
riportot készíthessek. A megszokott német precizitással 
közölték, mikor kinél jelentkezzem a lechfeldi bázison.

A parancsnokkal történő első beszélgetésem majdnem 
rideg hangú volt. Ismertette az egység történetét, majd 
közölte, mit nyújt, mit kell betartanom. A mellém rendelt 
tiszt udvariasan végigkísért a bázison, mutatott-magyará- 
zott. Megnézhettem a gépeket, majd egy gyakorlatot, 
amihez javasolta a füldugó használatát, hiszen közvetle
nül a beton mellett álltunk, amikor a Tornádók párban el
húztak fölöttünk.

A szemlélődés után ismét fogadott a parancsnok. Me
revsége kissé fölengedett. Szerencsémre megemlítettem 
keresztnevem azonosságát a közeli Augsburgnál Lehel

2. ábra: KarI Schmidt főhadnagy a készenléti állás előtt

vezért megvert, győztes császáréval. Láthatóan érdeklő
dött a történelem iránt, majd amikor felvetettem Hanna 
Reich a reptéren végrehajtott kísérleti repülését, átválto
zott. Egyre jobban belemelegedtünk a Me 163-as és a 
Me 262-es gépek tulajdonságainak taglalásába. Megem
lítette, hogy az építkezéseknél még esetenként találnak 
géproncsokat, hiszen a szövetségesek folyamatosan 
bombázták a repteret, és a bombatölcsérekbe kerültek a 
hasznavehetetlen roncsok. Elhúzódó beszélgetésünk 
közben közölte, van egy meglepetése számomra. Perce
ken belül jelentkezett egy fiatal tiszt, majd jó magyarság
gal bemutatkozott: „Kari Schmidt, a 32. repülőezred fő
hadnagya". A parancsnok ezután közölte, ha óhajtom, a 
főhadnagy ismét végigvisz a bázison.

A főhadnagy elmesélte, hogy szüleit a Dunántúlról telepí
tették ki, akik gyermekkorától nagy figyelmet fordítottak a 
magyar nyelv használatára. Apja is katona volt, így válasz
totta a légierőt. Felvették, megkapta a kiképzést, és végig
repülte a szolgálatban lévő típusokat, így az F-104-est is.

Érthető, hogy érdeklődtem a gép felől, hiszen abban az 
időben hazánkban „özvegycsinálónak”, „halálgépnek” 
nevezték. Nevetve közölte, hogy két alkalommal zuhant 
le ezzel a típussal. Kanadában kapott alapkiképzést, és 
az oktatójával repült, amikor irányíthatatlanná vált a gé
pük. Sérülés nélkül katapultáltak. A másik esetben Né
metország felett leállt a hajtómű. Településen kívül ért föl
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det a gép, de a parancs értelmében, nélküle. Ezt is 
karcolás nélkül úszta meg, s azóta is repül.

A kérdésemre, vajon miért zuhantak le ennyien ezzel a 
típussal, azt válaszolta, hogy szerinte a háború után 
hosszú évek múltak el pilótaképzés nélkül. Nem volt át
menet a gépek között. Az F-104-es kiváló gép, de nehe
zen repülhető. Az átépítések során a náluk használt gé
peket ráadásul át is tervezték, pontosabban feladataik 
számát növelték. Igaz, sok vaskeresztes felségjelű 104- 
es zuhant le, de a repülési órákat tekintve már ez az 
arány nem rossz. Sokat, nagyon sokat repültek, hogy jó 
pilóták legyenek, hiszen keleten ott volt a Szovjetunió és 
az NDK. Az utóbbit nem tartották ellenségnek, éppúgy 
mint bennünket magyarokat sem. A Starfighter kiváló volt 
a maga korában, elrettentő erő egy szovjet agresszió el
len. Elmondta, hogy több barátja meghalt, a hazája, a bé
ke védelmében. Tisztelik az életüket áldozó hősöket. 
Ludger Hölker főhadnagy egy T-33-as géppel zuhant le. 
Megkapta a kiugrási parancsot, de gépe a városra zuhant 
volna, így nem katapultált. Élete árán civileket mentett 
meg. Ma is emlékeznek rá, a bázison utca őrzi nevét.

Megmutatta az egység fennállása óta használt, nagy 
becsben tartott repülőgéptípusok egy-egy példányát, pon
tosan ismertetve, mettől meddig repülték azokat. Önkénte
lenül eszembe jutott saját légierőnk rendszerből kivont gé

peinek szomorú sorsa. Kis séta után bevitt a szimulá
torterembe. Rövid telefonálás után közölte, öltözzem át, és 
irány az Északi-tenger, ellenséges hajókat kell megsemmi
síteni. Remegő térdekkel ültem be, majd számomra hosszú 
idő után némileg tántorogva léptem ki a szimulátorból. A fő
hadnagy megmutatta, mit tud a gép (rácsapás, emelkedés 
stb.). Nevetve mondta, bevetésünk sikeres volt.

Beszélgetésünk végén visszatértem a vele történt két 
rendkívüli eseményre. A miértjükre és arra, hogy mit ér
zett. Szerinte Kanadában valamit elszúrtak, Németor
szágban pedig valószínűleg elkapott egy madarat. Hogy 
mit érzett? Katona, volt, vállalta a veszélyt. Félt, de tudta, 
mit kell tennie, tudta, hogy gépe lakatlan területre zuhan. 
A gép értéke? Hát igen, a 104-es nem olcsó jószág. De 
amikor kinyílt az ernyő, nagy nyugodtságot érzett, kon
centrált, hogy szabályosan, szerencsésen érjen földet.

A főhadnagy büszke volt arra, hogy túlélte a veszély- 
helyzeteket, egyszerűen élete nagy kalandjának tartotta 
azokat. Annyit tett csak hozzá, hogy édesapja a háború 
folyamán gyakorta élte át a halál közelségét, ő pedig 
csak két alkalommal -  mekkora különbség.

Kezet fogtunk, ő ment átöltözni, én pedig tisztelegtem 
a hős pilóták emléke előtt.

Matthaeidesz Konrád

Látogatás repülőbemutatóra
A Forgó Travel iroda szervezésében lehetőség van 2005.08.14-én a Wiener Neustadt Aviatikum,

Bécs Technikai Múzeum
és 2005. 09. 01-04-ig az olaszországi Rivoltóban megrendezendő repülőnap megtekintésére. 

Cím:1184 Budapest, Üllői út 368. Tel.: 297-5312 Tel/fax: 294-3178 
e-mail: forgoi@axelero.hu

Rejtő Ernő -  Vázsonyi Miklós: GÉPPÁR REPÜLÉS
A készülő borító lap jelképes, mert ilyen géppár az életben nem repült, de 
az irodalom és költészet formabontó szárnyalása ezt lehetővé tette.
Rejtő Ernő 86. évében lett szerző. Az ő történetei felölelik a Magyar Kirá
lyi Honvéd Légierő elkeseredett légi és földi harcait a don-kanyari tragédi
ától a visszavonulás minden fázisán, egészen az ausztriai utolsó beveté
sig, ahol Isteni csodával határos módon maradt életben. Csak ötven éves 
bujkálás után vált ismét Rejtő Ernővé, amikor az 1946-os Hadbíróság kö
tél általi halálos ítélete hatályát vesztette. Prózai szövegeit olyan - általa írt 
- versek teszik érdekessé és szemléletessé, melyek az adott harci helyzet 
hangulatát hűen kifejezik.
Vázsonyi Miklós történetei felölelik passzív repülő-pályafutása legérdeke
sebb epizódjait. Mivel aktív korában vezette a repülő gépet, míg passzív 
korában repült ugyan, de csak mint utas! Történetek viszont így is adód
tak szépszámmal. A könyv XIX fejezetből áll: Bevezetés; I. Emlékezzünk, 
hiszen a pokol tornácán álltunk; II. Rejtő géppár indít, kigurul, felszáll; III. 
Doni áttörés, az llovszkojei tragédia; IV. Géppárnak vezér csere. V. Har
cok égen-földön; VI. Eseteim a helikopterekkel; VII. Hullottunk, mint az 
őszi falevél; Vili. A legnagyobb madaramról; IX. Miért is, kiért is harcol
unk?; X. Hadi erkölcsök égen-földön; XI. Nyilas uralom, rémuralom?, XII. 
Terroristák a fedélzeten; XIII. Még magyar légtérben, de meddig?; XIV. 

Életfogytiglan földre ítélve; XV. Utolsó légigyőzelem története; XVI. A hagyományok folytatói; XVII. Stílszerűen: ez 
a harc lesz a végső; XVIII. Mi az, ami még a repüléshez köt?; XIX. Géppár besorol és leszáll. Utószó.

Magánkiadás, Kecskemét. 2005,145 db fotóval, ára 2300 Ft.
Megvásárolható a metró Nagyvárad téri állomásán, a könyves pavilonban, vagy a Kossuth téri állomáson 
a könyvesboltban, valamint a Sas Militaria makettboltban. Ezenkívül 1500 Ft + 800 Ft postaköltség áron te
lefonon megrendelhető az egyik szerzőnél: 06-76-491-620, Vázsonyi Miklós
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A SpaceShipOne 2004. október 29-ei, harmadik „űrugrá
sával” elnyerte a Burt Rután mérnök vezette csoport ré
szére a 10 millió dolláros X-díjat. Az Ansari-feltételek első 
teljesítéséért folyó versenyfutásban az űr elérésére sokfé
le módszerrel próbálkoztak az induló csoportok, a lég
gömb plusz rakéta konstrukciótól a végül is győztes hor
dozórepülőgép és mini-űrrepülőgép összeállításig, amely
nek korai előfutára a 60-as években a B-52-es -  X-15-ös 
páros volt. A Canadian Arrow (Kanadai Nyíl) nevű társa
ság azonban még régebbre nyúlt vissza; az űr peremére 
a jó öreg A-4-es, közismertebb nevén V-2-es rakéta or
rában elhelyezett szilárd töltetű kisebb rakétákkal ellátott 
kabinnal kívántak elérni. A Nyíl még csak az út kezdetén 
jár, az Ontario-tavon elvégzett „Launch Abort”-on van túl, 
de joggal vetődhet fel a kérdés: pár évvel a második világ
háború befejezése után vajon sikerülhetett-e volna A-4- 
es (V-2) rakétával embert az űrbe juttatni?

A második világháború végén

Minden katonai nagy rakéta őséről már többször is beszá
moltunk ebben a folyóiratban. Most csak dióhéjban annyit, 
hogy valóban léteztek olyan német elgondolások, amelyek 
az A-10/A-9-es rakétakomplexummal és annak robbanó
fejével kívánták elérni Amerikát. A világ első interkontinen
tális, ballisztikus rakétájának terve azonban az egyre rom
ló hadihelyzet, a mind erőteljesebbé váló angol-amerikai 
bombázások következtében -  sok más egyéb haditechni
kai elképzeléssel együtt -  örökre papíron maradt. A német 
rakétaszakemberek azonban az utolsó pillanatig dolgoz
tak, és szinte a csodával határos módon, a szovjet csapa
tok közelsége ellenére az A-4B rakéta második példányát 
is elindították 1945. február 17-én a peenemündei 7-es 
számú indítóállásról. Az A-4B szárnyas kivitele volt a V-2- 
esnek, és ennek továbbfejlesztett változata került volna el
ső fokozatként a használni szándékozott A-10-es tetejére. 
Bár ez a szerkezet már alkalmas lett volna a pilótás „űrug
rás” megvalósítására, a fentebb ismertetett okok miatt er
ről már szó sem lehetett; a megtorlással szemben (Vergel
tungswaffe, megtorlófegyver) a tudományos kísérletekre 
már sem idő, sem lehetőség nem állt rendelkezésre.

Egy ötlet, amely megváltoztathatta volna 
az űrhajózás történetét

A második világháború után a Szovjetunió, az Egyesült 
Államok és Nagy-Britannia igényt tartott a német kutatá
sok, kísérletek eredményeire, azokra a szakemberekre, 
akik közreműködtek a V-2-es rakéta létrehozásában. 
Természetesen ők sem az ember űrutazásának megvaló
sítása miatt érdeklődtek a rakéta iránt, hanem az új fegy
vernek a hadrendjükbe való minél korábbi beállítását 
szorgalmazták. A britek léptek először: 1945 végén vég

rehajtották az „Operation Backfire-t” , azaz egy V-2-es 
német műszaki személyzet segítségével végrehajtott in
dítását, vizsgálatát. Ezzel részükről le is tudták a dolgot, 
ellentétben a háború eredményeképpen létrejött két szu
perhatalommal, akik továbbra is felhasználták a németek 
szolgáltatta információkat saját rakétáik elkészítéséhez.

1946. december 23-án a British Interplanetary Society 
(Brit Bolygóközi Társaság) két szakembere azonban olyan 
ötlettel állt elő, amely alapjaiban változtathatta volna meg 
az űrhajózás történetét. R. Smith és H. Ross tanulmányá
ban -  egy tonna robbanóanyag helyett -  ember juthatott 
volna a világűrbe a V-2-es rakéta orrába helyezett kabin
ban, amely pár percnyi önálló repülés után ejtőernyővel 
tért volna vissza a Földre. Az űrutas rövid ideig a súlytalan
ság érzését is megtapasztalhatta volna. Sajnálatos módon 
az indítvány nem kapta meg a szükséges támogatást, mi
vel Nagy-Britannia újjáépítése a rendelkezésre álló forrá
sokat maximálisan igénybe vette, a tudományos célú űrre
pülés nem kaphatott előkelő helyet az elosztási listán, kü
lönösen nem a katonai fejlesztésekkel szemben.

Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA azonban szinte 
teljes egészében megvalósította a két angol terveit az
1961-ben végrehajtott két szuborbitális űrrepüléssel. A 
V-2-es tökéletesített változata, a Redstone rakéta lendí
tette az űrbe Alan Shepard és Virgil Grissom Mercury űr
hajóit, melyek negyedórás út után ejtőernyővel ereszked
tek le az Atlanti-óceán vizére.

Legendák és a VR-190-es terv

A Szovjetunió űrhajói ekkor már régen az orbitális pályá
kat járták. A médiumok jól érzékelhető lekicsinyléssel 
„méltatták" az amerikai erőfeszítéseket, az „űrugrásokat”, 
bolhányi méretűre zsugorítva azokat a gigantikus, szoci
alista teljesítményekkel szemben.
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Természetesen a Szovjetunió is a nagy rakéták gyors 
megteremtésén fáradozott a második világháború befeje
zése után (lásd a Haditechnika korábbi számait: „A szovjet 
űrkutatás kulisszatitkai” sorozatot). A német V-2-es „szov- 
jetesítése” R-1, majd megnövelt mérettel R-2-es néven 
elvileg lehetővé tette volna a pilótás, ballisztikus űrrepü
lést. Ilyen típusú kísérlet tervéről először egy 1987-es el
mosódott, kis rajz számol be; igaz, egyszerre két, egymás
sal szemben elhelyezett embert juttattak volna az űrbe.

Nemsokára egy kétségtelenül a fantázia világába tarto
zó történet látott napvilágot, mely szerint egy szovjet piló
ta V-2-essel már tett űrutazást jóval Gagarin előtt. A „le
gendás” pilóta Szergej Anohin volt, aki 1945-ben megis
merkedhetett a sugárhajtású repüléssel, majd a MiG-15- 
ös és MiG-19-es repülőgépek berepülőpilótájaként, az 
1966 májusától a szovjet mérnök-kozmonauták Holdra 
készülő csoportjának lett a vezetője. „Mindössze” ennyi 
kapcsolata volt az űrhajózással, de azonnal „előléptették” 
Gagarin elődjévé.

Tyihonravov elképzelése és a jelentés

Érdekes részletekről lebbenti fel a fátylat a Novosztyi 
Koszmonavtiki 2003/8-as számában megjelent cikk, 
amely Mihail Tyihonravovnak, a szovjet rakétaépítés 
egyik úttörőjének korai munkásságáról számol be.

Tyihonravov a 40-es évek közepén felsőlégköri rakéták 
tervezési problémáival foglalkozott. Szergej Pavlovics 
Koroljovval, a későbbi főkonstruktőrrel szoros együttmű
ködést alakított ki, és tevékenyen részt vett az első mű

2. ábra: A kanadai nemzeti színekben egy profi űrhajós is 
található: az amerikai űrrepülőgép-programra feladatszak
értői (PS) kiképzésben részesült Jaroszlav Pusztovij ukrán 
űrhajós, aki a repült Leonyid Kadenjuknak volt a tartaléka 
(Canadian Arrow)

hold, az első űrhajók, valamint sok más űrszonda megal
kotásában.

1946 nyarán Tyihonravov elérkezettnek látta az időt, 
hogy előálljon az ember (200 km magasságig történő) űr
repülésének tervével. N. Csernisev kollégájával közösen 
elkészítette javaslatát „Az ember kozmoszba történő re
pülésének megvalósíthatóságáról” , és Mihail Hrunyicsev 
(a Szovjetunió akkori légügyi minisztere) segítségével 
közvetlenül Sztálinnak juttatta el.

Részlet Hrunyicsev 1946. június 20-ai „Tyihonravov és 
Csernisev az ember 100-150 km magasságba repülésé
hez szolgáló rakéta létrehozásáról szóló javaslatának 
megvizsgálásáról” című, Joszif Sztálinnak tett jelentésé
ből: ....az Ön megbízásából áttekintettem a Tyihonravov
és Csernisev elvtársak által vezetett mérnökcsoport ja
vaslatát egy olyan rakéta megalkotására, amely 100-150 
km magasságra biztosítja 2 ember repülését. A javaslat 
megvizsgálására létrehoztam egy szakértői bizottságot a 
CAGI helyettes vezetőjének, Hrisztyianovics elvtársnak 
az elnökletével. A bizottság pozitív következtetésre jutott 
a mérnökcsoport által javasolt ötlet vonatkozásában. 
Ezenkívül a javaslatot másodszor is megvizsgáltattam a 
légiipari, a hadiipari és az elektronikai minisztériumok 
szakértőivel...”

A szakértői bizottság következtetései meglehetősen re
ményt keltőek voltak. A javasolt rakéta a német V-2-es 
rakétán alapult, de a rakétatest hosszabb volt, egy her
metikusan zárt kabinnal a tetején a pilóták és a műszerek 
számára. A megnövelt hajtóanyagtartályok egy tonnával 
több tüzelőanyagot tartalmaztak a V-2-nél használt 8 
tonnával szemben. A rakéta repülése technikailag lehet-

3. ábra: Az „Operation Backfire" kísérlethez előkészített 
V-2-es rakéta (A4/V2 resource site)
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4. ábra: A pilótás A-4B (A-9) változat makettje (World War 
II hobby)

6. ábra: R. Smith rajza a pilótás V-2-esről. Az űrutas a ra
kéta orrában lévő hermetikus kabinban látható

séges volt, és a rendelkezésünkre álló információk sze
rint Németországban a hasonló típusú rakéták 30 km-es 
magasságot értek el.

Problémák és a szükséges javítások, fejlesztések

A jelentés kitért a felmerülő problémák megtárgyalására 
is. Nem vizsgálták, nem vizsgálhatták meg a rakéták in
dításának jelentős műszaki-technikai problémáit, a her
metikus kabinok rakéta nélküli leszállását, a repülést irá
nyító, különféle automatikus berendezések működését, a 
hajtóművek leválasztását a rakétáról a leszállás megkez
désének pillanatában stb.

A szakértők következtetéseiből kiindulva Hrunyicsev java
solta ....elvégezni a szükséges számításokat, tervezési és
konstrukciós munkákat, létrehozni egy olyan tervezőirodát 
annál a gyárnál (üzemnél), amelyet a folyékony hajtóanya
gú hajtóművek sorozatgyártására terveztek a (szovjet) V-2 
számára. Ha lehetséges, akkor célszerűnek tűnik tanulmá
nyozni a V-2 kipróbálásával összefüggő összes munkát, 
amelyeket Németországban végeztek el a rakétafejlesztés 
kezdetétől. Célszerűnek tartom a próbapadokon történő el
ső kísérleteket, a pilóták nélküli csak műszeres repüléseket 
Németországban elvégezni, mivel ott megvannak azok a 
feltételek, amelyek ezekhez a munkákhoz szükségesek.”

Ajelentés további részében Hrunyicsev a következőket 
írja: „A hermetikus kabinok elkészítésével, gyártásával a 
Légiipari Minisztériumot, a 10-15 db -  a Tyihonravov elv
társ által vezetett tervezőiroda által megváltoztatott -  V-2 
rakétatest elkészítésével, gyártásával a Hadiipari Minisz
tériumot mint fővállalkozó minisztériumot és mint a V-2 
rakéták készítésének fő minisztériumát kellene megbízni. 
Ugyancsak erre a minisztériumra bízhatnák az indítóáll
vány létrehozását, amelyen majd a rakéták indítási kísér
leteit végrehajthatják. A tervezőiroda által megrendelt 
mérőberendezések terveit és elkészítését egy sor más 
minisztériumra kell bízni.”

Hrunyicsev egyidejűleg jelentette, hogy „a levélben, 
amelyet az Ön nevére címzett Tyihonravov és Csernyi- 
sev elvtársak a tervezett magassági rakétáknak az 
építési határidejét közel 1 évre becsülték, a teljes 
anyag áttekintése után a szerzők már kb. 2 éves határ
időt jelöltek meg. Meg kell jegyeznem, hogy a kétéves 
határidő is minimálisnak és rendkívül feszítettnek 
mondható. A Tyihonravov elvtárs által vezetett mér
nökcsoport saját mérnöki tapasztalattal ezen a terüle
ten nem rendelkezik, kivéve Tyihonravov elvtársat, aki
nek már van a sugárhajtású technikában kísérleti ta
pasztalata. A tervezett iroda létrehozásakor ezt a cso
portot meg kell erősíteni több, nagy tapasztalattal ren
delkező szakemberrel.
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8b. ábra: Szovjet tervek a német V-2-es rakéta szovjet fejlesztésű változataira építve (Flieger Revue, 1987/8.)
1. Hermetikus kabin, 2. Műszerek, berendezések, 3. Ejtőernyőrendszer, 4. Fékező és stabilizáló táblák, 5. Stabilizáló fúvókák 
6. Rotor, 7. Fékezőhajtóművek

Ha Ön egyetért a magassági rakéták és a tervezőiroda 
létrehozásával a Légiipari Minisztérium üzemeiben, ké
rem jóváhagyni a csatolt tervet a Szovjetunió Miniszterta
nácsának határozatához.”

Tehát az ember repülésének terve minden kétséget kizá
róan eljutott a Gazdához (Sztálin beceneve), és minden va
lószínűség szerint felkeltette az érdeklődését, annak ellené

re, hogy a fél ország romokban hevert, és még nem szűnt 
meg az élelmiszerek és a legszükségesebb létfenntartási 
eszközök „megvásárlásához” szükséges jegyrendszer.

Már megkezdődött a hidegháború, tehát a rakétát első
sorban katonai célokra kellett alkalmazni. Ezek voltak 
azok az indokok, amelyek a végső döntés meghozatalára 
késztették Sztálint.
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7. ábra: A VR-190-es szovjet terv. Két űrutas foglal helyet 
a kabinban, egymással szemben. A V-2-es rakéta 100 és 
200 km közötti magasságba emelte volna (Zagadki zvezd- 
nih osztrovov, 1987.)

8a. ábra: Szovjet tervek a német V-2-es rakéta szovjet fej
lesztésű változataira építve (Flieger Revue, 1987/8.)



Sztálin halála előtt 20 nappal aláírta...

Vajon mivel tudta a Tyihonravov-féle fantasztikus terv 
megfogni a Gazdát? Talán azzal, hogy a 200 km-es ma
gasságra repülő rakéta fejlesztése lehetővé tette volna, 
hogy létrehozzák, kipróbálják és hadrendbe állítsák a 
200-1500 km-es távolságra repülő R -1 , R-2 és R-5 bal
lisztikus rakétákat, ellensúlyozva az Egyesült Államok 
kétségtelen légi fölényét.

1953. február 13-án, húsz nappal halála előtt Joszif 
Sztálin aláírta azt a dokumentumot, amely évtizedekre 
meghatározta a nagy távolságra juttatható rakéták fej
lesztését (R—7), amelyek a szovjet és orosz űrhajózás 
igáslovaivá váltak.

A jóváhagyás ellenére Tyihonravov ötlete nem valósult 
meg. Ő viszont már az ötvenes években visszatért a pi
lóta nélküli és pilótás űrrepülések kérdéseihez, és némi 
gyógyírt jelenthetett számára az, amikor elkezdték meg
valósítani javaslatait az első szputnyik, majd a Vosztok 
űrhajók repüléseinél. Ma már csak találgatni lehet, hogy 
milyen forradalmat válthatott volna ki, és milyen változá

sokat indíthatott volna el a Sztálin által is támogatott ja
vaslat, de az 50-es években az ember űrrepülése még túl 
korai lett volna.

Felhasznált irodalom

Novosztyi Koszmonavtiki, 2003/8. Fordította: dr. Horváth 
András.

Canadian Arrow honlap -  http://www.canadianarrow.- 
com/

A Manned V 2 -  http://www.geocities.com/-
CapeCanaveral/Launchpad/6133/mannedv2.html 

A4/V2 resource site: „Operation Backfire V -2 ” 
- http://www.v2rocket.com/start/makeup/backfire.html 

World War II hobby -  http://www.hobbytek-idc.- 
co.kr/m200/worldwar2/worldwar2.html

Schuminszky Nándor

Új utak -  a NASA újraformálódó űrprogramjának hatására 
megváltoznak a prioritások II. rész

A Columbia űrrepülőgép tragédiájának kivizsgálása 
nyomán megszületett a döntés: az Egyesült Államok
nak folytatnia kell a fejlesztési és kutatási munkálato
kat a következő generációs űrhajó megépítéséhez. 
Az Orbitális Űrrepülőgép (OSP), valamint a technoló
giai megoldásokat demonstráló eszközök segíteni 
fogják ezt a fejlesztést.

Kapszula jellegű OSP

2003 márciusának elején találkozón vett részt az Apollo- 
program öt egykori menedzsere, hogy megvitassa egy 
kapszula jellegű OSP megépítésének fejlesztési lehető
ségeit, szemben a szárnyakkal felszerelt űrrepülőgép, il
letve az emelő test koncepcióval.

Elképzeléseik négyszemélyes visszatérő űreszközre 
(CRV) vonatkoztak, szervizmodul nélküli, leváló hajtómű
rendszerű megoldásban. A nagyobb méretű kapszula a 
hozzá csatolt szervizmodullal már hét űrhajós kiszolgálá
sát is lehetővé tenné. A tanulmány foglalkozott személy- 
szállító űreszközzel (CTV) is, az eredeti Apollo parancs
noki modul és a hozzácsatolt műszaki egység átdolgozá
sával. Mindezen elképzelések megvalósítása a már meg
lévő, korszerű anyagok és rendszerek integrálásával tör
ténne. A csoport következtetése szerint a kapszula jelle
gű OSP valamennyi vonatkozásban megfelel az 1-es 
szint elvárásrendszerének a CRV és a CTV vonatkozá
sában. A javaslatok ellenére, melyek szerint alaposabb 
és részletesebb kidolgozásra lenne szükség, a NASA 
semmiféle további lépést nem tervez a tanulmánnyal 
kapcsolatban, mindössze megkeresi a lehetséges szer
ződő feleket az elkészült munka egy példányával. A je
lentés emellett megfelelő sajtó- és médiatámogatásban 
is részesül.

Ipari jellegű információk

2003. március 6-án a NASA nyilvánosságra hozta rész
leteiben is az Információkérés az OSP stratégiájára vo
natkozó különböző megoldások vonatkozásában című 
felhívást. A felkérés a Védelmi Minisztériumtól érkezett 
és a vele szerződési kapcsolatban lévő vállalatokhoz 
irányult.

A dokumentum nyilvánvalóvá tette, hogy a kormányzat 
(NASA) rugalmas magatartást tanúsít egyetlen vagy akár 
egy egész csoport kivitelező kiválasztásával kapcsolat
ban. Még arra is lehetőség van, hogy az OSP-program- 
ban kiválasztott közreműködők esetleg csak az ellenőr
zést és a tesztkísérleteket végzik el, míg a végleges űr
eszközt másik vállalat(csoport) gyártja.

Költségvetés

Két nappal később, március nyolcadikán, az Űrkutatási 
és Űrhajózási Albizottság kiadta az első jelentést a kong
resszus számára a NASA ISTP (Integrált Űrszállítási 
Rendszer Terv) kezdeményezéséről, mivel az elképzelé
sek érintették a 2003-as költségvetési tételeket. Az albi
zottság tagjai lehetőséget kaptak rá, hogy szóban is ki
fejtsék általánosságban véleményüket az OSP-ről és az 
ISTP-ről. A legtöbb hozzászólás azonban jóval túlmuta
tott egyszerű véleménynyilvánításon.

A jelentés első része beszámol azokról az okokról, ami
ért a NASA számos programját beszüntette az utóbbi két 
évtizedben: az X-33 túlmutatott az akkoriban rendelke
zésre álló technológiai kapacitáson; az X-34 esetében a 
várható eredmények nem álltak összhangban a program 
fejlesztési költségeivel; míg az X-38 úgy tűnt, túlságosan 
is csak a CRV-koncepcióra fókuszál.
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A tagok bírálták az ISTP megbízhatóságát, az űrrepü
lőgépekkel kapcsolatos tapasztalatokból kiindulva, illetve 
kétségeket fogalmaztak meg az új OSP megépítésével 
kapcsolatban a szűkülő anyagi támogatások fényében. A 
NASA-t súlyos bírálat érte a költségvetési problémákból 
adódó lépése, az X-38 CRV-program leállítása miatt, hi
szen alig három évvel később előálltak az OSP megépí
tésére vonatkozó elképzeléssel, mely pontosan ugyanazt 
a Nemzetközi Űrállomást látná el CRV-feladatokkal, 
amelyre eredetileg az X-38-ast is tervezték (azonban je
lentősen magasabb költséggel, mint az X-38-as tette vol
na). A hivatal további súlyos kritikákat fogalmazott meg a 
korábbi programok leállítása miatt is, mint amilyen pl. az 
X-33/Venture Star és a hordozórakéták új generációjá
nak kifejlesztésére indult kezdeményezés (SPL) volt. „Az 
amerikai állampolgárok igen keveset láttak viszont befek
tetéseikből.”

Ugyanezek a képviselők arra is rávilágítottak, hogy a 
NASA-nak a költségvetése alapján meg lett volna a le
hetősége az elmúlt öt évben is, hogy megépítse az OSP 
koncepciójának megfelelő űreszközt, azonban nem tet
te, s amikor 2002 novemberében a NASA meghirdette 
az ISTP-programot, semmiféle elvárást nem fogalma
zott meg arra vonatkozóan, hogyan is nézzen ki az új 
űrhajó, milyen paraméterekkel rendelkezzen, s miként 
működjön.

A NASA főtisztviselője, Fred Gregory védekezéskép
pen kijelentette, hogy az X-38 túlságosan is a mentőűr
hajó koncepcióra épült, míg az új orbitális űrrepülőgép 
egyaránt elláthat mentő és személyszállító feladatokat is. 
Azt is állította, hogy a pénzmegtakarítás nem a legfonto
sabb tényező az ISTP/OSP-programnál, mely a Nemzet
közi Űrállomás személyzetének biztonságos menekülé
sét, illetve feljuttatását hivatott megvalósítani. Gregory 
rámutatott, hogy a Nemzetközi Űrállomás a NASA egyet
len favorizált emberes űrprogramja, s várhatóan legalább 
2012-ig működőképes marad.

A NASA-val szemben kifogásként hozták fel, hogy az 
OSP üzemeltetéséhez korszerű hordozórakétákat 
(EELV) kell majd bérelni kereskedelmi áron, s mindez az
zal fenyeget, hogy az OSP üzemeltetése még a jelenleg 
használt űrsiklóflottánál is többe fog kerülni. Válaszában 
a NASA kihangsúlyozta, hogy valamennyi embert szállító 
űrhajó, beleértve az űrrepülőgép-rendszert is, korszerű 
hordozórakéták használatán alapszik, s ezek megfelelő 
biztonsági paraméterekkel rendelkeznek emberek szállí
tására.

Előrelépések

A NASA három, egyenként 45 millió dolláros megbízást 
adott ki a Lockheed Martin, a Boeing és a Northrop/Or- 
bital Sciences részére tanulmányok elkészítésére. A há
rom szerződő félnek részletesen ki kell dolgoznia a saját 
OSP-verzióját. A tervek elkészülte után a NASA megha
tározza a rendszerrel szemben támasztott követelménye
ket, ezután megszülethet a döntés a teljes léptékű fej
lesztés megindítására.

A NASA 750 millió dollárt költ 2003 és 2006 között a kü
lönböző technológiai fejlesztések demonstrálására. A le
hetséges OSP-technológiákat az X-37-es kísérleti űrre
pülőgéppel kívánják tesztelni.

A NASA költségvetési terveiben 4 milliárd dollár szere
pel az OSP megépítésére 2003 és 2008 között, miköz
ben a teljes bekerülési költséget 9 és 13 milliárd dollár 
közé teszik, azonban ez az összeg még növekedhet, at
tól függően, véglegesen melyik változat mellett döntenek.

Korszerű hordozórakéták

2003 júliusában a Boeing kivonta a kereskedelmi célú 
műholdfelbocsátások piacáról a Delta-IV korszerű, mo
dulrendszerű hordozórakétáját (EELV), meghagyva a 
pusztán katonai célú alkalmazások számára. Egy héttel 
később a Delta-IV tíz startlehetőséget vesztett el, alul
maradva a tárgyalásokon a rivális Lockheed Martin 
Atlas-V rakétájával szemben. Eközben a Boeing bünte
tést kapott a légierőtől, mert eltulajdonította a Lockheed 
Martin 25 000 oldalas, Buy-1 nevet viselő, az EELV hor
dozórakéta fejlesztésére vonatkozó dokumentumgyűjte
ményét.

1. ábra: A Delta és az Atlas hordozórakéták az első számú 
esélyesek az OSP felépítésére a Nemzetköri Űrállomás
hoz, amellyel akár kilenc hónapot is tölthet összekapcsolva. 
A képen egy Atlas V rakéta startja látható a légierő floridai 
bázisáról, 2003. július 17-én, amint a Rainbow-1 mestersé
ges holdat juttatja pályára
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A büntetés következtében a Boeing nagyjából 1 milliárd 
dollár értékű üzleti megrendeléstől esett el, s így az átke
rült a Lockheed Martinhoz. Ráadásul a Boeingot az a ve
szély is fenyegeti, hogy a Delta-IV teljesen kikerül a for
galomból, hiszen a légierő dönthet úgy is, hogy valami
lyen szempontból ez a hordozórakéta nem felel meg neki.

A légierő kijelentette, elvárják, hogy a Boeing kövessen 
el mindent annak érdekében, hogy hasonló incidens ne 
fordulhasson elő a Buy-4 dokumentum kapcsán, mely a 
katonai műholdak következő nemzedékét orbitális pályá
ra juttató hordozórakétákra vonatkozik.

Az orbitális űrrepülőgép fejlesztésének gyorsítása

2003. június 28-án a NASA nyilvánosságra hozta az Elő
zetes észrevételek az orbitális űrrepülőgép tervezése, ki- 
fejlesztése és működtetése vonatkozásában című doku
mentumot. E szerint célszerű a végleges kivitelezőt abból 
a hármas csoportból kiválasztani, melynek tagjai már ed
dig is tanulmányozták az OSP megvalósításának lehető
ségét.

Egyéb vállalat meghívását nem tervezik a végleges 
döntés meghozatala előtt. A dokumentum leszögezi, a 
NASA-nak fel kell gyorsítani az OSP fejlesztését, át kell 
ütemeznie azt, így az OSP mentőűrhajónak 2008-ban, az 
OSP szállító űrhajójának 2010-ben üzemképesnek kell 
lennie.

A döntés a versenyhelyzet leszűkítésére megfelel a 
FAR 6.302-2 számú ajánlásnak, melynek része a 10 
USC 2304©(2) cikkely, miszerint amennyiben az űrhiva
tal, sürgető helyzete miatt, azonnali döntés meghoza
talára kényszerül, és a kialakult helyzetet a kormányzat is 
hasonlóképpen ítéli meg, akkor az űrhivatalnak lehetősé
gében áll, hogy korlátozza a versenyben részt vevő felek

számát, akik kidolgozzák az előtanulmányokat, s a szer
ződést megkötő üzlettársat is közülük kell választani. A 
Columbia űrrepülőgép elvesztése és a megmaradt űrre
pülőgépes flotta használati idejének korlátozása ezt a 
helyzetet eredményezte a NASA számára.

2. ábra: A Lockheed Martin a NASA-val közösen dolgozik 
az OSP koncepciójának kialakításán. A művészi ábrázolá
son ezek közül kettő látható

A rendszerterv áttekintése

Az OSP rendszerterveinek áttekintését 2003 szeptembe
rében fejezték be. A NASA által vezetett, a lehetséges 
szerződő felekkel közösen végzett munka a 2003 febru
árjában kiadott 1. szint követelményrendszerén alapult. 
Az elemzés során meghatározták azokat a követelmé
nyeket is, melyeket az OSP technikai dokumentációinak 
tartalmaznia kell majd az orbitális űrrepülőgép, a korsze
rű hordozórakéta-rendszer megbízhatóságáról, biztonsá
gosságáról és üzemeltethetőségéről.

Az áttekintés során meghatározták a 2. szint követel
ményrendszerét. Ez útmutatásokat tartalmaz a bizton
ságra, a kilövés körülményeire, a kényszerleszállásra, a 
személyszállításra, a kilövések gyakoriságára és a repü
lések hosszára, illetve a hasznos teherrel és a Nemzet
közi Űrállomáson történő dokkolási módszerrel kapcso
latban.

A 2. szint követelményrendszere tartalmazza a sze
mélyzetre ható terhelés limitjét mind a fellövés, mind a 
visszatérés során, a személyzet egészségi állapotának 
monitorozását, a Földdel és a Nemzetközi Űrállomással 
való kapcsolattartást. Számos dokumentumot is tartal
maz, melyek egészen pontosan leírják, hogy a szerződő 
felek hogyan léphetnek tovább erről a pontról.

A 2. szint követelményrendszere

A 2. szint követelményrendszere a legénység biztonsá
gán és a repülés bármelyik fázisában való menekülési
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lehetőségen alapul. A működés során egyetlen egy hiba 
sem fordulhat elő, nemhogy kettő, mely a személyzet 
életébe kerülne, számukra gyors menekülési lehetősé
get kell biztosítani a fedélzetről a kilövőálláson is. Ha a 
repülés során következne be súlyos hiba, a legénység
nek el kell hagynia az űrrepülőgépet akár katapultülés, 
akár mentőkapszula segítségével. A legénység túlélése 
elsődleges fontosságú szempont még akkor is, ha az 
OSP elveszik.

A nemzetközi űrállomással összekapcsolt állapotban 
az OSP-nek biztosítania kell -  adott esetben -  a herme- 
tizált menekülési lehetőséget legalább 12 órán át. Vész
helyzetben, amennyiben a személyzetnek el kell szigetel
nie magát az űrállomástól, s az OSP fedélzetére kell lép
nie, annak három percen belül kell megtörténnie. Az űrál
lomástól való elszigetelődést követően további 10 percen 
belül végbe kell mennie a szétkapcsolódásnak. A vész
helyzetben való szétkapcsolódás nem okozhat kárt sem 
az űrállomásban, sem a hozzá kapcsolódó egyéb beren
dezésekben.

Az új űrhajó nem teszi lehetővé, hogy fedélzetéről az 
űrhajósok közvetlenül kilépjenek a világűrbe, azonban a 
külső felületén elhelyezett kapaszkodók megkönnyítik 
munkájukat, amikor az űrállomásról végrehajtott űrséta 
során az OSP borítását kell vizsgálniuk.

Az űrállomás személyzetének jelenleg bevett gyakorla
ti munkáját figyelembe véve, évi négy orbitális űrrepülő- 
gépes út szükségeltetik az űrbázis személyzetcseréinek 
végrehajtására.

A rendszerterv 2003 novemberére elkészült áttekintése 
meghatározza azt az időpontot is, amikorra a 3. szint kö
vetelményrendszerének el kell készülnie. A NASA meg
kereste az általa választott lehetséges szerződő feleket, 
azzal a tájékoztatóval, hogy a végleges döntés 2004 vé
ge előtt megszületik.

Technológiai támogatások

Miközben az OSP tényleges megvalósításáról lassan 
megszületik a döntés, és kiválasztásra kerül az első szá
mú szerződő fél, számos új technológiai megoldás, vala
mint kísérleti repülőtestek kipróbálása folyik ezzel párhu
zamosan. Ezek a következők:

Menekülés a startasztalról

Amikor az OSP kifejlesztésre kerül, a legénység valószí
nűleg egy katapultálható személyzetmenekítő modulban 
(OEM) helyezkedik majd el. Ha esetleg az indításkor kö
vetkezne be hiba, a OEM biztonságban elszállítja a le
génységet, akkora sebességgel és olyan távolságra, 
hogy az esetlegesen felrobbanó hajtóanyag tűzgolyója 
és a kirepülő törmelékfelhő már ne tehessen benne kárt. 
A személyzeti kapszula (CC) ezután sima, ejtőernyős le
szállást hajt végre.

Az OSP-program fejlesztésének egyik kulcseleme lesz 
a startasztalról való menekülés demonstrálására (PAD) 
végrehajtandó hét kísérletből álló sorozat a CEM-mel. A 
NASA és a Lockheed Martin kidolgozta mindazokat az el
várásokat, melyeknek a végrehajtandó teszteknek meg 
kell felelniük, beleértve annak szükségszerű bizonyítá
sát, hogy az OSP személyzete biztonsággal menekíthető 
az alkalmazandó korszerű hordozórakétáról (EELV) an
nak hibája során. A siker igazolása a start körülményei 
közepette bekövetkező hiba esetén a biztos menekülés
nek, alapvető fontosságú annak bizonyítására, hogy az 
OSP képes pilótás repülések végrehajtására.

2003. november 20-án a NASA egy 53 millió dolláros 
szerződés keretében megbízta a Lockheed Martint, fej
lesszen ki egy újrafelhasználható, a startasztalról mene
külést lehetővé tévő kísérleti berendezést. A PAD beren
dezés hozzávetőlegesen 11 méter hosszú lesz, 3-5 mé
ter átmérőjű. Acélmaggal és üvegszállal erősített külső 
burkolattal rendelkezik majd. A CEM-ben két ülés lesz 
elöl, ezekben két, teljes műszerezettséggel felszerelt em
beri bábu foglal helyet, s mérik a startasztal vészhelyzet
ben történő elhagyása során rájuk ható erőket, gyorsulá
sokat, végső célként bizonyítva, hogy a legénység túlél
heti mindezt.

Bár még nincs döntés az OSP konkrét külső kinézeté
re és konfigurációjára, a Lockheed Martin hozzálátott a 
tesztsorozat lebonyolításához, egy magstruktúrát alkal
mazva, mely a későbbiekben beépíthető lesz majd az 
OSP-be, ha majd megszületik a végleges döntés a felépí
téséről.

A tesztek alkalmával a NASA Bantam nevű, kis teljesít
ményű hordozórakéta-programja számára kifejlesztett 
hajtómű négy példányát építik majd be a kísérleti eszköz
be. A motorok etanolt égetnek folyékony oxigénnel, s 
mindegyikük 25 000 kg tolóerőt ad. Amint az eszköz kö
zelít repülésének legmagasabb pontja felé, egy kicsiny 
ejtőernyő nyílik ki, hogy stabilizálja és lassítsa a menekü
lőegység repülését. 1700 méter magasban nyit ki a 7500 
négyzetméteres főernyő, ez lassítja le az ereszkedést és 
lehetővé teszi a biztonságos földet érést. A jelenlegi ter
vek az X-38 számára kifejlesztett ejtőernyő felhasználá
sát célozzák a CRV kísérleti berendezés tesztelésekor.

A PAD meghajtórendszerének tesztjei 2003-ban kez
dődtek el a NASA Stennis Űrközpontjában, az egybeépí
tett hajtóműházzal pedig 2004 elején. A tényleges, a 
startasztalról történő menekülési kísérletsorozatot 2005 
áprilisában tervezik megkezdeni. Egy-egy kísérletre há
romhavonta kerülne sor, egészen 2006 októberéig. Vala
mennyi tesztrepülés a White Sands-i rakétakísérleti köz
pontban, Új-Mexikóban zajlana.

Az első két kísérleti repülés alkalmával az eltávolodási 
sebességre és a fellépő gyorsulásra koncentrálnak, en
nek során a kísérleti eszköz az indítóállványon fog állni, 
startra készen. A későbbi kísérletek során már a teljes 
OSP-konfigurációt használják, beleértve a személyzeti 
üléseket és a személyzet életfenntartását biztosító rend
szereket is.
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5. ábra: Az autonóm űrrandevú-technotógia demonstrálásá
ra (DART) elkészítendő kísérleti űreszköz azokat a megol
dásokat hivatott tesztelni, melyek a világűrben történő hely
meghatározás és dokkolás végrehajtásához szükségesek.
A DART-küldetés abból a szempontból lesz különleges, 
hogy minden manővert automatikusan hajtanak majd vég
re, nem lesz asztronauta a fedélzeten a műveletek kontrol
lálására, valamennyi lépést számítógépek irányítják. Az el
képzelést az Orbital Science Corporation dolgozta ki, a 
DART berendezés maga pedig egy Pegasus rakéta csú
csáról indul majd, hogy teszteljék általa a manőverezési ké
pességeket és a kapcsolattartás technikai megoldásait egy 
stacionárius mesterséges hold és az őt megközelítő 
kísérleti eszköz között

szimulálására. Ezt követően a kísérleti eszközt vissza
szállították a Boeing központi telepére, ahol a légkörben 
végrehajtandó kísérletek végrehajtásához szükséges to
vábbi szerkezeti szereléseket végzik el. A tesztek során 
az X-37-est egy B-52-es szárnya alól bocsátják útjára 15 
km-es magasságból, ezután a kísérleti eszköz olyan le
szállási pályát követ, mely a lehető leginkább hasonlít az 
OSP közelítési pályájához. Az öt közelítési és leszállási 
kísérletből álló sorozat 2004 nyarán kezdődött.

A második X-37-es eszköz orbitális kísérletekhez ké
szül, képes lesz űrszállítási és -kutatási feladatokat ellát
ni, visszatérni és szabályos leszállást végezni. Az orbitá
lis eszköz akár kilenc hónapos Föld körüli tevékenységre 
is képes lesz. Az első orbitális repülést 2006 nyarára ter
vezik.

Az orbitális példány 5 tonnás starttömeggel rendelke
zik, s korszerű hordozórakéta viszi Föld körüli pályára. 
Körülbelül 9 méter hosszú lesz és 5 méter széles szárny- 
fesztávolsággal rendelkezik majd. Kicsiny rakteret is épí
tenek testébe a kísérleti berendezések elhelyezésére.

Az X-37-est az OSP-hez szükséges kulcstechnológiák 
tesztelésére fogják használni, beleértve a továbbfejlesz
tett irányítási, navigációs, ellenőrzési és hővédelmi rend
szereket, a magas hőmérsékleten üzemelő szerkezeti 
elemeket, az újrafelhasználás következtében fellépő 
anyagfáradást, a hővédő pajzsot és a belépőéleket. Az 
orbitális kísérleti eszköz demonstrálni fogja az autonóm 
űrrepülést, a visszatérést és a leszállást.

Az X-37-es kísérleti eszköz

Az X-37-es kísérleti eszköz kifejlesztése 1999 júliusában 
kezdődött, mikor a Boeing egy négyéves, a NASA-val 
folytatott együttműködési program keretében hozzákez
dett a munkálatokhoz. A berendezés a légierő X-40A mo
delljének 120%-os mértékben megnövelt változata.

Annak megakadályozására, hogy minimalizálják az 
X-37-es leszálláshoz közelítő és leszállást végző kísérle
ti eszköz elvesztésének kockázatát, az X-40A-t, az 
X-37-es elődjét 7 alkalommal bocsátották szabad repü
lésre egy Chinok helikopterről 2001 folyamán. Valameny- 
nyi ejtési kísérlet sikeres volt.

2002. november 20-án a Boeing sikeresen pályázott 
egy 301 millió dolláros megbízásra, így elnyerte a szer
ződést két darab, személyzet nélküli X-37-es kísérleti re
pülőeszköz megépítésére. A két megépítésre kerülő 
X-37-es segíteni fogja az OSP fejlesztési programját. Az 
első X-37-es leszálláshoz közelítő és leszállást végző kí
sérleti eszköz szerkezeti tesztjeire 2003. július 24-től ke
rült sor.

A földi tesztek során nyomás alá helyezték a berende
zést, a repülési körülmények közepette fellépő terhelések

Technológiai demonstrátor

Az autonóm űrrandevú-technológia demonstrálására 
(DART) készülő kísérleti űreszközt arra tervezték, hogy 
automata űrrandevú-technológiákat teszteljenek, melyek 
aztán az OSP-hez igazíthatok. A pilóta nélküli űreszköz 
lesz a NASA első olyan kísérleti berendezése, mely teljes 
egészében önálló űrrandevú-technológiákat alkalmaz.

A DART űreszközt az Orbital Sciences fejleszti majd ki, 
abból a célból, hogy a számítógéppel vezérelt autonóm 
űrrandevúrendszert orbitális pályán teszteljék. 2004-ben 
a DART egy L-1011 jelű szállítógépről indított Pegasus 
rakéta csúcsáról startol 17 km-es magasságban a Csen
des-óceán felett. Amikor a DART pályára kerül, egy e cél
ra kifejlesztett mesterséges holddal hajt végre autonóm 
űrrandevút, miután számos közelítési manővert és 
együttrepülést végez.

John Catchpole 
A Spaceflight 2004. áprilisi számában 

megjelent cikke alapján 
fordította Aranyi László

Kiegészítés „A Zenyit-család története” 
című cikkhez (HT 2005/3. sz.)

A műholdak indítási adatait tartalmazó táblázatok helyhiány miatt csak elektronikus úton érhetők el:
www.haditechnika.hu/Tablazat/zenyit.htm 

A cikk forrásai:
Mark Wade: Encyclopedia Astronautica 
http://www.astronautix.com/index.htm 

Sven Grahn: Sven’s Space Place 
http://www.svengrahn.pp.se
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Hazai tükör

A magyar védelmi ipar új együttműködési lehetősége

Az Európai Újságírók Szövetségének Magyar Tagozata 
és a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Köz
pontja Alapítvány közös szervezésében két előadást tar
tottak a sajtó képviselői számára „Az európai hadiipari in
tegráció és a magyar védelmi ipar részvétele az együtt
működésben” címmel.

A magyar hadiipar történetében voltak rendkívül sike
res periódusok, voltak kiemelkedő eredmények, de 1945 
után már nem tartozott az ország ipari termelését megha
tározó húzóágazatokhoz. Ez persze nem jelenti azt, hogy 
nem kell büszkének lennünk elődeink sikereire. A védel
mi iparunk évtizedes mélyrepülése azonban fel kell, hogy 
hívja a figyelmet minden lehetőségre, mely utat mutathat 
a gazdaság e szektora számára. így Thomas Nuetzel- 
nek, az EADS konszern DCS részlege forgalmazási igaz
gatójának és Ráth Tamásnak, a HM Technológiai Hivata
la főigazgatójának a Magyar Sajtó Házában tartott elő
adásai fontos információkat adhatnak olvasóink számára 
is. Az cikk az előadásokon elhangzottak alapján készült.

Thomas Nuetzel előadásából:

Az EADS Európa egyik vezető nemzetközi konzorciuma, 
melyet a német DASA, a francia Matra és a spanyol 
CASA vállalatóriások alapítottak. Minden alapító több 
más nemzeti vállalat korábbi fuzionálásával jött létre. Az 
ilyenfokú integráció létrejötte gazdasági szükségszerű
ség volt, mely tulajdonképpen része az Európai Unió ki
alakulásának. Fontos lépések ezek, hiszen a korábbi re
latíve kis európai vállalatok nem voltak már képesek fel
venni a versenyt amerikai vetélytársaikkal. Az EADS je
lenleg öt divízióval rendelkezik:

-  Airbus,
-  Military Transport Aircraft,
-  Aeronautics,
-  Defence and Security Systems (védelmi és biztonsá

gi rendszerek),
-  Space.
A Defence and Security Systems további öt részleggel 

rendelkezik:
-  Military Aircraft,
-  Defence and Communications Systems,
-  Defence Electronics,
-  Missiles,
-  Services.
A Defence and Communications Systems öt ágazattal 

rendelkezik, melyek a piac szegmensei alapján kerültek 
felosztásra.

-  A légi és tengeri védelem ágazat,
-  a hírszerzés, ellenőrzés és felderítés ágazat,
-  az irányítás, ellenőrzés, kommunikációs és informati

kai rendszerek ágazat,
-  a belföldi biztonság ágazat és a
-  a professzionális mobilrádió ágazat.

A felsorolt divíziók, részlegek és ágazatok száma is jel
zi, hogy milyen összetett lehetőségekkel rendelkezik a 
konszern. De idézhetünk néhány, a konszern által előál
lított közismert terméket is: az Airbus, a Eurocopter, a 
Eurofighter, az Exocet hajó elleni vagy a HOT és Milan 
páncélozott járművek elleni rakéták családja, az Astrium 
műholdak, az Ariane hordozórakéták, melyek önmaguk
ban is rengeteg elemből állnak, de ezenkívül rengeteg 
olyan kisebb, de fontos terméket állítanak elő, melyek a 
konszern kisebb szervezeti egységeinél, beszállítóinál 
készülnek.

A második gondolatkör, melyre felépült a rendezvény, 
az a világ biztonságpolitikai környezetének megváltozá
sa. „Az elmúlt húsz évben a világ és az előttünk álló fe
nyegetettségek megváltoztak, a hagyományos (nemzeti 
vagy hidegháború utáni) konfliktusoktól a regionális és 
nem állami veszélyek, a terrorizmus, a gerillaháborúk, a 
vallási konfliktusok, a számítógépes bűnözés felé. Nagy 
szükség van tehát a jobb kommunikációra, információk
ra, elektronikára, jelző és humán intelligenciára, szimulá
ciókra, felügyeleti adatokra, adatfúziókra és -továbbítás
ra. Ez az új tendencia »a biztonság új megközelítését« 
kívánja.” Ebben az egyre inkább összetett világban az in
formációs fölény egyre fontosabbá válik az élet minden 
területén. A fegyveres erők, a belföldi biztonsági és a 
közbiztonsági hatóságok követelményei is a teljes rend
szermegoldások irányában változtak meg, amelyek meg
felelnek az új, aszimmetrikus veszélyeknek.

A hadseregek vonatkozásában erre a problémára a 
Network Centric Warfare, a hálózatközpontú hadviselés 
lehet a megoldás. A hálózatközpontú hadviselés lényege, 
hogy a hadviselés minden eleme, harceszközei, vezeté
se és érzékelői (szenzor) egy közös hálózatban vannak, 
így a vezetés minden szintjének rendelkezésére áll min
den információ. A lehető legegyszerűbb modell szerint ez 
egy élő organizmus, mondjuk egy béka, melynek szenzo- 
ra meglátja a szúnyogot, a vezetés meghozza a szüksé
ges döntést (felméri a távolságot, az irányt, a sebessé
get, és kiadja a szükséges parancsokat), és a béka nyel
ve, harceszköze elkapja a szúnyogot.

Az Európai Unió biztonságpolitikája már régóta körvo
nalazódik, vannak még tisztázandó kérdések, és lesznek 
még új megoldandó problémák. Az azonban biztosnak 
látszik, hogy az Unió a biztonsági kockázataira kollektív 
választ kíván adni. Teszi ezt azért, mert a NATO-n belüli 
és azon kívüli feladatokra önállóan egyik tagállam sem 
képes egyedül megoldást találni, vagy ha mégis, az csak 
irreálisan nagy ráfordítással lehetséges. Optimalizálni 
kell a szükséges erők mennyiségét, minőségét, alkalma
zásukat. Az eszközök harcértékét egyre inkább az elekt
ronika és a szenzorok határozzák meg. Az egységes 
platformok helyett hálózatra, eszközök helyett rendszerre 
van szükség. Tehát az alkalmazás optimalizálása csak a 
hálózatközpontú hadviselés keretein belül képzelhető el. 
Ehhez az Únió államainak úgy kell kialakítaniuk védelmi
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potenciáljaikat, hogy ehhez a hálózathoz képesek le
gyenek csatlakozni. Az EADS nem titkolt célja a hálózat 
supervisori feladatainak ellátása. Az alapító három 
ország hadiipari cégeivel már eddig is számos más 
ország cégei működnek együtt. Az együttműködések 
során számtalan esetben került sor korszerű technológi
ák cseréjére. Ez érdeke az EADS-nek is, hiszen a kon
szern más vállalatokkal együtt erősebb. Az EADS készen 
áll arra, hogy a magyar cégekkel közös projekteket való
sítson meg.

Ráth Tamás előadásából:

A hazai védelmi ipar nagy tradícióval rendelkezik, akár 
1945 előtti, akár 1945 utáni történetét tekintjük. A Monar
chia felbomlása után az ország érdekeit hamar felismer
te a tőkével rendelkező bankár és gyártulajdonos réteg, 
és megteremtették azt a kapacitást, mellyel a magyar 
haderő felszerelésének nagy részét biztosítani lehetett. A 
technológia színvonala széles skálán mozgott. A csúcs a 
radarfejlesztés és a repülőgépgyártás volt még akkor is, 
ha az utóbbi licenchonosítást jelentett. Jó néhány későb
bi fejlesztés elindulását, ezek a licenchonosítások során 
megszerzett képességek alapozták meg. A második vi
lágháború utáni időszak az 50-es évek közepéig főleg a 
meglévő eszközök gyártását, javítását jelentette. Az 
1960-as évektől indult meg egy nagyobb volumenű fej
lesztés, főleg a rádióelektronikai területen, mely eredmé
nyek alapján először a Varsói Szerződés országaiba ex
portáltunk, majd az akkori harmadik világ piacain sikerült 
a világcégekkel szembeni versenyben elnyerni az indiai 
piacot is. A technológiai szint csak az alkatrészbázis mi
att nem volt azonos a nyugat-európai nívóval, de a 
berendezésszolgáltatás területén több esetben is felül
múltuk az általános piaci nívót. Mikrohullámú vételtechni
kában a 80-as években 40 GHz-es értékig működtek az 
eszközök, jelanalízis területén az optikai elveket is meg
valósítottuk a Bragg-cellás analizátorokkal, és a ma oly 
népszerű spread-spectrum moduláció is alkalmazásra 
került a rádiórelé-rendszereinkben.

A csúcs kb. 1988-ban volt, amikor 20 Mrd Ft (-370 m$) 
értékű termelés valósult meg, mely az akkori ipari terme
lés 2%-a volt. Ezzel az eredménnyel a Magyar Honvéd
ség nullszaldóssá tudta tenni a hadiipari export-import fo
lyamatokat. Ehhez hozzá kell tenni, hogy ez az ipar soha 
nem volt önálló ágazat, hanem a polgári kapacitások 
azon része alkotta ezt a képességet, ahol megfelelő tech
nológia és szakmai felkészültség volt. Az optimális idő
szakban kb. 40 cég és 18 000 fő dolgozott ezen a terüle
ten. Ennek a tevékenységnek jelentős hatása volt a pol
gári ipar más területeire is, a műszeriparra, a vegyiparra, 
a szórakoztató elektronikára stb. A rendszerváltás a gaz
daság területét is alapjaiban strukturálta át, a hazai ter
mékek és az ezeket gyártó cégek háttérbe szorultak a 
honi piacokon. A csökkenő honvédelmi költségvetés 
csökkenő igényt jelentett, így egy jelentős termékkör ki
esett az értékesítésből, ugyanakkor az akkori divatos 
konverzió sem nyújtott kiutat a cégeknek. A haderő szá
mára a működéshez, javításhoz szükséges minimális ka
pacitások kiválasztása megtörtént, és állami részvénytár
saságok formájában megtalálták a kiutat (El Rt., Currus, 
Arzenál, Armcom). Ez a folyamat kb. 1995-ig tartott. Ezen 
időszak alatt is születtek eredmények, mely főleg a meg
újuló hazai K+F-nek köszönhető. így gyártásba került az 
Árpád tűzvezető rendszer, a P9RC 9 mm-es pisztoly, a 
KGP-9-es kisgéppisztoly, a Gepárd mesterlövészpuska, 
gázmaszk és védőruha, lövedékálló mellények stb.

EURÓPAI ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGE 
MAGYAR TAGOZAT

I ASSOCIATION OF EUROPEAN JOURNAUSIS 
HUNGARIAN SECTION

2. ábra: A beszélgetés moderátora és a két előadó

3. ábra: Az Eurofighter vadászgép emblémája
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A NATO PfP kapcsolatfelvétel 1994-ben új helyzetet te
remtett, mert megkezdődött egy információcsere, mely
nek során kiépültek a személyes és intézményi kapcso
latok. Megismertük a NATO azon elképzeléseit, melyek 
számunkra a védelmi kapacitások újrarendezésében fon
tosak voltak. A NATO-csatlakozáshoz szükséges fejlesz
tések beindulása jelentős lökést jelentett, az új légvédel
mi rendszer teljes hardver korszerűsítése és gyártása ha
zai kapacitásokkal valósult meg. Az 1999-es NATO-csat- 
lakozás után a haditechnikai fejlesztések igényeit jobban 
figyelembe vették. Az Országgyűlés határozata a GDP- 
arányos honvédelmi költségvetésről (1,81%) szintén ezt 
a helyzetet látszott stabilizálni.

Azonban a lezajló átalakulás egyes területeken alapve
tő kapacitásokat szüntetett meg, vagy redukált minimális 
szintre. Ezek közé tartozik:
-  a kézifegyvergyártás,
-  a tölténygyártás,
-  a tüzérségi lőszergyártás,

4. ábra: Thomas Neutzel, az EADS konszern DSC részlege 
forgalmazási igazgatója

5. ábra: A hálózatközpontú hadviselés sematikus ábrája

-  a robbanóanyag-gyártás,
-  az optikai eszközök gyártása,
-  a híradó eszközök gyártása.

Ezen kapacitások szükségességéről mindig nagy vita 
folyik, mind a politika, mind a szakmák vezetői között. Mi
vel az igények prioritásai más irányba mutatnak, a gazda
sági érdek sem támogatta ezen tevékenységeket. A fenti 
folyamatokkal párhuzamosan létrejöttek új kapacitások, 
illetve a meglévők egy része megerősödött, így ma már 
egy új arculatú védelmi ipari képességről beszélhetünk. 
Védelmi és biztonsági célú K+F-ről és az ehhez szüksé
ges innovációs kapacitást adó ipari bázisról beszélünk. 
Az igények és az eszközök skálája kibővült, és ez egy 
újabb fellendülést eredményezhet. A Magyarországon 
megjelent versenyképes és működő új képességek:

-  Intelligens szoftverek
• COTS szoftvermodifikáció
• szimulátorszoftver
• radarjel-analízis
• szoftver rádióprogramok
• berendezésvezérlő szoftver
• képfeldolgozás
• crypto szoftver
-  Intelligens anyagok
• nanokompozitok
-  NBC technológiák
• mérőeszközök
• védőeszközök
• mentesítési eljárások
• aktív széntechnológiák
-  Biológiai védelem
• orvosságok
• baktériumok, vírusok, gombák azonosítása
• bioszenzorok
• biolabor
-  EW digitális technikák
• vevők, iránymérők
• demodulátorok
• demultiplexerek
• robotrepülőgépek hasznos terhei
-  3D megjelenítés
• holografika
-  Hálózatalapú képesség
• mágneses szenzorok
-  Űrtechnológia
• robotok, műszerek
-  Mobilitás
• konténerek
-  Labormérések
• EMC, Tempest

Tehát van magyar védelmi ipari kapacitás, melynek 
nagysága arányban van a belföldi igénnyel és megfelelő 
kezdőfelületet biztosít a nemzetközi kooperáció indulásá
hoz. Ez az arányos szinten tartás vagy a veszteség mini
malizálása. Mások is, mi is erre törekszünk. Magasan 
szofisztikáit, egzotikus témákkal akarunk foglalkozni, 
amit közepes nagyságú szervezetekkel is meg lehet ol
dani.

Az előbb felsorolt kapacitások jelentős újraszervezett 
humán erőforrással is bírnak konkrét feladatok esetére. A 
fenti kapacitások bővítéséhez továbbra is ki akarjuk hasz
nálni az esetenkénti off-set megállapodásokat, főleg az új 
technológiák területén. Ezzel párhuzamosan nagy hang
súlyt fektetünk a technológia transzferre, mert ez a sike
res innováció egyik kulcsa. A magyar haderő haditechni
kai modernizációjában mindenképpen jelentős szerephez 
fognak jutni ezek a kapacitások, de ezenfelül lényeges
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7. ábra: A HM Technológiai Hivatalának standja a C+D 
2003. évi kiállításon

lenne a nemzetközi bekapcsolódás is. Európában is nagy 
átalakulások történtek az 1990-es évektől kezdődően, ami 
főleg a kapacitások, vállalatok koncentrációjában jelent
kezett. Az Európai Unió tagállamai megfelelően értelme
zik egy erős ipari és technológiai bázis szerepét a jövő 
biztonságos Európájának megteremtésében. Ennek érde
kében Európában meg kell teremteni egy versenyképes 
és dinamikus ipari és védelmi kapacitást, amely egyik nél
külözhetetlen eleme a tudásbázisú társadalomnak. Jelen
leg a civil és védelmi kutatási tevékenység között erős vá
lasztóvonal húzódik annak ellenére, hogy igen sok tech
nológia kettős felhasználású. Ezen a szeparációs szemlé
leten az idő már túlhaladt, és a cél egy hatékonyabb eu
rópai szintű koordináció kialakítása. A kutatás-fejlesztés
ben a résztvevők technológiai szintjét kell növelni, és a cél 
interoperabilis eszközök és rendszerek gyártása, mellyel 
megvédhetjük polgárainkat, területünket és a kritikus inf
rastruktúrákat. Természetesen ezen eszközökön és rend
szereken kell, hogy alapuljon a békefenntartás technikai 
felszerelése is. Ebben az európai folyamatban akar Ma
gyarország is a képességéhez mérten részt venni.

Az általam vázolt védelmi ipari átstrukturálódásnak 
egyik előnye a flexibilis humán erőforrás, a másik, hogy 
nincs korlát és elszigeteltség a védelmi és biztonsági 
K+F között, így az információ a szakemberek rendelkezé
sére áll.

Az ország érdeke tisztán nyomon követhető az eddigi
ekből:

-  részt akarunk venni a kooperációban, az európai 
programokban,

-  technológiailag fejlődni akarunk,
-  versenyképes termékeket akarunk piacra vinni.

Érdekeink összhangban vannak az uniós célokkal, de 
ez nem jelent automatikus megvalósulást. Az Európában 
tervezett vagy futó programok résztvevői a régi megszo
kott körből kerülnek ki, mert az üzleti bizalom így diktálja. 
A lezajlott koncentráció érdeke, hogy a létrejött kapacitás 
jól működjön, a piaci lehetőségeket maximálisan kihasz
nálja. A mi érdekünk, hogy munkához jussunk ebben az 
új rendszerben, mert csak így tudunk fejlődni. Meg kell te
remteni a kétirányú kereskedelmi kapcsolatot ezen a te
rületen is Európa két fele között. Ez csak úgy megy, ha a

mi termékeink is piacképesek lesznek, és így lesz rájuk 
igény. Itt látszólag érdekellentét feszül, hiszen a piac egy 
szegmenséből mi is szeretnénk részesedni. Ha ez sike
rül, akkor lesz pénzünk, hogy a nagy cégektől vásárolni 
tudjunk, amire szükségünk van. A velünk való kapcsolat 
hosszabb távon is előnyökkel bír. A nyugat-európai gaz
daság is keresi a megoldást, hogy lehetne a termelés 
számára új régiókat találni. A gazdaság 2005-ös növeke
dési üteme várhatóan alatta marad a tervezettnek, és 
csak 2006-ban indul el az újabb növekedési hullám. Tér
ségünk nagy tartaléka az Uniónak, bár anyagi erőforrása
ink korlátozottak, de szellemi kapacitásban jelentős ké
pességek birtokában vagyunk. A magyar mérnökök, mű
szakiak találékonysága és flexibilitása olyan tartalék, ami 
többet ér, mint az egyszerű üzleti kapcsolat. A technoló
gia birtoklása igen fontos, de művelt alkalmazása adja a 
piaci előnyt. A mai világ legnagyobb kihívása, hogy kor
szerű technológián alapuló eszközeinket, rendszereinket 
sokkal primitívebb eszközökkel tudják ellenségeink tá
madni, megsemmisíteni. A megoldást új, rafinált működé
sű eszközök fejlesztése fogja adni, amihez találékonyság 
kell. Ne feledjük, a számítástechnika korszakát is egy 
magyar tudós, Neumann János indította el, és annak 
mindennapos irodai, üzleti alkalmazhatóságának ötletét 
Simonyi Károly adta Bili Gathesnek.

Ezzel kapcsolatos személyes élményem egy híres né
met céghez kapcsolódik, a Telefunkenhez, melynek csil
lagjelzését ma az EADS használja. Az 1990-es változá
sok után a Telefunken mérnökei vizsgálták a magyar rá
dióelektronikai termékek TTL IC-s megoldásait, melyek a 
versenyben több nyugati cég termékeit megelőzték az 
akkori harmadik világ piacán. A titok nyitja a szoftverben 
volt, amely azonos vagy jobb szolgáltatást biztosított a 
versenyben lévő berendezéseknél.

A jövőbeni feladatok megoldásaiban is képesek va
gyunk megfelelő színvonalat biztosítani, ehhez keresünk 
partnereket. Hogy milyen jövő vár ránk Európában, az in
tegráció milyen lehetőségeket fog nyújtani számunkra, 
még nem egészen körvonalazott, de úgy érzem, a nyu
gat-európaiak számára sem. Az Európai Védelmi Ügy
nökség megalakulásával elindult egy új folyamat, mely
nek célja egy hatékonyabb védelmi és biztonsági techno
lógiai együttműködés a kontinensen, azért, hogy az egy
séges uniós védelmi és biztonsági politikának stabil hát
teret adjon. A nemzeti védelmi ipar területén meglévő, 
esetleg megmaradó nemzeti protekcionizmus olykor 
harctéri interoperabilitási gondokat eredményez. A meg
oldást az egységes katonai követelmények megalkotása 
és megvalósítása jelenti. Ebbe a folyamatba kell bekap
csolódni, ehhez kell, hogy Nyugat-Európa partnerévé fo
gadjon minket. Ebben az EADS úttörő szerepet vállalhat
na, és ez számára a jövőben nagy előnyökkel járna. Ah
hoz, hogy az EU új és stabil védelmi és biztonsági politi
kát folytasson, illetve ezzel összhangban szerepet vállal
jon, mindenképpen be kell vonni az új uniós tagállamo
kat, és egy olyan működő mechanizmust és érdekkört 
kell kialakítani, amely szinergiát eredményez a védelmi 
ipar területén.

Ehhez a munkához mi rendelkezésre állunk.

Ráth Tamás -  Hajdú Ferenc

A Haditechnika korábbi, 1998-2004. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők:

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

Idén nyáron ismét megrendezésre kerül a Nemzetközi 
Katonai Airshow és Haditechnikai Bemutató a Kecske
méti Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison. A kétévente 
tartott nagyszabású eseményt ezúttal ismét augusztus
ban (6-7.) láthatja a nagyérdemű. Érdemes egy kis uta
zást tenni a múltban, felidézni néhány résztvevőt a koráb
bi repülőnapokról. Talán utoljára láthatta például vendég
szereplő teamként és típusként a nagyközönség 
Taszáron 1991-92-ben a USAF bemutatókötelékét, a 
Thunderbirdst vagy az F-4G Wild Weaselt, az F-111 F 
Aardwarkot és a Svájci Őrjárat Huntereit. A múlt rend
szerben legtöbbször csak az augusztus 20-i vízi-légi pa
rádén csodálhattuk néphadseregünk technikáját. Majd el
jött a rendszerváltás, és divatját múlttá vált a nyár végi 
rendezvény.

1990 júliusában és augusztusában megtört a jég. Első 
alkalommal a Brit Királyi Légierő köteléke, a Red Arrows 
tartott bemutatót a Ferihegy 2-n, majd a két nagyhatalom, 
a Szovjetunió és az Egyesült Államok hosszas magyar 
közbenjárást és egyeztetéseket követően Kecskemétre 
küldte légierőik képviselőit. így először láthatta a közön
ség egymás mellett a szovjet MiG-29-est és a 
Spangdahlemből érkezett amerikai F-16-ost. Amilyen si
keresen kezdődött, olyan tragikusan folytatódott a ren
dezvény ősszel. Soproni Károly őrnagy szeptember 16- 
án MiG-23 MF vadászgépével bemutató repülés közben 
földnek ütközött és életét vesztette, variaszárnyú vasma
dara megsemmisült.

Kitört az Öböl-háború és a győztes koalíciós erők or
szágai (USA, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britan- 
nia) és további nemzetek (Belgium, Hollandia, Románia) 
1991. szeptember 21-én részt vettek az első igazi nagy
szabású hazai nemzetközi légi parádén Taszáron. Reg
geltől estig csodálhattuk a verőfényes napsütésben a 
SzU-22/25, A-10A, F-16/15, MiG-21 /23/29, С—130/141, 
G-222 repülőgépeket és az Mi-8/17/24-es helikoptere
ket. Kiemelném a cseh és a szlovák légierő MiG-29- 
esével és az amerikai légierő F-15-ösével bemutatott 
produkciókat, valamint a Viharmadarak F-16-os teamjé
nek varázslatos légi balettjét.

A következő légi show, amely Taszáron az utolsó is volt 
egyben, 1992. augusztus 8-9-én került megrendezésre. 
Ezúttal a francia, a lengyel és a svájci légierők 
bemutatókötelékei és egy hazai egység, Cápeti és társai 
kápráztatták el a szakmabelieket és a laikusokat légi- 
harc-bemutatójukkal. Az 1991-ben látott típusok mellett 
részt vettek még a francia Gaselle és Puma helikopterek, 
a Luftwaffe Tornádója és Alpha Jetjei, a USAF KC-135 
tankere, valamint a RAF Hawk T-1A-ja és Harrierjei. A 
taszári légi show-on két-két nap alatt annyi látogató vett 
részt, mint az angliai Fairfordban vagy a franciaországi 
Le Bourgett-ban egy hét alatt.

Ezután a fél évtizedes szünet alatt nem volt színvona
las bemutató, helyi szervezésű légi napok annál inkább. 
A szovjet államadósság fejében beszerzett MiG-29-esek 
(28 db) alig álltak hadrendbe, máris a nyugati típusok fe
lé tekintett a NATO-tagságra vágyakozó politikai vezetés. 
NATO Express néven 1997. május 22-25-én a kecske
méti légibázison nemzetközi airshow-t láthattunk. A va
dászgéptenderen részt vevő cégek termékei (JAS-39,

1. ábra: Az USAF E-111F Ardvark csapásmérő gépe, 
Taszár, 1991. szeptember 21.

2. ábra: Az USAF F-4G Wild Weasel Phantom II (52. FW) 
lokátor elleni repülőgépe, Taszár, 1991. szeptember 21.

Gripen, Mirage 2005-5, F/A-18 Hornet és az F-16 
Fighting Falcon) játszották a főszerepet, de láthattunk 
még a Taszáron állomásozó SFOR-légiflotta amerikai ál
lományából CH-47 Chimoocot, CH-60 Black Howkot és 
AH-64 Apache helikoptereket is. A beígértekkel ellentét
ben kimaradtak a RAF Harrierjei, a USAF F-117 А, В-1 В 
és B-52-es gépei, valamint az orosz Su-37 típusok, 
amelyek a nyugati airshow-kon már állandó résztvevők.
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4. ábra: Az osztrák légierő Saab 105 gyakorlógépe 
(GF-16), Kecskemét, 2003. augusztus 16.

1998. július 23. tragikus dátuma a magyar katonai repü
lésnek, Rácz Zsolt alezredes MiG-29-esével bemutató re
pülés közben földbe csapódott és meghalt. A tragikus ese
ményt követően az illetékes politikusok hangzatos ígére
tekkel nyugtatgatták a szakmát és az országot. Ilyen előz
mények fényében tartották meg a Magyar Légierő 60. év
fordulóját és a nemzetközi légi parádét augusztus 22-23- 
án. A Török Csillagok nagy sikert arattak, akárcsak a mű
vészien lefestett két belga F-16-os, a brit Harrier, valamint 
az izraeli ELBIT által korszerűsített román MiG-21 Lancer.

1999. szeptember 11-én Szentkirályszabadja új hely
színt adott a magyar légi show-к történetében. A Bakony 
harcihelikopter-ezred sasfészkében a hazai repülőtechni
ka (MiG-21/29, Mi—8/17, Mi-24,Ka-26) mellett szerepelt 
az osztrák hadsereg Augusta gyártmányú AB-212-je és 
a német Bundeswehr Во 105 páncéltörő (HOT) változa
ta, de a fő attrakciót minden kétséget kizáróan Vári Gyu
la és Fulcrumjának produkciója jelentette. Világbajnok pi
lótánktól láthattuk most már itthon is a harang- és a kob
ramanővereket.

A 2000. esztendő termékeny időszaknak bizonyult a 
magyar légi show-к történetében. Elsőként május 20-21- 
én volt egy nagy volumenű légi bemutató. Számos nem
zet képviseltette magát, de a svéd légierő Viggen típusá
nak négy változatát is (SF/foto-felderítő, JA/vadász, 
SK/gyakorló-oktató, SH/tengerészeti felderítő) átrepülte. 
A vadász változat és pilótája látványos bemutatót produ
kált, akárcsak Vári Gyula és Tűzmadara. Rajtuk kívül a 
Frecce Tricolori aratott még nagy sikert. A francia légierő 
a Mirage 2000 típuscsalád (C vadász, D támadó) válto
zatait és Jaguár В gépeit küldte el. Szeptember 9-én is
mét a szentkirályszabadjai ezred látta vendégül a holland 
(Apache, Cugar), a német (Во 105), az osztrák (AB-212) 
és a szlovén (CH-412) forgószárnyasokat. A hazai nagy
ágyúk mellett először láthattuk itthon a Red Bull Team ve
terán B-25-ösét.

Balatonkilitin tartották 2001 augusztusában a Műrepü
lő Európa-bajnokságot. Az utolsó napra a verseny egyik 
főszervezője és egyben abszolút győztese, Veres Zoltán 
igazi show-val lepte meg a közönséget. Légierőnk aktív 
légi eszközei (Mi-17/24, L-39, MiG-29) produkciói után 
a szlovák Fehér Albatroszok tartottak bemutatót, de az 
igazi csemegét az ínyencek számára a világháborús 
P-51 D jelentette, amely a normandiai partraszállás ide
jén hét légi győzelmet aratott. Szeptember 9 -10-én újra 
Szentkirályszabadja adott otthont a nemzetközi repülő
napnak, de ez alkalommal utoljára. A főszerepet ezúttal is 
„Csőrike” (Mi—24/17) és társai játszották, de ezúttal az 
Egyesült Államok légiereje is képviseltette magát egy 
AH-64 Apache típussal. Akkor és ott láthattunk utoljára 
ötgépes magyar Albatros-köteléket.

8. ábra: A francia légierő Mirage-2000 D csapásmérő 
repülőgépei, Kecskemét, 2000. május 19.

5. ábra: A görög légierő C-47 szállító repülőgépe, 
Kecskemét, 2003. augusztus 15.

66 HADITECHNIKA 2005/4



5 --- - -----—
9. ábra: A RAF Tornado GR.4 csapásmérő repülőgépe, 
Kecskemét, 2003. augusztus 15.

2002. augusztus 10-én a táborfalvai haditechnikai be
mutatón az olasz hadsereg Augusta A129 Mangusta 
harcihelikoptere aratott nagy sikert. Egy év kihagyás után
2003. augusztus 16-17-én Kecskeméten került sor a kö
vetkező „nagy durranásra”.

A tököli Air Race-en (2004. július 26.) sokunk számára 
a fő attrakciót a második világháborús Chanche Vought 
F-4 U4 Corsair jelentette briliáns repülésével. A nyár vé
gi eseményen három bemutatókötelék (Frecce Tricolori, 
Patrouille de France, Türkish Stars) vendégszerepeit. Az 
egyéni bemutatókból kiemelném Molnár Gábort és 
MiG-29-esét, Jörg Mayert és Во 105-ösét, valamint

10. ábra: Az olasz légerő C-130 J Hercules szállítógépe, 
Kecskemét, 2003. augusztus 16.

Lendy Renegart és F-15-öse produkcióját. Az utóbbihoz 
hasonló színvonalas, sashoz méltó szárnyalást 1991-ben 
láthattunk utoljára Taszáron.

Hogy idén miben lehet majd részünk augusztus 6-7- 
én, azt akkor és ott tapasztalhatjuk meg. A kilátások ked
vezőek: kb. 20 nemzet több mint 100 repülőalkalmatos
ságát (helikopter, vadászgép) vehetjük szemügyre a ter
vek szerint.

A fotókat a szerző készítette.

Baranyai László

Nemzetközi védelmi fórum Közér-Európa szívében
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Roncsok a Ferenc József híd környékén

A hajózás és az árvízvédelem biztosítása érdekében az 
idők során egyre jobban szabályozták a természetes víz
folyásokat, igyekeztek fenntartani azok rendeltetésszerű 
állapotát. A pesti Duna-part Erzsébet-híd és Vámház kö
zötti szakaszán 1871-72-ben alsó és felső lépcsős, majd 
1879-81-ig a Boráros térig függőleges magas partot épí
tettek ki.

A két város további összekötésére 1893-ban rendeletet 
adtak ki. A Fővám téri hídra kiírt pályázatot Feketeházi 
János terve nyerte el. A kéttámaszú, rácsos szerkezetű 
híd szép vonalvezetését és rendkívüli karcsúságát a két 
végébe épített 650-650 tonna öntöttvas ellensúly biztosí
totta. A hidat 1896. október 3-án adták át a forgalomnak.

A második világháború végső szakaszában a dunai át
kelőhelyek veszélybe kerültek. Az amerikai légierő ugyan 
nem határozta meg célpontként a hidat, ezért az 1944. 
szeptember 18-án kiskörút körzetén belül ledobott bom
baszőnyeg is csak a rajta átvezetett közművek üzemelte
tésében okozott károkat. A brit légierő aknarakásai pedig 
elkerülték a lakott területeket, ezért aknára futott hajó 
sem volt a közelében.

A szárazföldi harcok nélküli napok Budapest bekeríté
sével megszűntek. A Boráros tér felől támadó 18. szovjet 
lövészhadtest 68. lövészhadosztálya házról házra szorí
totta vissza a vele szemben álló 22. SS Mária Terézia ön
kéntes 53. és 54. lovasezredének leharcolt részeit. 1945. 
január 11-én a szovjet légierő ll-2-es repülőgépei támad
ták a hidakon visszavonulókat. Ekkor a híd közepét jelen
tős károk érték, lehetetlenné téve a gépjármű-közleke
dést, továbbá a pályaszerkezet alatt vezetett vízvezeté
ken is megszűnt az ivóvízellátás. A Boráros téri német 
híd felrobbantása után a szovjet tüzérség a Duna partjá
ról közvetlen irányzással elérte a műegyetem épületeit és 
a híd budai hídfőjét. A Nagybátony-újlaki hajózási vállalat 
ROHAM nevű gőzöse sem tudott tovább hajózni, a fel
robbantott híd budai hídfőjétől északra, 50 méterre a 
parttól eddig ismeretlen ok miatt elsüllyedt. A közraktár 
épületeinek elfoglalása után a szovjet tüzérség a pesti 
hídfőt is lőni kezdte. A fővámházban és a vásárcsarnok
ban utóvédként visszamaradt Dörner-harccsoport Küdi- 
ger-csoportja 250 fővel biztosította a 22. SS-hadosztály 
visszavonulását. A Gellért Szállóban állomásozó német 
robbantóosztag a heves aknavető- és tüzérségi tűz miatt 
már nem tudta ellenőrizni a robbantásra előkészített rob
banótölteteket. Az utolsó harcoló katona visszavonulása 
után, 16-án délután a szovjet légierő bombázása alatt a 
német osztag robbantotta a hidat, a felszerelt robbanótöl
tetek a középső részből 123 méternyi szakaszt lerombol
tak, a pesti hídfőbe szerelt töltetek nem robbantak fel. A 
budai oldalon levők robbanása az ellensúly alátámasztá
sát bontotta meg, így a budai pillér ellensúlyai az alsó 
rakpartra zuhantak, magukkal húzva az egész budai ka
puzatot. A pesti oldalon a kapuzat állva maradt. A bal pil
léren három, a jobb pilléren egy konzolkeret maradt be
nyúlva a Duna medre fölé.

A hidak felrobbantásával az óvóhelyekről előmerészke
dő lakosság az ostrom befejezése után még jobban el
szakadt egymástól, mint 200 évvel azelőtt. Egy héttel a 
harcok befejezése után, február 20-án megkezdődött a 
szükséghidak létesítése. Már március 17-én megnyílt a

3. ábra: Az uszályokra épített pontonhíd 1945 őszén

700 és 900 tonna teherbírású uszályok felhasználásával 
készült Ferenc József híd. Az öt uszályra épített átkelő 
mindig a vízálláshoz kellett igazítani. A csökkenő vízállás 
és a mederben maradt hídelemek veszélyeztették az 
uszályok épségét. Ezért a víz alatt maradt roncsok leg
magasabb pontját képező kandelábereket lángvágással 
levágták. A következő tél előre nem tervezett fordulatot 
hozott a híd életébe. Január 11-én megindult a jégzajlás.
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4. ábra: Szálasi Ferenc volt nemzetvezető megszemléli a 
lerombolt budapesti hidakat. Háttérben az uszályhíd

5. ábra: Roncsok kiemelése

8. ábra: Víz alatt maradt roncsok kiemelése 1946 tavaszán

Egyes írott források szerint 12-én az uszályhidat a jég el
sodorta, más elbeszélések szerint Bechler Péter alpol
gármester a szovjet városparancsnoktól parancsba kap
ta, hogy az összes ideiglenes hidat bontássá el, mert 
„amennyiben a zajló jég a hidakat rásodorja a cölöpökre 
épült déli vasúti hídra, akkor annak súlyos következmé
nyei lesznek”. Az ideiglenes vasúti híd fennmaradása 
rendkívüli fontossággal bírt, hiszen ezen keresztül szállí
tották a Dunántúlon harcoló szovjet erők utánpótlásának 
nagy részét. A jégzajlással versenyt futva rohamtempó
ban bontották el ezért az ideiglenes építményeket, töb
bek között az uszályokra szerelt Ferenc József hidat is.

Egy elkapkodott vagy hibásan végrehajtott manőver az 
egyik kisebb uszályt a levágott lámpavas csonkjára so
dorta és ettől megsérült. A sérült uszályt a part mellé tol
ták. Annak ellenére, hogy a tűzoltóság szivattyúval meg
kísérelte megmenteni, 13-ára virradó éjjel a fedélzetén 
hagyott építőanyagokkal együtt elsüllyedt. Ezt követően 
három napig nem volt összeköttetés a két városrész kö
zött. Január 16-án megnyitották a félállandó jellegű Kos
suth hidat. Az elmerült uszályt a meder fenekén hagyták. 
A korabeli statisztikai adatok szerint 1945 végén 19 darab 
uszály állt rendelkezésre, melyből 11 darab állt üzemben, 
a többi helyhez kötött állapotban szolgálta az újjáépítést.

A Budapest területén felrobbantott hidak közül ez sérült 
meg a legkevésbé. A szerencsés körülmény miatt, hogy a 
híd teljes tervrajzkészlete rendelkezésre áll, úgy határo
zott a főváros vezetősége, hogy ezt építik újjá először. A 
Kossuth hídnál dolgozó hídépítők és a vízművek dolgozói 
már 16-án megkezdték a hídpálya alatt vezetett 4 darab 
650 mm átmérőjű ivóvízvezeték még megmaradt részei
nek megmentését. A budai oldal ellensúlyának a kiemelé
se után a megbillent helyzetű hídkaput április 19-ére eme
lőkkel visszaállították, ezzel egy időben a JÓZSEF ATTI
LA úszódaru megkezdte a víz alá került roncsok kiemelé
sét. A kiemelt hídroncsok közel 40 százalékát ismét be le
hetett építeni. Az építkezés a nyár folyamán felgyorsult.

2005/4 HADITECHNIKA 69



9. ábra: Az átadott újjáépített híd még festetten középső 
résszel

10. ábra: A Szabadság híd átadás előtt egy héttel

11. ábra: Víz alatti roncsok elhelyezkedése 1948-ban

Az 1945-ben átadott JÓZSEF ATTILA és az azt követő év
ben épített ADY ENDRE 100 tonnás úszódaruk június 15- 
én beemelték a gerber tartós híd középső elemét. Az új hi
dat 1946. augusztus 20-án adták át, és szeptember 16-án 
már 2 darab párhuzamosan futó 650 mm csővezetéken is 
megindult az ivóvíz-szolgáltatás, ezzel összekapcsolódott 
a pesti és budai hálózat.

A Budapesti Folyammérnöki Hivatal az OVH utasításá
ra jelentette a vízben fellelhető visszamaradt hajózási 
akadályokat. Az 1948. szeptember hónapban készült je
lentés szerint a Budapest területén elsüllyedt 57 darab ví
zi járműből még 20 fekszik a mederben. Többek között je

lentették a ROHAM nevű gőzös helyzetét és a Szabadság 
híd pillérénél levő uszályt: „1845 fkm Szabadság-híd felett 
20 méterre a bal parttól ismeretlen uszály van elsüllyedve, 
felette 4 méter víz van. Nem esik a hajózó útba.” Az 1949. 
augusztus 29-én készült kimutatásban továbbra is szere
pelt az uszály roncsa: „Ismeretlen uszály a Szabadság- 
híd pesti pillére fölött 15 méter távolságra, rajta 201 cm víz 
van.” A hídépítésekkel egy időben biztosították a buda
pesti 25 dm hajózóutat a roncseltávolításokkal. Az 1983. 
évi hídfelújítás folyamán és az azt megelőző 1965. évi 
mederfelmérésnél már feltüntették a mederben maradt 
roncsokat, de részbeni eltávolításukra csak 1989 nyarán 
került sor. Ekkor emelték ki a budai oldalon elsüllyedt
10-12 méter hosszú, öntöttvas oroszlános fejjel ellátott, 
acélborítású kis hajót is. Ez a hajó valószínűleg az 1800- 
as évek végén közlekedett kompként a híd helyén. Meg
mentéséről senki sem gondoskodott, ezért szétvágták. A 
búvárcsoport dolgozói a bulvársajtó és a televízió segítsé
gével már ekkor tájékoztatták a nyilvánosságot a víz alatt 
levő uszály veszélyeiről: „Ha ez az uszály felrobban, még 
a Kálvin téren is megkondulnak a harangok.”

Az azonnal végrehajtott felderítések csak építőanyag 
jelenlétét bizonyították. Tekintettel arra, hogy a roncs a 
hajózást nem zavarta, kiemelését gazdasági megfontolá
sok alapján nem is tervezték. Időnként a sajtóból tájéko
zódhatott mindenki arról, hogy roncs van a víz alatt.

Az elmúlt év végén újabb meggondolatlan nyilatkozatok 
zúdultak a közvéleményre. Vízibombákról, csendőrmoni
torról, benne víz alatti tetemekről, közcsatorna lefolyását 
akadályozó uszadékfogó uszályról jelentek meg riadalmat 
okozó írások. A honvédség szervezésében 2004. decem
ber 28-án újabb nagyszabású összetett felderítést végez
tek, mely az előző évtizedek valós jelentéseit a robbanó
anyagok tekintetében csak megerősíteni tudta.
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M H M  futárhelikopterek 
a Magyar Néphadsereg hadrendjében II. rész
1960/61 Átképző-tanfolyamok és a Mi—1 hadrendbe állítása

Helikopterek a Magyar Néphadseregben

A Magyar Néphadsereg légvédelmének hadrendjében már 
1955 óta voltak helikopterek. A szárazföldi csapatok fejlő
dése, haditechnikai színvonala megkövetelte, hogy a Ma
gyar Népköztársaság is rendelkezzen a kor színvonalán ál
ló helikoptercsoportosítással. A szovjet csapatoknál és a 
nyugati országok hadseregeiben rendszerben lévő helikop
terek révén lehetőség nyílt a harcoló alegységek (kisebb 
harccsoportok) gyors átcsoportosítására, személyi és 
anyagi-technikai utánpótlás megfelelő helyre való eljuttatá
sára. Szerencsére ezeket a tényeket felismerték nálunk is, 
így nyílt lehetőség arra, hogy az ötvenes évek közepén 
Mi-4 típusú helikoptereket állítsanak a légierő hadrendjébe. 
Ez a típus nem igazán váltotta be a hozzáfűzött reménye
ket. Négy ilyen gépet állítottak hadrendbe, de csak kettő ér
kezett meg, azok is lezuhantak 1957-ben, illetve 1958-ban. 1. ábra: Tóth József százados a Mi-1 helikopter kabinja 

mellett, Kecskemét, 1962.

Döntés a Mi-1M helikopterről

A kedvezőtlen tapasztalatok ellenére a magyar szakem
bereket tovább foglalkoztatta a helikopterek rendszeresí
tése, beszerzése. Az 1956-os forradalom és szabadság- 
harc után a magyar haderőt leépítették, éveken keresztül 
csökkentett létszámmal és haditechnikával folyt minden
fajta kiképzés. 1960 elején kezdődött igen lassú ütemben 
a fejlesztés. A legfelsőbb politikai és katonai vezetés ek
kor döntött arról, hogy a légierő hadrendjébe ismét állíta
nak helikoptereket. Összekötő futárhelikoptereket kíván
tak vásárolni. A szovjet fejlesztésű Mi-1, М М М  típusú 
könnyű futár (összekötő) helikopterekre esett a választás. 
Csak hát ekkor már a lengyelek gyártották a típust.

A légierő vezetése a Kecskeméten települő MN 86. 
önálló vegyes repülőszázadot jelölte ki a beszerzendő 
helikopterek üzembe állítására és repültetésére, a típus
átképzések megszervezésére és végrehajtására.

Az állomány kiválogatása a Mi-1 típusra

A Mi-1 helikopterek rendszeresítésekor Magyarországon 
nem volt helikopterpilóta (kivéve azt a néhány főt, akik 
évekkel korábban repülték a MiM-est). A kiválogatásra ke
rült repülőgép-vezetők letiltott vagy átcsoportosított vadász, 
csata- és szállító pilóták voltak. Ók korábban a MiG-15-öst, 
az 11—1 О-est és egyéb típusokat repültek. Egészségügyi és 
más okokból kerültek le a merev szárnyú repülőgépekről. 
Egy részük oktató volt évekkel korábban a Kilián György 
Repülő Hajózó Tiszti Iskola valamelyik ezredénél. Az első 
csoportban 16 főt válogattak ki, akik valamennyien tapasz
talt, jelentős repülőmúlttal rendelkező pijóták voltak. De kö
zülük senki nem repülte a helikoptert. így érthető, hogy a 
helikoptervezetés elméleti és gyakorlati sajátosságairól 
csak homályos elképzeléseik voltak. A későbbi fejlesztés, 
létszámnövelés szintén a vadászgépekről letiltott (lekorláto
zott) repülőgép-vezetőkből oldódott meg.

2. ábra: Pávics János őrnagy a Mi-1 helikopter század 
első parancsnoka

3. ábra: Ecseghy László százados helikoptervezető egy 
gyakorlaton, 1965 körül
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A helikopterszázad szervezése

Rendkívül érdekes az alegység állománytábla kialakítása 
is. A kiképzésre csoportosított pilótákat 1960 őszén kezdték 
összeállítani. Először csak két helikopterraj szerepelt az 
ideiglenes állománytáblában: 30 tiszt és 4 tiszthelyettes.

A Mi-1-es futárhelikopter-rajokat 1960. november 15- 
én állították fel, de gépek nélkül. Ekkor még nem volt 
szervezetszerű az alegység. Nem volt századparancs
nok sem. Az 1. raj parancsnoka D. Kiss Béla őrnagy volt. 
A raj állományába Antalóczi Dezső, Asztalos Barna, Ba
kó János, Emperger Ferenc, Pávics János és Tóth Jó
zsef századosokat szervezték. A 2. raj parancsnoka 
Garai Imre százados lett. A raj állományába beosztották 
Komáromi Gábor, Kiss Tibor, Garai Mihály, Gulyás Sán
dor, Demény László, Magyar János századosokat, 
Ecseghy László és Rácz István főhadnagyokat.

A 86. önálló vegyes repülőszázad szervezete

A Mi-1-es futárgépeket az Országos Légvédelmi Pa
rancsnokság közvetlen alárendeltségébe tartozó MN 86. 
önálló vegyes repülőszázadhoz szervezték. Akkor a szá
zad még kevés létszámmal s néhány repülőeszközzel 
rendelkezett. Az alegység parancsnoka Szeidl József re
pülőszázados volt. Az önálló repülőszázad hadrendjébe 
tartozott:

-  a célvontató raj 3 db IL-28 típusú frontbombázó géppel;
-  a szállító és futárrepülő raj 4 db Li-2 szállítógéppel 

és 4 db Jak—12 futárgéppel, valamint 3 db Jak-18-as 
oktatógéppel;

-  a Mi-4 szállító helikopterraj (géppel nem rendelkezett);
-  a javítószázad;
-  a parancsnokság és törzse.

Típusátképző tanfolyamok

A Mi-1-es helikopterekre az átképzés lényegében ideha
za kezdődött meg 1960 decemberében. Gera Sándor 
mérnök százados (az OLP tisztje) helikopter aerodinami
kát és egyéb elméleti tantárgyat oktatott a kiválasztott 16 
helikoptervezető-jelölt részére. A típusra az átképzés el
méleti oktatással kezdődött, különös tekintettel a helikop
ter sajátos felépítésére, szerkezeti sajátosságára, speci
ális földi és légi üzemeltetésére.

Gera Sándor kiválóan ismerte a helikopter szerkezetét, 
aerodinamikáját. A tudását lelkiismeretesen igyekezett 
átadni a tiszti állománynak. Tőle tanulták meg a helikop
ter elméletének jelentős részét. Gera százados később 
átképzést kapott a Mi—1 típusra és repülte is a helikoptert.

Az átképzőtanfolyam több lépcsőben valósult meg. A 
kijelölt állományból a gyakorlati kiképzést már nem kezd
ték meg a típuson D. Kiss Béla, Gulyás Sándor és 
Demény László századosok. A kiképzés Lengyelország
ban történt néhány hajózó és műszaki részére. A hajózó
állományból csak négy fő utazott ki Swidnik légibázisra: 
Antalóczi Dezső, Bakó János, Emperger Ferenc és 
Pávics János századosok. Ez a bázis a helikoptergyártó 
cég oktatóbázisa is volt egyben.

A mérnök-műszaki állomány egy része (vezetőmérnök 
és a szakágak vezetői) a pilótáknál egy hónappal hama
rabb utaztak ki. A műszakiak közül kint kaptak átképzést 
a típusra: Büki József százados, század-vezetőmérnök, 
Kiinka István százados, vezetőmérnök-helyettes, Tóth 
Viktor százados, kijelölt Mi—1 századmérnök, Taskovics 
István főhadnagy rádióstiszt, csoportparancsnok, Siklódi

4. ábra: Ecseghy László, mint alezredes, 1061 órát repült 
a típussal, volt berepülő is

5. ábra: Átképző tanfolyam résztvevői 1961 májusában, 
Lengyelországban. Balról-jobbra: Büki József százados, 
Bakó János főhadnagy, Kiinka István főhadnagy, Antalóczi 
Dezső főhadnagy, lengyel személy, Tóth Viktor százados, 
Emperger Ferenc százados, lengyel berepülő pilóta, Kapás 
Mihály főhadnagy, két lengyel berepülő pilóta, Pávics János 
százados, Gera Sándor mk. főhadnagy

6. ábra: Tóth Viktor őrnagy, a Mi-1 század századmérnöke

József főhadnagy különleges (műszer-elektromos-oxigén) 
technikustiszt, csoportparancsnok. Ők már májusban be
fejezték a tanfolyamot s hazautaztak. Egyedül Büki száza
dos maradt kint, ő intézte a helikopterek átvételét.

A hajózok részére a lengyelországi tanfolyam 1961 áp
rilisában kezdődött és három hónapig tartott. Tolmács
ként a hajózókkal kint volt Kapás Mihály főhadnagy is, a 
későbbi ezredparancsnok. A repülő-műszakiaknál Barsi 
László mérnök százados volt a tolmács. Az elméleti ki
képzés után megkezdték a gyakorlati ismeretek elsajátí
tását, ezt követően repülésekre jártak. A tanfolyam végén
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7. ábra: Lengyelország, Svidnik légibázis 1961 nyarán. Az 
átképzésen lévő hajózok és műszakiak egy csoportja és a 
lengyel oktatók

sikeres vizsgát tettek a Mi-1-es típusból. Oktatói képzést 
is kapott Antalóczi, Bakó, Emperger és Pávics százados. 
Ebből is eredményes vizsgát tettek, így már oktatói képe
sítéssel is rendelkezve tértek haza augusztusban.

Idehaza a műszaki állományból először csak a techni
kus tisztek vettek részt az átképzőtanfolyamon, a nyár fo
lyamán. Az itthoni átképzésen Lóczi József, Mucha Ist
ván, Kelemen Lajos, Orosz Zsigmond, Desits Ferenc 
századosok és Ecsédi János főhadnagy vett részt. Az 
előadásokat Tóth Viktor százados (sárkányhajtómű-is- 
meret), Taskovics István százados (rádiós ismeretek) és 
Siklódi József főhadnagy (EMO-ismeret) tartotta.

Kecskemétre érkeztek a helikopterek

Az első helikopterek -  melyek gyári újak voltak -  ládákba 
(kafcsorkákba) csomagolva vasúti szállítással érkeztek a 
„hírős” városba 1961. július végén, augusztus elején. A 
MÍ-1MU típusú kétkormányos oktatógépek gyári számai 
W02013, W02019, a Mi-M típusú, egykormányosoké: 
W02017, W02020, W01032, W01033. Általában az ösz- 
szeszerelt helikopterekre az utolsó két-, három- vagy 
négyjegyű számot festették fel azonosítószámként a 
farokrész két oldalára. A törzs két oldalára pedig az ötágú 
felségjelet festették fel.

A helikopterek összeszerelését lengyel szakemberek 
irányításával magyar repülő-műszakiak végezték Kecs
keméten a III. hangárban. Az üzembe helyezés előtti ha
tósági berepüléseket egy lengyel gyári berepülőpilóta 
hajtotta végre. Utána közösen repülték be a járműveket 
Pávics János századossal. Az előírt paramétereket vég
rehajtva dokumentálták a berepülés tényét és a helikop
terek alkalmasságát. Ezt követően átadták üzemeltetés
re a helikoptereket a magyar műszaki és kiszolgáló állo
mánynak. Kezdetben tisztek végezték a beüzemelést, 
mivel ők végezték csak el a tanfolyamot.

Átképzés Kecskeméten

A 86. önálló vegyes repülőszázad parancsnoka 1961. 
szeptember 13-án kelt 026-os számú napiparancsában 
részletesen intézkedett a Mi-1-es helikopterek üzemelte
tésére és a hajózóállomány átképzésére. A parancsból 
kitűnik, hogy a külföldön kiképzett vezető műszaki állo
mány idehaza végrehajtotta a nyár folyamán az itthon 
maradt repülő-műszakiak átképzését a Mi-1-es típusra. 
Szeptember 11-én és 12-én történt meg helikopterisme
retből és üzemben tartásból a vizsgáztatás. Ezt követően

jegyzőkönyvbe foglalták az eredményeket.
A parancsnok az eredményes vizsgáztatások alapján a 

tiszteknek átadta üzemeltetésre az összeszerelt helikop
tereket: Desits Ferenc főhadnagy, technikustiszt üzemel
tetésre megkapta a 02019 számú MÍ-1MU kétkormá- 
nyost, karbantartásra pedig a 01033 számú egykormá- 
nyost. Lóczi József százados üzemeltetésre a 02013 
számú kétkormányost, karbantartásra a 02017 számú 
egykormányost kapta. Ecsédi János főhadnagy üzemel
tetésre kapta a 02020 számú helikoptert, karbantartásra 
pedig a 01032 számú egykormányos gépet.

Az itthon maradt hajózok, Garai Imre, Magyar János, 
Tóth József, Kiss Tibor, Garai Mihály, Asztalos Barna, 
Demény László, Rácz István századosok, Ecseghy Lász
ló, Komáromi Gábor főhadnagyok szeptember 11-én és 
12-én típusismeretből, üzemben tartásból és légi navigá
cióból eredményes vizsgát tettek. Eredményeik alapján a 
parancsnok engedélyezte részükre a gyakorlati repülőki
képzést Mi—1MU és Mi—1M típusú helikoptereken szep
tember 18-tól.

Az oktatókhoz az alábbiak szerint osztották szét a ha- 
józókat: Pávics századoshoz: Garai Imre és Kiss Tibor 
századosok, Antalóczi századoshoz: Garai Mihály, Asz
talos Barna, Magyar János századosok, Bakó százados
hoz: Rácz István, Demény László századosok, Komáro
mi Gábor főhadnagy (Demény nem kezdte el a repülést, 
mert kivált a csoportból), Emperger századoshoz: Tóth 
József százados és Ecseghy László főhadnagy.

Közben Pávics János századost megbízták a nyáron a 
Mi-1-es század század-parancsnoki teendőinek ellátá
sával. Pávics szeptember 14-én a korábban átképzést 
nyert Bakó, Antalóczi és Emperger századosokat gyakor
lati repülés során oktatói képesség szempontjából ellen
őrizte. Az ellenőrzés eredményessége alapján Szeidl őr
nagy engedélyezte részükre az oktatást a MÍ-1MU heli
koptereken. Az oktatók szeptember 13-án repülésveze
tésből (toronyban), repülőtér használati utasításból, tájé
kozódási ismeretekből és a Magyar Népköztársaság fe
letti repülések végrehajtása tárgykörből eredményes 
vizsgát tettek. A vizsga alapján az önálló század parancs
noka Mi—1M és Mi—1 MU típusú helikopterek kiképzési és 
a hadműveleti repülés vezetését engedélyezte részükre. 
Egyben írásban is megerősítette, hogy Pávics századost 
az új állománytáblára való áttérésig megbízza a helikop
ter-század századparancsnoki teendőinek ellátásával.

A helikoptereken a pilóták megkezdték az átképzés vég
rehajtását. A műszaki állomány körültekintően végezte a 
helikopterek üzemeltetését és kiszolgálását. A mérnöki és 
vezető állomány a parancsok és egyéb utasítások alapján 
szervezte a helikopterek előkészítését, valamint azok repül- 
tetését. Ezért zajlott eseménymentesen a kiképzés.
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Az alakulat átszervezése, 
a Mi—1 század hadrendbe állítása

1961. szeptember közepén kezdték szervezni az önálló 
század meglévő állományából, haditechnikájából és az 
áthelyezettekből az MN 86. önálló vegyes repülőosztályt. 
Fedő- és postafiókszáma 6690 volt. Parancsnokává 
Szeidl József őrnagyot nevezték ki. Az osztály hadrend
jébe szerveztek parancsnokságot és törzset, tüzérhe
lyesbítő századot (6 db IL—28), szállító- és futárrepülő
századot (4 db Li-2, 4 db Jak-12) és helikopterszázadot, 
ennek állományába 22 db Mi-1-es helikoptert rendszere
sítettek. A helikopterek több éven át érkeztek az alakulat
hoz. Az új szervezetre október 1 -jétől tért át az osztály.

A Mi-1 helikopterszázad szervezete

A század hajózó és műszaki alegységből tevődött ösz- 
sze. A 22 gépre 22 helikoptervezetőt rendszeresítettek. 
Pávics János századost nevezték ki a M i-1-es század 
parancsnokává, törzsfőnök Kiss Tibor százados lett. Raj
parancsnoki kinevezést kaptak Antalóczi Dezső, Bakó 
János és Emperger Ferenc századosok. A század hat 
helikopterrajra tagolódott. A gépeket két üzemben tartó 
csoportba szervezett műszaki állomány szolgálta ki.

A műszakiak állománytáblájában sárkányhajtómű-, kü
lönleges és rádiós üzemben tartó csoportok szerepeltek. 
A sárkányhajtómű-csoportba csoportparancsnokot és 
4-6 technikustisztet, 22 gépmechanikus tiszthelyettest, a 
különleges csoportba 1 csoportparancsnok tisztet, 6 me
chanikust, a rádiós üzemben tartó csoportba 1 csoport
parancsnokot és 6 mechanikus tiszthelyettest szervez
tek. 1968-tól a szakágaknál (rádiós és különleges) 1-1 
részlegvezető tiszti beosztást is rendszeresítettek.

A Mi-1 műszaki üzemben tartó század állománytáblájá
ban a sorállomány stabil, állandó létszámmal, 25-30 fővel 
szerepelt. írnok, raktáros 1 fő, a két sárkányhajtómű üzem
ben tartó csoportban 20 fő, a műszer és ellenőrzőberen
dezés üzemben tartó csoportban 3 fő, az üzemben tartó 
csoportban 3 fő sorkatonát rendszeresítettek.

A századmérnök szervezte a műszakiak tevékenysé
gét a csoportparancsnokok segítségével a hajózó szá
zadparancsnok parancsai, utasításai alapján.

Gyakorlaton a Mi-1-esek -  átállás téli üzemmódra

A M i-1-es helikopterek először 1961 novemberében ke
rültek bevetésre egy hadgyakorlaton, a Dunántúlon. Az 
5. hadsereg törzsvezetési gyakorlatán mutatkoztak be 
sikerrel. A kirendelt két helikopter felderítést és a tech
nikai eszközök, települési helyek álcázásának ellenőr

zését hajtotta végre. Bakó és Antalóczi századosok re
pültek a gépekkel. Az alkalmazás során tapasztalatokat 
szereztek földközelben való repülésből 30-50 méter 
magasságon és fel- és leszállásból korlátozott méretű 
leszállóhelyeken.

A műszaki állomány november hónapban felkészítette a 
helikoptertechnikát és a kiszolgáló eszközöket a téli üze
meltetésre. December 4-én hajtották végre Magyarorszá
gon először a téli átállás szemlét a Mi-1 helikoptertípuson.

Az 1961-es kiképzési év értékelése

Az újonnan létrehozott helikopterszázad gyakorlati repülő
kiképzésének szervezését nehezítette, hogy hiányzott a 
repülőkiképzési program (Helikopter Harckiképzési Utasí
tás, HHKU), amely részletesen szabályozza az egyes re
pülési feladatok végrehajtását. A repülőkiképzés időben is 
nagyon elhúzódott, mert csak 2 db oktatóhelikopter (Mi-1- 
MU) állt a század rendelkezésére. A kiképzés az ősz kö
zeledtével (szeptember) kezdődött meg. Sok volt benne a 
bonyolult idő, ezért több alkalommal is le kellett állni a re
püléssel. Az oktatóállományt néhány hétre elvezényelték 
a szárazföldi csapatok gyakorlatának helikopter biztosítá
sára. A repülőkiképzés ekkor szünetelt.

Mindezen hátráltató tényezők ellenére sikereket is ér
tek el a kiképzésen és az átképzés során a helikopterve
zetők. Esemény nem következett be. 1961-ben a Mi-1 tí
pusú helikopterek kiképzési repülésre 189, hadműveleti 
repülésre 37 órát fordítottak, összesen 226 órát repültek 
és 1603 felszállást teljesítettek. Egyébként az osztály re
pülőeszközei abban a kiképzési évben 4559 felszállás 
során összesen 2313 órát töltöttek a levegőben.

Az MN 86. önálló vegyes repülőszázad gépei 1959. ja
nuár 1. és 1961. szeptember 1. között 2898 felszállással 
2086 óra 30 percet repültek. Az állománytáblában a 
M i-1-es század már 12 géppel szerepelt, de a valóság
ban csak a felével rendelkezett.
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Haditechnika-történet

Buzogányvetők a budapesti harcokban
60 éve történt

A Haditechnika 2002/2. számában „A magyar 44.M bu
zogánylövedék” c. cikkben már röviden foglalkoztunk a 
„Szálasi vető” néven ismert fegyver budapesti alkalma
zásával. Most ehhez további részletekkel szolgált a 
szerző, aki a Boráros tér mellett lakott. Ezt a témát tár
gyalta a prototípus fényképeinek bemutatásával Józsa 
Béla cikke, „A Szálasi röppentyű” a Militaria 1999/14. 
számában (488-493. o.), majd a 15. számban a „Továb
bi információk a Szálasi röppentyűről” (532-533. o.). 
(Szerk.)

A M. Kir. Honvédség 1944-ben sorozatgyártásba adta 
a későn kifejlesztett páncéltörő fegyverét, a 44.M buzo
gányvetőt. A Csepeli Weiss Manfréd Rt. acélcsőgyártásá
nak főmérnöke, Magasházi vezette a gyártást, tévesen őt 
jelölik meg a fegyver tervezőjeként is. Ez valószínűtlen, 
mivel ezt és a többi magyar rakétafegyvert is a M. Kir. 
Honvéd Haditechnikai Intézet (HTI) titkos rakétaszakosz
tálya alakította ki.

A tervezők a német páncélököl mintájából kiindulva egy 
sokkal hatásosabb rakétafegyvert terveztek röppentyű 
néven. Ez kétféle változatban készült, a Buzogány 
páncéltörő, a Zápor gyalogság elleni repeszrobbanófej- 
jel. A közel 50 kg össztömegű rakéta orrában ekrazit, mö
götte a kumulatív kúp mögött trotil, majd a csőben (buzo
gány nyele) rúd alakú szilárd lőpor hajtótöltet volt. Ez a 
harckocsi elleni változat.

A Zápor típusú rakéta orr-részében lőpor, a fej belsejé
ben présgéphulladék volt mint repesz, a nyélben lőporru- 
dak szolgáltak hajtótöltetül.

Az első kísérletben a fejrész ráégett a páncélzatra és 
a töltet 3000 °C fölötti hőmérsékletű szórólángja a fém
olvadékkal átégette a legvastagabb páncélt is. (A mé
rések szerint ez 300 mm volt, de Magyarországon ak
kor nem is volt hasonló vastagságú páncélzat. Szerk.)

A gyalogság elleni Zápor rakéta becsapódásakor a fel
robbant töltet a 20 kg-nyi repeszt -  amelyben a rakétatest 
darabjai is benne voltak -  repített szét. Ezek a kör, há
romszög, téglalap alakú, 5 mm vastag vaslemezhulladé
kok átütötték a téglafalat is, és rostává lyukasztották az 
összes útjukba eső tárgyat, a gyalogságot, a felszerelé
sével együtt.

A rakéták prototípusához szögvas idomokból készült a 
3 lábú indítóállvány. A későbbiek csövekből készültek, 
igen egyszerű szerkezetek voltak, kissé nagyobbak, mint 
a 20 mm-es nehézpuska-állványzat.

A csepeli gyárban elkészült példányokat a gyalogos 
egységeknek adták át. Az állványt felszerelték az Opel 
Blitz teherautók rakfelületére is, mintegy 10 db-os so
rozatról lehetett szó, amelyet a csőgyár kivitelezett. 
Tudomásunk van legalább egy Krupp-Protze fél- 
rajkocsira felszerelt vetőről is, de ennél az állvány egy
szerűbb volt.

Buzogányvető Opel Blitz teherautón

1. ábra: Buzogányvető Opel Blitz teherautón. A rajz elvi, mert a prototípus-indítót ábrázolja, amely nagy az autóhoz képest. A valós 
méretarányt a jobb felső ábra mutatja. Az autó letámasztása 4 talppal kérdéses a gyors elindulás miatt
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2. ábra: A Krupp-Protze fétrajkocsira felszerelt vető rekonstruált rajza (Benczúr László)
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3. ábra: A Boráros téri híd pesti hídfőjének 1944-es állapota. A *-gal jelölt épület előtt állt a felrobbant két autó, mellette jobbra a 
Moktár-ház, a Ferenc körút 2-4. szám, ahol a Haris testvérek 1944 februárjában laktak
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A budapesti nagykörúti harcokban részt vettek a buzo
gányvető egységek. A Boráros tér Soroksári úti oldalán 2 
db Opel teherautóra szerelt páncélrém védte a Soroksári 
úti teherpályaudvart a szovjet erők ellen. Csele Lajos szá
zados parancsnoksága alatt védték a Horthy Miklós híd 
pesti hídfőjét. Három hétig tartották a frontvonalat, előző
leg Soroksárnál harcoltak, onnét vonultak vissza a hídfő
be. Itt a híd alatt állt a 2 autó, innen hátramenetben men
tek ki a barikádig, majd a rakéták kilövése után behajtot
tak a híd alá. Január 15. körül, egy délután a Boráros te
ret lerohanták a szovjet katonák, és Csele Lajos százados 
katonáit a hídfő lábában lévő akkori 6-os villamos pihenő
helyiségében agyonlőtték. (Valószínűleg nem volt kiállított 
őrség. Szerk.) A szovjet katonák azt hitték, hogy az ösz- 
szes katona meghalt. Este, sötétben Csele százados ma
gához tért és menekülni próbált. A géppisztolysorozatból 
egy lövedék leszakította a bal gyűrűsujját, egy átlőtte a 
csuklóját, egy a bal tüdejét érte a szív felett, egy a jobb 
vállát, egy a fejét. Minden erejét összeszedve bekúszott a 
halottakon keresztül a Boráros tér 1-3. sz. alatti házba, 
ahol ott lakó fogorvos barátja megoperálta, ezzel meg
mentve az életét.

A 2 Opelt a szovjet tüzérség lőhette szét, a rakéták 
szétszóródtak, ott mindkét típus látható volt. A szerző 
1945. február 6-án a helyszínen látta a széttört páncélré
meket, ekkor már eltemették a hősi halált halt magyar ka
tonákat. A pályaudvar Soroksári úti kerítésének oldalá
ban 10-12 sír volt.

Az épen maradt 10-15 db rakéta egy sárgára festett fa
ládában maradt, egyenként csomagolva. A ládákon kék
piros keresztcsík volt.

Az eseményt Csele Lajos 1954 júliusában mesélte el a 
Tépődeszka Vállalat erzsébeti üzemében Haris Lajos 
munkatársaként, ahol az anyagellátás vezetőjeként dol
gozott.

Más adatok szerint ugyanilyen ládákat láttak 1945- 
ben a Margit-vonal egy szakaszán Pusztaszabolcs, 
Iváncsa és a Velencei tó térségében.

(Ez alátámasztja azt a jelentést, hogy a röppentyű ki
próbálására a 7. rohamtüzér osztály egyik ütege kapott 
parancsot még 1944 novemberében, és ezeket alkal
mazták is. Szerk.)

Haris Lajos -  Haris Ottó

A magyar kereskedelmi tengerészet a második világháborúban
I. rész

A második világháború idején hadiszolgálatban lévő ma
gyar Duna-tengerjáró kereskedelmi hajók érdekes, bár 
kevésbé közismert története -  kicsiben -  szinte meg
egyezett a nagy tengerésznemzetek kereskedelmi tenge
részeinek küzdelmével.

A háború kitörése után a semleges államok tengeré
szeire szinte ugyanazok a problémák leselkedtek, mint a 
hadviselő felek hajóira. A magyar nyílt tengeri kereske
delmi hajók közül az angol bérletben működő, Potzner 
Frigyes parancsnokolta KELET gőzös az Atlanti-óceánon 
Nagy-Britanniából üresen az Egyesült Államok felé tartva 
az északi szélesség 49 fok 40 perc, nyugati hosszúság 
21 fok 50 perc koordinátáknál 1940. augusztus 19-én az 
U A jelű német tengeralattjárónak (pk. Hans Cohausz 
korvettkapitány) áldozatul esett. A személyzet, miután 
rendben kiürítette a hajót, egy 53,3 cm-es torpedóval és 
13 db 10,5 cm-es repeszgránáttal elsüllyesztette azt. A 
NYUGAT-ot, melynek parancsnoka Horváth Gyula volt, a 
KORTENAER holland torpedóromboló (pk. Antonie 
Kroese sorhajóhadnagy) foglalta le a Timor-tengeren Roti 
szigetétől D-re, kb. a déli szélesség 12 fok, keleti hosszú
ság 123 fok koordinátáknál 1941. április 13-án. A hajó 
Surabaya kikötőjében állva egy japán légitámadásban 
süllyedt el 1942. március elején, már LÍRÁN néven.1

A Budapest és a Földközi-tenger kikötői között hajózó 
Duna-tengerjárók helyzete szintén nehézre fordult, miu
tán az olasz hadüzenet bekövetkeztével 1940 nyarán a 
Földközi-tenger medencéjében is kitört a háború.

Az 1941. április 6-án megindult német balkáni hadjárat 
során először a KASSA (pk. Földes Károly kapitány) ke
rült -  magánjogi szerződéssel -  német bérletbe. Ä hajó 
Pireusz kikötőjébe szállított repülőbenzint és bombákat a 
krétai harcokhoz. A Szovjetunió elleni német támadás 
után egy nappal, 1941. június 23-án német bérletbe ke
rült az UNGVÁR, a KOLOZSVÁR és a BUDAPEST is.

A hadiszolgálathoz a hajók meglehetősen komoly át
alakításokon mentek keresztül. Mindegyiket átfestették 
szürkére, az orra és a farba ágyúállásokat ácsoltak, és 2 
cm-es német légvédelmi gépágyúkat telepítettek, német 
kezelőszemélyzettel. A legkisebb hajó, a BUDAPEST 
(493 BRT) csak az orrára kapott lövegállást. A hajók fe
délzeteire kis barakkokat építettek a német tüzéreknek. A 
kormányállás tetejét és oldalait deszkapalánkok közé ön
tött homokkal páncélozták a géppuskatűz és a bombák 
repeszdarabjai ellen, ahol csupán a megfigyelés céljaira 
alakítottak ki keskeny réseket (egyébként a szolgálatot a 
felső, nyitott hídon tartották). Kiegészítették a hajók 
tűzoltófelszerelését, minden ablakra elsötétítő fedőt tet
tek, még a navigációs lámpákat is átalakították, hogy 
azok fényét a magasból, repülőgépről ne lehessen meg
látni. A személyzet minden tagjának folyamatosan visel
nie kellett mentőmellényét az út folyamán. Minden hajó 
kapott német jelzőszemélyzetet (Signalgast), akik a né
met tengerészeti morzelámpákat kezelték menet közben 
(a rádiót a szovjet bemérés miatt nagyon korlátozottan 
használták, és akkor is csak ultrarövidhullámokon). Min
den hajó kapott egy német rakományellenőrt (Supercar
go), aki a rakomány tulajdonosának, a Harmadik Biroda
lomnak az érdekeit képviselte a hajón.2

A hajók egyébként magyar lobogó alatt, a magyar tenge
ri jogszabályok szerint hajóztak. A német félnek, a bérbe
vevőknek csupán a rakomány minősége és célja, úti célja, 
valamint az útvonal tekintetében volt joga intézkedni.

Különleges helyzetben volt a SZEGED, mely nem ke
rült német bérletbe, ez a magyar főváros és a török, va
lamint a bolgár kikötők közötti kereskedelmi forgalmat bo
nyolította le. A SZEGED légelhárító fegyverzetként az 
orr-részen egy magyar Nimród tornyot kapott 4 cm-es 
Bofors gépágyúval, és a tüzérek is a legénység tagjai kö
zül kerültek ki, rövid kiképzés után.
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A kísérőhajók közül kezdetben a német dunai flottilla 
egységei, majd a nagy tűzerejű, harcedzett személyze
tekkel működő aknaszedők: a Helmut Klassmann sorha
jóhadnagy vezette 3. Räumboot flottillaegységei és a 
partraszálló naszádok (Fährprahm -  ezeket alakjuk miatt 
talpnaszádnak és tréfásan papucsnak is hívták) voltak a 
legjelentősebbek, de a román hadiflotta egységei is kí
sérték néha a magyar hajókat. A légi fedezetet a vízi re
pülőgépek, Ju 88-asok, He 111-esek, ill. néha a mágne
ses aknák ellen alkalmazott Ju 52MS Mauzik (a 3./MSGr. 
1 gépei) adták.

Az első kíséret 1941. október 31-én futott ki Szulinából 
Ocsakov céllal. 1941. november 6-án indult az UNGVÁR 
Milassin Lajos kapitány parancsnoksága alatt Brailából, re
pülőbomba- és benzinszállítmánnyal. 8-án Tulcseánál a 
TISZA (pk. Holop Adolf kapitány) is csatlakozott és elindul
tak Nyikolajev felé. A közvetlen kíséretet négy dunai akna
szedő és két kis 47 tonnás román Vosper osztályú torpe
dónaszád, a VIFORUL és a VIJELIA alkotta. Az UNGVÁR 
lett a vezérhajó, erre szállt fel a német dunai flottilla pa
rancsnoka, Friedrich Petzel korvettkapitány is a törzsével.

Másnap a kíséret egyik aknaszedője Bugasz közelé
ben, lljicsevka magasságában aknát jelzett, amelynek 
horgonykötelét el is nyírta: ezt az aknamezőt a szovjet 
SZMISLENNIJ és BODRIJ rombolók telepítették október 
16-án. Ekkor a többi aknakeresőt is visszafordították a 
hajózóút újbóli átfésülése céljából. Az UNGVÁR ekkor, 
hogy kormányképességét megtarthassa, egész lassan 
járatta főgépeit. A horgonyzáshoz küldött személyzet már 
az orrnál volt, amikor a hajóorr alatt akna robbant az 
északi szélesség 46 fok 11 perc, keleti hosszúság 30 fok 
41 perc pozíciónál. Az UNGVÁR eleje szétnyílt és a hajó 
süllyedni kezdett. A mentőcsónakokat lebocsátották, a kí
sérőhajók pedig megindultak az UNGVÁR felé a sze
mélyzetet menteni. A mintegy 300 méterrel hátrébb lévő 
TISZA parancsnoka, Holop Adolf is lebocsátotta egyik 
mentőcsónakját, és mintegy 100 métert közelített, de töb
bet nem volt hajlandó, emiatt a német rakmabiztossal, a 
Supercargóval parázs vitája keletkezett. A bekövetkező 
események azonban teljes mértékben igazolták a hadi 
tapasztalatokkal rendelkező Holopnak -  a császári és ki
rályi hadiflotta volt korvetthadnagyának -  aggodalmait, 
bár természetesen ő szintén nagyon szeretett volna baj
ba jutott bajtársain segíteni. Az UNGVÁR ugyanis rásod
ródott egy újabb aknára, ami berobbantotta a hajó rako
mányát. Az irtózatos erejű detonáció miszlikbe tépte a 
hajót, elsüllyesztette a mellette lévő mentőcsónakokat és 
a mentést végző két román torpedónaszádot, a 
VIFORULT és a VIJELIÁT is. Az UNGVÁR első mentő
csónakja Finkei Sándor elsőtiszt parancsnokságával már 
távolabb volt, és így megúszta a robbanást, de még a TI
SZA fedélzetén is volt több könnyebb sebesült. A robba
nás következtében tengerész hősi halált halt az UNG
VÁR személyzetéből 12 fő: Milassin Lajos kapitány, 
Muschinek János üzemvezető géptiszt, Becker Károly II. 
tiszt, Csepeli Zoltán Ili. tiszt, Gebauer Béla tisztjelölt, 
Rácz Imre, Hainess Elemér és Balázs László géptisztek, 
Szőnyei István géptisztjelölt, Tóth Ferenc fedélzetmester, 
Szitár János matróz és Lindmajer István szakács. Rajtuk 
kívül hősi halált halt még Petzel korvettkapitány, 5 tiszt és 
28 katona a német és román haditengerészettől.3

Az év végéig volt még néhány kíséret Ocsakovba, de 
nagy forgalmat a magyar hajók nem bonyolítottak. A 
szovjetek által lerakott hatalmas mennyiségű akna ve
szélyeit jól érzékelteti az is, hogy az 1941. október 16-án 
elfoglalt Ogyessza kikötőjét is csak 1942 tavaszára tud
ták teljesen aknamentesíteni.

A Magyar Királyi Duna-Tengerhajózási Rt. (DTRT) és a

németek között magánjogi alapon megkötött hajóbérleti 
szerződés 1942. március 20-ával lejárt. Ekkor a németek 
már a szövetségesi viszony alapján kívánták az új szer
ződést megkötni. Ennek megfelelően két szerződés jött 
létre. Az első 1942. május 22-én március 21-ig visszame
nő hatállyal a német haditengerészet főparancsnoksága 
és a magyar honvédelmi minisztérium között. Ennek az 
volt a lényege, hogy a HM négy DTRT-hajót (BUDA
PEST, TISZA, KASSA, KOLOZSVÁR) átenged a néme
tek részére hadtáp és utánpótlási célokra. A hajók ma
gyar lobogó alatt maradnak és személyzetüket a HM ál
lítja ki. Ezek hősi halált halt vagy eltűnt tagjai részére a 
németek kártérítést fizetnek: parancsnok és gépüzemve
zető esetében 40 000, tiszteknél 33 000, tisztjelöltek, al
tisztek esetében 15 000, és a többi személyzet tekinteté
ben 9000 pengőt. A szerződést magyar részről 1942. no
vember 8-án Heszlényi József altábornagy írta alá.

A második szerződés a m. kir. jogügyi igazgatóság és a 
DTRT között jött létre. A felek elismerték az első szerződés 
feltételeit és a hajók bérösszegét a következőkben állapítot
ták meg: a BUDAPEST után 310, a TISZA után 670, a 
KASSA után 730 és a KOLOZSVÁR után 760 pengőt fizet
nek naponta, a tengerészek közvetlenül a HM alá tartoznak 
és azokkal más katonai parancsnokság nem rendelkezhet.4

Az UNGVÁR hősi halottainak emlékére 1942 tava
szán emlékművet állítottak a csepeli szabadkikötőben, 
melynek május 20-ai avatásán Horthy kormányzó is 
megjelent.

Az 1942-es év folyamán a magyar hajók már számos 
utat hajtottak végre a Krím környékén, valamint a sekély 
Azovi-tengeren is. A legsúlyosabb esemény az év folya
mán a BUDAPEST-tel történt, amely bent állt a bal- 
aklavai kikötőben, amikor 1942. szeptember 18-án egy 
nagy erejű szovjet légitámadás folyamán a hajó 16 ki
sebb léket kapott, és a szakács, Bicskei Lajos súlyosan 
megsebesült.

Szovjet repülőkkel ekkor még ritkán találkoztak, de a szov
jet tengeralattjárók számos támadást intéztek a magyar hajók 
ellen. A rájuk kilőtt torpedókat részben kiváló műveletezéssel 
(manőverezéssel) kerülték ki, de több esetben az is előfordult, 
hogy a szovjetek a magyar Duna-tengerjárók sekély merülé
sét nem ismerve, túl mélyre állították be torpedóikat és így 
azok ártalmatlanul húztak el a magyar hajók alatt. A háború 
során a számos kísérlet ellenére egyszer sem tudtak magyar 
hajót megtorpedózni a Fekete-tengeren.

Jegyzet

1. Manfred Dörr: Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe. 
Bd. 1. Biblio Verlag, Osnabrück, 1988. 262. o., Juba Fe
renc: A magyar tengerészet a második világháborúban. 
Magyar Nemzeti Történeti Társaság, Kaposvár, 1993. 
19-20. o., ill. Jan Visser szíves közlése. A NYUGAT le
foglalása természetesen teljesen szabálytalan volt, a hol
landok azt gondolták, hogy a hajó a német segédcirkálók
nak szállít utánpótlást.

2. Juba: i. m. 25-26. o.
3. Ny. A. Pityevszkij: Die Sowjet-Flotte im Zweiten 

Weltkrieg. Gerhard Stalling, Oldenburg, 1966. 546. o., 
Juba: i. m. 26-27. o. A tengerészet nevesített vesztesé
gei -  többek között -  megtalálhatók a Bús János -  Sza
bó Péter: Béke poraikra... (Varietas, Budapest, 1999) cí
mű műben is.

4. Juba: i. m. 28. o.
(Folytatjuk)
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A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata VI. rész

A Szent László hadosztály
ejtőernyős katonája menetöltözetben -  1944-1945

Az ejtőernyősökből és repülőkből szervezett Szent László 
hadosztály ejtőernyős-zászlóaljainak legénysége gyalog
sági egyenruhát viselt, a speciális ugróruhát (kezeslábast) 
és a fejvédőt -  melyek a földi harc körülményeinek amúgy 
sem feleltek meg -  a raktárban hagyták, illetve az újonco
kat ilyenekkel már el sem látták. A képen látható ejtőer
nyős katona szabvány 35 M rohamsisakot visel, házi ké
szítésű sisakhálóval (a honvédség részére hivatalosan 
nem rendszeresítettek sem sisakhuzatot, sem sisakhálót, 
bár kísérleti darabok készültek, azonban sok katona drót
ból vagy egyszerű spárgából hurkolt magának megfelelő 
sisaktartozékot). A 39 M zubbonyának fűzöld hajtókáján 
egy-egy „csontcsillag” (ezek valójában celluloidból készül
tek) jelzi az őrvezetői rendfokozatot, bár 1944-45-ben a 
hajtókákat legtöbbször már elhagyták a zubbonyról. A 
gyalogsági nadrágot és a bokaszíjas bakancsot a háború 
második felében felváltotta a 43 M pantalló, a 43 M ba
kancs és a vászon bokavédő, mely utóbbi meglehetősen 
népszerűtlen újításnak bizonyult, a katonák szívesebben 
hordtak a pantallóhoz rövidszárú utászcsizmát.

Az elit egységhez való tartozást az 1940-ben beveze
tett ejtőernyős csapatjelvény (jobb mellzseb fölött) és a 
hadosztály jelvénye (bal mellzseben) jelezte. Utóbbit hi
vatalosan mindennemű alátétposztó nélkül kellett viselni, 
de sok katona, fittyet hányva az előírásoknak, kiegészí
tette jelvényét fegyvernemi színű posztó alátéttel. Az ej
tőernyős csapatjelvény eltérő kivitelben készült a tisztek, 
az altisztek és a legénység részére, de a tábori ruhán ál
talában állománycsoporttól függetlenül a fémből préselt 
változatot hordták. A hadosztályjelvény préselt alumíni
umlemezből készült, babér- és tölgykoszorúval övezett 
csatabárdot és stilizált nyitott koronát ábrázolt, alul 
„SZENT LÁSZLÓ HADOSZTÁLY” körirattal.

A katona fegyverzete 43 M Király géppisztoly, két tártás
kával (így összesen 12 tartalék tárat vihetett magával), de
rékszíjában két 42 M nyeles kézigránáttal, könnyű roham
felszerelése kenyérzsákra és az ebben elhelyezett kulacs
ra, evő- és tisztálkodó eszközökre, illetve egyéb szemé
lyes használati tárgyakra korlátozódott. A honvédség teljes 
állománya részére elvileg kötelező gázálarcot és a gázál
arctáskát a háború vége felé sok katona egyszerűen eldo
bálta, mint haszontalan holmit, hiszen (szerencsére) gáz
támadásra a háború folyamán sehol sem került sor.

Hajózószemélyzet tagja, Keleti front -  1942-1943

A háború előrehaladtával a hajózószemélyzet ruházata 
kezdett egyre tarkább képet mutatni. Változatos repülőru
házatok érkeztek a fronton harcoló egységekhez, a német

gépekhez gyakran adtak német ruházatot és felszerelést, 
de a magyar fejlesztők is egyre újabb és újabb változatokat 
készítettek. Minthogy azonban ez sem bizonyult elegendő
nek, így sok, eredetileg más csapatnem számára tervezett 
ruhadarabot is használatba vettek a légierő katonái. Ilyen 
volt például a képen látható posztóujjas bőrmellény is, me
lyet eredetileg az 1930-as években a gépkocsizók és a ha
tárvadászok számára fejlesztettek ki. A háború alatt -  affé
le divatcikként -  széles körben elterjedt a hadseregben, el
sősorban praktikussága miatt, hiszen hasonló védelmet 
nyújtott a felsőtestnek, mint egy köpeny (a bőrmellényt be
lül posztóval bélelték), viszont posztóujjai miatt nem volt 
olyan nehézkes, mint egy bőrkabát. Elsősorban a nagyobb 
gépeken repülő személyzet (bombázók, szállítók) viselte 
előszeretettel, a szolgálati vagy a tábori egyenruha fölött.

A képen látható repülő garbónyakú pulóverre vette fel bőr
mellényét, hozzá posztó tábori pantallót, utászcsizmát és tá
bori sapkát öltött. A tábori sapka és az utászcsizma szintén 
a földi erők ruhatárából került át a légierőhöz, így az ezekkel 
ellátott repülőkatonák már meglehetősen kevéssé mutatták 
a hagyományos repülő-összképet, legfeljebb a sapkán viselt 
repülőjelvény (a képen nem látszik, hiszen a sapka bal olda
lára kellett erősíteni), illetve a rendfokozati jelzés utalt fegy
vernemi hovatartozásukra. A posztóujjas bőrmellény gallér 
nélkül készült, így a földi erők tagjainak rendfokozati jelzései 
jól látszottak a bőrmellényre kihajtott galléron, a repülőknek 
azonban ugyanolyan kar-rendfokozati jelzést kellett hasz
nálniuk, mint a hajózóruházaton (váll-lapokat sosem tettek a 
posztóujjas bőrmellényre). A képen látható katona esetében 
így nehéz megmondani -  ebből a nézetből legalábbis -  
hogy milyen rendfokozatot visel, hiszen sem a bal karon al
kalmazott rendfokozati jelzése, sem a sapkán lévő repülőjel
vénye nem látszik. A posztóujjas bőrmellényen a pilóta
vagy a megfigyelő-melljelvényt sem viselték. A pulóverek vi
selése szintén elterjedt -  főleg a keleti fronton -  , s nemrit
kán otthonról kapott „civilesebb” darabok is feltűntek a kato
nákon, jóllehet a hivatalos kívánalom az volt, hogy Magyar- 
ország asszonyai és leányai lehetőleg a katonai egyenruha 
színéhez illeszkedő (zöld, barna, esetleg szürke) pulóvere
ket kössenek hozzátartozóiknak, s eredetileg e ruhadarab
oknak (hivatalos elnevezésük: kötszövött gyapjú ujjas) nem 
is lett volna szabad kilátszaniuk a felsőruházat alól. Azonban 
a divat ismét közbelépett, és a magas nyakú pulóverek vise
lői nem tartották tiszteletben a katonai szabályzat előírásait.

A posztóruházat, az utászcsizma és a legénységi de
rékszíj ugyan legénységi állományú honvédra utal, azon
ban a fronton gyakran a tisztek is legénységi ruhadarabo
kat viseltek. Korabeli fotókon például gyakran láthatunk 
legénységi derékszíját akár tábornokokon is.

(Folytatjuk)

Baczoni Tamás
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Fegyverzetek a koreai háborúban II. rész

Légierő délen

Az északiak ellen harcoló ENSZ-csapatok légierői tulaj
donképpen szinte az Egyesült Államok repülőgépeit je
lentették. Ezekben az években ment végbe a légierő for
radalma; az átfegyverkezés a dugattyús típusokról a su
gárhajtóművesekre. így az ENSZ-csapatok repülőgépei 
között mindkét változat megtalálható volt.

A Gloster Meteor az Ausztrál Királyi Légierő állományá
ban volt. Az Mk. 7 és 8 változata volt a britek első sugár- 
hajtású repülőgépe. Földi támogatóként és a B-29-esek 
kísérőjeként alkalmazták az F-84 típussal együtt. A MiG- 
ek klasszissal jobbnak bizonyultak.

Az F-94 Startire a T-33-as oktató repülőgép 
utánégetővel ellátott változata volt. A minden időben al
kalmazható vadászrepülőgépet főként a B-29-es bombá
zók éjszakai kísérőjének alkalmazták.

A sugárhajtású Lockheed F-80 Shooting Star az Egye
sült Államok légierejének első rendszeresített vadászgé
pe volt, amely az első sugárhajtású gépek közötti légi 
harcban győzött, amikor 1950 novemberében lelőtt egy 
MiG-15-ös repülőgépet. Az F -86-os megjelenése után 
földi támogatóként, illetve a B-29-es bombázó kísérőié
ként alkalmazták.

A sugárhajtású Douglas F3D Skynight a B-29-es 
bombázók nagy hatótávolságú éjszakai kísérő 
vadászrepülőgépe volt. A hordozók fedélzetének be
osztottai nem szerették az F3D-t, mert ferde állású fú- 
vókái gyakran tüzet okoztak, és vörösre izzították a fe
délzetet.

A légcsavaros Fairchild C-119 Flying Boxcar csapat- 
és teherszállító repülőgép volt. (1952 decemberében 7 
tonna friss gyümölcsöt szállított a harcoló csapatoknak 
karácsonyra). Gyakran fordult Korea és Japán között 
utánpótlást szállítva, és visszaúton sebesülteket evaku
álva.

A légcsavaros North American F-82 Twin Mustang a 
polgári lakosság kiürítését fedező, nappali kísérő felada
tokat látott el. A vadászbombázó és éjszakai elfogó repü
lőgép sokkal több ideig tudott őrjáratozni a kiürítési kikö
tők fölött, mint a nagy fogyasztású F-80 típus.

A légcsavaros Vought F4U Corsair vadászbombázó jel
lemzően haditengerészeti repülőgép. A koreai háború 
idején a tartalékból állítottak hadrendbe számos példányt 
a világháborúban jól szerepelt típusból. Annak ellenére, 
hogy olajhűtője nagyon kitett volt a kézi fegyverek tüzé
nek és a tüzérségi gránátok repeszeinek, a Corsair nagy
szerű bombázónak, éjszakai vadásznak és földi támoga
tó repülőgépnek bizonyult.

A sugárhajtású Me Donnell F2H-4 a földi légvédelem 
tüzének jól ellenállt, és könnyű volt karbantartani. A ten
gerészeti vadászgép az FH-1 Phantom váltó típusa volt. 
A Banshee -  népszerű nevén Benjo -  kis magasságban 
is jól ténykedett, de a B-29-es bombázók kísérő vadá
szaként is alkalmazták. Öt tengerészeti repülőszázad re
pült F2H típusokkal a 77-es számú harccsoportban.

A sugárhajtású Republic F-84 Tunderjet vadászbom
bázó típus 1950 végén érkezett a koreai légtérbe először 
a B-29-es bombázók kísérőjének, majd nappali földi tá
mogató repülőgép szerepre. Az F -86-os vadászok bizto-

12 . ábra: Amerikai M-24 könnyű harckocsi

UIJONGBU

13. ábra: Az M-26 Pershing közepes harckocsi

14. ábra: Az M-46 Patton első változata

sítására is alkalmazták. Megterhelve gyakran felszállási 
problémái voltak, ekkor indítórakétákat alkalmaztak. Az 
F-84 E változatába már tűzvezető lokátort építettek be. A 
későbbi G változatot atombomba célba juttatására is al
kalmassá tették.

A Hawker Sea Fury brit légcsavaros repülőgépet hadi
tengerészeti vadász-, bombázó és földi támogató felada
tokra alkalmazták Koreában.

A North American F-51 Mustang légcsavaros repülő
gép a világháborúban igen jól szerepelt. A koreai háború-
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ban valamivel jobban lehetett alkalmazni, mint az F-80 
sugárhajtású vadászt. Nagyobb hatósugarú volt, több 
fegyvert tudott vinni és tovább tudott a levegőben marad
ni. Ugyanakkor a hűtőrendszere már lövészfegyverek fü
zétől is sebezhető volt. Az F-84 típusok megérkezése 
után földi támogató feladatokra alkalmazták.

A Grumman F8F Panther sugárhajtású vadászrepülő
gép az F4U Corsairral együtt a haditengerészeti légierő 
alapvető haditechnikai eszköze volt a koreai háborúban. 
Ez volt a haditengerészet első sugárhajtású gépe, ame
lyet harcban is alkalmaztak. 1950 novemberében a típus 
légi győzelmet könyvelhetett el egy MiG-15-össel szem
ben. Szárazföldi repülőterekről bombázóként alkalmazva 
jelentősen nagyobb felszálló tömeggel indult harcba. Éj
szakai vadászfeladatokra is alkalmazták, de volt felderítő 
változata is.

A Douglas B-26 Invader légcsavaros bombázó repülő
gépet főként nappali bevetésekben alkalmazták, mivel a 
B-47-es még fejlesztési szakaszban volt. Az Invader si
keresen vadászott tehergépkocsikra, harckocsikra és 
gépkocsikra. Még éjszaka is tudott bombázni a C-47-es 
szállító gépek által ledobott világítófáklyák segítségével.

A Douglas AD Skyraider légcsavaros tengerészeti re
pülőgép ugyanolyan tömegű bomba-, torpedó- és rakéta
fegyverzettel volt terhelhető, mint a B-17-es. A haditen
gerészet a legjobb légcsavaros repülőgépének tartotta. 
Az AD típusok fedélzetéről rádióval irányították az F6F 
Hellcat repülőgépeket bombázó feladattal.

Az atombombák célba juttatása során jól ismert B-29- 
es típusok szinte mindenütt megfordultak a koreai légtér
ben, mígnem a MiG-15-ös típusok megjelenésével a 
nappali bombázás már túlságosan költségessé vált. A 
B-29-es bombázókat ezért éjszakai bombázásokra 
használták, szárnyuk alsó részét feketére festették, hogy 
nehézzé tegyék a reflektoros követést. A KB-29 változa
tot légi utántöltésre, az RB-29 változatot pedig hadásza
ti felderítésre alkalmazták.

A szárazföldi csapatok fegyverei

Az északi szárazföldi csapatok döntő mértékben a máso
dik világháború szovjet fegyvereit alkalmazták. A legtöbb 
lövészkatona mind az észak-koreai, mind a kínai önkén
teseket tekintve a jól ismert PPS-41 Spagin géppisztolyt 
használta. A nagy tűzsebességű fegyvert jellegzetes 
hangja miatt az amerikai katonák böfögő fegyvernek ne
vezték el. Volt azonban néhány PPSZ-43 Szudajev gép
pisztoly is, amelyeket annak idején Leningrádban az első 
vonalhoz közeli üzemben gyártottak. A szárazföldi csapa
tok természetesen más lövészfegyvert is alkalmaztak. 
Szovjet, illetve zsákmányolt japán vagy német pisztolyo
kat, puskákat. Nagy számban volt jelen az 1891/30M 
Moszin-Nagant puska és rövidebb változata, az M 1944 
karabély. A hosszú puska (amelyet az egykorú magyar 
katonahumor dióverőnek nevezett) mesterlövész változa
tával is harcoltak. Külön érdekesség, hogy a koreai har
cokban újra szolgálatba állították a 14,5 mm űrméretű 
PTRD típusú szovjet páncéltörő puskát is, de egyes for
rások megemlítik a PTRSZ változatot is. Ezek a fegyve
rek páncéltörő célokra nem voltak teljesen alkalmasak, 
de különböző ellátó-szállító oszlopok ellen hatásosnak 
bizonyultak. A géppuskák és golyószórók tekintetében is 
változatos a kép. A japán 6,5 mm-es golyószóró és a 7,7 
mm-es géppuska mellett számos jól ismert hasonló célú 
szovjet fegyver szerepelt. Az SZG-43 léghűtéses (Gor- 
junov) és az első világháborús veterán, a nagy tömegű 
vízhűtéses M-1910 SZPM (Maxim) géppuskák mellett je
len voltak a háború előtt tervezett DP (Gyegtyarjov) és a 
későbbi RP46 típusú golyószórók. Jóllehet az észak-ko
reai csapatok fegyvereit majdnem teljes egészében a 
szovjetek szállították, a nem szovjet gyártmányú eszkö
zök nem mind zsákmányból származtak, voltak közöttük 
már a háború után a szovjet blokkban, például Csehszlo
vákiában előállított fegyverek is.

A kínai hadosztályoknak nagy számban voltak szovjet 
PPS-41 típusú géppisztolyai, de a háború során sok an
gol, amerikai és japán fegyvert is használtak, amelyeket 
a dél-koreaiaktól, illetve a világháború idején a japánoktól 
zsákmányoltak.

A háború elején a kínai hadosztályoknak sem tábori, 
sem páncéltörő tüzérségük nem volt egy hegyi tüzérosz
tály kivételével. Páncéltörő feladatra TNT-tölteteket alkal
maztak, ami eléggé veszélyes volt. A későbbiekben a kí
nai és észak-koreai hadosztályoknál 12 db 122 mm-es 
tarack, 24 db 76 mm-es ágyú és 12 db SZU-76-os önjá
ró ágyú állt rendszerben. Minden ezredben 6 db 120 mm- 
es aknavetővel felszerelt egység volt, zászlóaljanként 9 
db 82 mm-es aknavetővel, a századoknál 61 mm-es ak
navetők voltak.
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19. ábra: Kilőtt koreai T-34/85 harckocsi

A 82 mm és a 61 mm űrméretű aknavetők előnyös mó
don alkalmasnak bizonyultak az amerikai gyártmányú 81, 
illetve 60 mm-es aknagránátok kilövésére.

A páncélozott eszközöket tekintve a T-34 közepes harc
kocsi szinte sebezhetetlennek tűnt a koreai háború első 
időszakában. A későbbiekben az ENSZ-csapatok új harc
kocsijai, illetve az új páncélelhárító eszközök, harckocsi
aknák, a 90 mm-es Super Bazooka kézi páncéltörő rakéta 
birtokában eredményesen vették fel a harcot a T-34-esek 
ellen. Ide sorolható még a SZU-76 típusú önjáró löveg is, 
amelyből több példány vett részt a harcokban, valamint né
hány szovjet gyártmányú kerekes páncélozott harcjármű.

Az ENSZ-csapatok lövészfegyverei szintén a második 
világháború alatt használt eszközök voltak. A legelterjed
tebben az M1 Garand, a Lee-Enfild puskát, az M1és М3 tí
pusú karabélyokat alkalmazták. A jól ismert géppisztolyok 
közül az amerikaiak a zsírzó puskának (Grease Gun) be
cézett M3A1-et és a két világháború között tervezett

20. ábra: A WISCONSIN csatahajó az 1950-es években

Thompson típust használták. Az ausztrál gyártmányú 
Owen típusok is szerepeltek. Golyószórók és géppuskák 
terén a legismertebbek a következők voltak: a Browning go
lyószóró (BAR), a .30 űrméretű M 1919A4 és A6 típusú lég
hűtéses, a .30 űrméretű M1917A1 típusú vízhűtésű, vala
mint az .50 űrméretű M2HB típusú léghűtéses géppuskák. 
Ez utóbbi egy első világháború idején is használt Browning 
nehézcsövű változata volt, amelynek elsütőszerkezete 
egyes és sorozatlövésre egyaránt alkalmas volt.

Kézi páncéltörő eszközök tekintetében az ENSZ-csa
patok korszerű fegyverekkel rendelkeztek: M9A1 2,36” 
(59,9 mm) űrméretű, később 3,5” (88,9 mm) űrméretű ra
kéta páncéltörő (bazooka).

Az alkalmazott lövészfegyverekhez lehet még sorolni a 
repeszhatású (védő) kézigránátokat, illetve a fehérfoszfor- 
töltetű gyújtóváltozatokat. Az aknavetők közül a 60, a 81 
mm, illetve a 4,2” (10,66 mm) űrméretű változatokat alkal
mazták. Közvetlen tűztámogatásra 57, 75, illetve 105 mm 
űrméretű hátrasiklás nélküli lövegeket állítottak hadrendbe.

Az amerikai tüzérség szervezetszerűen 105,155 mm, illet
ve 8” (203,2 mm) űrméretű lövegekkel rendelkezett. A dél-ko
reai hadsereg tüzérségi ütegeinek 75 mm űrméretű lövege- 
i voltak, de általában nagyobb űrméretű amerikai lövegek is 
támogatták a hadosztályokat.

A háború kezdetekor az egyedüli amerikai harckocsi a 
könnyű M-24 General Chaffee típus volt, tornyában egy 
kevésbé hatásos 76 mm-es löveggel. A következő hetek
ben, illetve hónapokban új harckocsiegységeket vetettek 
harcba. Néhányat közülük M4A3E8 Sherman típussal 
szereltek fel, tornyukban 76 mm-es lövegekkel, ezek már 
fel tudták venni a harcot a T-34-es típusokkal. Más 
harckocsiegységeket M-26 Pershing (90 mm-es löveg), 
illetve később M-46 Patton (90 mm-es löveg) típusokkal 
fegyvereztek fel. Meg kell említeni még a Centurion típu
sú harckocsikat is, amelyet a brit erők alkalmaztak.

Haditengerészeti erők

Az amerikai, illetve ENSZ-csapatok kötelékében számos 
haditengerészeti úszó egység vett részt a koreai háború
ban. A koreai partok körül tevékenykedő hadihajók között 
jelentős számban voltak repülőgép-hordozók, hiszen Ko
rea félszigetjellege miatt kiválóan tudták őket alkalmazni. 
Különösen hatásos szerepet játszottak a haditengerésze
ti légierő hordozóra telepített F^UJ Corsair típusai. A Task 
Force 77 hordozóinak működése az amerikai haditenge
részet egyik sikertörténete. A haditengerészeti egységek 
jelentős tűztámogatási nyújtottak a szárazföldi csapatok
nak a part menti harcok során, valamint a rombolók és a 
cirkálók védelmezték a tengeri szállítási útvonalakat.

A harcokban részt vett ismertebb hadihajók: ÜSS 
ANTIETAM repülőgép-hordozó (rgh), ÜSS BADOENG 
STRAIT rgh, ÜSS BON HOMME RICHARD rgh, ÜSS 
IOWA csatahajó (csh), HMS JAMAICA cirkáló (cirk), HMS 
KENYA cirk, ÜSS LAKE CHAMPLAIN rgh, ÜSS LIND 
romboló (rb), ÜSS MISSOURI csh, ÜSS MOUNT MC 
KINLEY rb, ÜSS PHILIPPINE SEA rgh, ÜSS 
ROCHESTER cirk, ÜSS UNION, ÜSS VALLEY FORGE 
rgh, ÜSS WISCONSIN csh.

Amaczi Viktor

(Le kell szögeznünk, hogy kínai önkéntes alakulatok 
soha nem léteztek, ezek a KNK parancsra bevetett 
reguláris haderői voltak. Szerk.)
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A fagáz üzemű belsőégésű motorok

A közhiedelemmel ellentétben a járművek fagáz üzemre 
átállítása nem a „tengelyhatalmak" ismert háborús üzem- 
anyaghiányának következménye. Igaz, a második világ
háború alatt és után ezek és az általuk megszállt orszá
gok hátországi gépkocsiparkját jellemezték leginkább a 
fagáz generátoros járművek.

Több európai országhoz hasonlóan, a hazai 
olajlelőhelyekben ugyancsak szegény Francia- 
országban már 1906-ban, nem sokkal az autó megje
lenése után készült fagáz generátor. 1910-ben pedig 
már gázgenerátoros haszonjárművek is közlekedtek 
Párizsban.

Az első, kísérleti szériák után a 20-30-as években már 
nagy sorozatban készültek ezek a szerkezetek. A gazda
sági válságból éppen kilábaló országokban alternatívákat 
kerestek a drága benzin más üzemanyagokkal való kivál
tására. Kézenfekvőnek tűnt, hogy a helyben rendelke
zésre álló anyagokkal üzemeltessék a robbanómotoro
kat. A Renault, a Panhard és a Berliet autógyárak kíván
ságra már 1927-ben szériában szerelték gépkocsijaikat 
szívógáz generátorral.

Több francia cég is dolgozott a gázgenerátorok kifej
lesztésén, igazán meghatározó szerepe azonban a fran
cia Georges Imbert-nek volt, aki Párizsban építette fel ki
zárólag generátorokat gyártó üzemét. A később „Ga- 
zogénes Imbert” nevű gyár Németországban is forgal
mazta termékeit, ahol a fagáz üzem ugyancsak terjedő
ben volt.

A téma fontosságát jelzi, hogy 1935 őszén a németek 
olyan összehasonlító bemutatót szerveztek, ahol 38 ha
zai gyártású gázgenerátorral szerelt gépkocsit teszteltek, 
melyek „honi üzemanyaggal” működtek. így érthető, hogy 
1938-39-ben már nagyszámú német gyártású szén- és 
faüzemű gázgenerátoros jármű volt kereskedelmi forga
lomban. E berendezések gyártói között meg kell említeni 
a Humbolt-Deutzmotoren, a Deutsche Holzvergaser Ges- 
sellschaft, a Menck-Gaserzeuger és az AMA- 
Gaserzeuger cégeket.

Az elkövetkező évek háborús körülményei a hagyomá
nyos folyékony üzemanyagokat a „hátország” számára 
egyre nehezebben elérhetővé tették. Németországban 
gondosan megszervezték a faszéngáz generátorok tüze
lőanyag-ellátását. A benzinkutaknál megfelelő méretűre 
összevágott és kellően kiszárított fát lehetett vásárolni 25 
kg-os csomagokban.

A háború előrehaladtával a nem fronthasználatra szánt 
járművek részére a folyékony üzemanyagok szinte telje
sen hozzáférhetetlenek lettek. Ezért a „tengelyhatalmak” 
polgári és katonai járműparkjában szaporodtak a fagáz 
üzemű járművek, erőgépek.

A gázgenerátoros járműveket körülményes kezelésük 
front- vagy frontközeli szolgálatra alkalmatlanná tették. 
Az ellátó és kiképző feladatot végző járműveket azon
ban emelkedő számban állították át gázüzemre. Harc
kocsik esetében az új vagy nagyjavításon átesett pán
célosok bejáratásához az üzemanyaghiány miatt ese
tenként a lényegesen jobban kezelhető palackos gázt 
alkalmazták. Kiképzési célokra használt járműveknél 
csak egészen kivételes esetekben építettek be gázge
nerátort.

Ez a fajta korlátozás -  ha nem is hasonló mértékben -  
Magyarországot is sújtotta. A kevés, be nem vonultatott 
magánkézben lévő jármű mellett fagáz-generátoros jár
művek a Magyar Királyi Honvédségnél is rendszerben 
álltak. A honvédség vegyes üzemű Ford tehergépkocsijá
nak generátoráról pl. a következőket tartalmazta a sza
bályzat: „A Schimanek generátor üzemanyaga lehetőleg 
légszáraz (20% nedvességtartalmú) bükkfa, de lehet 
egyéb fafajta is. A generátor felülről lefelé égő, konden
zátorral felszerelt, gázfejlesztő.

A Schimanek generátor előnyei: a tűztér kedvező mé
retezése és kialakítása folytán a gáz fűtőértéke keveset 
változik, a kátrányelégetés is jobb. A kettős köpeny men
tén felfelé haladó gáz kiforralja a fából a fölös vizet, és az 
a kondenzátorban lecsapódik. A 00. (!) és a H gáz ezután 
a következő tisztítókészülékeken halad át: cyklon, porta
lanítás, vízgyűjtő és hűtő, víz- és kátránylecsapás, szárí
tó, parafa dararéteg és seprőtisztító, cirokszövedék.”

A különböző gyártású fagáz generátoros rendszerek 
alkalmazhatóságuk, kezelési komfortjuk tekintetében na
gyon eltérőek voltak. A legismertebb, a már említett fran
cia Imbert cég pl. különböző alapanyagokkal üzemelő, 
teljesítményüket tekintve széles skálájú gázfejlesztő be
rendezéseket kínált.

A háború után mind a győztes, mind a vesztes európai 
államokban még hosszú évekig működtek a már a maguk 
korában is furcsa, füstölő járművek.

2. ábra: Egy fagáz generátorral szerelt 1938-as Ford Eifel 
személygépkocsi. A hűtő előtt látható hengeres tartály egy 
örvényszűrő
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der Gaserzeuger für Braunkohle. Tori und Holz, 
einsalzfähig im europäischen GroBraum.

3. ábra: A maga korában legismertebb francia gázgenerá- 
tor-gyártó, az Imbert cég hirdetése egy korabeli német új
ságban

4. ábra: A háború alatt a jobbára német hadseregnek szállí
tó csehországi Tátra cég fagáz generátoros gépkocsit kíná
ló hirdetése. A 14,7 l-es, V8-as motorral szerelt jármű mo
torja a fagáz generátorral kb. 150 LE-t teljesített

5. ábra: Egy 10 t-s francia Willeme tehergépkocsi gyárilag 
szerelt fagáz generátorral

K —

6. ábra: Egy német Pz I harckocsi alvázára szerelt Pz III 
páncéltorony. A páncélteknő hátulján a gázgenerátor látha
tó. A különös szerkezet kiképzési célokat szolgált
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7. ábra: A Magyar Királyi Honvédség vegyes üzemű 
Simanek generátorral szerelt Ford tehergépkocsija

Természetesen eleve tudomásul kellett venni ugyanan
nak a motornak a benzinüzeménél lényegesen kisebb 
teljesítményét. Ez az alkalmazott gáz fűtőértékére volt 
visszavezethető. A karburátorból beszívott szokványos 
benzin-levegő keverék fűtőértéke kb. 900 kcal/m3, a fa- 
gáz-levegő keverék fűtőértéke kb. 600 kcal/m3. Ennek a 
kisebb energiának a hatásosságát még tovább csökken
tette a szűrők és a hűtők szívóellenállása. Ehhez járult -  
kisebb, pl. személygépkocsi esetében -  a fagáz berende
zés jelentős tömege.

Meg kell azonban említeni, hogy a fagáz oktánszáma 
kb. 100, így nagyobb sűrítést is elviselt.

A gázgenerátorban azonban nemcsak fa, hanem fa
szén és szén is alkalmazható volt. Egy kg antracitból kb.
4,5 m3 gáz nyerhető ki, a fából 2,3 m3. A szénüzemre al
kalmas gázgenerátorok felépítése némileg eltért a fa
üzemre tervezettekétől, és a magasabb üzemi hőmér
séklet miatt a gázgenerátor részben más anyagokból ké
szült. A szénnel szemben a faszén alkalmazása több 
előnnyel járt -  pl. a hamu- és salakképződés alacsony 
volt - ,  viszont magasabb volt az ára.

A fagáz üzem következő nehézsége a berendezés kar
bantartása volt. Az egykori kézikönyvek szerint mintegy 
200-250 km megtétele után a generátort tisztítani, salak- 
talanítani kellett. A kezelési utasítás értelmében faszén
gáz üzemű járműveknél mintegy napi másfél órai többlet- 
munkával kellett számolni. Azonban nemcsak a gázge-

Vizsgáljuk meg, hogyan is működött egy ilyen, 
kizárólag fagáz üzemre átalakított személygépkocsi, 
egyszerűbb, tehát viszonylag alacsony árú szer
kezettel.

Egy gázgenerátoros gépkocsival már elindulni sem le
hetett a ma megszokott módon. Az apróra vágott fa be
töltése és a tartály begyújtása után mintegy 10-15 percig 
várni kellett, amíg a begyújtható gáz először megjelent a 
gépjármű motorterében az elektromos levegőszivattyú
nál, amely azt először a szabadba engedte. Ha a próba
nyílásnál kilépő gáz gyufával meggyújtható volt és „szép 
kék lánggal” égett, be lehetett indítani a motort. Ehhez 
először ki kellett kapcsolni az elektromos levegőszivaty- 
tyút, zárni az ahhoz vezető csappantyút, majd a szokvá
nyos módon indítani. Közben szükség szerint szabályoz
ni kellett a szelepet, amely a gyakran változó energiatar
talmú gázt a levegővel keverte. A cél az 1:1 keverési 
arány elérése volt. A megfelelő arányt nem valamiféle 
műszer, hanem a motor járása alapján lehetett megbe
csülni.

A mindenkori gépkocsi üzeméhez gondosan illesztett 
karburátor sok fortélya itt értelmét vesztette. Már az indu
lás is körülményes volt, a generátor nem tudott hirtelen 
annyi gázt szállítani, amennyi a gyorsításhoz szükséges 
lett volna. Ha a beindítás után ismét leállt a motor, az a 
még nem kellő mennyiségű gázra is utalhatott, tehát a le
vegőszivattyú ismételt beindítása mellett várni kellett 
még egy keveset. A motor üzeméhez szükséges „jó” ge
nerátorgáz 25% szén-monoxidot, 13% hidrogént, 2% me
tánt, 10% szén-dioxidot és 50% nitrogént tartalmazott. A 
megfelelő gázmennyiség és összetétel elérésekor a gép
kocsival el lehetett indulni, de a teljesítmény menet köz
beni csökkenésekor változtatni kellett a gáz-levegő ösz- 
szetételt.

10. ábra: A gyártósorról lekerült Pz IV harckocsi próbaútja 
palackos gázzal

9. ábra: A korábban kiképző járműként alkalmazott 1 t-s 
Demag féllánctalpas vontató a keleti fronton. A jármű hátul
ján a palackos gáz tartálya látható. Az ábrázolt helyzetben 
a lehetséges alternatív üzemanyag alkalmazás biztosan 
nem jelenthetett előnyt
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nerátort, hanem a por-, víz- és kátrányszűrőket is tisztíta
ni, a gázhűtőt öblíteni kellett. Mindez azonban csak a na
ponkénti karbantartás. A hetenkénti teendők felsorolása 
hosszabb lenne. A motorolajat minden szűrés dacára a 
benzin-gázolaj üzemhez az előírtnál kétszer sűrűbben 
kellett cserélni. A magas portartalom miatt ugyanis erő
sebben koptak az olajjal kent alkatrészek.

A fejlesztés előrehaladtával ún. „vegyes üzemű” beren
dezések is készültek, melyekben a benzin és a fagáz fel
váltva, vagy pl. indításkor egyidejűleg is használható volt. 
Ha a fa mint üzemanyag nem is volt drága, egy gépkocsi 
gázüzemre történő átállítása komoly kiadást jelentett.

Mindezek nyomán érthető, hogy a békésebb, megfele
lő tüzelőanyag-ellátással rendelkező években és orszá
gokban ez az üzemmód hamar eltűnt. Utódjaként meg

maradt, és kedvezőbb ára miatt egyre jobban terjed a 
már korábban is ismert és alkalmazott palackosgáz 
üzem, ez korszerűsített változatában komoly versenytár
sa a hagyományos benzinnek és gázolajnak.
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Schmidt László

Az izraeli páncélos erők múzeuma (Latrun)

Az izraeli páncélos erők múzeumát 1982. december 14- 
én alapították az Ayalon völgyében fekvő Latrunban. A 
múzeum az Israeli Defense Force (IDF) számos aktív és 
nyugállományú páncélos tisztjének kezdeményezésére 
jött létre, és a Yad La’Shiryon, azaz „A Páncél Háza” ne
vet kapta.

A múzeum központi épülete az 1943-ban épült rendőr- 
állomás, mely a brit mandátum utolsó éveiben börtönként 
is funkcionált, az illegális zsidó fegyveres mozgalmak 
(Haganah, Lehi, Etzel) tagjait tartották itt fogva. Az 1948- 
as függetlenségi háborúban súlyosan megrongálódott 
épület sokáig lakatlanul állt, mígnem a hadsereg birtokba 
vette, és megkezdődött a múzeum kialakítása.

A múzeum felépítése

A bejárat „őreként” egy Centurion harckocsi fogadja a lá
togatókat, mellette elhaladva juthatunk be a múzeum te
rületére. A Yad La’Shiryon elrendezése körkörös. Közé
pen helyezkedik el a múzeum központját jelentő rendőr- 
állomás, ettől északnyugati irányban egy 10 000 férőhe
lyes amfiteátrumot alakítottak ki, katonai ünnepségek 
(eskütétel, tisztavatás stb.), illetve színházi előadások 
céljára.

A rendőrállomás épületén belül kapott helyet az IDF 
Páncélos Hadtestének (Armored Corps) múzeuma, 
amely a függetlenségi háború óta napjainkig elesett izra
eli páncélos katonáknak állít emléket. A komplexum talán 
legmegindítóbb része a Hősiesség Kapuja (Gate of Hero
ism). A látogató egy sötét helységben, egy függőhídon 
áll, miközben jobboldalt félperces időközökben jelenik 
meg az elesettek fényképe, névvel, születési idővel és 
hellyel, valamint a halál időpontjával feliratozva.

Ugyancsak a főépületben található egy nagyméretű 
könyvtár és információs központ is, ahol a páncélos had
viseléssel kapcsolatos szakkönyveket, folyóiratokat és 
egyéb dokumentumokat gyűjtik. A központ a látogatók 
számára is nyitott (bár a biztonság kedvéért nem árt elő
zetesen bejelentkezni a 972-8-924-6722-es telefon
számon).

A főépület déli oldalán helyezkedik el a Nevek Fala 
(Wall of Names), amely az 1948 óta elesett izraeli páncé
los katonák -  az izraeli-palesztin konfliktus miatt folya
matosan bővülő -  névsorát tartalmazza. Itt zajlanak a 
nyilvános megemlékezések és koszorúzások.

A rendőrállomás déli oldalán található a múzeum jelkép
ének számító Sherman harckocsi, melyet egy használa
ton kívüli víztorony tetejére helyeztek. A Musza Peled tá
bornok ötlete alapján emelt emlékműhöz a Shermanből el 
kellett távolítani a motort és az erőátviteli rendszert, hogy 
ne lépje túl a víztorony 25 tonnás teherbírását.

A víztoronytól délkeleti irányba továbbhaladva találjuk 
a második világháborús emlékművet. Egy terméskődom
bon egymás mellett áll egy amerikai Sherman, egy brit 
Cromwell és egy szovjet T-34/85 harckocsi, a felirat sze
rint emléket állítva „a náci ellenséget legyőző szövetsé
ges erőknek”.

A kiállított járművek

A főépület körül koncentrikus körökben helyezkednek el 
a múzeum által kiállított harckocsik, önjáró- és rohamlö- 
vegek, páncélozott csapatszállítók, műszaki és egyéb 
harcjárművek. A gyűjteményben közel 200 harcjárművet 
találunk, a két világháború között gyártott amerikai M3A1 
könnyű harckocsitól a legmodernebb Merkava lll-ig.

Megtalálható itt az izraeli hadsereg által használt ösz- 
szes harckocsitípus, beleértve az összes alváltozatot, és 
számos módosított verziót is. Ezek legnagyobb része a 
mai napig mozgásképes, különleges bemutatók, illetve 
átrendezések alkalmával a járművek „saját lábukon” fog
lalják el kijelölt helyüket.

A gyűjtemény jelentős részét az izraeli hadsereg által 
zsákmányolt, és részben rendszerbe állított eszközök al
kotják. Az arab-izraeli háborúkban olyan mennyiségű 
szovjet (és kisebb részben csehszlovák) haditechnika ke
rült izraeli kézre, hogy az IDF külön alakulatokat állított 
fel, amelyek zsákmányolt járműveket használtak!

A zsákmányolt eszközök között talán a legérdekesebb 
egy második világháborús német Panzer IV harckocsi, és
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1. ábra: A főépület (http://www.geocities.com/theavonlady- 
il/latrun)

2. ábra: A Nevek Fala (http://www.geocities.com/theavonia- 
dyil/latrun)

3. ábra: A víztorony a múzeum plakátján 
(http://www. arcm-la trun. org. il/tank_ ex.html)

-  képes hatékonyan együttműködni akár a Merkava harc
kocsikkal is. A ma is aktívan használt nehéz csapatszál
lító fő fegyverzetét 2-4 darab belülről is vezérelhető 7,62 
mm-es géppuska jelenti.

Szinte külön szekciót alkotnak az IDF által használt 
Sherman-változatok. Megtalálható itt szinte az összes se
besültszállító és műszaki verzió, egy egyiptomi zsákmány
ból származó, AMX 13 toronnyal (!) szerelt Sherman, de 
vannak 240, ill. 290 mm-es rakéta-sorozatvetővel ellátott 
járművek is, valamint aknataposó harckocsik. Külön érde
kesség a „mozgó célpont”-tá alakított M4, melynek oldalá
ra T-34-esekből származó páncéllemezeket szereltek, és 
éleslövészetek alkalmával használták céltárgynak.

Különleges megoldás az „Eyal” nevű megfigyelő válto
zat is. Az 1973-as Yom Kippur-i háborúban használt jár
művet egy 27 méter magas emelőkosárral szerelték fel, 
és a Szuezi-csatornán való átkelés során használták mo
bil megfigyelőállásként.

Elérhetőség

egy StuG III rohamlöveg. A járművek kalandos pályát fu
tottak be: a világháború végén szovjet kézbe kerültek, az 
’50-es években a Szovjetunió átadta őket Szíriának, majd 
az 1967-es „hatnapos” háborúban ejtette őket zsákmá
nyul az előrenyomuló izraeli hadsereg.

A zsákmányolt járművek számos átalakítás alapját ké
pezték. Készült belőlük hídvető harckocsi, gyakorló jármű 
harckocsivezetők számára, illetve nagy számban módo
sították a zsákmányolt csapatszállítókat is. Az egyik leg
érdekesebb átalakítás a T -55 alvázán létrehozott 
Achzarit nehéz páncélozott csapatszállító jármű. A tíz ka
tonát szállítani képes Achzarit 44 tonnás tömegével közel 
tíz tonnával nehezebb, mint az eredeti harckocsi. A növe
kedés legnagyobb részét a megerősített páncélzat teszi 
ki. Ezzel az Achzarit a világ talán legerősebb csapatszál
lító járműve, amely -  a kevésbé védett M113-tól eltérően

A Yad La’Shiryon múzeum legkönnyebben a Jeruzsále
met és Tel-Avivot összekötő 1-es számú országúton kö
zelíthető meg, amelyről a latruni kereszteződésnél kell 
nyugat felé lefordulni. Megkönnyíti a tájékozódást, hogy a 
víztorony tetejére helyezett Sherman harckocsi már a fő- 
útról is látható. Mind Jeruzsálemből, mind Tel-Avivból van 
rendszeres buszjárat is. Jeruzsálemből körülbelül 25 
perc az út, Tel-Avivból megközelítőleg 40.

A páncélosmúzeum hivatalos honlapja: www.arcm-la- 
trun.org.il.; postacíme: Mobile Post Shimshon 99762 
Israel, telefonszáma 972-8-924-6722, 972-8-925-5268.

A cikkhez tartozó színes fotókat lásd a 47. oldalon 
Szerk.

Rácz András

Szakirodalom eladó
Lengyel Okrety Wojenne haditengerészeti folyóirat 12-15. száma 600 Ft/db; lengyel Okrety Swiata hadihajó No1 

COUNTRY cirkáló füzet hajórajzokkal 1500 Ft; No3 NAGATO csatahajó hajórajzokkal 1500 Ft; orosz TB-3 
bombázógép típusfüzet rajzokkal 1600 Ft; MALÉV RÜK No2 IL-14 típusfüzet, első kiadás, 2 db, 1000 Ft/db; cseh HPM 

legelső számai 1990/1., 1991/1., 6-7., 450 Ft/db, HPM Special 800 Ft/db eladók.
Érdeklődni lehet: Fűry Nándor, tel.: 06-30 575-0709; e-mail: nandix@vipmail.hu
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Célkeresztben Irán II. rész
Papp Tamás

Az Iráni Iszlám Légierő
(Niruye Havayi Jomhuriye Islamiye Iran)

A sah idején a leginkább „elkényeztetett” haderőnem a 
légierő volt. A forradalmi kormány 75 darab F-14A és 
300 darab F-16A/B vadászgép rendelését törölte 
1979-ben. Az irak-iráni háború kitörésekor a meglevő 
445 darab harci repülőgépből mindössze az egyhar- 
maduk volt bevethető állapotban, ugyanis a sah buká
sa után az amerikai kiképző- és segédszemélyzet tá
vozott. A háború során az Iráni Iszlám Légierő több 
mint 200 darab harci repülőt vesztett harci cselekmé
nyek következtében. 1987-re már alig 50 darab 
bevethető harci gépe maradt az iráni légierőnek. A hi
ányt pótolandó 40 darab F-7 és 24 darab F-6  vadász
gépet szereztek be Kínától. Ezekre a repülőkre a 
Pasdaran pilótáit „képezték ki” , akik csak a hősi halot
tak számát gyarapították.

A háború vége után szinte azonnal megkezdődtek a 
fegyverszállítások. A90-es években Iránban megindult a 
repülők és helikopterek kifejlesztése. Orosz segítséggel 
sikerült kifejleszteni egy két hajtóműves vadászbombá
zót, az Azarakhsh-t (villám). Ezt a típust két RD-33 
hajtóművel és Fazotron N019ME lokátorral szerelték fel. 
Sebessége 1,6 Mach. A pilótaképzés színvonalának 
emelése érdekében fejlesztették ki a Dorna (pacsirta) su
gárhajtású és a Parastu (fecske) alapfokú kikép
zőgépeket. Jelenleg is fejlesztési stádiumban van az Owj 
elfogó vadászrepülő. Ukrajnától megvásárolták az 
AN-140 szállító repülőgép licencét. A gép 30%-át Irán
ban, 70%-át pedig Ukrajnában készítik. A végszerelésre 
Iránban kerül sor. Az Iráni Iszlám Légierő ebből a típus
ból 45 darabot rendelt meg.

Az iráni haderő nagy mennyiségű, főleg amerikai gyár
tású helikopterrel rendelkezik. A Bell-206 könnyű támo
gató helikopter helyi másolata a Panha Shahbaviz 2061, 
míg a Bell—205 szállító helikopter helyi változata Panha 
2-75 Shahbaviz néven vált ismertté. Ezeket a típusokat 
2000 óta gyártják.

A pilóta nélküli repülőgépek kategóriájában több típust 
is kifejlesztettek, ezek a Mohajeer—II/—111/—IV, a Tal- 
lash—I/—II és az Ababil—I/—II.

A második Öböl-háború (1990-91) során 115 darab ira
ki harci gép menekült Iránba, amelyeket az iráni fél hábo
rús jóvátételre hivatkozva lefoglalt.

Az iráni légierő jelenleg 13 aktív légibázison állomáso
zik. Ezek a következők: Teherán-Mehrabad, Tabriz, 
Hamadan-Shahrokhi, Deszful-Vahdati, Umidiyeh, 
Bushehr, Shiraz, Isfahan-Khatami, Bandar-Abbas, Chah 
Bahar, Teherán-Ghale Morghi, Teherán-Doshan Tappen, 
Zahedan. A légierő szervezetileg 28 vadász-vadász- 
bombázó-, 8 szállítórepülő-, 4 szállítóhelikopter-, 
1 harcihelikopter- és 1 haditengerészeti helikopter szá
zadból áll (10. és 11. táblázat).

A légierő orosz, amerikai és kínai gyártású levegő
levegő, illetve levegő-föld rakétákkal rendelkezik 
(AIM -9/-7/-54, A A -8 /-10 /-11, P L-2/-5 /-7 /-9 , illetve 
AGM-65, AS-10/-11/-14). A saját gyártású precíziós 
bombák kifejlesztése is megtörtént.

Harci repülőgépek
10. táblázat

Típus Gyártó Mennyiség (db)
F-4D/E USA 40
F-5E/F USA 50
F-14A USA 25

F-6 Kína 16
F-7M Kína 24-30

MiG-29 A/UB Oroszország 40
SZU-24 MK Oroszország 30

SZU-27 Oroszország 26*
SZU-22 Oroszország 24

SZU-25 Oroszország 7
Azarakhsh Irán 30*

Helikopterek
11. táblázat

Típus Gyártó Mennyiség (db)
AH-1J USA 50-70

CH-47C USA 45
RH-53 USA 20-25

AB-212 Olaszország 36
AB-214 A/C Olaszország 70

BELL-206 В USA/lrán 50

BELL-205 A USA/lrán 25

UH-1H USA 45
BELL-204 USA 30
MI-8/17 Oroszország 42
Ml-24 Oroszország 10

Rakéták
12. táblázat

Típus Gyártó Indítóállvány
(db)

Rakéta
(db)

Hatótáv
(km)

FROG-7 Szovjetunió 20-40 250 70
NAZEAT-6/-10 Irán ? 500 150+

M-7 Kína 30 175 150
SCUD-B Észak-Korea 8-15 200 300
SCUD-C Észak-Korea 5-14 150 500

ZELZAL-2/-3 Irán ? ? 900
SHIHAB-3 Irán 15 (?) 20 (?) 1300-1700

A haditengerészet

A legkisebb haderőnem flottára, haditengerészeti légierőre, 
tengerészgyalogságra és partvédelmi csapatokra tagoló
dik. Konfliktus esetén a fő feladata a Hormuzi-szoros lezá
rása lenne, amely az iráni katonai doktrína egyik fő pillére. 
Ezt a célt hivatott elősegíteni Abu Musza szigetének 1992- 
es annektálása is. A flotta fő erejét jelenleg a 3 db TAREGH
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(orosz Kilo) osztályú vadász-tengeralattjáró adja. Ezek mel
lett rendelkeznek még 9 db észak-koreai gyártású mini ten
geralattjáróval, felderítő és diverziós célokra, gyártásukat 
már Iránban is megkezdték. A nagyobb hajóegységek kö
zül rendelkeznek még 3 fregattal, 2 korvettel, valamint 21 
db különböző típusú rakétás gyorsnaszáddal. A szorosok 
lezárásában nagy szerepet kaphat az aknahadviselés, 
amelyhez összesen 7 db aknarakó és -szedő hajót tudnak 
felvonultatni. Az iráni haditengerészet összesen kb. 4200 
db érintőaknával és legalább 200 db magnetikus aknával 
rendelkezik. A felsorolást kb. 150 őrhajó, 15 különféle 
partraszállító hajó, 6 db légpárnás naszád és 60 egyéb se
gédhajó teszi teljessé. Az iráni hadiipar jelenleg öt különfé
le változatú őrhajó és egy partraszállító hajó gyártását vég
zi. Kifejlesztettek egy 1000 tonnás, könnyűromboló osztályt 
is, amelynek hajói építés alatt állnak.

A haditengerészeti légierő 2-3 db bevethető állapotú 
P-3 Orion repülővel, 9 db könnyű szállítógéppel, valamint

8. ábra: Az iráni rakéták hatótávolsága
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3 db AH-1J harci helikopterrel, 3 db RH-53D aknarakó 
helikopterrel és 23 db egyéb helikopterrel rendelkezik.

A tengerészgyalogság 2 dandárból áll, összesen 2600 
fővel, amelyet kiegészít a Pasdaran 5000 fős tengerész- 
gyalogos dandárja.

A partvédelem 4 dandárból áll (ebből egy a 
Pasdaranhoz tartozik), C-201, C-801 és C-802 hajó el
leni rakétákkal felszerelve.

Félkatonai szervezetek

A félkatonai szervezetek alapvetően a Forradalmi Gárda 
Minisztériumának az irányítása alá tartoznak.

Az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtestet (Sipah Pasdaran 
Inqilab E Islami) az „iráni SS”-nek is nevezik. Az iszlám 
forradalmi rezsim fő támasza. 1979 májusában alakult 
meg, belbiztonsági és külső védelmi feladatok ellátására. 
Az irak-iráni háború kitörésekor létszáma 30 ezer főre volt 
tehető. A háború kezdeti szakaszában a rivalizálás és az 
együttműködés teljes hiánya jellemezte a hadsereggel va
ló kapcsolatát. Magának Khomeini ajatollahnak a közben
járására volt szükség, hogy ez a helyzet megváltozzon. 
Miután Izrael 1982-ben lerohanta Libanont, hamarosan 
megjelentek Libanonban a Pasdaran osztagai is. Bár az 
összlétszámúk soha nem haladta meg az 1000 főt, 
jelentős szerepük volt abban, hogy az Irán-barát síita 
Hezbollah (Isten Pártja) meg tudott erősödni Libanonban. 
Még jelenleg is az iszlám gárda 150 instruktora tartózko
dik az országban. 1984-re az iszlám gárdakötelékek 8 
hadosztályt alkottak. Az eddig könnyűfegyverzetű alakula
tok mellett megjelentek a szovjet eredetű iraki zsákmány
anyaggal (T-54, T-55) felszerelt Pasdaran páncélos egy
ségek is. 1988-ra az iráni fegyveres erők 40 hadosztályá
ból 30 a Pasdaranhoz tartozott. Állománya jelenleg 100 
ezer és 250 ezer fő közé tehető, ami a Pasdaran tartalé
kának behívásával 370 ezer főre növelhető. A 
Pasdaranhoz 20 ezer fős tengerészeti és 5 ezer fős lég
védelmi és repülőszolgálat is tartozik. Szervezetileg 2 
harckocsi-, 5 gépesített, 20 lövész- és egy különleges 
hadosztály, 6 tüzércsoport (dandár) és 15 önálló dandár 
alkotja. A haditechnikai eszközparkjába 470 db T-72 és 
Safir-74 közepes harckocsi, 50-100 db Tosan könnyű 
harckocsi, 620 db PSZH, 360 db különféle űrméretű lö- 
veg, 140 db légvédelmi löveg és 40 db irányított 
páncéltörő rakétaindító tartozik. Konfliktus esetén a har
cok fő terhét ezek az alakulatok viselnék. Soraik közt csak 
önkéntesek találhatóak, harci moráljuk kiváló, várhatóan 
fanatikusan küzdenének hitükért. Igazi „hitharcosok”.

A Basij (Iszlám Népi Milicia/Népfelkelő Hadsereg/ ön
kéntesek) megalakulása az irak-iráni háború első hónap
jaiban történt. Születése Khomeini népi védelmi háborús 
koncepciójának köszönhető. A háború során a vallásilag 
fanatizált, de gyengén felszerelt és kiképzett önkéntesek 
százezrei haltak mártírhalált, gyakorlatilag ágyútöltelék
ként pazarolták el őket. Az alakulat létszáma jelenleg 
egymillió főre tehető, 900-nál több zászlóaljba szervezve. 
A modern háború követelményeinek nem felelnek meg, 
de irreguláris hadviselésre (gerillaháború) kiválóan alkal
mazhatóak. Amint azt a csecsenföldi, afganisztáni és ira
ki tapasztalatok mutatják, a regurális hadseregek nem 
nagyon találják a gerillaháborúk ellenszerét. Amíg Irak
ban néhány ezer (esetleg néhány 10 ezer) gerilla vív har
cot a megszállókkal, Irán esetében több százezer ellen
állóra lehetne számítani, akiknek a nagy része az iszlám 
rezsim felé elkötelezett önkéntesek közül kerülne ki.

További félkatonai szervezetként vehető számba a 150 
ezer fős rendőrség és az 50 ezer fős csendőrség.
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Rakéták és tömegpusztító fegyverek

Az iráni fegyveres erők fő elrettentő erejét a tüzérségi raké
ták és a tömegpusztító fegyverek adják. Az 1980-as évek 
közepénél érkeztek az első SS-1 Scud rakétarendszerek 
Észak-Koreából. A háború folyamán jelentős mennyiségű 
rakétát szállított Iránnak Líbia és Szíria. Már a háború ide
jén kifejlesztették az lran-140/ Nazeat (hatótáv 140 km) tí
pusú rakétát, amelyet az 1987-88-as harcokban aktívan 
használtak is. A háború vége után felgyorsult a rakéták fej
lesztése is. Napjainkra számos rakétatípust fejlesztettek ki 
és állítottak rendszerbe Iránban (12. táblázat). A Zelzal-3 
egy kínai és észak-koreai segítséggel fejlesztett rakéta 900 
km-es hatótávolsággal. A második Öböl-háború idején hír
hedtté vált Scud rakétákból nagy mennyiséggel rendelkezik 
az ország. Az indítóállványok észak-koreai eredetűek, a 
Scud-B rakéták hatótávolsága 300 km, a Scud-C rakétáké 
500 km. AShihab-3 (Meteor) a koreai No Dong-1 iráni vál
tozata. Különféle változatainak a hatótávolsága 1300-1700 
km, fejrészének tömege 800-1200 kg. A Shihab-4 egyes 
források szerint a szovjet SS—4 bázisán fejlesztett fegyver, 
míg más források szerint az észak-koreai Taepo Dong-1 
alapján fejlesztik. A hatótávolsága meghaladja a 2000 km-
t. A rakéta Irán számára az egyetlen reális lehetőség tö
megpusztító eszközeinek a célba juttatására, ezért igen 
nagy hangsúlyt fektetnek ezen eszközeik fejlesztésére. A fő 
ellenség, Izrael már jelenleg is a Shihab-3 rakéták hatótá
volságán belül fekszik. A másik fő ellenség, az Egyesült Ál
lamok területét a fejlesztés alatt álló Shihab-5 (hatótáv 5-10 
000 km) rakétákkal érhetik el. A Shihab-5 az észak-koreai 
Taepo Dong-2 rakétával azonos, ugyanis az észak-koreai
ak gyártóműveket és gyártástechnológiát adtak át az 
együttműködés keretében.

Áz irak-iráni háborúban az iraki hadsereg számos 
esetben vetett be vegyi fegyvereket, súlyos vesztesége
ket okozva. Ezért az iráni vezetés is lépéseket tett ezen 
fegyverek kifejlesztésére. Meglehetősen sikeresen, mivel 
az iráni vegyifegyver-készleteket az 1990-es évek dere
kán már 2000 hatóanyagtonnára becsülték. A leltárban a 
mustárgáz, a hidrogén-cianid, a foszgén, a szarin és a ta
bun található.

Biológiai harcanyagaik között megtalálhatók az antrax 
(lépfene) és a száj- és körömfájás kórokozói is.

Irán nukleáris fegyverkezése Izrael és az Egyesült Ál
lamok éles ellenkezésével találkozik. Irán azt állítja, 
hogy békés célú hasznosításra szánja az általa dúsított 
uránt, míg az Egyesült Államok szerint Irán valójában 
atomfegyver előállításán munkálkodik. Teherán szerint 
azért van szüksége saját maga által tisztított 
fűtőanyagra, hogy ne függjön idegen hatalmaktól és a 
nukleáris képesség teljes vertikumával rendelkezzék az 
uránbányászattól a dúsításon át az energiatermelésig. 
Az iráni „atomválság” úgy robbant ki, hogy a Nemzetkö
zi Atomenergia Ügynökség (IAEA) illegális, vagyis az 
atomsorompó-egyezményt megsértő, be nem jelentett 
nukleáris berendezésekre, például dúsításhoz szüksé
ges centrifugákra bukkant Iránban. Sőt, még az 
atomerőművekben használt fűtőanyagnál is tisztább -

azaz fegyverminőségű -  uránmintákat találtak, amit Te
herán azzal magyarázott, hogy azok pusztán a külföldről 
beszerzett berendezéseken levő szennyeződések. Az 
iráni vezetés azt a következtetést vonta le, hogy a nuk
leáris elrettentés jó adu a fenyegetésekkel szemben. A 
perzsa ország iparilag elég fejlett ahhoz, hogy a techno
lógiai nehézségeket legyőzze, és a nukleáris kérdés a 
nemzeti büszkeség jelképévé vált. Ráadásul az IAEA 
szerint Pakisztán már 1995 óta segítette Iránt a dúsítás
ban. Egyes vélemények szerint az ország 2007 és 2009 
között juthat atombomba birtokába, és attól fogva éven
te mintegy tucatnyi robbanófej gyártására lesz képes. Az 
iráni nukleáris létesítmények bombázása sem feltétlenül 
célravezető, mivel Teherán még inkább igyekezne eltit
kolni atomprogramját, és emellett a térségbeli következ
mények is beláthatatlanok.

Összegzés

Egy esetlegesen bekövetkező amerikai agresszió ellen 
Irán mintegy 2,5 millió fegyverest tudna harcba vetni. Egy 
hagyományos háborúban -  amely néhány hétig, esetleg 
pár hónapig tartana -  Irán minden bizonnyal vereséget 
szenvedne, és nem zárható ki tömegpusztító fegyverek 
bevetése sem. A vereséget követő megszállás ellen nagy 
valószínűséggel nagyszabású -  az iraki ellenállást nagy
ságrendekkel meghaladó -  gerillaháború kezdődne, 
amelyből a „Nagy Sátán” -  ahogy az USA-t Iránban ne
vezik -  nem kerülhetne ki győztesen. Egy esetleges Irán 
elleni agresszió tovább fokozná az iszlám világban 
amúgy is meglevő Egyesült Államok-ellenes érzelmeket. 
Bush elnök ezt mérlegelve inkább országon belülről sze
retné kikényszeríteni az iszlámista rezsim bukását, talán 
az 1989-es kelet-európai események mintájára, de erre 
igen kicsi az esély, ugyanis a forradalmi rezsim sokkal 
jobban beágyazódott az iráni társadalomba, mint a kom
munisták annak idején Kelet-Európábán. A keményvona
las iráni klérus támogatottsága nagy, a lakosság 30-40%- 
a a keményvonalasokat támogatja.
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A török hadsereg ma
Végh Ferenc nyá. vezds.

Törökország Európa kapuinál

Földrajzilag ma már távol esik Magyarország Törökor
szágtól. A múltban azonban, dédapáink idejében, Ma
gyarország határos volt a török felségterülettel. Ezért is 
történt, hogy üldözött magyar emigránsok, honvédek, po
litikusok annyiszor vették útjukat Törökország felé. Hi
szen egyszerűen csak az ország déli határán, az Al-Du
nán kellett átmenekülniük.

Az elmúlt években Törökország ismét a nemzetközi ér
deklődés fókuszába került, az új biztonságpolitikai kör
nyezet növelte szerepét. Ezenkívül az Egyesült Államok 
hagyományos stratégiai partnere.

Törökország ma Európa kapuit döngeti. Az utóbbi évek 
reformjai nyomán megállapíthatjuk, hogy működő parla
mentáris demokrácia ott létezik, ahol érdemi lépéseket 
tettek a hadsereg feletti polgári irányítás megteremtésé
re, az alapvető szabadságjogok és a jogállamiság köve
telményeinek biztosítására. Akurd kisebbség, a nők hely
zete és a véleménynyilvánítás korlátozása még ma is 
joggal bírálható, ami a jelenlegi állapotok fennmaradása 
esetén a teljes jogú tagság akadálya lehet. A folyamatot 
szemlélve azonban nyilvánvaló, hogy Törökország ma
gára nézve kötelezőnek fogadja el az európai integráció 
alapértékeit, és ezt számos intézkedésével kifejezésre 
juttatja. Amikor a kurd kisebbségről beszélünk, a törökök 
számára érzékeny témát vetünk fel. Törökország hivata
los álláspontja szerint ugyanis nem létezik kurd kisebb
ség, az állampolgárokat nem különböztetik meg egymás
tól, a nemzetet egységes egésznek tekintik.

A stratégiai fontosságú Törökország híd szerepet tölt 
be Európa és Ázsia között. Területe 780 576 négyzetkilo
méter. Hivatalos nyelve a török. Lakossága megközelíti a 
73 millió főt, 99%-uk iszlám vallású. Törökország 
szekuláris állam. Egyedüli iszlám vallású ország a vilá
gon, ahol az állam és vallás törvényileg elkülönül egy
mástól.

Törökországban az EU-csatlakozási tárgyalások meg
kezdése, amennyiben az EU úgy dönt, hogy képes új 
tagországok befogadására, realitássá válhat, annak elle
nére, hogy az Európai Unió súlyos dilemmákkal küzd. A 
brüsszeli testület a török hiányosságok mellett bírálta, 
hogy a hierarchia alacsonyabb szintjein elbukik a törvé
nyek betartása. Abban ugyanakkor egyetértés van, hogy 
a tárgyalások nyitott végűek, tehát befejezésük attól függ, 
hogyan halad Ankara a reformok útján. Eldöntötték azt is, 
hogy a tárgyalások végcélja az európai integráció folyta
tása, a teljes jogú török csatlakozás elérése. Leszögez
hetjük, hogy a bővítési hajlam ellenére a török csatlako
zással szembeni ellenállás tovább növekedik.

A török társadalom és a hadsereg

A Török Köztársaság kormánya a Török Védelmi Minisz
tériumot és a Török Vezérkart teszi felelőssé az ország 
védelméért. A Török Vezérkar alárendeltségébe a Szá
razföldi Erők Parancsnoksága, a Légierő Parancsnoksá
ga, a Haditengerészet Parancsnoksága, háború esetén a

1. ábra: A török állam zászlaja

Csendőrség Parancsnoksága és a Parti Őrség Parancs
noksága tartozik.

A hidegháború utáni Törökország fenyegetettsége és 
védelmi kockázatai alapvetően megváltoztak. Törökor
szág a NATO déli szárnyának meghatározó ereje, a Bal
kán, a Kaukázus, Közel- és Közép-Kelet térségének gra
vitációs központja, mely térség a világ leginstabilabb és 
legtörékenyebb régiója. A török biztonságpolitika hozzá
járul a feszültség csökkentéséhez, a térség konfliktusai
nak megelőzéséhez, a békésebb és biztonságosabb kör
nyezet megteremtéséhez. Mindezeket a dialógus és 
együttműködés, az elrettentés, a válságkezelés és a kol
lektív védelem alapelvei szellemében valósítja meg.

A török hadsereg mai jellege és szerepe történelmé
ben, kulturális és társadalmi múltjában gyökerezik. A 
hadsereg értékeit, hagyományait a török emberek saját
juknak tekintik. A török ember büszke hadseregére. A 
hadsereg a stabilitás és a társadalmi rend legfontosabb 
védelmezője. A legfontosabb és leghatékonyabb bizalmi 
tényező. Társadalmi elismertsége meghaladja a 80%-ot. 
A török haderő a területi, gazdasági és politikai integritás
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védelmezője. Főképp Musztafa Kemál, később a törökök 
atyja, Atatürk ideológiájának örököse.

A hadsereg mindig központi és meghatározó, olykor 
sorsdöntő szerepet játszott a török történelemben. Török
ország elődje, az Oszmán Birodalom rettegett katonai 
hatalom volt. Mi magyarok is emlékszünk az oszmán hó
dításra, az oszmán hadsereg válogatott gyalogságának 
tagjaira, a janicsárokra. A janicsárokat a 17. századig a 
meghódított területek keresztény lakóitól adóba szedett 
vagy harc közben rabolt kiskorúakból nevelték szigorú fe
gyelemben az iszlám fanatikus harcosaivá. Európában 
az ő testületük volt az első állandó zsoldos hadsereg. Pa
rancsnokuk a janicsáraga volt, fegyverzetük széles, gör
be kard, hosszú puska, íj és nyíl volt; vörös zászlójukat 
ezüst félhold és kard díszítette. Öltözetük is eltért a többi 
katonáétól, különösen jellemző volt hátul hosszan le
csüngő süvegük formája.

A martalócok szintén a hódítók közé tartoztak. Főleg 
délszláv keresztényekből toborzott katonák voltak. A pa
raszti eredetű martalócok egy része csupán adómentes
ség, másik része részleges adómentesség és napi zsold 
fejében, harmadik részük pedig hivatásos zsoldosként 
szolgált a török várakban. Magyarországon az utóbbiak 
voltak többségben. Csekély jövedelmüket folytonos rab
lással egészítették ki.

A török hadsereg élen járt a nyugati típusú állam létre
hozásában. Nyugati katonai elméletet és technológiát ho
nosított meg. 1923-ban Atatürk létrehozta a Török Köz
társaságot. Ő lett a köztársaság első elnöke, de máig ka
tonahősként tartják számon. A katonai reformok első lé
péseként politikamentessé tette a hadsereget.

A török hadsereg 1961-ben, 1971-ben és 1980-ban há
rom katonai puccsal akadályozta meg a polgárháborút, 
beleavatkozott a politikába és megvédte az atatürki elve
ket. A hidegháború után a hadsereg két veszéllyel nézett 
szembe. Az egyik a kurd elszakadási törekvés, naciona
lizmus, másik az iszlám radikalizmus volt.

Törökország 1950-ben felvételét kérte a NATO-ba, és 
1952-ben a NATO tagja lett. Hozzájárult a szövetség biz
tonságához és a NATO délkeleti szárnyának védelmé
hez. 1999 decemberében a helsinki csúcstalálkozón si
került bekerülnie az Európai Unió tagjelöltjei sorába. Ez a 
folyamat Törökország számára az atatürki felvilágosodá- 
si eszméből következő, megkerülhetetlen szükségesség.

Az Európai Unió felé tekintve Törökország számára is 
elkerülhetetlen lesz a katonai modernizáció, annál in
kább, mivel a NATO is a teljes modernizáció állapotában 
van. A tagság kritériumainak megfelelően a török hadse
regben is elkezdődtek ezek a folyamatok. Az EU eddig is 
elismerte a török hadsereg hozzájárulását a NATO fel
adataihoz, és kifejezte azt is, hogy az európai biztonság 
részben Törökországtól is függ.

Ma a több mint 650 000 főt számláló török haderő a 
NATO második legnagyobb hadserege. Védelmi politiká
jának Atatürktől származó elve: „Béke otthon, béke a vi
lágon”.

Hagyományok

A török hadsereg a nemzeti egység szimbóluma, a biz
tonság garanciája. Fennállása során győzelmeket és be
csületet szerzett a népnek.

A katonai hagyományok az Oszmán Birodalomig tekin
tenek vissza. A hadihajókat az oszmán hősökről nevez
ték el. A katonai tanintézetekben jelentős szerepet tölt be 
a török hadtörténelem oktatása. Atatürk szerepe, a görö
gök, a kurdok vagy az iszlám elleni harc bemutatása erős

érzelmi alapokon történik. A katonát a mindenkori refor
mer szerepében láttatják. A török katona társadalmi meg
becsültsége rendkívül magas. A társadalom tiszteletben 
tartja a hadsereg hagyományőrző tevékenységét, és kö
veti hagyományait. Mivel az ország 1952 óta a NATO tag
ja, a tiszti és tiszthelyettesi állomány értékes nemzetközi 
katonai tapasztalattal, nyelvtudással rendelkezik. A török 
katona megbízhatóságával és fegyelmével hívta fel ma
gára a figyelmet, híres harcképességéről, szívósságáról, 
kitartásáról, fizikailag is kemény kiképzéséről. A katonai 
kultúra ápolása, az alakiság a laktanyák falain kívül is 
fontos szerepet tölt be. Amikor például a sorköteles meg
kapja a behívóját, baráti körével, fellobogózott gépkocsik
kal kürtölve, az utcákon végigvonulva tudatja a hírt a he
lyi lakossággal. A településeken bevonulási és leszerelé
si ünnepséget tartanak, ahol tanácsokkal látják el a fiata
lokat. A török nemzeti ünnepek velejárója a katonai dísz
szemle. A sajtó kiemelt figyelmet fordít a haderő bemuta
tására.

Információk érhetők el a szárazföldi erőkről a 
http://www.kkk.tsk.mil.tr/01anaEN.asp, 
a légierőről a http://www.tuaf.mil.tr/default.asp, 
a haditengerészetről a
http://www.dzkk.tsk.mil.tr/English/AnaSayfa.asp 
honlapokon. A Török Fegyveres Erőkről a 
http://www.tsk.mil.tr/eng/index.htm honlapon tájékozód
hatunk.

A török haderő szervezete, fegyverzete

Szárazföldi erők

A hidegháború megszűntével Törökországnak már nem 
kell számolnia az azonnali stratégiai támadás veszélyé
vel. Ezért újra definiálta stratégiáját, melynek alapelemei
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az elrettentés, a nagyfokú mozgékonyság, az előretolt vé
delem, az állhatatosság és a gyors reagálás a válságok
ra. A doktrínák és harcászati elvek teljes egészében meg
felelnek a NATO-eljárásoknak és -követelményeknek. Az 
elvek és a gyakorlati fogások nagy részét hosszú idővel 
ezelőtt az Egyesült Államoktól vették át, ezeket ma is si
keresen alkalmazzák. A szárazföldi erők fő feladata a te
rületvédelem, a terrorizmus elleni harc, a békefenntartó 
műveletekben való részvétel és a NATO-kötelezettségek 
teljesítése.

A hadsereg átszervezése során a hadosztálystruktúrá
ról a rugalmasabb dandár alapú struktúrára tértek át. Az 
új stratégiának és struktúrának megfelelő átfegyverzés 
jelenleg is folyamatban van, és még hosszú ideig tart. A 
szárazföldi erők létszáma 402 000 fő. A szárazföldi had
erő vegyes összetételű. Hivatásos, szerződéses és soro
zott állományból tevődik össze. A 402 000 főből 325 000 
sorállományú. A sorkatonai szolgálat időtartama 15 hó
nap. Bizonyos kutatások folynak a hivatásos, önkéntes 
haderőre való áttérés lehetséges módozatairól. A legkriti
kusabb beosztásokat sorkatonák helyett már ma is szer
ződésesekkel töltik fel. A terv tartalmazza szerződéses 
tisztek és tiszthelyettesek alkalmazását is.

A szárazföldi erők hadsereg, hadtest, dandár, zászlóalj 
szervezetben épülnek fel. Az egyes haderőknél lévő 
szervezetek és a fegyverzetek száma nem állandó, a 
végbemenő reformok és átszervezések következtében 
folyamatosan változik. Jelenleg a Török Szárazföldi Had
erőnek négy szárazföldi hadserege (melyekből átszerve
zés után kettő marad), kilenc hadteste, tizennégy 
harckocsidandárja, tizenhét gépesített lövészdandárja, 
kilenc lövészdandárja, négy kommandódandárja van.

A harckocsidandárok a legerősebbek. Mindegyik 
harckocsidandár két harckocsi- és két gépesített lövész

zászlóaljból, valamint két önjáró tüzérosztályból áll. A gé
pesített lövészdandárok két gépesített lövész-, két 
harckocsizászlóaljból és egy önjáró tüzérosztályból tevőd
nek össze. A lövészdandárokban négy lövészzászlóalj és 
egy tüzérosztály van. A kommandódandár három 
kommandózászlóaljjal rendelkezik. A lövész- és 
kommandódandárok harcászati mobilitását a légi szállít
hatósággal növelik. A szárazföldi erőket támogató csapat
repülőkhöz négy repülőezred, egy harci helikopter zászló
alj és három szállító, kiképző repülőzászlóalj tartozik.

A török szárazföldi erőknek 4200 közepes harckocsija 
van. A német gyártmányú Leopard A1 és A3 a legmoder
nebb, melyekből körülbelül 400 darab áll rendelkezésre. 
A 942 darab amerikai eredetű M60A1 és M60A3 nagy ré
szét korszerűsítették. A régebbi (raktárkészletben lévő) 
amerikai M48 teszi ki a harckocsik zömét. Felújítás után 
2886 darab áll belőlük rendszerben. A harckocsik korsze
rűsítésre szorulnak, de a jelentkező pénzügyi nehézsé
gek miatt 1000 darab modern harckocsi beszerzése el
marad.

A gépesített lövészcsapatokat FNSS típusú páncélo
zott szállító harcjárművekkel szerelték fel. 1698 áll belő
lük rendszerben, és beszerzés, illetve rendszeresítés 
alatt van további 551 eszköz. Ezek a török gyártmányú 
páncélozott harcjárművek az „FNSS Defense System” 
nevű hazai gyártótól kapták nevüket, és 25 mm-es gép
ágyúval és megfelelő páncélvédettséggel rendelkeznek. 
Megtalálható még a kevésbé modern M113A1/A2 (kb. 
3000 darab). Található még néhány száz darab BTR-80 
és BTR-60 páncélozott szállító harcjármű is. A páncéltö
rő fegyverek között a legelterjedtebbek a Cobra, TOW 
SP, MILAN irányított rakéták. A kézi fegyverek között 
éppúgy megtalálható az amerikai M16A2, mint az orosz 
gyártmányú AKM. Az AKM-eket elsősorban a csendőr
ség állományánál rendszeresítették.

A tüzérségnél különböző kaliberű önjáró és vontatott 
lövegek egyaránt előfordulnak. A legfontosabb eszközök 
az alábbiak: a 203 mm-es M110A2 önjáró lövegből 219 
darab, a 155 mm-es M44T önjáró lövegből 155 darab, a 
105 mm-es M52A1 önjáró lövegből 365 darab van rend
szerben. A vontatott eszközök közül a 203 mm-es M115- 
ből 162 darab, a 155 mm-es M59-ből 170 darab, a 155 
mm-es M114A1/A2-ből 1300 darab és a 105 mm-es 
M101A1-ből 640 darab van. Az Egyesült Államokból sze
rezték be a hatékony, 30-165 km hatótávolságú föld-föld 
típusú harcászati rakétarendszert (ATACMS).

A csapatrepülőket az AH-1 Cobra harci helikopterek 
(55 darab) különböző típusaival szerelték fel. A szállító 
helikopterek között a Bell UH-1H, az Augusta-Bell AB 
205A, a Sikorsky S-70A „Black Hawk” és más típusok 
is megtalálhatók. A kiképző helikopterek közül a 
Cessna T-41D, a Champion 7GCBC és az 
Augusta-Bell különböző típusai a legismertebbek. A 
legfontosabb vállról indítható légvédelmi rakéta a 
Stinger, melyből 108 darabot rendszeresítettek. A 40 
mm-es légvédelmi gépágyú különböző típusaiból több 
mint 1000 darab áll rendelkezésre.

Rendfokozati jelzések: A török szárazföldi haderő olyan 
rendfokozati jelzéseket használ, amelyek nemcsak att
raktívak, hanem hasonlítanak az Egyesült Államok had
erejében használatosakhoz. A rendfokozati csoportok el
különítése igen szemléletes módon történik a tányérsap
ka szemernyőjének díszítésén és az állszalag felépítésé
ben. A tisztek nagyobb méretű sapkajelzéseket viselnek, 
mint a tiszthelyettesek és a legénység. A tábornokok pa
rolit, a tisztek váll-lapot, a tiszthelyettesek és a legénység 
igen változatos formájú karjelzéseket hordanak.
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Légierő

A légierő alapvető feladata Törökország légvédelme. 
Ezenkívül támogatja a szárazföldi erők hadműveleteit, 
béketámogató műveletekben vesz részt, és NATO-fel- 
adatokat lát el.

A légierő létszáma 60 100 fő, melynek fele, 31 500 fő 
sorkatona. A légierő két harcászati repülőparancsnok
ságból, két szállítóparancsnokságból, egy kiképző
parancsnokságból és egy légi utántöltő parancsnokság
ból áll. A harcászati repülőerők tizenhárom repülőszázad
ból állnak. Ezek a légierő fő csapásmérő és légvédelmi 
erői. Ide tartozik még egy kiképző- és két felderítőszázad. 
A szállítóparancsnokságokhoz összesen négy szállító re
pülőszázad van beosztva. A kiképzőparancsnokság alá
rendeltségében nyolc kiképző repülőszázad működik. A 
török pilóták és a kiszolgálószemélyzet minőségi és ma
gas színvonalú képzésben részesülnek. Az évente repült 
órák száma meghaladja a 180-at. Jelentős gyakorlati ta
pasztalatot szereztek a különböző típusú repülőgépek al
kalmazásában és kiszolgálásában.

A török légierő az F—16 többcélú harci repülőgép egyik 
legnagyobb alkalmazója. A török kormány és a Lockheed 
Martin vállalat között létrejött szerződés értelmében An
karában felépült egy repülőgépgyártó üzem 240 darab 
F-16C/D harci gép előállítására. Az F-16-os gyártási és 
korszerűsítési programja mellett másik két repülőgép-fel
újítási programot is teljesítettek. Az egyik az 54 darab 
F-4E repülőgép, a másik a 48 darab elavult F-5 korsze
rűsítése, melyeket kiképzési célokra használnak. Össze
sen 387 harci repülőgéppel rendelkeznek. A légierő a ko
rai előrejelzési és riasztási rendszer tökéletesítésére 
2003-ban négy darab Boeing 737 AWACS repülőgépet 
rendelt. Hosszabb távra tekintve Törökország részt vesz 
a „Joint Strike Fighter” (JSF) többcélú modern amerikai 
harci gép kifejlesztésében és 2015 körül ezekkel a gé
pekkel tervezik felváltani az F-16-os légiflottáját.

Csapásmérési és légvédelmi feladatokra az F-16C/D 
és F-4E-2020 Phantom eszközöket vetik be. Felderítési 
célokra kiegészítésként RF-4E felderítőgépeket alkal
maznak. A szállítógép-parkot a C-160D, C-130B/E és a 
CN-235M repülőgépek alkotják. Kiképzésre a már emlí
tett F-5-ösön kívül az F/NF-5A/B, a T-37B/C, a T-38A, 
a T-41D és az SF-260D típusokat használják. A T-37-es 
és T-41-es típusokat kivonják, és körülbelül 60 új kikép
zőgépet vásárolnak. A légi utántöltésre a KC-135R tan
kereket alkalmazzák. A légi bemutatókon a nálunk is jól 
ismert „Török Csillagok” műrepülő csapata az NF-5A/B 
típussal repül. A légvédelmi rakétarendszer legfontosabb 
elemeit a közepes hatósugarú Nike-Hercules és a kis ha
tósugarú Rapier rakéták alkotják. A levegő-levegő és le
vegő-föld rakéták a Rafael és Raytheon cégek gyártmá
nyai.

Rendfokozati jelzések: A rendfokozati csoportok megkü
lönböztetése a tányérsapka szemernyője díszítésével, az 
állszíj felépítésével, a sapkajelvények rajzolatával, illetve 
mindezek színével történik. Az egyenruhán alkalmazott 
rendfokozati jelzések szinte teljesen megfelelnek a szá
razföldi haderőnél használatosokkal.

Haditengerészet

A török haditengerészet feladata az ország és a NATO 
védelme a tengerek felől érkező veszélyek esetén, a ha
józási útvonalak biztosítása, a területi vizek védelme. A 
haditengerészet a fentieken kívül részt vesz a terroriz
mus elleni küzdelemben, a kábítószer terjesztésének

megakadályozásában és az ellenőrizetlen menekülthul
lám visszatartásában. A haditengerészet doktrínája és 
harceljárásai teljes egészében megfelelnek a NATO eljá
rásainak. Részt vesznek a NATO haditengerészeti gya
korlatain. Különösen az aknafelderítésben és - 
megsemmisítésben érnek el kiemelkedő eredményeket. 
A hidegháború idején és ma is kiemelt figyelmet fordíta
nak a Boszporusz védelmére és ellenőrzésére. A hadi- 
tengerészet létszáma 53 000 fő, melyből 34 500 sorállo
mányú, 3100 tengerészgyalogos, 1050 a parti őrséghez 
tartozik. A tartalék létszáma 70 000 fő. Állományában 33 
fregatt, 13 tengeralattjáró van.

A Haditengerészeti Parancsnokság állományába 
négy alárendelt parancsnokság tartozik, a Flottapa
rancsnokság, az Északi-tengeri Területi Parancsnok
ság, a Déli-tengeri Területi Parancsnokság és a Kikép
zési Parancsnokság. A Flottaparancsnokság a haditen
gerészet csapásmérő ereje. A haditengerészeti erők 
75%-a ide tartozik. Alárendeltségében a Hadiflotta Pa
rancsnokság, az Aknászflotta Parancsnokság, a 
Gyorsnaszádflotta Parancsnokság, a Tengeralattjáró
flotta Parancsnokság és a Haditengerészeti Légi Bázis 
Parancsnokság van.

A tengerészgyalogos-dandár három tengerészgyalo
gos-zászlóaljból, egy tüzérosztályból és támogató alegy
ségekből áll. A parti őrség, mely 1982-ben jött létre, a te
rületi és belső vizek és partszakaszok védelméért felelős. 
Békeidőben a Belügyminisztériumhoz tartozik, de a ve
zérkari főnök kérésére részben vagy teljes egészében a 
haditengerészet alá rendelhető. Háború esetén a hadi- 
tengerészet kötelékében oldja meg feladatait.

6. ábra: Az Aselsan felderítőkamera optikái (R.T.)
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A haditengerészet rendszeresített eszközállománya 
különböző típusú rombolókból (Gearing-Fram 1), fregat
tokból (D’estienne D’orves-class, Gaziantep, Berk, 
Yavuz, Barbaras, Tepe, Burak osztályba tartozó), naszá
dokból (Dogan, Yildiz, Kartal, Kilic, Girne és más), akna- 
rakókból (Nusret, Samandira, Modified LSM 1), többfajta 
és -rendeltetésű aknászhajóból, partraszállító hajókból 
(Osman Gazi, Sarucabey, Cakabey, Edic), felderítőhajók
ból (Yunus), kiképzőhajókból (Rhein), tankerekből, szállí
tó- és lakóhajókból, rohamcsónakokból, kutató és egyéb 
hajókból és úszóeszközökből tevődik össze. A tenger
alattjáró-flotta fontosabb elemei (4 darab Preveze-1400, 
6 darab Atilay—1200, 1 darab Guppy-IIA, 2 darab Tang 
típusú) tengeralattjárók. A haditengerészeti légierőhöz 
AB 204, AB 212ASW, CN 235, S-70B Seahawk, TB20 
Trinidad repülőeszközök tartoznak.

Rendfokozati jelzések: A szokásoknak megfelelően a tö
rök haditengerészet is a tányérsapka szemernyőjének dí
szítésével, a sapkazsinór és a sapkajelzések formájával 
jeleníti meg a különböző rendfokozati csoportokat. Az 
egyenruhán is a haditengerészetnél hagyományos rend
fokozati jelzéseket használják. Tiszteknél a karpaszomá
nyon és a váll-lapon, a tiszthelyetteseknél és a legény
ségnél karjelzést alkalmaznak.

Csendőrség

A csendőrség olyan speciális katonai erő, mely biztonsá
gi és rendőri funkciókat lát el. A társadalmi rend, a belbiz
tonság és a határbiztonság egy részének (az iraki és irá

ni határszakasz) a felelőse. A határbiztonság nagyobbik 
része a szárazföldi erők felelősségi körébe tartozik. Re
guláris ereje körülbelül 150 000 fő. Rendelkezik 50 000 
fős tartalékkal is. A csendőrség a Török Fegyveres Erők 
része. Fegyveres erő jellegű feladatait, a kiképzést a ve
zérkar alárendeltségében oldja meg. A társadalmi rend 
és biztonság tekintetében a belügyminisztériumhoz tarto
zik. A csendőrség parancsnoka a belügyminiszternek tar
tozik felelősséggel.

A csendőrség nem rendelkezik tüzérséggel, de akna
vetők széles köre áll rendelkezésére. G-3 és M16, vala
mint Kalasnyikov-gépkarabéllyal van felszerelve. BTR 
60/80, UR-416, Condor harcjárműveket, AB, S-70A-17, 
Mi—8/17 helikoptereket használ.

A török tisztképzés és pályamodell

A török tisztikar egységes és összetartó, a társadalom 
elitjéhez tartozik. Az atatürki ideológia pontos követője, 
hatékony, tagjai erősen motiváltak. Mély hazafiság és ha
zaszeretet jellemzi őket. A katonai erények, a szilárd er- 
kölcsiség és etika kiforrott személyiséggé formálja, egy
ségbe tömöríti a tisztikart. Felelősségérzetük a nemzet 
iránt vitathatatlan. Fegyelmük, tartásuk példamutató. A 
török tisztikar létszáma megközelítőleg 100 000 fő. Mind
egyik haderőnem saját tisztképző intézménnyel rendel
kezik. A civil vagy katonai középiskola elvégzése után ál
talában 19 évesen kezdik el a 4 éves tisztképzést. Korlá
tozott mértékben a nők számára is nyitott a tiszti pálya. A 
felvételi követelmények összetettek. A vallási vagy politi
kai aktivitás kizáró ok. A felvétel előtt a pályázók fizikai, 
pszichikai felmérésen és különböző vizsgákon esnek ke
resztül. A tanulmányok harmadik évében történik a fegy
vernemi szakosodás (lövész, páncélos, tüzér stb.).

A hallgatók a tisztképzés befejezése után hadnagyi 
rendfokozattal kerülnek tiszti állományba, 2-3  évenként 
helyőrséget váltanak, ezáltal megismerik Törökország 
fejlett és kevésbé fejlett vidékeit. Az említett évszám 
azonban csak átlagnak tekinthető, mivel az eltöltött szol
gálati idő függ a csapatok elhelyezésétől és méreteitől is. 
A török szárazföldi haderő dandár szisztéma szerint épül 
fel. A csapatok tiszti állománya a gyakori áthelyezések 
miatt folyamatosan cserélődik. Hasonló a helyzet a légi
erőnél és a haditengerészetnél is, azzal a különbséggel, 
hogy ott kevesebb a létszám és a szolgálati helyek szá
ma. Minden egyes rendfokozat betöltése felső korhatár
hoz kötött. Meghatározzák azt a minimális szolgálati időt, 
ami után a tiszt egyik rendfokozatból a másikba előléptet
hető. Egy fiatal, tehetséges tiszt 6 év elteltével elérheti a 
századosi rendfokozatot, és jelentkezhet törzstiszti be
osztásba.

Minden haderőnemnek van törzstiszti akadémiája. Ide 
a legtehetségesebb tisztek juthatnak be kétéves képzés
re. Magyar hallgatók is folytatnak tanulmányokat a törzs
tiszti akadémiákon. Elvégzésük után magasabb lesz a 
beosztás, a rendfokozat, az illetmény, betölthetők a törzs
tiszti és vezérkari beosztások, és lehetőség nyílik külszol
gálatra is. A törzstisztek teljes szolgálati idejük kétharmad 
részét különböző szintű törzsekben, parancsnokságokon 
töltik el. A karrierépítéshez egyéb iskolák is rendelkezés
re állnak. Az őrnagyi vagy annál magasabb rendfokoza
tot elérők elvégezhetik a Fegyveres Erők Akadémiáját, az 
alezredesek vagy ezredesek pedig elvégezhetik a Nem
zetbiztonsági Akadémiát.

A tábornoki rendfokozat elérése az elithez tartozást je
lenti. A hagyományoknak megfelelően a tábornoknak a 
pasa megszólítás jár. Az avatott tisztek mindössze 5%-a
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érheti el ezt a rendfokozatot. A kinevezésekről évente 
egy alkalommal, augusztusban dönt egy magas rangú bi
zottság, melynek tagjai a miniszterelnök, a védelmi mi
niszter, a vezérkari főnök, az összes négycsillagos tábor
nok és az admirális. Tábornoknak olyan tiszt nevezhető 
ki, aki legalább 5 évig volt ezredes vezető beosztásban a 
Legfelsőbb Katonai Tanács kinevezési döntése előtt. Szi
gorú kvótarendszer határozza meg az összlétszámot. 
Egyes tábornoki rendfokozatban négy-négy évig lehet 
szolgálni, melyből két évet csapatoknál, két évet törzs
ben, parancsnokságokon kell eltölteni.

A pilótákat a légierő tisztképző akadémiáján készítik fel 
négy év alatt. Hadnagyként, mint pilótajelöltek kerülnek a 
légierő csapataihoz, ahol újabb két év kiképzés vár rájuk. 
Az első évben több mint 180 órát repülnek. A sikeres 
vizsgák után repülőgép-vezető beosztást kapnak. Siker
telen vizsga esetén földi beosztásba kerülnek. A török lé
gierő más országok számára is végez pilótaképzést.

A haditengerészet tisztjeit négyéves kurzus keretében a 
haditengerészeti akadémián készítik fel és avatják fel. Ezt 
követően két év gyakorlóidő következik a haditengerésze
ti bázison. A felkészülési periódus után kerülnek a regulá
ris haditengerészeti erőkhöz. Sok haditengerészeti tiszt
nek adatik meg a külföldön, különösen az Egyesült Álla
mokban a tanulás, továbbképzés lehetősége. A tartalékos 
tiszti szolgálat időtartama 12 hónap. A fentiekből kitűnik, 
hogy az előmeneteli és rendfokozati rendszer könnyen át
tekinthető, tervezhető és kiszámítható pályát biztosít.

Etika és fegyelem

Amikor egy fiatal belép a hadseregbe, az elithez tartozás
ra és a török nemzet legnemesebb emberi tulajdonsága
ira nevelik. Szigorú hierarchia, tekintélyelvűség uralkodik. 
A magasabb rendfokozat és magasabb kor iránti tisztelet, 
ahogy a családban is, elvitathatatlan. A katonai szociali
záció viszonylag elszigetelt, zárt környezetben, kemény 
szabályok szerint zajlik. A problémamegoldó képesség 
fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítanak. A török katona 
a társadalom modellje. A hazafiságra és önfeláldozásra 
nevelés központi helyet foglal el. A hazafias kötelessége
ket, mint a szuverenitás, a területi egység és szekularizá
ció megóvása, intenzíven és megszakítás nélkül tanítják 
és számon kérik. A hadsereg ideológiai egysége, 
kemalizmus iránti elkötelezettsége szilárd. A történelem 
tanítása és a hagyományőrzés jelentős helyet foglal el az 
etikai kérdések sorában. A katona morálisan felel a ve
szély leküzdéséért.

10. ábra: A vásárolt Br-1150 Atlantic tengeralattjáró vadász 
korszerűsített példánya (R.T.)

A török hadsereg ismert szigorú és kemény fegyelmé
ről. A legkisebb fegyelmezetlenséget is szankcionálják. 
Alacsonyabb rendfokozatúaknál néha testi fenyítés is 
előfordul, bár ez nem megengedett. A fegyelmezetlenség 
a kedvezmények megvonásával járhat, de kihatással le
het az előmenetelre is. Amennyiben egy tisztet fegyelmi 
okokból távolítanak el a hadseregből, elveszti jogát a 
nyugdíjra és a civil szektorban is nehezen talál munkát. A 
korrupció és protekció kevésbé ismert a hadseregen be
lül, de ha előfordul, a hadbíróság bünteti. Az emberi jo
gok megsértése leginkább katonai rendőri feladatok ellá
tása közben, az alacsonyabb rendfokozatúaknál fordul 
elő. A kohézió, a kitűnő csapatszellem, az alá- és föléren
deltségi viszony és a szolgálati rend érvényesülése mind 
a szilárd fegyelem alapjául szolgál.

Kiképzés

A bevonulásra általában a fiatal férfi 20 éves korában ke
rül sor. A katonai szolgálatra behívható 15 és 49 év kö
zötti férfiak száma hozzávetőleg 20 millió, melyből csak 
12 millió alkalmas. A megfelelő kort évente 680 000 férfi 
éri el. A sorkatonai szolgálat időtartama 18 hónapról 15 
hónapra csökkent. A rövidített katonai kiképzést 8 hónap
ról 6 hónapra csökkentették.

A legtöbb kiképzési program követi az Egyesült Álla
mok eljárásait. Az újoncok az erre a célra létrehozott ki
képzőközpontokban kapnak alap- és szakalapozó kikép
zést. Az alap- és szakalapkiképzés időtartama 14 hét. Áz 
alapkiképzésen elért eredménytől függően az újoncok 
nagy része csapatokhoz kerül, és ott folytatja a szolgála
tot. A legjobbak a szárazföldi erők különböző iskoláiban 
speciális és szakkiképzésen vesznek részt. Közülük ke
rülnek ki a tiszthelyettesek, akiket speciális szak tiszthe
lyettes-képző iskolákban készítenek fel, és közülük vá
lasztják ki a NATO tiszthelyettes-iskoláiban továbbtanuló
kat. A speciális kiképzés a kommandókiképző központ
ban is folyik.

A haditengerészet matrózait, sorkatonáit négy hónapos 
alapkiképzésen készítik fel. Ezt követően osztják be őket 
hadihajókra vagy földi szolgálatra.

Védelmi költségvetés, fejlesztési tervek

Az ország védelmi kiadása 2003-ban 12,155 milliárd 
USA-dollárnak megfelelő összeg volt, mely a GDP 5,3%- 
át tette ki. Törökország 2004-re tervezett védelmi kiadá
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sa 7,7 milliárd USA-dollárnak megfelelő összegre csök
kent. A védelmi kiadás a GDP 3,4%-át teszi ki, ami az 
előző évekhez képest szintén csökkenő tendenciát mu
tat. Személyi kiadásokra a védelmi költségvetés 33,7%- 
át fordították 2004-ben. A gyorsan változó stratégiai és 
gazdasági körülmények miatt a török vezérkar 17%-kal 
csökkenti a személyi állomány létszámát, ami 107 millió 
USA-dollárnak megfelelő összegű megtakarítást ered
ményez évente. A megtakarítást a felszerelés moderni
zálására fordítják. Ami a katonai kiadásokon belül az új 
eszközök vásárlására fordított összegek részarányát ille
ti, a 2004-es adatok szerint ez az arány 36,3%, a NATO- 
n belül a legmagasabbak közé tartozik. (Magyarország 
helyzete rosszabb, 11,9%.)

A török haderő felszerelésének fejlesztési követelmé
nyeit olyan fontos tényezők határozzák meg, mint az or
szág geostratégiai helyzete, a régió potenciálisan magas 
biztonsági kockázata, a terrorizmus veszélye, a NATO-el- 
kötelezettség és -követelmények.

Törökország az 1990-es években ambiciózus tervet fo
galmazott meg a fegyverzet és a felszerelés modernizá
ciójával kapcsolatban. A nemzetstratégiai elképzelések 
újrafogalmazása, a biztonsági kockázatok újraértékelése, 
az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdése, a gazdasá
gi és költségvetési nehézségek és a pusztító erejű föld
rengés miatt sok programot töröltek vagy elhalasztottak. 
A fegyverzet és felszerelés mintegy 50%-át a fejlett hazai 
hadipar állítja elő. Jellemző a modern technológia impor
tálása.

A harminc évre szóló modernizációs program 150 milli
árd USA-dollárba kerül. A program tartalmazza 640 kor
szerű harci repülőgép, 750 helikopter, 14 fregatt 2026-ig 
történő beszerzését. A kezdeti tízéves program, amely 31 
milliárd dollárnak megfelelő összegű, a hazai gyártásra és 
beszerzésre összpontosít. Az 1000 darab harckocsi be
szerzését elhalasztották. A beszerzési javaslat a Leopard 
2 német harckocsit részesítette előnyben. Időközben izra
eli cégek közreműködésével 170 darab M60 harckocsi 
korszerűsítését kezdték meg. Fontos beszerzésnek szá
mít 300 darab Firtina (T-155) önjáró löveg Dél-Koreából 
történő beszállítása, mely folyamatban van. Folyik a tüzér
ségi eszközök, tűzvezetési rendszerek korszerűsítése. Az 
új harctéri követelményeknek megfelelően tökéletesítik a 
páncélozott szállító harcjárműveiket is. Több mint 600 
Cherokee terepjáró gépjárművet szereznek be.

Kétséges a 145 darab Bell King Cobra AFI-1Z helikop
ter beszerzése. Viszont az elmúlt években 50 Sikorsky 
S-70 Black Hawk többcélú helikoptert vásároltak. A 
C-130E szállító repülőgépeket az izraeli vállalat korszerű
síti. A légvédelmi rakéták élettartamát meghosszabbítják.

Finanszírozási problémák miatt a 12 darab korvett beszer
zése is késni fog. A fregattok korszerűsítése és új Preveze 
típusú tengeralattjárók beszerzése folyamatban van. Akna
vadász hajókat Németországból, SH-60 Seahawks helikop
tereket az Egyesült Államokból rendeltek.

Törökország az F-16C/D típusú többcélú harci repülő
gépek gyártója, és részese a legújabb harci gép prog
ramnak (JSF). A már említett négy Boeing 737 AWACS 
beszerzésén túl, harminc darab AS 532 Couglar helikop
tert is vásárol a szárazföldi és légierő számára. Foglal
koznak az elavult F-5 repülőgépek modernizálásával, 
melyeket a tervek szerint kiképzési célokra használnak.

A fejlesztési program keretében befejeződött 54 darab 
F-4E repülőgép felújítása is. A fejlett honi hadiipar mellett 
a legfontosabb beszállítók az Egyesült Államok, Német
ország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Nagy- 
Britannia.

Törökország egy bonyolult régióban fekvő, kiemelt 
stratégiai értékű, az európai értékeket magáénak valló és 
azokért reformokra kész ország. A szorító reformok és a 
gazdasági problémák miatt nehezen képzelhető el, hogy 
a közeljövőben a védelmi költségvetés a korábbi magas 
színvonalat elérné. Törökországban erőfeszítéseket 
tesznek a hadsereg, a védelmi költségvetés, a beszerzés 
feletti civil kontroll kiterjesztésére. A Nemzetbiztonsági 
Tanács -  mely tradicionálisan is katonai dominanciájú 
volt -  politikai hatalmát és költségvetését csökkentették, 
végrehajtó szervből tanácsadó testületté alakult át. A 
számvevőszék ellenőrzi a katonai kiadások felhasználá
sát. Radikális reformprogramok születnek annak érdeké
ben, hogy az EU-csatlakozási tárgyalások követelménye
inek megfeleljenek. A Parlament ellenőrző szerepe a ka
tonai költségvetést illetően, különösen a beszerzések te
kintetében fokozatosan nő. A reformok időszaka nem fe
szültségmentes. Súrlódások vannak a vezérkar, a Védel
mi Minisztérium és más szervek között. A kormány civil 
kontrollt erősítő szándékai katonai körökben nem mindig 
találnak kedvező fogadtatásra.

Miért más, mint a magyar?

Minden hadsereg rendelkezik azonos és különböző is
mérvekkel, melyek nem csupán a külsőségekben fejez
hetők ki. A török haderő más, mint a magyar, mert több 
mint öt évtizedes NATO-tapasztalatot szerzett, miközben 
mi eltérő szövetségi rendszerek tagjai voltunk. Eltérő biz
tonságpolitikai környezetben oldja meg stratégiai felada
tait. Törökország közel van több potenciális válságöve
zethez. Nagyságrendje, haderőnemi tagozódása, fegy
verzete és felszereltsége is eltérő. Társadalmi, szociális 
beágyazottsága, katonai kultúrája, ideológiai alapjai és 
hagyományai is különböznek a mienktől. Az országok 
vallása, családi hagyományai, kisebbségpolitikája és jog
rendszere is eltérő. Más a fegyveres erők irányítási rend
je. A török haderő befolyást gyakorol a kormány- és párt- 
politikára.

Költségvetése magasabb, objektumainak állaga jobb. 
Hadiipara fejlett. A terrorizmus elleni harcban harci ta
pasztalatokra tett szert. Harci képességei jobbak, mint a 
Magyar Honvédségé. Merev, tekintélyuralmi fegyelme, fi
zikai, pszichológiai felkészítése, kommunikációja szigo
rúbb. Társadalmi elismertsége magasabb. Több mint hat 
éve szövetségesként működünk együtt, megosztva ta
pasztalatainkat, azért hogy a különbözőségek ellenére 
megbízható őrei lehessünk a közös biztonságnak.
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A jövő hadihajói -  a VISBY korvettek I. rész
Hajdú Péter

A svéd haderő a múltban, politikai semlegessége mi
att, a fegyverrendszerek fejlesztésében és gyártásá
ban mindig külön utakon járt. Számos eszköz kiváló 
eredménnyel működik a svéd haderőnemeknél. A svéd 
királyi haditengerészet egyik legújabb és legmoder
nebb fegyverrendszerét a hamarosan szolgálatba álló 
Visby osztályú fregattok képviselik. Ez lesz az első eu
rópai gyártású lopakodó hadihajó, amely teljes mérték
ben megfelel a 21. század haditechnikai követelmé
nyeinek.

A Visby osztályú fregattokkal a svéd haditengerészet 
egy olyan modern, nagy teljesítményű fegyver- 
rendszerre tesz szert, mely partvédelemre, a Balti-ten
ger hajózási útvonalainak ellenőrzésére, s akár béke- 
fenntartó feladatokra is alkalmazható lesz. A svéd vé
delmi hivatal beszerzési részlegénél már a 70-es évek 
végén felmerült az igény egy újfajta, lopakodó ké
pességű hajótípusra, mely többfeladatú fegy
verrendszerének köszönhetően vízfelszíni és víz alatti 
célokat is le tud küzdeni. A karlskronai székhelyű 
Kockums Naval Systems előtt magasra tették a mércét, 
ugyanis addig még egyetlen európai ország sem fog
lalkozott a lopakodó technológiával. Átfogó kutatások 
kezdődtek 1985-ben annak kiderítésére, hogy a lo
pakodó technológiát hogyan lehetne alkalmazni a 
felszíni hadihajók következő generációjában. A Smyge 
kutatási program 1987-ben kezdődött az FMV, a Svéd 
Királyi Haditengerészet, a svéd ipar, illetve számos 
egyetem és kutatóintézet közreműködésével. Az alap- 
gondolat az volt, hogy a kutatást, a fejlesztést és a 
tesztelést egy programba sűrítsék. A Smyge első 
tengeri próbáira 1991-ben került sor. A többéves teszt- 
sorozat folyamán gyakorlatban alkalmazták az új ha
jótípuson a lopakodó technológia alapkutatásainak 
eredményeit. Ide tartozott a felépítmények és a 
radarkeresztmetszet redukálása és a zajkibocsátás 
csökkentése. A haditengerészet és a beszerzési hivatal 
ezen a kísérleti hajón tesztelte az új kommunikációs 
technikákat, radarberendezéseket és fegyver- 
rendszereket. A kutatási eredmények alapján lassan 
körvonalazódtak a jövőbeli lopakodó korvettek teljesít
ményére vonatkozó paraméterek: a nemzetközi bevet
hetőség (interoperabilitás), a Balti-tengertől eltérő kö
rülmények közötti alkalmazhatóság, hosszabb idejű 
tengeri küldetések, a helikopterhordozás képessége. 
Az új korvett-típus felépítésének egyik legfontosabb jel
lemzője a formabontó kialakítású hajótest. Ez a hajó
építésben most először alkalmazott építési techno
lógia, a radarsugarat és az infravörös hullámokat 
elnyelő anyagok és technológiák segítségével valósul
hatott meg. A hajó felépítése és az építésben felhasz
nált anyagok hatékonyan szakítják meg a felszíni célok 
leküzdésének folyamatát az érzékelés, az azonosítás, 
a lokalizálás vagy a célleküzdés szakaszában. Ha 
ugyanis egy tengeri célt sem elektronikusan, sem opti
kailag, sem akusztikailag nem lehet észlelni (tehát az 
ellenség számára gyakorlatilag láthatatlan), akkor a le
küzdése szinte lehetetlen.

A hajóval szemben támasztott követelmények

A svéd haditengerészet nagyon magas igényeket tá
masztott a lopakodó korvettekkel szemben. íme a legfon
tosabbak:

-  igen csekély radarkeresztmetszet és infravörös kisu
gárzás;

-  fedélzetbe süllyesztett fegyverzet;
-  57 mm-es fedélzeti ágyú stealth álcázással;
-  nem magnetikus hajótest;
-  alacsony zajszintű gépészeti berendezések;
-  csekély elektromágneses kisugárzás;
-  automatizált irányító/vezérlőegységek;
-  légi, felszíni és víz alatti célok leküzdésére alkalmas 

nagy teljesítményű fegyverzet, aknamentesítő és tenger
alattjáró elleni tevékenységgel kombinálva;

-  nagy hatótávolságú érzékelők;
-  helikopterfedélzet;
-  akár 35 csomós (65 km/h) utazósebesség.
A svéd haditengerészet a 25-30 éves szolgálatra terve

zett új hajótípus számára a fenti követelményeket 
„elengedhetelenül szükségesnek” tartotta. A Kock- 
ums/Karlskronavarvet hajógyár meg akart felelni a techno
lógiai kihívásnak, és 1994-ben megkezdték a HMS VISBY 
tervezését. Két év múlva lefektették az új hajótípus első 
egységének gerincét. 2000. június 8-án XVI. Károly Gusz
táv király Karlskronában megtartotta a hajókeresztelést. A 
K31 jelzésű hajó a VISBY nevet kapta. A Visby osztály ha
jóegységeinek elnevezése a következő: HELSINGBORG, 
HÄRNÖSAND, NYKÖPING, KARLSTAD és UDDEVALLA.

A K31 2002 júniusában az FMV-hez (Svéd Védelmi Be
szerzési Hivatal) került, ahol beépítették a fegyvereket és 
a harci rendszereket. A tesztek és a próbautak után 2005 
januárjában tervezték szolgálatba állítani. Az osztály má
sodik hajóját, a HMS HELSINGBORG-ot 2003 júniusá
ban bocsátották vízre. 2007-ig öt hajóegységet kell le
szállítani a svéd haditengerészet számára, és opciója 
van egy hatodik korvettre is.

Az első négy hajó feladata az aknamentesítés és a 
tengeralattjáró-elhárítás lesz. Az ötödik korvettet elsősorban 
támadásra és a felszíni hajók elleni harcra építik.

A Kockums hajógyár partnerségi megállapodást kötött 
az amerikai Northrop Grumman Ship Systems vállalattal, 
melynek keretében beszáll az Amerikai Egyesült Államok 
Haditengerészetének „Fókuszált küldetésű hajó tanulmá
nya” (Focused Mission Vessel Study) programja kereté
ben zajló fejlesztésbe. Ennek célja a majdani DD(X) ha- 
dihajócsaládba tartozó LCS (Littoral Combat Ship -  part
védő hadihajó) megépítése. A Northrop Grumman kon-
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1. Változó mélységben alkalmazható szonár
2. Rejtett gáz-kiömlőnyílások
3. A vízsugárhajtóművek fúvókái
4. 3 db egyenként 270 kW teljesítményű generátor
5. Tengeralattjáró elleni torpedók
6. Nagy sebességű meghajtás, 4 db egyenként 4000 kW 

telj. gázturbina
7. Reduktorok (fordulatszámcsökkentő áttétel)
8. Kis sebességű meghajtás (2 db dízelmotor, telj. 

egyenként 1300 kW/), duplán flexibilis tartóbakok, 
zajelnyelő burkolatú gépház

9. Aknakereső és megsemmisítő ROV-ok (Remotely 
Operated Vehicles)

10. Harci információs központ (CIC -  Combat Information 
Centre)

11. A 43 fős legénység elhelyezési körletei
12. HMS (Hull Mounted Sonar -  hajótestbe épített szonár)
13. Sima fedélzetbe épített kommunikációs antennák

14. Orrsegédturbina
15. Tengeralattjáró elleni gránátvetők
16. 57 mm-es automata ágyú
17. ECM infracsapda-kilövők
18. Iránymérő (célzóberendezés)
19. Behúzható navigációs radar
20. Felderítő radar, szelektíven frekvenciaáteresztő 

burkolattal
21. ESM-berendezés és radarbesugárzás-jelző a burkolat alatt
22. Meteorológiai érzékelők
23. Lebontható antennaárboc békebeli szolgálat idejére
24. Helikopterfedezék
25. Mentőcsónak
26. A fedélzetre helikopterhangár is építhető
27. TAS (Towed Array Sonar -  vontatható 

szonárberendezés)
28. A helikopterfedélzet leszerelhető tartozékai (korlátok stb.)

2. ábra: A Visby osztályú korvettek általános felépítése

cepciójának alapját a VISBY képezné. Az amerikai hadi- 
tengerészet körülbelül 60 db LCS-re tartana igényt.

A Visby osztályú korvettek feladatköre

Az osztály kifejlesztésénél főként a Balti-tengeri körülmé
nyeket vették figyelembe. A korvettek feladata a svéd fel
ségvizek hatékony és kitartó oltalmazása az ellenség fel
színi és víz alatti támadásaitól. Ezek alapján jártak el a 
tervezők a hajó megalkotásánál. Valószínűleg a Visby az

első többfeladatú korvettosztály a világon, amely széles 
bevetésspektrumban célzottan alkalmazható.
Fő feladatai:

-  felszíni támadóegységek leküzdése nagy hajóforgal
mú vizeken;

-  sekélyvízi tengeralattjárók aktív és passzív felkutatá
sa és elhárítása (brown/shallow water ASW -  bar- 
na/sekélyvízi tengeralattjáró elleni tevékenység);

-  különféle felderítő feladatok ellátása;
-  hajók kísérőfedezetének biztosítása;
-  aknamentesítés.
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A hajó felépítése

Míg más korvettek, mint például az új német, 130-as szá
mú korvett, főleg acélból készülnek, a Visby osztálynál az 
acél mint építőanyag szóba sem jöhetett, mert a csekély 
radarvisszaverődés eléréséhez más anyagokat kellett 
felhasználni. A hajótest és a felépítmények egyes része
inek anyaga kemény, a tengernek ellenálló szén-üveg
szál ötvözetű műanyag (CFRP -  Carbon Fibre Rein
forced Plastic, azaz szénszállal megerősített műanyag), 
melyet a gyakorlatban eddig csak a nagy teljesítményű 
tengeri versenycsónakok építésénél alkalmaztak. A 
szendvicsszerkezetben a PVC alapréteget szénszálas és 
vynil rétegekkel préselik össze. Ezt az anyagot bármilyen 
formára lehet alakítani, a radarsugarak pedig egyáltalán 
nem verődnek vissza róla. A gyártó szerint a nyolcszög 
keresztmetszetű hajótest szerkezete olyan erős, hogy a 
közelében felrobbanó aknák sem tehetnek nagyobb kárt 
benne. A törzset és a felépítményeket nem fenyegeti a 
rozsdásodás, s ezért a fenntartási költségek is kisebbek.

A Visby korvetteket (jelölésük a tesztelés alatt YS2000) 
aktív zavarás nélkül háborgó tengeren 13 km-ről, csendes 
tengeren 22 km-ről lehet felderíteni. Ám ha a hajó bekap
csolja a zavaróberendezéseit, erősebb hullámzásnál már 
csak jóval közelebbről, 8 km-ről, nyugodt tengeren pedig 11 
km-ről lehet észlelni. A Visby felderítőrendszereinek hatótá
volsága ennél azonban jóval nagyobb, tehát az ellenségnek 
közelebb kell hozzá merészkedni, hogy azonosítani tudja. 
Tehát a Visby már rég „látja” és támadhatja az ellenséget, 
amikor annak érzékelői még semmit sem jeleznek.

Az alkalmazott formáknak és építőanyagnak köszönhe
tően a hajóosztály radarvisszaverő felülete nem nagyobb, 
mint egy dingié (kishajó-típus). A korvett egész szerkezeti 
felépítése ezt szolgálja. Minden felépítmény meghatározott 
szögben döntött lapokból áll, hogy minél kevesebb legyen 
a hajót eláruló merőleges felület. A döntött felületek a hajó 
infravörös érzékelését is jelentősen megnehezítik. Az ala
csony radarkeresztmetszet és a csökkentett infravörös ki
sugárzás nemcsak az ellenség elektronikai felderítő beren
dezései elől rejtik el a hajót, hanem a hajót támadó rakéták 
infravörös és radarkeresőfejei elől is. A szén-üvegszálas 
műanyag másik fő előnye a csekély tömege. A 72 méter 
hosszú és 10,40 méter széles hajó a korvetteknél kb. 30%- 
kal könnyebb. Vízkiszorítása így mindössze 600 tonna.

Meghajtás

A hajóosztály meghajtásáról kombinált dízel-gázturbinás 
(CODAG) hajtómű gondoskodik, melyek segítségével a 
hajó több mint 35 csomós (63 km/h) sebességgel is ha
ladhat. A haladáshoz szükséges energiát összesen 4 db 
Honeywell TF 50A gázturbina és 2 db dízelmotor szolgál
tatja. A két, összesen 2600 kW teljesítményű MTU 16V 
2000 N90 típusú dízelmotort 15 csomós (27 km/h) sebes
ségig alkalmazzák. A különleges zaj- és vibrációszigetelt 
hajtáslánc miatt a hajó nagyon csendes üzemű. Ez a ké
pesség a hajót alkalmassá teszi arra, hogy partvédelmi 
bevetéseken tengeralattjárókra vadásszon anélkül, hogy 
az ellenség idő előtt felfedezné. A 16 000 kW össztelje
sítményű gázturbinák a 15-35 csomós sebességtarto
mányban kapcsolódnak be a meghajtásba. A meghajtó
rendszert a svéd KaMeWa cég által gyártott 2 modern

3. ábra: Az ágyú technikai adatai 
Teljes tömeg (javadalmazással együtt) 3500 kg A tárak 
kapacitása (egyenként) 101 db lőszer Függőleges irányzás 
-20°-tól +80°-ig Csőemelési sebesség 57°/s Vízszintes 
forgási sebesség 92°/s Tűzgyorsaság 330 lövés/min 
Szórás (ágyú+lövedékek) Függőlegesen (s-érték) 0,6 m 
Vízszintesen (s-érték) 0,6 m Energiaszükséglet 3°440 V 60 
Hz Távirányítású üzemmód lehetséges Helyi (manuális) 
ellenőrzési lehetőség

Л 3P lőszerek alkalmazásának területei
A ir targets Légi célok ellen:
Conventional proximity mode -  hagyományos közelségi gyújtás 
Gated proximity mode késleltetett közelségi gyújtás
Gated proximity mode with impact priority - késleltetett közelségi gyújtás becsapódás után 
Surface and shore targets Felszíni és parti célok ellen:
Impact mode csapódógyújtás 
Time mode -  időzített gyújtás 
Armour piercing mode páncéltörő üzemmód

4. ábra: A löveg 3P működési módozatai

vízsugárhajtómű teszi teljessé. A vízsugárhajtóművekhez 
két speciális hajócsavar is kapcsolható. A nagyobb se
besség eléréséhez a hajócsavarokat egy csőrendszerbe 
kapcsolják, melybe nagynyomású tengervizet pumpál
nak. Ebben a vízáramban forognak aztán a propellerek. 
Ilyenformán a hagyományos hajócsavarzaj, amely alap
ján a hajót az ellenséges tengeralattjárók azonosíthatják, 
teljesen megszűnik, ezzel is növelve a hajó túlélőképes
ségét, védelmét. A gépházban kapott helyet a 870 kW 
összteljesítményű három generátor, melyek a hajó elekt
romos berendezéseit látják el árammal. A hajó kormány
zására és a kikötőkben való manőverezésre a kormány
lapátok és az orrsegédturbinák szolgálnak.

(Folytatjuk)

A Haditechnika korábbi, 1998-2005. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők:

MŰSZAKI SZAKKÖNYVÁRUHÁZ
1065 Budapest, Nagymező utca 43. Telefon: 373-0500
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A csepeli szikratávíró-állomás hadi szolgálatban 1914-1918
I. rész

Az első állandó telepítésű magyar katonai szikratávíró-állomás
Balás B. Dénes

A Bolyai Katonai Műszaki Főiskola Rádiótanszékének 
múzeumában felkeltette figyelmemet egy fénykép. 
Nyakig begombolt egyenruhás távírászok ülnek készü
lékeik előtt valahol az Osztrák-Magyar Monarchia terü
letén, a felirat szerint 1916-ban. Ismerős a kép, ismerő
sek az arcok, mert a fénykép a csepeli szikratávíró-ál
lomáson készült. Bár katonai rádióállomásról van szó, 
mégis postai távírászokat ábrázol. Azt hiszem, keve
sen tudják, hogy ez a kettős feladatú első magyar szik
ratávíró-állomás lényegében kereskedelmi objektum
ként jött létre, és az első világháború alatt a Monarchia 
katonai távközlő hálózatának részeként, katonai állo
másként üzemelt.

Ha az állomás katonai jellegét kívánjuk kiemelni, elég 
kevés forrásanyagra hivatkozhatunk. A visszaemléke
zések vagy leírások a postai személyzettől és a Posta 
Kísérleti Állomás mérnökeitől származnak. Ezekben 
említik a háborús évek alatti hadi szolgálatot, a katonai 
személyzetet és méltatják az állomás hadi szerepének 
fontosságát. Kerényi István A magyar katonai rádiózás 
hőskora című könyvében közread egy szervezési táb
lázatot, amely egyértelművé teszi, hogy a budapesti rá
dióállomást a császári és királyi távíróezred állományá
ba utalták. Építését közvetlenül a hadi események 
megkezdése után indították, amit nem lehet véletlen
nek tekinteni.

Azok, akik érdeklődtek az első hazai rádióállomás 
iránt, a nyomtatott visszaemlékezések alapján meglehe
tősen sematikus képet kaptak. Valahol a Csepel-sziget 
északi részén volt egy nagy, rácsos antennatorony, alat
ta az adóház, benne egy szikraadó, egy detektoros vevő 
és Dobos bácsi, meg Novák bácsi, akik adták-vették Kun 
Béla és Lenin táviratait.

Az 1970-es évek végén, Csepel legforgalmasabb ke
reszteződésében, az egykori rádióállomástól több mint 
egy kilométer távolságra, az MHSZ Szikratávíró-emlék
művet és amatőr rádióállomást építtetett. Ennek azonban 
mind megjelenésében, mind helyszínében kevés köze 
van az egykori szikratávíróhoz.

írásomban az ismert információk mellett megpróbálok 
olyan műszaki részleteket is bemutatni, amelyek eddig 
nyilvánosan még nem jelentek meg.

Előzmények

Az Osztrák-Magyar Monarchiában az első világháborút 
megelőző évtizedben kezdődött meg a rádió-távíró háló
zat kiépítése. Ausztriában a többi országhoz képest vala
mivel később kezdődött a szikratávíró elterjesztése, ami 
azzal magyarázható, hogy 1904-től a flotta kiépítésének 
költségeit -  ami magában foglalta a szikratávíró költ
ségeit is -  jelentősen emelték, magukra vonva ezzel az 
olaszok gyanakvását.

1910 végén Rómában a Marconi központ vezetője, 
Luigi Solari ajánlatot tett az osztrák kereskedelmi minisz

tériumnak egy rádiótávíró-állomás létrehozására, mellyel 
Ausztria része lehetett volna a Marconi-féle rádiótávíró
világhálózatnak. Hasonló ajánlatot kapott a kereskedelmi 
minisztérium is Budapesten.

A hadügyminisztériummal összhangban a Marconi Tár
saság ajánlatát mind Bécsben, mind Budapesten vissza
utasították. Az Osztrák-Magyar Monarchiában a 
Siemens-Halske, a német birodalomban Marconiék leg
nagyobb versenytársa, a Telefunken cég élvezett állami 
támogatást.

1908-tól három nagy tengerparti állomást terveztek, 
Polában, Sebenicóban és Kattaróban, amelyek 1912 
őszén el is készültek. Ezenkívül belföldön is többfelé ter
vezték a nagy állomások felállítását, ezek 1914-ig ered
ményesen megvalósultak.

Az 1913-ban befejeződött Balkán-háború tapasztalatai 
felhívták a katonai vezetés figyelmét arra, hogy a nehe
zen megközelíthető, esetleg az ellenség által bekerített 
területekkel való kapcsolattartás, csak az akkor nagyon 
korszerűnek számító szikratávíróval oldható meg. így 
például a nemzetközi különítmény által megszállt albáni
ai Scutariban az osztrák-magyar hadsereg üzemeltetett 
egy kis szikratávíró állomást, mely mellesleg a polgári 
távírószolgálatot is ellátta.

Állandó, „Földhöz kötött” rádiótávíró-állomások az 
Osztrák-Magyar Monarchiában 1915-ig

Bécs-Hadügyminisztérium 1,5 kW oltottszikrás 
4,0 kW Poulsen

1913-tól
1913

Bécs-Laaerberg
Bécs-Laaerberg

20,0 kW Poulsen 1913

megnövelve 40,0 kW Poulsenre 1916-tól
Szarajevó 20,0 kW Poulsen 1912-13

Trieszt
Trebinje, Riva, Przemysl,

20,0 kW Poulsen 1913

Lemberg, Pétervárad 4-4,0 kW Poulsen 1913
Krakkó, Temesvár 15-15,0 kW Poulsen Háború

kezdetén

Brusarci (?) 20,0 kW Poulsen Háború alatt

Graz 20,0 kW Poulsen Háború
kezdetén

(Az egyébként osztrák felsorolásból kimaradt a csepeli rádió- 
állomás 7,5 kW oltottszikrás adóval, melyet a háború elején, 
1914 őszén helyeztek üzembe. Temesvár teljesítménye ma
gyar források szerint 30 kW. B. D.)

Ausztriában a hadsereg és a haditengerészet felszerelé
séhez szükséges szikratávírók gyártására a Siemens és 
Halske cégnek volt monopóliuma. Az első világháború 
végére 850 szikratávíró-állomást rendeltek a hadsereg 
és a flotta részére, csaknem mindet a Siemenstől. Más
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1. ábra: Csepeli szikratávírászok vevőkészülékeiknél kb. 
1916-ban. (Nem katonák, hanem postai alkalmazottak, kö
zépen Dobos József, jobbra Stepán Ferenc. Stepán előtt 
egy Lieben lámpa látható, a Dobos mögötti készülék már 
egylámpás visszacsatolt audion a Telefunkentől. A képen 
lévő személyeket a Posta Rádió-Televízió Műszaki Igazga
tóság kiadásában megjelent könyv hasonló fényképéről 
azonosítottuk.)

cégek, mint a Leopolder, a Kapsch és a Telefonfabriks 
AG. vorm. Berliner csak jelentéktelen mennyiségű rádió
távíró-megrendelést kaptak.

Ezen előzmények után, az első világháború kitörésé
nek napjaiban, 1914 nyarán Lembergben, Krakkóban és

A  cs. és k ir. tdviróezred szervezete.

Vártávíró keretek 
Várakban és erődített 
helyeken az állomány 
táblázatban feltüntetett 

elosztásban

Létszámfeletti tisztek

Hadügyminisztérium, 
Műegyetem stb. külön

böző vezénylésekre

M eg je g y z é s .

&  o s z t á l y p a r a n c s n o k i  h a t á s k ö r r e l
a l o s z t á l y p a r a n c s n o k i ,  i l l e t v e  k i k ü l ö n í t e t t  a l o s z t á l y p a r a n c s -  

u  n o k í  h a t á s k ö r r e l .
$ £  a  v o n a t c s a p a t t ó l  v e z é n y e l t  f o g a t o s  o s z t a g .

Á l l a n d ó  r á d i ó á l l o m á s o k :

I .  Már 1 9 1 3 - b a n  m e g v o l t a k .
I I .  Lembergben a h á b o r ú  k i t ö r é s e k o r  l e t t e k  r á d i ó á l l o m á s o k  t e l e 

p í t v e .
I I I .  C s e p e l i  á l l o m á s  19 1 4 .  n o v e m b e r 1 - é n  k é s z ü l t  e l  é s  a h á b o r ú  

t a r t a m á r a  19 1 5 .  s z e p t e m b e r  ó t a  k a t o n a i  v e z e t é s  a l a t t  á l 
l o t t .

IV.  Ne* ö r ü l t e k  f e l á l l í t á s r a .
11

2. ábra: A császári és királyi távíróezred szervezete

5. ábra: A csepeli szikratávíró-állomás helyszínrajza (1925 
után). Ezen a rajzon az antenna már 24 szálból áll

. f f  L  - ^ f  .C i-  

Árterület.

Kim utatás„ A V édtó/tcs'tX S Í
... B. Épületek4rvhrészftS-U’ uv 

C. Nafty út az illonnslroi Ж - 
D % tb  utak
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8. ábra: A Rendal-torony felállítás előtt. Hátul a 45 méteres 
segédtorony látható, jobbra a toronytalp

11. ábra: Poulsen rendszerű 30 kW-os ívlámpaadó, isme
retlen helyen, de valószínűleg a gyártóműben (a Postamú
zeum gyűjteményéből)
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Budapesten kezdtek építeni állandó szikratávíró-állomá
sokat nagy erejű, 7,5-30 kW teljesítményű adókkal, hogy 
a katonai rádióhálózatot teljessé tegyék. Az érdekesség 
az, hogy a csepeli állomást a Magyar Kereskedelmi Mi
nisztérium irányítása alá tartozó Magyar Királyi Posta 
építette, a Posta Kísérleti Állomás tevékeny közreműkö
désével, azonban katonai szerepvállalása 1914 nyarán 
már nem lehetett kétséges.

A budapesti szikratávíró-állomásnak azt a feladatot 
szánták, hogy egyrészt a vezérkar részére déli irány
ban Szófia és Konstantinápoly felé biztosítson ösz- 
szeköttetést, másrészt posta-távközlési szolgálatot 
lásson el.

A külügyminisztériumban 1914 júliusában felvett jegy
zőkönyv szerint a rádióállomás „háborús zavarok esetén” 
az Al-Dunán közlekedő osztrák-magyar hajókkal is tar
totta volna a kapcsolatot. (Nem tudunk ilyen 
kapcsolatról...)

A budapesti szikratávíró-állomás építése

A budapesti szikratávíró-állomás számára a Csepel-szi- 
get északi részén jelöltek ki hatvannégy hold nagyságú 
területet, melyet azután Csepel község bérbe adott a Ma
gyar Királyi Postának. A kiválasztott hely mellett szólt, 
hogy a fővároshoz viszonylag közeli szikratávíró-állomás 
villamosenergia-ellátását a Fővárosi Elektromos Művek 
szolgáltatta, és a földeléshez szükséges vizenyős talaj -  
a Duna-parton -  rendelkezésre állt. (A naueni német 
nagy állomás vagy az osztrák Deutsch-Altenburg szintén 
vízközeiben épült.)

A csepeli rádióállomás a mai szabadkikötő északi 
medencéje helyén, a Szikratávíró utcától nyugatra fe
küdt, annyira közel a védőgáthoz, hogy az antenna fe
szítőárbocai közül több a védőgát Duna felőli oldalán, 
az ártérben helyezkedett el. (Később többször előfor
dult, hogy a megáradt Dunában az antennakarban
tartók csak csónakkal tudták megközelíteni a feszítőár
bocokat.)

A szikratávíró-állomások berendezésénél csak a kü
lönféle gyárak szikraadó és ívlámpaadó készülékei kö
zül lehetett választani, mivel elektroncsöves berende
zések még nem voltak. A vevőkészülékeknél a detektor 
fajtája volt kérdéses: kristályos legyen-e vagy elektroli- 
tikus?

A tervek szerint az állomást egy 7,5 kW-os Telefunken 
szikraadóval, egy Poulsen rendszerű 30 kW-os ívfény
adóval és detektoros vevőkkel szerelték fel. Az antenna 
szintén Telefunken rendszerű, úgynevezett ernyőantenna 
volt, melyet összesen 13 db árboc tartott. A középső, 120 
méter magas toronytól kb. 300 méter sugarú körön 12 da
rab 45 méter magas nyelvesoszlop feszítette az ernyő 
szálait. Ez alá az antenna alá építették be az állomás 
összes épületét: a távírdát, a gépházat, a víztornyot és a 
házmesterlakást.

Az antenna

A Telefunken rendszerű ernyőantenna építése teljesen új 
feladatot jelentett az antennaépítéssel megbízott Magyar 
Államvasúti Gépgyár munkásainak. A 45 méteres feszítő
árbocok összeszerelése és felállítása ugyan alig tért el a 
szokásos távirdaépítés munkáitól, de a 120 méter magas 
Rendal-torony ismeretlen technológiát jelentett. Ennek 
előtte ilyen méretű torony még nem épült Magyarorszá
gon, antennatorony pedig pláne nem, hiszen csak a had

seregnek voltak szikratávíró-berendezései, de azok az 
ausztriai Korneuburgban állomásoztak.

A torony a Telefunken alkalmazásában álló Rendal 
mérnök találmánya volt és az adóval együtt a Telefunken 
szállította, összeszerelését és felállítását is a cég szere
lői irányították. Az antennatorony felállítása meglehető
sen bonyolult művelet volt, elvégzéséhez előbb a feszítő
árbocokat kellett felállítani, majd a kikötő kötelek hor
gonyzó helyeinek, valamint a toronyalapnak a betonozá
sát végezték el.

A 120 méter magas Rendal-torony felemeléséhez 
egy ugyancsak 45 méter magas, háromszög alapú, rá
csos szerkezetű acéltornyot alkalmaztak, melyet külön 
erre a célra készítettek a Magyar Államvasúti Gépgyár
ban. A segédtornyot a helyszínen, a földön szerelték 
össze és talprészét ráillesztették a betonalapból kiálló 
állványra.

Ennek a segédtoronynak a felállítása után került sor
ra a Rendal-torony összeszerelése, majd az alapáll
ványra erősítették a Rendal-torony talpát is. Mindkét 
toronytalp kiképzése csuklószerkezetű volt, ami az 
alapállványon 180 fokos elfordulást tett lehetővé. Elő
ször a segédtornyot állították függőlegesre csörlők se
gítségével, így 90 fokos szögben állt a még földön fek
vő Rendal-torony felett, majd a földön fekvő 120 méte
res torony északi irányú merevítő köteleit vezették át a 
45 méteres segédtorony csúcsán, végül ezeket a köte
leket megfeszítették és a segédtoronyhoz rögzítették. 
A segédtorony északi irányú döntésével a Rendal- 
torony lassan felemelkedett, és fokozatosan függőle
ges helyzetbe került. A feszítő kötelek a torony kilenc 
pontját egyszerre emelték, és egyben az egész tornyot 
egyenesben tartották. Amikor a Rendal-torony már füg
gőlegesen állt, a segédtorony feküdt vízszintesen a föl
dön. Az összes kikötő kötél rögzítésével a torony eme
lése 1914. szeptember 6-án délután be is fejeződött. (A 
segédtornyot később a Rendal-toronytól délre, kb. 250 
méterre állították fel, kisegítő antennák elhelyezése 
céljából.)

A Rendal-torony, melyet 2,4 méter hosszú, 
Mannesman gyártmányú acélcsövekből építettek össze, 
nem képezett olyan merev szerkezetet, mint a későbbi 
székesfehérvári vagy lakihegyi 150 méteres antennator
nyok, ezért sokkal több helyen kellett kimerevíteni. Há
rom irányban, kilenc szinten (kb. 13 méterenként) össze
sen 27 feszítő kötél tartotta mereven és függőlegesen. 
A kikötés ilyen módja ma túlzásnak tűnhet, de nem volt 
az, mert 1911-ben a Telefunken naueni adóállomásán a 
200 méteres antennatornyot egy nagy szélvihar ledöntöt
te. A csepeli Rendal-torony 20 évig állta az időjárás vi
szontagságait.

Az ernyőantenna külsőleg valóban egy kinyitott eser
nyő vázára emlékeztetett. A torony tetejéről sugárirány
ban 12 szál, 3 mm vastag, 150 méter hosszú bronzhu
zalt feszítettek ki, ugyancsak 150 méter hosszú köte
lekkel a 45 méter magas árbocokra. A torony maga is 
részt vett a sugárzásban, a merevítő kötelektől és a 
földtől szigetelők választották el. A torony betáplálása a 
toronytalp közelében, az üvegtányér-szigetelő fölött 
történt.

Az antenna alatti földelő hálózatot 72 szál, sugárirány
ban, egy ásónyom mélyre lefektetett 3 mm vastag bronz
huzalból készítették, melyet három körben összekötöttek. 
A földhálózat huzalanyagának teljes hossza 30 000 mé
tert tett ki.

(Folytatjuk)
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Nemzetközi haditechnikai szemle

A Chieftain harckocsi II. rész

Változatok és az exportgyártás

A típus bázisán többek között hídvető, műszaki-mentő és 
javító változatokat is kialakítottak, hogy a régi Centurion 
alapú járműveket le tudják cserélni.

A brit erők összesen 859 db-bal rendelkeztek, a kivo
nás után (egy részük zárolt tartalékállományba került) 
Pakisztánnak adtak el kb. 420 db-ot, ezek felújítva jelen
leg is szolgálatban vannak.

Az F.V. 4205 típusjelű hídvető változat 1974-ben jelent 
meg a brit hadseregben. Ezzel egy No 8-as számú olló tí
pusú, vagy No 9-es kinyújtható harckocsihidat lehetett le
fektetni. Az olló típusú híd tömege 12 200 kg, maximáli
san 22,86 m távolság hidalható át vele. A kinyújtható vál
tozat tömege 9144 kg, és a legnagyobb leküzdhető távol
sága 12,192 m.

A típus Mk.5 változatából kialakítottak ARV és ARRV 
változatokat is, melyeket a Vickers cég gyártott. A tornyot 
elhagyták, és a páncéltestet jelentősen átalakították. Egy 
zárt felépítményt építettek a 4 kezelő számára. A fegyver
zetét egy 7,62 mm-es L37-es géppuska és 2x4 ködgrá
nátvető adta. Lőszer-javadalmazása 1600 db 7,62 mm- 
es lőszer, 20 db 66 mm-es ködgránát. A különböző fel
szerelések szállítására 3 nagy rekesszel rendelkezik. A 
meghajtó és erőátviteli rendszert változatlanul megtartot
ták. A harckocsi páncéltestének elejére hidraulikus 
tolólap szerelhető, ami a harcmezőn található akadályok 
elhárítására vagy tüzelőállás építésére volt alkalmas. 
30 000 kg teherbírású csőrlővel is felszerelték, melynek 
vonóereje 90 000 kg-ra növelhető.

A típus valamennyi változatára kis átalakítással alkal
mazható a Marksman légvédelmi rendszer. Ezt a Marconi 
Command és Control Systems cég által kifejlesztett légvé
delmi tornyot úgy alakították ki, hogy felszerelhető legyen 
a már meglévő -  Chieftain, Centurion, Vickers, T54/55, 
М-60 -  harckocsialvázakra. A hegesztett acéllemezekből 
összeállított, 11 000 kg tömegű torony páncélzata maxi
málisan 14,5 mm-es, gyalogsági fegyverek füzétől védi a 
kezelőket. A torony tetejére egy Series 400-as radart sze
reltek. A két 35 mm-es gépágyú megegyezett a német 
Gepardba épített fegyverrel, amely egyeslövés, sorozat 
vagy automata tüzelési módokra volt képes. Az 1990-es 
évek elején Finnország vásárolt példányokat, ezek T-55- 
ös alvázakon jelenleg is szolgálatban vannak.

Irán -  Shir 1 néven -  1971-ben rendelt 707 db harcko
csit, a rendelés kisebb részét Мк.З-mal 1972-re leszállí
tották, majd a korszerűsített Mk.5/5.P változatot szállítot
ták. Rövidesen Kuvait vásárolt 165 ilyen példányt, ezek 
Mk.5/5.K típusjellel épültek. 840 LE-s teljesítményű mo
tort kaptak javított hűtőberendezésekkel.

1974-ben Irán további 1225 db erősített sivatagi változa
tot rendelt. Ezek a Shir 2 jelölést kapták, és 850 LE-s motor
ral voltak ellátva. 1979-ig, a sah bukásáig 187 db-ot szállítot
tak le, ekkor Irán embargó alá került. A megmaradt példá
nyokból Jordánia vásárolt meg 274 db-ot, és Khalid néven

13. ábra: Chieftain ARV hidraulikus tolólappal (Vickers Ltd.)

15. ábra: Hídvető harckocsi No.8-as típusú hidat telepít 
(P. Gudgin)
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16. ábra: A Chieftain Mk.5 nézeti rajza

19. ábra: Stiiibrew páncélzattal szerelt Chieftainok

állította rendszerbe. 1985-ben darabja 2 millió USA-dollár 
volt. Megkezdődött az irak-iráni háború, és két év alatt Irak 
több mint 320 db-ot zsákmányolt. Ezekből Jordániának át
adott 120 db-ot fegyverekért és alkatrészekért. Omán 1981 - 
ben egy kisebb mennyiséget, 15 db-ot vásárolt az Mk.7/2.c 
változatból, de további megrendelést nem adott.

Az 1990-es évek elején a brit haderő zárolt példányait 
Stiiibrew réteges kombinált páncélzattal látták el. Az utol
só javított széria a Chieftain 900 jelölést viselte, külső is
mertető jele, hogy a Chobham páncélzat (rétegelt 
keményfém-kerámia-könnyűfém) alkalmazása miatt 
szögletesebb elődeinél. Tűzvezető rendszerét pedig a 
Challengerekben alkalmazott Barr & Stroud-féle TOGS 
rendszerrel szerelték át.

A Chieftain harckocsi család főbb változatai:
Mk.1.: Csak 40 darab épült 585 LE-s motorral,

1965-66 között, kiképzésre használták.
Mk.2.: Első rendszeresített változat 1967-től, még 650 

LE-s motorral.
Mk.3.: Extra felszerelések, különböző alváltozatok 

(1969-től). Az Mk.3/3-as változatból 1971-ben 30 db 
épült, ebbe szereltek be először lézertávmérőt, mely 
LF-2-es típusú volt, és 1100-5000 m között működött.

Mk.4.: Csak két példány épült.
Mk.5.: Korszerűsített motor és erőátvitel, számos ki

egészítő berendezése új fejlesztés.
Mk.6.: Mk.2. változat az Mk.5-ös motorjával és erőátvi

teli egységével.
Mk.7.: Mk.3. változat az Mk.5. erőátviteli egységével.
Mk.8.: Késői gyártású Mk.3. változat az Mk.5. erőátvi

teli egységével.
Mk.9.: Mk.6. modernizált tűzvezető rendszerrel.
Mk.10.: Mk.7. modernizált tűzvezető rendszerrel.
Mk. 11.: Mk.8. modernizált tűzvezető rendszerrel.
Mk.12.: Mk.5. modernizált tűzvezető rendszerrel.

A felsorolás nem tartalmazza az összes alváltozatot.

Összegzés

A harckocsinak számos változata készült, de a legnagyobb 
eltérések a hajtóműegységben és a tűzvezető mechaniz
musban figyelhetők meg. A folyamatos fejlesztéseknek kö
szönhetően a NATO németországi frontjának első vonalát 
alkotó BAOR páncélos egységek alapvető harckocsitípusa 
maradt, amíg az 1980-as években fokozatosan át nem ad
ta a helyét a Challenger típusnak. Tehát számos módosí
tás és korszerűsítés után az utolsó sorozatoknál már 
együtt alkalmazták a 120 mm-es löveget, a rétegelt pán-
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22. ábra: Iráni katonai parádén szereplő Shir harckocsi 
2003. szeptember 22-én

23. ábra: Múzeumi példány hátulról

•? IMI

célzatot és a megfelelő teljesítményű dízelmotort. Ezeket 
kellett összeépíteni egy igen modern digitális számítógé
pes tűzvezető rendszerrel az 1980-as évek elején, így szü
letett a brit harckocsik új nemzedéke, a Challenger.

Rövidítések

APDS: Űrméret alatti, leváló köpenyű páncéltörő nyíllö
vedék (Armour Piercing Discarding Sabot)

ARRV: Páncélozott műszaki-mentő és javító jármű (Ar
moured Recovery and Repair Vehicle)

ARV: Páncélozott műszaki-mentő harcjármű (Ar
moured Recovery Vehicle)

AVLB: Hídvető harckocsi (Armoured Vehicle Launched 
Bridge)

BAOR: Brit-rajnai hadsereg (British Army of the Rhine) 
BARV: Páncélozott parti műszaki-mentő jármű (Beach 

Armoured Recovery Vehicle)
F.V.: Harcjármű (Fighting Vehicle)
HESH: Heves robbanóanyaggal szerelt romboló gránát 

(High-Explosive Squash Head)
IFCS: Modernizált tűzvezető rendszer (Improved Fire- 

Control System)
IR: Infravörös (Infrared)
МВТ: Közepes harckocsi (Main Battle Tank)
NATO: Észak-atlanti Szerződés Szervezete (North 

Atlantic Treaty Organization)
NBC: Atom, biológiai, vegyi /védelem/ (Nuclear, 

Biological and Chemial)
ROF: Tűzgyorsaság (Rate of Fire)
TOGS: Hőkamerás megfigyelő és tűzvezető rendszer 

(Thermal Observation and Gunnery Sight)
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Voodoo -  varázslat az égen 
A McDonnell F-101 története II. rész

Itt kell visszatérnünk a Hadászati Légi Parancsnokság 
(SAC) azon elképzeléséhez, hogy az F-84-es és F -86-os 
előnyös tulajdonságait egyesítő új vadászrepülőgépet 
szándékozott terveztetni. Ez az igény az 1951. február 6-án 
kiadott 101. számú általános hadműveleti követelmény- 
rendszerben (General Operational Requirement, GOR 
101) öltött konkrét formát. Természetesen a GÓR 101 
azonnal felkeltette a McDonnell cég érdeklődését, és feltá
masztották „Csipkerózsika-álmából" az XF-88-ast. Persze 
nem a McDonnell volt az egyetlen pályázó, egy sor más 
gyár is reagált a GÓR 101 -re. A légierő a különböző ajánla
tok értékelésével 1951 májusában készült el, és a McDon- 
nellt hirdették ki győztesnek. A pénzre azonban még októ
berig várni kellett, csak ekkor szabadították fel ugyanis az 
1952-es pénzügyi évben az F-84-esre és az F -86-osra 
szánt pénzügyi keretet, és átcsoportosították az új gép szá
mára. Ezzel zöld utat kapott a tervezés, melyet az E. M. 
Flesh mérnök által vezetett csoport végzett el.

November 30-án az új repülőgép hivatalos jelölése 
F-101 Voodoo lett, ami egyértelműen arra utalt, hogy hiá
ba hasonlít külső megjelenésében az XF-88-asra, mégis 
egy teljesen új konstrukcióról van szó. Először is méretei
ben nagyobb elődjénél: hossza 20,55 m a korábbi 16,50 
m helyett, szárnyfelülete 34,19 m2 lett 32,52 m2 helyett, de 
a leglényegesebb a felszállótömeg növekedése volt 8391 
kg-ról 22 185 kg-ra. A méretek növekedését számos té
nyező együttes hatása okozta, de a legnagyobb szerepet 
a kiválasztott erőforrás, a két forgórészes, axiál-kom- 
presszoros, utánégetővel felszerelt Pratt & Whitney 
J57-P-13 sugárhajtómű játszotta, melynek tolóereje ma
ximális üzemmódon 46,27 kN, utánégetővel pedig 68,04 
kN volt. Elhelyezését ugyanúgy oldották meg, mint az 
XF-88-asnál: kétoldalt a törzs alsó részén, de az ilyen 
nagy teljesítményű hajtóműnek lényegesen több levegőre 
volt szüksége, mint elődjének, ezért a szárnytőben elhe
lyezett levegő-beömlőnyílásokat meg kellett nagyobbítani, 
és át kellett alakítani a hangsebesség feletti repülési se
besség aerodinamikai követelményeinek megfelelően. 
Ugyancsak a hangsebesség feletti áramlás sajátosságá
val indokolható, hogy a hagyományos vízszintes vezérsík- 
magassági kormány kombináció helyett az egyetlen moz
gó részből álló, ún. stabilizátort alkalmazták, tekintve, 
hogy a régifajta magassági kormánnyal hangsebesség fe
letti repülési sebességeken nem lehet a szükséges kor
mányhatást elérni. Visszatérve a hajtóműhöz, a J57 fajla
gos tüzelőanyag-fogyasztása lényegesen jobb volt, mint 
elődjéé, az XJ34-esé, de a több mint háromszorosára nö
velt tolóerő elkerülhetetlenül a felhasznált tüzelőanyag 
mennyiségének drasztikus növekedéséhez vezetett, ha 
nem is ilyen arányban. Szükségessé vált tehát a belső tü
zelőanyag-tartályok űrtartalmának jelentős megnövelése, 
ami -  bármennyire szerencsés és célszerű is volt ebből a 
szempontból a McDonnell repülőgépek hajtómű-elhelye
zése és törzskialakítása -  végül mégis a törzs meghosz- 
szabbításával és kiszélesítésével járt.

A tárgyalások során olyan elhatározás született, hogy 
prototípus az F-101-esből nem épül, mert a gép a már ki
próbált XF-88-as alapján készül, és így az szükségtelen. 
Ezzel a döntéssel időt és pénzt akartak megtakarítani,

helyessége azonban vitatható volt. Az elkészült példá
nyokat folyamatosan adták át a légierőnek a berepülések 
és ellenőrző mérések végrehajtása céljából. A szükséges 
változtatásokat, átépítéseket azonnal végrehajtják a 
gyártás alatt lévő gépeken, a már kész gépeket pedig, 
amint lehet, visszaküldik a gyárba, átalakításra. Továbbá 
nem várják meg, amíg valamennyi új berendezés elké
szül, hanem az első példányokba a már rendelkezésre 
állókat építik be, és a beérkezéstől függően alkalmazzák 
az újakat. Ilyen feltételek mellett jött létre egy ideiglenes 
megállapodás 1952. január 15-én, s ezután a gyártás 
azonnal megkezdődött a cég St. Louis-i üzemében. A 
gép makettjének első szemléjére július 21-én került sor, 
amit még számos követett a következő évben, s ezek kö
zül az egyiken, 1953. március 17-én került szóba, hogy 
alkalmassá kellene tenni a repülőgépet nukleáris fegyver 
hordozására is. Ez az ötlet a gép későbbi sorsára nézve 
hamarosan igen fontosnak bizonyult. A végleges szerző
dést az első 29 darabos sorozat legyártására 1953. má
jus 28-án írták alá. Ekkor még tartott a koreai háború, ami 
indokolta a fejlesztés és gyártás ilyen feszített ütemét.

Az első F-101-es (az 53-2418 gyári számú) az ütem
tervnek megfelelően 1954 augusztusában készült el, és 
azonnal átadták a légierőnek. A gépet késedelem nélkül 
az Edwards légitámaszpontra (AFB) szállították Kaliforni
ába, ahol szeptember 29-én, az eredetileg tervezett idő
pontban, Bob Little berepülőpilótával a botkormánynál, 
sikeresen végrehajtotta az első felszállást, és közben a 
hanghatárt átlépve M = 1,07 sebességet ért el.

A közben Koreában megkötött tűzszünet együtt járt az 
anyagi eszközök csökkenésével. Ez arra késztette a légi
erő vezetését, hogy az F-101 szolgálatba állítására egy 
megalapozottabb, körültekintőbb és időben hosszabb utat 
válasszon. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy az 1954 
májusában hozott határozatnak megfelelően az 1954-es 
pénzügyi évben az F-101-esre szánt összeget visszatar
tották a berepülési program 2. szakaszának befejezéséig, 
vagyis gyakorlatilag a sorozatgyártást felfüggesztették. A 
leállás ugyan nem tartott sokáig, mert 1954 októberében 
a megrendelést megújították, hónapokkal azelőtt, hogy a
2. berepülési szakasz egyáltalán megkezdődött volna. 
Közben még három F-101-es érkezett Edwardsba, és va
lamennyit az első szakaszban meghatározott ellenőrzé
sek és mérések végrehajtására használták. A berepülés 
folyamata nem volt zavartalan. Mint minden új gépnél, a 
Voodoo-nál is számos nehézséggel kerültek szembe, 
egész sor hiányosság, kedvezőtlen repülési tulajdonság 
jött elő, amelyek között voltak súlyosak és kevésbé súlyo
sak, egyben azonban hasonlítottak egymásra: kiküszöbö
lésükhöz nagyon sok erőfeszítésre volt szükség. Az egyik 
legsúlyosabb és legnehezebben megoldható gondot az 
okozta, hogy a repülőgép hosszirányú stabilitása gyenge 
volt. Ez a gyakorlatban úgy mutatkozott meg, hogy bizo
nyos körülmények között a gép hajlamos volt önkényesen 
növelni az állásszöget, ami, ha a pilóta nem kellő időben 
és megfelelő módon reagált rá, a gép áteséséhez és kor- 
mányozhatatlanná válásához vezetett. Ennek az állapot
nak a megszüntetése közben pedig ez a 20 tonna körüli 
tömegű szerkezet legalább 2-3000 m magasságot veszí-

22 HADITECHNIKA 2005/5



5. ábra: Az F-101В gépek egyes változatai és jelölései
6: F-101B; gy.sz. :56-285; a 84th FIS egység gépe 

Hamilton Field, California
7: F-101B; gy.sz.: 57-431; a 437th FIS egység gépe 

Oxnard AFB, California

8: F-101B; gy.sz.: 57-326; a 444th FIS egység gépe 
Charleston AFB, S. Carolina

9 : F-101B; gy.sz.: 57-364; a 60th FIS egység gépe 
Hanson Field, Massachusetts

tett, ha egyáltalán volt annyi magasságtartaléka. A problé
mán enyhíteni csak 1956 végére sikerült úgy, hogy a gép 
kormányzásába egy aktív automata rendszert építettek 
be, amely érzékelte az állásszög növekedését, és a repü
lőgép-vezetőtől függetlenül beavatkozott, mielőtt az ve
szélyessé válhatott volna.

Majdnem ugyanennyire idegesítő volt az a jelenség is, 
hogy a J57 hajtómű hajlamos volt a leállásra. Két hajtó
műves repülőgépnél ez természetesen közel sem olyan 
veszélyes, mint az egy hajtóműves esetében, hiszen a 
másik működő hajtómű több lehetőséget biztosít a repü
lőgép-vezetőnek a leállt hajtómű beindítására, és végső

soron a feladatot megszakítva, le lehet szállni egy hajtó
művel is. Egy harci repülőgépen azonban, amíg a pilóta 
a harcfeladat végrehajtása helyett a leállt hajtómű beindí
tásával küszködik, védtelen az ellenséggel szemben.

A két említett komoly nehézség és egy pár más, kisebb 
fajsúlyú probléma miatt 1956 májusában immár másod
szor, ha rövid időre is, de felfüggesztették a sorozatgyár
tást, ami miatt a gyártási ütem 1956-ban jelentősen lelas
sult. Közben a USAF vezetése elrendelte az egész F-101- 
es beruházási program felülvizsgálatát, és ez aztán jelen
tős változásokat eredményezett. Az eredeti tervek szerint 
az F-101-es üzemeltetési korlátozása túlterhelés szerint
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6.33 g volt. Ez azonban a gyakorlatban kevésnek bizo
nyult, és szükségessé vált a szárny szerkezetének meg
erősítése, áttervezése. Eleinte úgy látszott, hogy az első 
33 példány legyártása után át lehet állni az új, erősebb,
7.33 g túlterhelést elviselő szárnyszerkezet előállítására, 
később azonban kiderült, hogy az új szárnyakat leghama
rabb a 116. példányra lehet csak felszerelni. Az üggyel 
kapcsolatban számos lehetőséget megvizsgáltak, beleért
ve az első 115 gép szárnyszerkezetének utólagos megerő
sítését is. Végül is, amikor a légierő vezetése 1956 júniu
sában elrendelte a sorozatgyártás folytatását, úgy döntött, 
hogy nem változtatnak, az első 115 gépnél marad a 6,33 g 
korlátozás, és a továbbiakban ezek az F—101A jelölést vi
selik, míg a 7,33 g teherbírású megerősített változat lesz 
az F -101C. Összehasonlításként jegyzem meg, hogy ab
ban az időben a szovjet követelmények szerint a sorozat- 
gyártásra kerülő vadászrepülőgép üzemeltetési korlátozá
sa nem lehetett 8 g-nél kevesebb. A szárnyszerkezet meg
erősítése következtében az F-101C tömege 227 kg-mal 
lett nagyobb, mint az F-101A-é volt. Egyúttal a hajtóművet 
is tökéletesítették, ennek eredményeként az utánégető 
üzemmód folyamatos működtetésének engedélyezett idő
tartama 5 percről 15 percre növekedett. A következő válto
zást az F-101 -programban 1956 decembere hozta, ami
kor elrendelték, hogy az eredetileg előirányzott 220 db 
F-101-esből az utolsó 96 db már RF-101C felderítő válto
zat legyen. Ennek oka pedig abban rejlett, hogy mire a hőn 
áhított kísérő vadászgép elkészült, a SAC elvei megváltoz
tak. A korszerű hadászati bombázó repülőgépek, a B-47- 
es, a B-52-es nem igényeltek olyan szoros vadászfedeze
tet, mint elődeik. A B-36-os pedig, amelynek a kísérője lett 
volna az F-101-es elsősorban, széles körben nem terjedt 
el, mégpedig főleg az előbbiek megjelenése miatt. Más
részt kidolgozták a légi utántöltés technológiáját, amire 
egyébként az F-101A és -C  is alkalmas volt, és nem fel
tétlenül volt szükséges külön repülőgéptípust rendszeresí
teni a kísérésre. így aztán a SAC elvesztette érdeklődését 
a Voodoo iránt, és amikor 1957. május 2-án az első 
F -101A megérkezett a 27. Hadászati Vadászrepülő 
Winghez a Bergstrom légitámaszpontra, Texasba, már 
azon törték a fejüket, hogyan lehetne mielőbb megszaba
dulni tőle. Ennek az ideje 1957. július 1-jén jött el, amikor 
ezt a winget áthelyezték a Harcászati Légi Parancsnokság 
(Tactical Air Command, TAC) alárendeltségébe, 27. Va
dászbombázó Wing (Fighter-Bomber Wing, FBW) néven. 
Hamarosan aztán megkezdődött az F-101C szolgálatba 
állítása is. Az első példányokat 1957 szeptemberében, 
míg az utolsó hét F-101A-t egy hónappal később kapta 
meg a 27. Tactical Fighter Wing.

A Hadászati Légi Parancsnokság után a Harcászati Lé
gi Parancsnokság is igyekezett minél hamarabb túladni a 
Voodoo-n. Ennek nagyon egyszerű oka volt. A korabeli ka
tonai doktrína szerint a Harcászati Légi Parancsnokság 
egységeit a harmadik világ szövetséges országainak a te
rületén szándékoztak alkalmazni, márpedig az ottani fejlet
len infrastruktúra nem felelt meg az F-101-es igen magas 
szintű kiszolgálási igényeinek, továbbá a hagyományos

bombafegyverzettel való alkalmazásra nemigazán volt 
megfelelő. így aztán 1958-ban továbbadták az Egyesült 
Államok Légiereje Európai Részlegének (United States Air 
Force in Europe, USAFE), ahol a 81. Harcászati Vadász
repülő Wing (TFW) fegyverzetének részét alkotta, és az 
Egyesült Királyságban Bentwaters és Woodbridge repülő
tereken állomásozott. Itt végre megtalálta az igazi helyét, 
és a nukleáris csapásmérő erő fontos részét képezte. 
Egyetlen harcászati atombomba célba juttatása volt a fel
adata 1600 km hatósugáron belül Kelet-Európa vagy a 
Szovjetunió területén lévő harcászati jellegű célok, első
sorban repülőterek ellen. Ez a nukleáris bomba az 1688 kg 
tömegű MK-7 volt, 1 Mt hatóerővel. Az F-101-es a légvé
delmi rendszeren földközeli magasságon hatolt át, amihez 
nagy segítséget nyújtott a fedélzeti lokátor térképező 
üzemmódja. A célzást és a bomba oldását kezdetben a 
LABS kis magasságú bombavető rendszer (Low Altitude 
Bombing System), később a LADD kis szögű célzóberen
dezés (Low Angle Dragued Delivery) segítségével hajtot
ták végre. Mindkét rendszer giroszkópból, időmérőből és 
számítógépből állt, és lehetővé tette a célzott bombavetést 
harcforduló (Immelman) manőverből. A Voodoo egészen 
kis magasságon (kb. 20 m) repült rá a célra, amit a pilóta 
a K-19 célzókészüléken keresztül figyelt. Amikor a cél el
foglalta a megfelelő helyzetet, megnyomta az indítógom
bot, és megkezdte a manővert. A komputer a szükséges 
pillanatban automatikusan oldotta a bombát. Erre két mód
szer állt rendelkezésre: oldás 45D-os emelkedésből vagy 
függőleges helyzetben. Az előbbi esetében a fizikából is
mert ferde hajítás törvénye szerint több kilométerről juttat
ták célba a bombát, az utóbbinál viszont pontosan a cél fe
lett kellett oldani. Mindkét módszer alkalmazása esetén kb. 
egy perc állt a pilóta rendelkezésére a robbanás bekövet
kezéséig, hogy eltávolodjon a veszélyes zónától. Ez az 
egy perc nagyjából tíz km-t jelentett, és közben a sebes
ség is megnövekedett 950-1000 km/h értékre, ami megfe
lelő biztonságot jelentett a lökéshullám káros hatásával 
szemben. A repülőgép-vezetők fel voltak készítve ún. 
„egyirányú bevetésre” is (E & E, escape and evasion, me
nekülés és kitérés), ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy 
a célpont távolsága miatt a visszaútra nem marad tüzelő
anyag, így a szovjet vonalak mögött kell katapultálni. A fel
készülés abból állt, hogy a repülőgép-vezetőket kiképez
ték arra, hogyan lehet életben maradni szélsőséges körül
mények között, az ellenséges vonalak mögött a saját csa
patok beérkezéséig, vagy hogyan lehet visszajutni a saját 
területre. Az elmélet elsajátítása után minden repülőgép
vezető ún. túlélési gyakorlaton vett részt. Ilyen feladatok 
végrehajtására állt készen az F-101A/C és hajózósze
mélyzete egészen 1965-66-ig, amikor aztán felváltotta a 
Voodoo-t a sokkal modernebb F-4C Phantom II. Ezzel az 
F-101A és -C  története ezen a néven véget is ért.

(Folytatjuk)

Varsányi Mihály

Szakirodalom eladó
Squadron Signal No 127; Mosquito I. r., 3300 Ft; Focke Wulf 189 No 142, 3300 Ft; Afrikakorps in Action, 3300 Ft; 

Szokol Tibor; A levegő királya, a Jumbo, 2000 Ft; A lopakodó F-117A, Zrínyi Kiadó, 1240 Ft; Die RAF im Krieg,
BechterMünz 1982, 3000 Ft.
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A Pandur kerekes páncélozott harcjármű

Az alábbi írás egy „viszonylag” régen kifejlesztett 
harcjárműcsalád alaptípusát, a Pandur I. páncélo
zott kerekes harcjárművet mutatja be röviden. Az 
alapváltozatot már 1984-ben kifejlesztették, és rend
szerbe állítása, egyebek közt az osztrák haderőben, 
már 1994-ben megtörtént. A fegyvernemeknek, 
szakcsapatoknak szükséges különböző változatok 
fejlesztése azonban ma is tart, sőt, a jövőt kiszolgá
ló legújabb típusok, a Pandur II. csapatpróbái 2001- 
től folynak.

A Pandur I. fejlesztése 1979-ben kezdődött, a Steyer 
Daimler Puch különleges járműveket gyártó cég (Bécs) 
saját kezdeményezéseként. A cél egy kis méretű, prakti
kus, alacsony építésű, nagy terepjáró, terepleküzdő ké
pességű, megbízható, kedvező anyagigényű és 
anyagfelhasználású harcjármű kifejlesztése volt. Az 
alapelgondolásnak biztosítania kellett egy kiterjedt, az 
alaptípushoz kapcsolódó járműcsalád kifejlesztésének 
lehetőségeit is. A prototípust és az első példányokat 
1984-ben készítették el, és a következő években külön
böző országokban csapatpróbáknak vetették alá. Az át
törés 1984-ben következett be, amikor az alaptípusból 
az osztrák hadseregben 68 darabot rendszeresítettek. A 
mai napig további négy nemzet hadseregében került 
rendszeresítésre.

A Pandur I. egy hegesztett páncélteknős, hatkerekű 
szállító harcjármű. Felső orr-részét a ballisztikus 
védelem javítása érdekében sima lejtésűre képezték ki, 
hatszögű formát kapott. A harci tér födémszerkezete 
könnyen megmagasítható, mintegy 30 cm-rel 
megnövelhető. A jármű keresztmetszete rombusz 
alakú, közel merőleges oldalakkal. A hátsó részén 
keresztül történő akadálytalan bejutás érdekében a 
hajtóművet a jármű orr-részében, a jobb oldalon 
helyezték el. A vezető és a fedélzeti lövész a 
hajtóműtől balra található. A hátsó harci térben az MTW 
(Mannschaftstransportwagen = személyszállító harc
jármű) változatnál 7 katona számára van hely. A jármű 
hátsó falán két szárnyas ajtót helyeztek el. A legénység 
az oldalakon elhelyezett két-két, illetve a jobb oldali 
ajtón lévő gömb alakú nyílásokon keresztül tud 
védekezni menet közben.

A kerekek az első két tengelyen kormányozhatok és a 
vezető által irányított egyes kerekek spirálrugókkal van
nak felfüggesztve. A harmadik tengely torziós rugózású. 
A különféle kerékfüggesztések miatt a páncéltest fenék
lemezét sima, egyenletes felületűre lehetett kiképezni. A 
páncéltest körkörösen 7,62 mm-es lövedék ellen, frontá
lisan (+/-15 fok eltéréssel) 12,7 mm-es lövedék ellen 
nyújt védelmet.

Az állandó jellegű (szabvány) felszerelés elemei

-  A hajtóműtérbe szerelt tűzoltó berendezés;
-  fűtő- és klímaberendezés (6 kW);
-  ABV védő- és szellőzőberendezés;
-  keréknyomás-szabályzó szerkezet (4,5-1,5 bar);
-  kényszerfutó elemek a felniken;
-  ködvető berendezés.

1. ábra: A Pandur I. alapváltozata (MTW)

7

2. ábra: A felderítő páncélos 25 mm-es M242 gépágyúval

3. ábra: Az MTW alapváltozat úszás közben

Választható (kiegészítő) felszerelés, igény és változat 
szerint

-  Kötélmotolla (csörlő);
-  tűzelfojtó berendezés (szenzorokkal) a harci térben;
-  szilánkvédő rendszer a harci térben;
-  kiegészítő páncélozottság;
-  a harci tér aljzatának aknavédeleme.
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4. ábra: A támogató páncélos 90 mm-es 90/48 Mk.8 
löveggel

5. ábra: Az egészségügyi páncélos

A Pandur I. műszaki adatai (MTW változat)

-  Személyzet 3 + 7 fő;
-  harci tömeg 13,5 tonna;
-  hasznos terhelés 2 tonna;
-  hasznosítható űrtartalom kb. 12 köbméter;
-  fegyverzet 1 db 12,7 mm forgatható géppuska;
-  lőszer-javadalmazás, összesen 900 db, ebből a 

fegyverben 100 db;
-  6 hengeres dízelmotor, Steyr WD 612.95 típusú;
-  motor teljesítménye 191 kW/2500 min -1;
-  hasznos motorteljesítmény: 14,2 kW/t;
-  maximális sebesség 100 km/h;
-  üzemanyag 247 I;
-  üzemanyag-fogyasztás úton 33 1/100 km;
-  hatótávolság úton 650 km;
-talajnyomás 30... 15 N/cm2
-  kerékabroncs mérete 12,5 R 20.

6. ábra: Pandur műszaki mentő változata

Alkalmazó országok

-  Ausztria: 68 db jármű (1994 óta);
-  Kuvait: 70 db jármű (1996 óta);
-  Belgium: 60 db járm ű (1998 óta);
-S z lo v é n ia : 23 db járm ű (1998 óta), saját építésben 

Valuk néven (tervezve 100 db);
-  Egyesült Á llam ok: kb. 50 db járm ű (1988 óta);
-  Lengyelország: Pandur II. jelenleg csapatpróbák alatt.

További változatok

-  Lövészpáncélos 12,7 m m -es géppuskával kétfős to 
ronyban (sorozatgyártás);

-  fe lderítő páncélos 25 m m -es gépágyúval M 242 
(Bushm aster), kétfős toronyban (sorozatgyártás);

-  felderítő páncélos 25 mm-es gépágyúval KBA (Oer- 
likon), kétfős toronyban (prototípus);

-  felderítő páncélos 30 mm-es gépágyúval F (Mau
ser), kétfős toronyban (sorozatgyártás);

-  tám ogató páncélos 90 m m-es ágyúval KENERGA v. 
MECAR (elgondolási fázis);

-  tám ogató páncélos 90 m m-es ágyúval 90/48 Mk. 8 
v. Cockeril (sorozatgyártás);

-  rakétavadász páncélos HOT (elgondolási fázis);
-  rakétavadász páncélos TOW (elgondolási fázis);
-  egészségügyi páncélos (sorozatgyártás);
-  hegyi páncélos (sorozatgyártás).

A jövő feladataihoz Pandur II. néven egy új generációt 
terveznek szolgálatba állítani. Az első példányok hat-, il
letve nyolckerekű változatban 2001/2002-ben már meg
feleltek a csapatpróbákon.

Felhasznált irodalom

Soldat und Technik 2003/5.

Dr. Lits Gábor

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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Mérföldkövek a harckocsiaknák elleni védelemben
A Bundeswehr Marder típusú lövészpáncélosa

A német hadsereg külföldi, békefenntartó tevékeny
sége során alkalmazott régebbi típusú harcjárművei
nek harckocsiaknák által történő fenyegetettsége, il
letve az azok elleni védelem általában csak a téma fel
vetéséig jutott el. Hosszú évek teltek el, amíg megva
lósult a német hadsereg jelenleg legkorszerűbb, ezál
tal legfontosabb lövészpáncélosának, a Mardernak a 
harckocsiaknák elleni teljes védelme.

2002. december 18-án gördült le a 74 db-os sorozat
ból az első a „valamennyi ismert harckocsi elleni akna
típus ellen védett” Marder a gyártószalagról. Ezzel a 
Bundeswehr egy olyan, jelenleg legkorszerűbb védel
mi rendszerrel ellátott járművet kapott, amelyet utólag, 
egy már meglévő járműbe építettek be. Ez a magas 
szintű védelmi képessége a Marder 1 A5-nek -  ahogy 
az aknák ellen védett változatot nevezik -  külsőleg 
nem ismerhető fel. A védőberendezéseket a belső 
térben, illetve az alsó alvázfelületbe rejtve építették 
be, illetve helyezték el. A belső tér komplett átalakí
tása, valamint az alsó alvázfelületbe beépített többré
tegű, új rendszerű elemek révén a Marder személy
zete ezentúl a nehéz harckocsi elleni robbanóaknák és 
a lövedékhatású aknák (pl. TMRP korszerű, becsapó
dó lövedékhatású harckocsi elleni akna) ellen is védet
té vált.

Azok az energiák, melyek az ilyen jellegű aknarobba
násnál felszabadulnak, olyan nagyok, hogy a jármű rend
szerint mozgásképtelenné válik. A személyzet azonban 
ilyen esetben is sérülés nélkül elhagyhatja a harcjár
művet.

Ennek a kiemelkedő védelmi szintnek a fejlesztése 
és kivitelezése a Koblenzi Szövetségi Védelem- 
technikai és Beszerzési Hivatal KG II 4 ügyosztálya 
hatáskörébe tartozóan, kiterjedt eljárási folyamatban, 
hosszú évek alatt, számos résztvevő segítségével va
lósult meg.

A korszerűsítés elindítója 1996-ban egy dán Leopard 1 
harckocsi boszniai aknabalesete volt, amelynél a legény
ség sokkot kapott, és igen súlyos sérüléseket szenvedett. 
Egészen addig a Bundeswehr részéről semmilyen intéz
kedés nem történt a járművek alsó alvázfelületének akna 
elleni védelmére.

Az aknák gyújtószerkezetének konstrukciója alapján 
abból indultak ki, hogy az aknák nyomásra működő gyúj
tószerkezetek esetén a harckocsi lánctalpa alatt, billenő 
gyújtószerkezetek esetén a jármű elején (orrában) rob
bannak fel, illetve hatnak. A könnyű harckocsi elleni ak
nák láncok alatti robbanása a Marder lövészpáncélosnál 
egy ún. „mobility Kill” (mozgást megöli) hatást ér el, mely
nek következtében a futókerekek ugyan „elszállnak”, a 
láncok szétszakadnak, de a személyzet nem kerül ve
szélybe. A billenőgyújtók által előidézett robbanás hatása 
ellen a Marder lövészpáncélos orr-részét és a vezetőülés 
alatti részt megerősítették, hogy a billenőgyújtós aknák a 
páncélzatot ne tudják átütni.

Csak a Bundeswehr külföldi alkalmazásai során vált vi
lágossá, hogy a válságterületeken az aknákat nemcsak 
szabálytalanul és dokumentálás nélkül helyezték el, ha-

г. ábra: Marder 1 5A lövészpáncélos

3. ábra: Átalakított torony belseje

nem terrorista célokra is felhasználták. A telepített aknák 
(pl. több összekapcsolt akna), az egyre korszerűbb gyúj
tókészülékek (pl. mágneses gyújtó) és a mind nagyobb 
hatású robbanóanyagok alkalmazása többé már nem 
korlátozzák a robbanás hatását a láncokra és a jármű orr
részére.
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A KG II 4 ügyosztálya volt a Bundeswehr azon első 
szervezeti egysége, amely ezt a problémát műszaki 
szempontból is felkarolta. A Marder lövészpáncélos 
megvédésére vonatkozó elgondolások és tevékenysé
gek is ott kezdődtek el 1996-ban. Elsőként egy olyan 
állapotvizsgálatot végeztek, melynél a Marder pán
céltestet egy viszonylag alacsony hatóerejű akna hatá
sának tették ki. A hatásadatok vizsgálata során egyér
telművé vált az akkori Marder alsó alvázfelületének 
gyenge védettségi szintje. Az alvázfelület a hegesztési 
varrat mentén végig felszakadt, a páncéltest belső tere 
teljesen romba dőlt. Ezért még 1996-ban szerződést 
kötöttek a Henschel céggel egy könnyű harckocsi ak
nák elleni védőrendszer kifejlesztésére. Ez a fejlesztés 
aztán olyan eredményekhez vezetett, amelyeket a vég
leges védelmi változathoz, a Marder 1 A5-höz is átvet
tek: a Marder eredeti alvázfelületét szerkezetileg meg
erősítették, a felszakadással keletkező sérülés csök
kentésére; a belső teret teljes egészében átrendezték. 
Az átalakítások megnövelték a harcjármű tömegét, így 
azt új lánctalppal, új futóművel és új fékberendezéssel 
látták el.

A belső térváltoztatás szükségessége nem volt kétsé
ges, figyelembe véve a robbanóaknák hatásmechaniz
musát. A robbanóaknák fő hatásai egyebek között a rob
banási termékek, a gázgomolyag és a létrejövő lökőhul
lám. Amennyiben az aknák föld alatt telepítve robbannak, 
ehhez hozzá jönnek még a robbanás részeként a felfelé 
gyorsuló földfelszíni részek (kő, törmelék stb.). Ezeknek 
az anyagoknak, törmelékdaraboknak az átlagos mozgási 
sebessége általában 1000-3000 m/s. Ha ezeket a jármű 
alsó része megállítja, impulzusukat az alsó szerkezeti 
elemeknek adják át, ezáltal az eltalált szerkezeti részeket 
erősen megrongálják, a fenéklemezt behorpasztják. Ele
gendő anyagszilárdság mellett az ebből eredő behorpa- 
dás az anyag visszaállítási erejét is erősen korlátozza. 
Miután a besüllyedés 1000 m/s sebességnagyságnál kö
vetkezik be, minden, ami az érintkező felületre hat, igen 
erősen felgyorsul. Ha ez a besüllyedés az aljzathoz rög
zített ülőhelyekre hat, az energiát annak adja át, és az 
ülőhelyeken lévő katonák a gerincoszlop túlterhelése mi
att, vagy a mennyezethez, illetve az oldalfalakhoz történő 
csapódás következtében halálos sérülést szenvednek 
(szenvedhetnek). A fenéklemez azon részén elhelyezett 
felszerelési tárgyak, ahol a robbanás történt, a másodla
gos mozgás, csapódások miatt szintén halálos veszélyt 
jelentenek a katonák számára.

Azért, hogy ezek a hatások ne járhassanak ilyen súlyos 
következményekkel, a Marder belső terét átrendezték: az 
ülőhelyeket az alsó alvázfelület (a padozat) helyett a fel
ső részhez, a födémhez rögzítették, az ülések alatt sza
bad teret biztosítottak; leszerelték a rögzítőhevedereket 
és a személyzet falhoz rögzített lábtartóit; az ülőhelyek 
alatt tárolt különböző anyagokat az aljzattal való érintke
zés nélkül helyezték el.

1999 végére a könnyű harckocsi aknák elleni védelem 
fejlesztését eredményesen befejezték.

Mivel a Bundeswehr eddigi alkalmazási területein túl
nyomórészt „összevissza” vagy nagy hatásfokú 
robbanóaknákat telepítettek, ezért 2000 júniusában to
vábbi javaslatokat dolgoztak ki és végeztek el a nehéz- 
harckocsi-aknák elleni védelem hatásfokának emelé
sére. Ezzel a Marder lövészpáncélos a létező aknák 
túlnyomó része ellen védetté vált. Ennél a továbbfej
lesztett változatnál a korábban átrendezett belső teret 
már változatlanul lehetett hagyni. Az alsó alvázfelület
nél azonban jelentős átalakításokat, módosításokat vé
geztek.

4a-b. ábra: A robbanó lövedékhatású akna hatása az 
átalakított acél aknavédő rendszereátalakított acél 
aknavédő rendszere

5a. ábra: Lövedékhatású akna hatása a belső térben

Az eredeti alsó páncél alvázfelületre egy aknavédő mo
dult szereltek fel, a belső térben pedig a fedőrácsot egy 
körben összehegesztett acélpadló (felső öv) váltotta fel. 
Azt, hogy ezek az új elemek egy nehézharckocsi-akna 
robbanása esetén hogyan védenek, a WTD (Wehrtech
nische Dienststelle für Schutz- und Sondertechnik = Vé
delmi és Különleges Technikai Eszközök Hivatala) szak
értői Oberjettenbergben numerikus szimuláció segítségé
vel modellezték és értékelték. Az aknavédő modul nem 
szakadt fel, ellenállt a megterheléseknek. Az alsó alváz
felület miatt a felső öv kissé feldomborodott ugyan, a de- 
formálódás mértéke azonban lényegesen alatta maradt a 
megengedettnek. Ezáltal a Marder a nehézharckocsi-ak- 
nák ellen is védetté vált, és ez a védettség több aknarob
banás esetén egészen addig kitart, amíg az anyag fel 
nem szakad.
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A haditechnikai eszközök folyamatos fejlődése követ
keztében a Bundeswehr alkalmazási területein további 
jelentős veszélyforrások is jelentkeztek, nevezetesen a 
lövedékhatású harckocsi elleni aknák.

Ezeknek az aknáknak a működése és hatása jelentő
sen különbözik a hagyományos aknákétól. A lövedék
hatású aknák tulajdonképpen robbanással felgyorsított 
lövedékek. A robbanás által keletkezett „jellemző" se
bességük 1500-2000 m/s. Hatásuk a jármű alvázának 
felületén helyileg konkrétan behatárolt, ami egyidejűleg 
azt is jelenti, hogy a becsapódás kinetikus energiáját 
egy viszonylag kis felületnek kell felfognia. A lövedék
hatású aknáknál is hat a lökőhullám és a gázgomolyag 
ereje, természetesen másodpercekig tartó nagyság
rendben. (Ezeket az effektusokat a numerikus szimulá
tor figyelmen kívül hagyja, hogy a főhatást, a lövedék
hatású formát, a becsapódást és az átütést jobban be
mutathassa.)

Egy lövedékhatású akna fő veszélye átütőképes
ségében rejlik. Homogén alvázfelülettel rendelkező jár
műveken végrehajtott numerikus szimulációs kísérletek 
bizonyították, hogy a módosított alvázfelületek, amelyek 
a hagyományos robbanóaknák megterhelését eredmé
nyesen átvészelték, a lövedékhatású aknák esetén cső
döt mondtak. Ezen aknatípusok ellen csak különleges 
védőtechnika alkalmazása jöhet szóba. Az alsó aknavé
dő modul homogén páncélacélból történő további vasta- 
gítása, a súly jelentős megnövekedése miatt nem jöhe
tett számításba. Az alapkutatásokból világossá vált, 
hogy a megoldás különböző anyagok réteges felépítése 
lehet.

A Marderek aknák elleni védelmét ennek megfelelő
en fejlesztették tovább olyan igénnyel, hogy egyaránt 
védjen a robbanó- és a lövedékhatású aknák ellen, 
ugyanakkor a súlya ne legyen lényegesen nagyobb 
mint a tisztán hagyományos robbanóaknák elleni véde
lemnél.

Ez az utolsó fejlesztési változatot a WTD hivatalos iga
zolása szerint 2002 júliusában végezték el. A mellékelt

kép egy lövedékhatású aknával felrobbantott alsó alváz
felületet mutat belülről, amely az átütést megbízhatóan 
megakadályozta. Próbababákkal a belső térben egyide
jűleg végrehajtott mérések is bizonyították a gyorsulási 
érték összeegyeztethetőségét a személyzet számára 
mind a nehéz harckocsi elleni robbanóaknák, mind a lö
vedékhatású aknák esetén.

A bizonyítási eljárás eredményes befejezése egyben 
a Marder 1 A5 sorozatgyártásának beindítását is jelen
tette, amit a rendszergazda cég haladéktalanul meg is 
kezdett. Az első sorozatú teljes védettséget biztosító 
járművek 2002. december 18-án történt átadása egy 
igen fontos mérföldkő volt a harckocsiaknák elleni vé
delemben.

A TMRP-6 becsapódó lövedékhatású harckocsi 
elleni akna főbb harcászati, műszaki jellemzői

-  Az aknatest anyaga: műanyag.
-  Színe: zöld.
-  Formája: kör alakú, fedett tányérhoz hasonló formá

jú préstest, amelyet nyomásra működő és (vagy) 
döntőpálcás gyújtószerkezettel látnak el. Helikopte
rek ellen a döntőpálcákat kis szélbefogó vitorlával 
szerelik fel.

-  Átmérője: 290 mm, magassága: 132 mm, 
súlya: 7,2 kg.

-  A robbanóanyag súlya: 5,1 kg, típusa: TNT.
-  Működéshez szükséges nyomóerő: 150-360 kg.
-  Eldöntő erő (döntőpálcák esetén): 3 mm-es elmoz

duláshoz kb. 1,5 kg-os kioldó nyomás szükséges.
-  Hatás: becsapódó lövedékhatás.
-  Páncélátütő képesség: 80 cm-en belül 40 mm.
-  Repeszhatás sugara: 45 m.
-  Telepítés módja: kézzel és helikopterszórással.
-  Felszedés ellen biztosított.

Dr. Lits Gábor nyá. alezredes

Ferenczes István: Székely Apokalipszis
A szerző az 1944 őszén a Székelyföldön lezajlott Manin gárdisták 
tömeggyilkosságait dokumentálja a túlélő szemtanúk beszámolói és 
utólagos kutatások alapján. A román nacionalista szabadcsoportok Erdély 
1944. szeptemberi kiürítése után megkezdték a megtorlást a 
visszaszerzett területeken. Ennek során Szárazajtán több mint húsz, 
Csíkszentdomonkoson tizenkettő, Csíkmadarason kettő, Csíkkarcfalván 
egy, Gyergyószentmiklóson három székelyt gyilkoltak meg, és kirabolták a 
falvakat. Ezek csak a jelentősebb esetek, sajnos a többi Magyarországon 
alig ismert. A könyv röviden felvázolja a bukaresti hadbírósági komédiát, 
amelyben a román hatóságok kénytelenek voltak a tettesek egy részét 
elítélni. A vérengzésnek az vetett véget, hogy a szovjet megszálló 
csapatok nem tűrték a hátukban zajló fegyveres terrort, és katonai 
igazgatás alá helyezték egész Észak-Erdélyt.

Magyar Napló Kiadó, Budapest 2002,182 oldal, 17 fotó 
Ára 1988 Ft
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A Puma helikoptercsalád

1. ábra: A román alakulat jelvénye

OTOPENI

A 2003. szeptember 26-ai kutató-mentő gyakorlaton részt 
vevő IAR 330-as (francia licenc) megragadott a „test köze
li technikai ismerkedés” közben, így néhány gondolat ere
jéig kitérnék e nagyszerű, elterjedt helikoptercsaládra.

A francia haderők igényeinek megfelelően az 1960-as 
évek elején a Sud-Aviation megalkotott egy napszaktól füg
getlenül bevethető harcászati közepes szállítóhelikoptert, az 
SA330-ast, amely az 1965. április 15-én levegőbe emelke
dett két prototípus közül az első (F-ZWWN/O) volt. A nullszé- 
riás gépek (6 db) tesztelését, illetve berepülését követően be
indult a sorozatgyártás. Az SA 33B modell 88 darabos meg
rendelésének első példányai 1968 őszén készültek el.

Eközben az angol-francia Helikopteres Együttműködési 
Megállapodás (1967) értelmében a Westland is elkezdte a 
48 darabos RAF (Royal Air Force)-megrendelés legyártá
sát a HC Mk. 1-es (SA 330E) típusból. A nemzetközi pia
con a Puma sikeres volt, több baráti és NATO-tagország is 
rendszeresítette, továbbá Nagy-Britannián kívül Romániá
ban (100-150 db) és Indonéziában (10 db) is gyártották li
cenc alapján. A „rövid törzsűnek” becézett változat gyártá
sát 1984-ben befejezték, közel 700 db-ot állítottak elő be
lőle. A Puma ezen változatával az 1991 -es taszári repülő
napon találkoztam a RAF színeiben (XW 236).

3. ábra: 2000. júniusban Le Bourget-ban szereplő Super 
Puma

4. ábra: A román MEDEVAC változat 2003. 09. 26-án 
Szentkirályszabadján

5. ábra: Ugyanaz a gép hátulról

Az Aerospatiale a sorozatgyártás alatt terveket készí
tett a Puma továbbfejlesztésére. 1978 szeptemberében 
szállt fel először a teljesen újjászületett -  immár Super -  
Puma, és 1981 végére már szállították is a francia had
erőnek. 1985 közepére hozzávetőleg 190-200 db-ot ad-
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tak át öt változatban, ezenkívül a civil szféra igényeit is ki
elégítették. A Super Puma nemcsak paramétereiben múl
ta felül elődjét, hanem teljesítményében, túlélőképessé
gében és műszerezettségében is, továbbá „érzéketlenné 
vált” a szélsőséges klimatikus viszonyokkal szemben. A 
Super Puma a Holland Királyi Légierő képviseletében 
vendégeskedett hazánkban a 2000 szeptemberében 
megtartott szentkirályszabadjai repülőnapon is. Elődjé
hez képest nagyobb sikert könyvelhet el, hiszen több vál
tozatát rendszeresítették Dél-Amerikától kezdve Európán 
keresztül, egészen a Távol-Keletig. Az indonéziai IPTN 
cég 33 db forgószárnyat gyártott le a Super Pumából li- 
cenc alapján.

Napjainkban a típus sikertörténetét az Eurocopter kon
zorcium írja tovább Cougar néven, amely még fejlettebb 
az újabb technológiáknak köszönhetően. Erről mindenki 
meggyőződhetett 2000 júniusában Párizsban a Védelmi 
Haditechnikai Kiállításon, ahol a francia védelmi minisz
térium kiállította a Cougar két harctéri ellenőrző és felde
rítő változatát.

A Puma fejlődése állandó és elkerülhetetlen, a francia 
haderők már rendelkeznek az Mk. 2-es változattal, sőt, 
már megrendelhető a gyártótól a „Plusz” változat is.

Baranyai László
A fotókat a szerző készítette

Gasparovich László: A rettegés ötven napja

A kötet Budapest ostroma és a kitörési kísérlet alcímet viseli. A szerző sajnos -  más 
munkáihoz hasonlóan -  itt is keverte a dokumentumokat, az ellenőrizhetetlen 
visszaemlékezéseket, leveleket és a saját szubjektív megállapításait. Mivel egy jól 
dokumentált katonai hadműveletről ír, bajosan fogadható el a tárgyi és katonai 
tévedések hosszú sora. A könyvnek nem volt lektora, katonai szakértő nem látta, ez 
meg is látszik például azon, hogy a 16 fotóból 13 felirata hibás.

A téves fegyvertípusok, megjelölések, adatok felsorolására nincs módunk. A 
kiadónak kár volt megspórolnia az ellenőrzés költségeit és a munkát kinyomtatni.

Héjjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen 1999, 287 odal, 16 fotó
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Az Amerikai Egyesült Államok rakétaelhárító rendszerei III. rész
Hadszíntéri rakétavédelmi rendszerek

A hidegháború végével és a két szuperhatalom nukleáris 
arzenálja korlátozásával elhárult a globális atomháború 
veszélye. Ennek folyományaként a világpolitikában felér
tékelődtek a helyi konfliktusok mint a stabilitást veszé
lyeztető tényezők. Az Egyesült Államok, amely addig a 
Szovjetunióban látta fő ellenségét, annak összeomlása 
után fokozott figyelmet tudott fordítani az egyes országok 
regionális hatalmi törekvéseire.

A világ különböző pontjain számos ország, köztük sok 
diktatórikus berendezkedésű táplált ilyen ambíciókat, és 
ennek megvalósítása érdekében fegyveres erői fejleszté
se terén semmilyen eszköztől nem riadt vissza. A tervek 
között szerepeltek a nukleáris fegyverek és az ezeket 
célba juttató közepes hatótávú rakéták. Ilyen jellegű fej
lesztésekbe kezdett India és Pakisztán, Brazília, Irak, 
Irán, Izrael és Észak-Korea. A rakétafejlesztések alapja 
több országban a volt Szovjetunió által nagy mennyiség
ben eladott R 300 Elbrusz (Scud) rakétatípus volt.

Az Egyesült Államok fegyveres erői az első Öböl-hábo
rúban szereztek közvetlen tapasztalatokat a ballisztikus 
rakéták válogatás nélküli alkalmazásáról. Szaddam 
Husszein hadserege számos Scud és abból továbbfej
lesztett AI Husszein rakétát indított az amerikai vezetési 
pontok és logisztikai bázisok ellen Kuvaitban és Szaúd- 
Arábiában, valamint izraeli városok ellen.

Az iraki rakéták elleni védelemre az amerikaiak a 
Patriot rakétarendszert alakították át.

A Patriot rendszer

Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma (DoD) 1967. 
májusban adott megrendelést a Raytheon Со. cégnek a 
Patriot rakétarendszer kifejlesztésére. Az új rakétarend
szerrel kapcsolatos tanulmányi munkák 1961-ben kezdőd
tek az FABMDS (a szárazföldi hadsereg tábori ballisztikus 
rakétavédelmi rendszere) program keretében. Az 1964- 
ben SAM-D névre átkeresztelt rendszer a Hawk tábori lég
védelmi rakétarendszer felváltására volt hivatott, kiegészít
ve rövid távú hadszíntéri ballisztikus rakéták elleni védelmi 
képességekkel. 1974-ben jelentős lépés történt, az új ra
kétarendszer vezérlése TVM (Track Via Missile, rakétán át 
történő követés) rendszerrel, azaz a rakéta célra irányítá
sa nem földi telepítésű radarok jelei alapján történik, ha
nem úgy, hogy a rakétába épített érzékelők jeleit a földi ve
zérlőegységhez juttatják. A módosított követelményeknek 
megfelelő rakéta fejlesztési munkái 1976. januárban indul
tak, a rendszer 1976. májusban kapta a XMIM-104A jel
zést és a Patriot elnevezést. A próbák és kísérletek az 
1970-es évek végéig folytak, és a Raytheon 1980. október
ben kapta meg az első megrendelést a Patriot rakétarend
szer szállítására. A rendszert 1984-ben állították hadrend
be az Egyesült Államok fegyveres erőinél.

A nagy manőverezőképességű MIM-104 Patriot raké
tákat Thiokol TX-486 típusú szilárd hajtóanyagú rakéta 
működteti. Az 5310 mm hosszú, 410 mm átmérőjű raké
ta végén elhelyezett szárnyak fesztávolsága 840 mm. A 
914 kg induló tömegű rakéta csúcsán helyezkedik el a rá
dióvezérlésű közelségi gyújtóval ellátott 91 kg tömegű fo

kozott repeszhatású robbanófej. A MIM-104 legnagyobb 
sebessége M5, hatótávolsága 70 km, legnagyobb ható
magassága 24 000 m.

A Patriot rakétákat konténerekben tárolják és indítják. 
A négy rakétát magukban foglaló M901 indító konténere
ket Oshkosh M983 HEMTT típusú nyerges vontatókhoz 
kapcsolható M860 fél-utánfutókra építik.

A Patriot-üteg irányítási feladatait az AN/MSQ-104 ECS 
(Engagement Control Station = harci vezetési állomás) 
vezetési pont és az arról vezérelt AN/MPQ-53 típusú G- 
sávú fázisvezérelt impulzus-doppler üzemű radarberen
dezés látja el. Az 5 tonnás terepjáró gépkocsira telepített 
AN/MSQ-104 ECS vezetési pont a teljes rendszer pa
rancsnoki és vezérlő állása, az üteg egyetlen eleme, ahol 
3 fő szolgál ki. Itt helyezték el a WCC (Weapons Control 
Computer) központi számítógépet, a kezelői terminálokat, 
valamint a telekommunikációs rendszerek elemeit. A ve
zetési pont VHF adatátviteli lánc útján kapcsolatban áll az 
AN/MPQ-53 radarral, az indítóállásokkal, más Patriot- 
ütegekkel és az elöljáró parancsnoki szintekkel.

Az AN/MPQ-53 radarberendezés feladata a célfelderí
tés, az idegen-barát azonosítás (IFF), a célmegvilágítás, 
valamint a kommunikáció fenntartása az ECS vezetési 
pont és a rakéta rendszerei között. A radarberendezés 
hatótávolsága 100 km.

Az ECS vezetési pont 6-8 indítórendszer egyidejű ki
szolgálására alkalmas. A távvezérelt indítóállásokon har
ci munka során nincs kiszolgáló személyzet. A rendszer 
működtetéséhez szükséges energiát az Oshkosh M983 
HEMTT járműre épített ÉPP egység két, egyenként 150 
kW teljesítményű dízel-áramfejlesztő gépcsoportja szol
gáltatja. A távközlési és adatátviteli feladatokat az AMG 
(Antenna Mast Group) antennacsoport látja el, amelyet 
az ECS egység működtet. A Patriot-üteg adatátviteli 
rendszere lehetővé teszi az együttműködést a Hawk ra
kétarendszerrel és az AWACS repülőgépekkel.

A Patriot-ütegek magasabb egysége a zászlóalj, amelynek 
törzse az AN/MSQ-116 ICC (Information and Coordination 
Central) információs és koordinációs egységet, a CRG 
(Communication Relay Group) távközlési relécsoportot, a 
négy UHF-antennával felszerelt AMG egységet és egy után
futóra épített EPU (Electric Power Unit) villamos energiaellá
tó egységet foglal magában. Az ICC információs egység 
többcsatornás biztonságos kétirányú forgalmazást tesz lehe
tővé a központ és a kijelölt vagy a szomszédos egységek kö
zött, és biztosítja a zászlóalj külső kapcsolatait.

A zászlóalj kiszolgáló részlege MC (Maintenance Cen
ter) karbantartó részlegből, SRPT kis alkatrészszállító jár
műből, LRPT nagy alkatrészszállító gépkocsiból, valamint 
GMT (Guided Missile Transporter) rakétaszállító gépko
csikból áll. A nyerges utánfutóra telepített karbantartó 
részlegben helyezték el a karbantartáshoz és javításhoz 
szükséges szerszámokat, készülékeket és mérőberende
zéseket. A kis alkatrészszállító jármű nyerges utánfutó. A 
nagy alkatrészszállító jármű egy daruval is ellátott 
Oshkosh M977 nehéz jármű, amely a nagyobb, nehezebb 
javítási alkatrészkészletet tárolja és szállítja. A GMT mó
dosított Oshkosh M985 HEMMT jármű, amelynek végén a 
rakéták kezelésére szolgáló daru helyezkedik el.
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Az 1980-as évek második felében állt szolgálatba a to
vábbfejlesztett MIM-104B változat, de a lényeges minő
ségi változást a MIM-104C-nél bevezetett РАС (Patriot 
Advanced Capability -  továbbfejlesztett képességű 
Patriot) szint jelentette. A rendszer lényegét javított fázis
vezérelt radar, módosított szoftver és új közelségi gyújtó
val ellátott robbanófej adta. A radarberendezés függőle
ges síkú letapogatási szöge a korábbi 45°-ról közel 90°- 
ra nőtt. Az új szoftver jelentős előrelépést jelentett a fel
derítési és követési üzemmódban, és lehetővé tette a 
ballisztikus rakéták elleni tevékenységet is. Az eredmé
nyesség fokozására új impulzus-doppler üzemű közelsé
gi gyújtóval ellátott robbanófejet alkalmaztak, amely a 
ballisztikus rakéták megsemmisítését a korábbi 2 g töme
gű repeszek helyett 45 g tömegű repeszekkel végezte. A 
közelségi gyújtó két sávban működhet, széles sávban 
hagyományos repülőgépekkel szemben és keskeny sáv
ban ballisztikus rakéták ellen.

A PAC-2 képességű MIM-104C rakétával 1987. no
vemberben hajtották végre az első sikeres elfogást, ami
kor a céltárgy egy másik Patriot rakéta volt. A rendszert 
1990 végén állították hadrendbe, és jelentős szerepet töl
tött be 1991-ben a Sivatagi Vihar hadműveletek során.

A Sivatagi Vihar hadműveletben a Szaúd-Arábia, illet
ve Kuvait és Izrael területén telepített Patriot- 
rakétaütegek 158 PAC-2 rakétát indítottak a mintegy 100 
iraki rakéta ellen. Egy-egy cél elfogására több esetben 
két rakétát indítottak, ezek az iraki rakéták egynegyedét 
semmisítették meg a becsapódás előtt. Az igazolt talála
ti arány ennél jóval nagyobb volt ugyan, de számos eset
ben a támadó rakéta nem semmisült meg, csupán meg
sérült, és zavartalanul továbbrepült.

A fenti hiányosságok miatt a Patriot rendszert továbbfej
lesztették a rakétavédelemi képességek fokozása érdeké
ben. 1995. februárban kapták meg a csapatok az első 
PAC-2/GEM (Guidance Enhanced System = fokozott irá
nyítási rendszer) néven is ismert MIM-104D változatot, 
majd 2002. novemberben rendszeresítették a MIM-104E 
változatot (PAC-2/GEM+). Ugyanakkor megkezdték a ko
rábbi MIM-104C és D változatok átalakítását is MIM-104E 
szintre. A D és E fokozatok jellemzője a növelt érzékeny
ségű célkereső rendszer alacsony észlelhetőségű, kis ra
darhullám visszaverő keresztmetszetű légi célokkal és ra
dar elleni rakétákkal szemben, és a harci rész javított gyúj
tóberendezése ballisztikus rakétacélok ellen. Az E fokozat
nál új alacsony zajszintű rakétafejrészt alkalmaztak a cél
kereső hatékonyságának fokozására, továbbá javították a 
rendszer elemeinek a megbízhatóságát. A fejlesztett 
AN/MPQ-53 radar egyidejűleg 100 céltárgy észlelésére és 
közülük 9 cél követésére képes.

A Patriot rendszer elemeit a légierő C-5 Galaxy típusú 
szállítógépei juttatják el a világ bármely pontjára. Napjainkig 
a Raytheon több mint 12 000 Patriot rakétát adott át az 
Egyesült Államok hadseregének és más megrendelőknek 
(Izrael, Japán, Szaúd-Arábia és egyes NATO-tagországok).

A Patriot PAC-3 rendszer

A Patriot PAC-3 rendszer Alkalmazási Követelményei 
(ORD): gyors telepíthetőség, nagy tűzerő, taktikai moz
gékonyság, nagy túlélőképesség, alacsony kiszolgálási 
igény és együttműködési képesség más hadszíntéri ra
kétavédelmi rendszerekkel. Ä rendszer végleges formá
jának kialakítása több lépcsőben történt. A Conf.1. foko
zat új vezérlő számítógépet (Expanded Weapons Control 
Computer, Fire Solution Computer), optikai lemezmeg
hajtót, beépített adatrögzítőt, impulzus-doppler procesz-

szort és új szoftvert foglalt magában. Az 1996-ban beve
zetett Conf.2. szint jellemzői a radarzavarással szembeni 
képességek javítása, a Link 16 JTIDS (Joint Tactical 
Information Distribution System) alkalmazása a rendsze
rek és alegységek közötti kommunikáció javítására.

A Patriot rendszer legfejlettebb változata a 
PAC-3/Conf.3. jól bevált elemeken alapuló, de lényegé
ben új rendszer. Feladata a hadszíntéri fölény vissza
szerzése a harcászati rakétafenyegetettséggel szemben, 
eredményes védelmi tevékenység folytatása a nagy se
bességű ballisztikus rakéták, a manőverező rakéták, az 
alacsony észlelhetőségű robotrepülőgépek és más -  lég
szívó hajtóműves repülőeszközökkel szemben. A rend
szer alkalmas több cél egyidejű leküzdésére ellentevé
kenység és megtévesztő célok alkalmazása mellett is.

A Conf.3. fokozat a rendszer három elemének cseréjét, 
új rakétatípus bevezetését, valamint három szoftvermó
dosítást jelent. A legfontosabb új elemek a továbbfejlesz
tett AN/MPQ-65 fázisvezérelt impulzus-doppler üzemű 
radarberendezés és a Lockheed-Martin Missile Systems 
cég ÉRINT (Extended Range Interceptor = növelt hatótá
volságú elfogó) rakétájának továbbfejlesztett változata.

A szilárd hajtóanyagú PAC-3 rakéta jóval kisebb elődjé
nél, a RIM-104 rakétánál, átmérője mindössze 250 mm,

1. ábra: Patriot-üteg felépítése
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3. ábra: ECS állomás kezelőpultja

7. ábra: MIM-104 rakéta indítása

8. ábra: Patriot rakéta konténer szerkezete

34 HADITECHNIKA 2005/5



10. ábra: AMG antennaárboc csoport

11. ábra: Parancsnoki hírközlési jármű

12. ábra: PAC-3-as rakéta inítása

vezérfelületeinek fesztávolsága 50 cm, 5,2 m-es hossza 
azonos elődjével. A korábbi Patriot rakéta indítókonténere 
helyére egy-egy négy rakétát tartalmazó PAC-3 konténer 
került, így egy indítóállás készlete 16 rakéta lehet. A mind
össze 312 kg tömegű, nagy manőverezőképességű új ra
kéta hatótávolsága 30 km, legnagyobb repülési magassá
ga 15 000 m. Legnagyobb sebessége M5+, azaz 6120 
km/h. Irányítása repülés közben TVM-rendszerrel történik, 
a célravezetést Ka-sávú, milliméteres hullámhosszú aktív
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radar célkereső végzi. Manőverezőképességét a rakéta 
végén elhelyezett kis aerodinamikai felületek és a rakéta 
fejrészén található ACM (Attitude Control Motor) rakétafú- 
vókák biztosítják. Acél körzetében a TVM irányításról áttér 
a rakéta saját aktív irányítási rendszerére, a keresőfej kö
veti a célt és ennek megfelelően a rakéta rendszere újra
számítja a röppályát, módosítja a sebességet és a repülé
si irányt. A célt kinetikus energiája segítségével közvetlen 
ütközéssel semmisíti meg, de a megsemmisítő hatás foko
zására közelségi gyújtóval ellátott 73 kg tömegű, fokozott 
repeszhatású robbanófejjel is felszerelték.

Ütközésével a PAC-3 megsemmisítő károsodást idéz 
elő az elfogott robbanófejben, beleértve annak bármely 
jellegű töltetét.

Érdekesség, hogy a rakéta -  hasonlóan a Sprint elfogó 
rakétákhoz -  ismeretlen okból mindmáig nem kapott DoD 
azonosító jelzést (MIM-xxx), a hivatkozások mindenütt 
csak Patriot PAC-3 rakétaként említik.

A nagy felbontóképességű processzorral rendelkező 
AN/MPQ-65 radarberendezés elektromágneses zavaró 
tevékenység körülményei között is képes távoli céltár
gyak kiválasztására és követésére még egymáshoz kö
zeli céltárgyak esetén is, jól megkülönböztetve a robba
nófejet a megtévesztő, csali céltárgyaktól.

A szoftvermódosítások a ballisztikus rakétákkal kap
csolatos adatok cseréjével fokozzák a hadszíntéri rakéta
védelmi rendszerek együttműködési képességét, lehető
vé teszik a PAC-3 rendszer együttműködését a fejlesztés 
alatt álló THAAD rendszerrel, továbbá alkalmassá teszik 
a rendszert a ballisztikus rakéták indítási helyének meg
határozására (Launch Point Determination). A rakétaindí
tó állások korszerűsítése a továbbfejlesztett indítási 
elektronikai rendszer (ELES = Enhanced Launcher 
Electronics System) alkalmazásával valósul meg.

Az ÉRINT rakéta repülési próbáit 1992-től folytatták. A 
PAC-3 rendszer kifejlesztésére irányuló munkákat 1995 és 
1997 között végezték és 1997. szeptembertől 2001 végéig 
12 kísérleti indítást hajtottak végre. Az 1997. szeptember
ben és decemberben történt DT-1 és DT-2 (Development 
Test = fejlesztési kísérlet) célja még nem az elfogás volt. Az 
1999. március 15-én végzett SCF kísérlet (Seeker 
Characterization Flight = keresőfej-jellemzők meghatározá
sára irányuló repülés) célja a PAC-3 rakéta-keresőfej kipró
bálása, a célkereső és rávezető rendszer jellemzőinek meg
határozása valós körülmények között, valamint a soron kö
vetkező DT-3 kísérlet kockázatainak csökkentése volt. A kí
sérlet során a rakéta sikeresen fogta el a Hera célrakétát.

1999. szeptember 23-án hajtották végre a DT-3 kísér
letet. Ennek során a PAC-3 rakéta eredményesen sem
misítette meg a szimulált vegyi robbanófejjel ellátott visz- 
szatérő egységet.

További kísérleteket végeztek 2000-ben és 2001-ben 
különböző jellegű céltárgyak eltérő körülmények között 
történő elfogására, a többhullámú harci indításmód 
(ripple-fire = sortűz) és a rendszer egyes elemei működé
si jellemzőinek meghatározására.

A DT kísérletsorozat részletei

A PAC-3 rendszer gyártása 1999 végén indult meg egy 
143 millió USD értékű szerződés keretében. A Lockheed- 
Martin alvállalkozói a Boeing (rakétafejek) és a Raytheon 
(radar) voltak. Az Egyesült Államok hadserege 2001. 
szeptemberben kapta meg az első 16 rakétát. Az erede
ti tervek évente 72 PAC-3 rakéta hadrendbe állítását irá
nyozták elő, ezek gyártására a Lockheed-Martin a dél- 
karolinai Camden városban új üzemet létesített, amely

2002. június 22-én szállította le az első itt készült rakétát 
a hadseregnek. 2003-ban a Kongresszus az előirányzott 
mennyiséget évi 96 darabra növelte és összesen 1159 
darab PAC-3 elfogó rakéta beszerzését irányozta elő.

Habár a 2001 végéig valós körülmények között végre
hajtott próbák csak részben voltak sikeresnek minősíthe
tők, a rendszert 2002. augusztusban harckésznek nyilvá
nították. A kijelölt alakulatok 2002. októberben kapták 
meg az első 40 Camdenban készült rakétát, így azokat 
eredményesen lehetett bevetni 2003. márciusban az Ira
ki Szabadság elnevezésű második Öböl-háborúban. A 
hadműveletek során összesen 22 PAC-3 rakétaindítás 
történt különböző célok ellen, ezek közül két rakéta köz
vetlen ütközéssel semmisített meg egy-egy iraki AI 
Számúd rakétát.

A PAC-3 rendszer kísérleti indításai tovább folytak. 
2002 folyamán három ОТ jelű (Operational Test = üzemi 
próba) kísérleti indítás történt.

A következő kísérletsorozat 2004-ben történt a hadse
reg White Sands rakétakísérleti telepén Új-Mexikó állam
ban. Március 4-én két PAC-3 rakétát indítottak egy, a 
Scud rakéta repülési jellemzőit szimuláló PAAT (Patriot- 
As-A-Target = Patriot mint céltárgy) ballisztikus rakéta el
len. A rakéták a célt eredményesen semmisítették meg.

A 2004. szeptember 2-án végzett kísérlet célja két egyi
dejűleg érkező cél -  egy harcászati ballisztikus rakéta és 
egy AGM-129 ACM (Advanced Cruise Missile) robotre
pülőgép -  elfogása volt PAC-2 és PAC-3 rakéták egyide
jű alkalmazásával.

A 2004. november 18-án végzett kísérlet lefolytatása 
azonos volt a szeptemberi kísérlettel, de a tényleges cél 
a rendszer költségeinek csökkentésére kidolgozott vál
toztatások, mint a továbbfejlesztett vezérlő frekvenciage
nerátor (AFMG, Advanced Master Frequency Generator), 
a többsávú rádiófrekvenciás adatátvitel (MRFDL, Multi- 
Band Radio Frequency Data Link) és az egyszerűsített 
inerciális mérőegység (SIMU, Simplified Inertial 
Meassurement Unit) kipróbálása és értékelése volt.

A kísérletek egy részénél a célok felderítése, nyomon 
követése és a rakéták irányítása a THAAD-rendszer im
pulzus-doppler radarjának felhasználásával történt.

Az Amerikai Egyesült Államok Szárazföldi Erői a tervek 
szerint 2005-re 36 db PAC-3 rakétákkal felszerelt taktikai 
egységgel rendelkezik majd, mindegyike 16 indítóállás
sal és 5 radarral. Az egységek vegyesen MIM-104E és 
PAC-3 rakétákkal felszereltek. A teljes program tervezett 
költsége 7778 millió USD, egy PAC-3-egység létesítési 
költsége így 91,14 millió USD.

A hadsereg a program keretében 2002. március 26-án 
326 millió USD, 2003. január 7-én 341 millió USD és 
2004. februárban 505 millió USD értékben adott megren
delést a PAC-3 rendszerek szállítására. A 2004. februári 
szerződés 159 rakéta szállítását irányozza elő, beleértve 
az Iraki Szabadság hadművelet során indított 22 rakéta 
pótlását is.

A Lockheed-Martin Missile Systems 2004. augusztus 
12-én 33,9 millió USD értékű megrendelést kapott Hol
landiától Patriot PAC-3 földi rendszerek, ezen belül 
ELES továbbfejlesztett indítási elektronikai rendszerek 
és tűzvezető számítógépek (Fire Solution Computer) 
szállítására. A rakétákat később, 2005 elején rendelték 
meg.

2004. szeptember elején Japán kérést terjesztett az 
Egyesült Államok kormánya elé 20 Patriot PAC-3 rakéta, 
valamint az azokat kiszolgáló és azokhoz kapcsolódó be
rendezések szállításának engedélyezésére 79 millió USD 
értékben. Japán célja a meglévő Patriot rendszerek tovább
fejlesztésére irányuló koprodukciós tevékenység beindítása.
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A DT és az ОТ kísérletsorozatok
1. táblázat

Kísérlet jele Kísérlet napja Elfogás Megjegyzés
DT-1 1997. 09. 29. - Első kísérleti indítás, célkereső nélkül
DT-2 1997. 12. 15. - Második, növelt hatótávú indítás
SCF 1997. 03. 15. + Kockázatcsökkentő kísérlet,

rövid hatótávolságú ballisztikus rakéta elfogása
DT-3 1999. 09. 16. + Nagy tömegű vegyi robbanófejjel ellátott, 

rövid hatótávolságú rakéta elfogása
DT-5 2000. 02. 05. + Rövid hatótávolságú ballisztikus rakéta elfogása 

szűkívű csavarmanőverrel, 8 km távolból indítva
DT-7 2000. 07. 22. + Kis magasságú robotrepülőgép elfogása
EOR-A 2000. 07. 28. + Kis magasságú robotrepülőgép elfogása
DT-6 2000. 10. 14. PAC-3: + 

PAC-2: +, de 
megsemmisítés 
nem történt

Kettős szimultán indítás.
A PAC-3 megsemmisítette a taktikai ballisztikus rakétacélt.
A PAC-2 elfogta a repülőgépet szimuláló kisméretű dront, de 
hardverhibából kifolyólag nem semmisítette azt meg.
Nem rendszerhiba.

DT-8 2001.03. 31. PAC-3: + 
PAC-2: +

Az első többszörös szimultán elfogás és az eddigi legösszetettebb 
kísérlet két célrakéta és három elfogórakéta egyidejű repülésével.
Egy indítóállásról több másodperc időkülönbséggel indított két PAC-3 
rakéta közül az első sikeresen fogta el a Hera módosított visszatérő 
fejrészét, kiváltva a második önmegsemmisítését. Ugyanekkor a 
PAC-2 rakéta sikeresen fogott el egy Patriot célrakétát (PAAT)

DT-9 2001.07. 09. PAC-3: + 
PAC-3 -

A PAC-3 rakéta működésének ellenőrzése 
elektromágneses zavarás körülményei között. A két rakéta közül az 
egyik eltalálta a nagy távolságban alacsonyan repülő, radarzavaró 
jeleket kibocsátó távvezérelt QF-4 Phantom repülőgépet.
A másik rakéta a keresőfej és az adatfeldolgozó rész közötti 
adatátviteli busz hibája miatt célt tévesztett.

DT-10 2001. 10. 19. PAC-3: + 
PAC-2: +

A PAC-3 sikeresen fogta el az alacsony magasságban 
repülő BQM-74 robotrepülőgépet, a PAC-2 pedig egy alacsony 
észlelhetőségű repülőgépet szimuláló Raytheon MQM-107 dront.

OT-1 2002. 02. 16. 1.PAC-2: + 
1 PAC-2: -  
1 PAC-3: -

Egy PAC-3 indítása robotrepülőgépet szimuláló dron ellen, két PAC-2 
indítása egy QF-4 Phantom repülőgép és egy kisméretű robotrepülőgép 
ellen. Az egyetlen sikeres elfogást a PAC-2 rakéta hajtotta végre. A másik 
PAC-2 rakéta radarjában a közvetlenül megelőző nem egészen egy 
másodperces villamos ív akadályozta a kritikus célinformációk vételét.
A PAC-3 eredménytelensége a földi radarállomás hibájának 
következménye, amely helytelen céladatokkal látta el a rakétát.

OT-2 2002. 03. 21. 1 PAC-2: + 
1 PAC-3: + 
1 PAC-3: -

Két PAC-3 indítása Scud rakétát imitáló Hera ballisztikus rakéta 
ellen. Az egyik eltalálta a célt, a másik indítás sikertelen volt.
A PAC-2 eredményesen semmisítette meg az MQM-107 céldront.

OT-3 2002. 04. 25. 2 PAC-3: - A két rakétát két különböző cél ellen, egy ballisztikus rakétát 
szimuláló PAAT rakéta és egy Minuteman II második fokozatból és 
egy Pershing II visszatérő fejből összeállított Storm II ballisztikus 
célrakéta ellen indították. A kísérletet először részsikernek 
minősítették, az első PAC-3 elfogta a Patriot célrakétát, míg 
a második rakéta indítása sikertelen volt. Később a döntést 
felülbírálták és a kísérletet sikertelennek minősítették, mert 
a rakéta eltalálta ugyan a célt, de azt nem semmisítette meg.

A Lockheed-Martin 2005. január 31-én kapott 532 mil
lió USD értékű megrendelést 156 rakéta szállítására a 
már meglévő indítóállások korszerűsítési csomagjával és 
a kapcsolódó földi berendezésekkel, valamint a szüksé
ges tartalékegységekkel és alkatrészekkel együtt. A meg
rendelés 32 rakéta szállítását irányozza elő Hollandia és 
16-ét Japán részére az FMS (Foreign Military Sales = ka
tonai berendezések eladása külföldre) program kereté
ben, valamint az Amerikai Egyesült Államok Szárazföldi 
Erői eddigi 350 darabos beszerzési tervéből még hátralé
vő 108 rakéta szállítását.

Felhasznált irodalom

www.designation-systems.net/dusrm/m-104.html 
(Directory of US Military Rockets and Missiles) 
www.designation-systems.net/dusrm/app4/pac-3.html 
www.fas.org/spp/stanvars/program/patriot.htm 
www.cdi.org/missile-defense/tests-pac3.cfm 
FM44-100-2 Air Defense Artillery Reference Handbook,

Final Draft -  4 fejezet
(www.fas.org/spp/starwars/docops/fm44-100-2fd/chapter4.htm)

Villányi György

2005/5 HADITECHNIKA 37



Amerikai erőfeszítések nehéz felderítő mesterséges holdak 
orbitális pályán történő kiszolgálására

Az Agena rakétafokozat az amerikai 
űrprogram igáslovának számított há
rom évtizeden át, az 1980-as évek 
második felében történt nyugdíjazásá
ig. Nemcsak arra használták, hogy űr
eszközöket orbitális pályára juttasson, 
hanem arra is, hogy biztosítsa szá
mukra a működési energiát, a kommu
nikációs lehetőségeket és a stabilitást 
-  alacsony Föld körüli pályán. Az 
Agena számos, felderítési célokkal fel- 
bocsátott mesterséges holdat is ki
szolgált, azonban a jó használhatósá
ga ellenére megvoltak a maga korlátái. 
Az 1960-as évek közepén a felderítési 
kérdésekkel foglalkozó társaság úgy 
gondolta, szükségessé vált egy na
gyobb teljesítményű űreszköz kifej
lesztése a nagyméretű felderítő mű
holdak kiszolgálására.

1964-ben a Központi Hírszerző Hi
vatal (CIA) jó néhány tanulmány kidol
gozásának látott neki, mindenekelőtt a 
Corona felderítő mesterséges holdak 
modernizált változatához megfelelő 
hordozórakéta kifejlesztése és a gyár
tó kiválasztása céljából. Ez a program 
a Fulcrum kódnevet viselte, eredmé
nyeként kidolgozták egy nagy, 4500 
kg-os mesterséges hold terveit, miköz
ben abban az időben a Corona-holdak 
1600 kg-ot nyomtak. A CIA és a Nem
zeti Felderítési Hivatal (NRO) hamaro
san további nagy számú tanulmány el
készítéséhez fogott hozzá nagyméretű 
„kutató” felderítő mesterséges holdak 
megvalósításának szándékával.

A munkálatok eredményeként meg
született a döntés a KH-9 Hexagon ne
vű mesterséges hold megépítésére, 
amely igazi szörnyetegnek számított, 
sokkal nehezebb volt, mint bármely más 
akkoriban használt, embert nem szállító 
űreszköz. A Hexagon felbocsátása ér
dekében az Egyesült Államoknak ki kel
lett fejlesztenie különböző típusú rakéta
fokozatok egész sorozatát, melyek se
gítségével folyamatosan lehetett emelni 
a mesterséges hold pályamagasságát 
abban az esetben, ha az a légkörben túl 
alacsonyra süllyedt. Ezen rakétafokoza
tok egy része három évtized óta a mai 
napig alkalmazásban van. Különös mó
don az ezekre az űreszközökre vonat

kozó információkat már jó néhány éve 
nyilvánosságra hozták, mégsem keltet
tek nagy feltűnést.

Az igásló

Az 1960-as évek közepére az NRO 
seregnyi felderítő mesterséges holdat 
működtetett alacsony Föld körüli pá
lyán. Többek között a Corona és a 
Gambit fotó-felderítő műholdakat, va
lamint a „Vadászmenyét” típusokat a 
Program 102 részeként. A fotó-felderí
tő mesterséges holdak rendszerint 
nem dolgoztak tovább néhány hétnél. 
A legtöbb ilyen típusban volt egy kö
zös: a katonai mesterséges hold prog
ramjának igáslovát használták, az 
Agena D-t.

A Lochkheed Rakéta és Világűr Osz
tály valamikor az 1950-es évek közepe 
táján kezdett el dolgozni az Agena ki- 
fejlesztésén a WS-117L program ré
szeként. Ekkoriban nem hivatalosan a 
Hustler nevet viselte. Az Agena hordo
zórakéta bizonyította erejét és megbíz
hatóságát, ezért a NASA több ízben 
használta Gemini űrhajói esetében, űr
randevú gyakorlására. A légierő is al
kalmazta az Agenát a Midas -  rakéta
kísérletek észlelésére kifejlesztett -  
műholdjainak indítására. Az Agena A 
változatot hamarosan felváltotta az 
Agena B, melyet nem sokkal később 
követett a sokkal erősebb Agena D. Ez 
a típus igen nagy számban épült meg, 
és a legkülönbözőbb űreszközök ki
szolgálására használták fel.

Az Agena többcélú hordozórakéta 
volt. Második fokozatként szolgált a 
Thor és az Atlas rakéta csúcsán a 
hasznos teher világűrbe juttatására. 
Számos esetben stabilizálta az orbitá
lis pályán keringő mesterséges holdat, 
de képes volt azt működése időtar
tamára -  akkumulátorai vagy napele
mei segítségével energiával is ellátni. 
Egyes esetekben a műhold speciális 
feladatok ellátását is megkövetelte az 
Agenától, pl. a felderítést végző kame
ra ráirányítását a célpontra, olykor 
száz kilométereken keresztül, nagy 
precizitással és minimális elmozdulás

sal. Az Agena képes volt hajtóművét 
újraindítani, a NASA ezt a tulajdonsá
gát használta több Gemini-misszió al
kalmával az űrhajó pályájának nagy
mértékű megemelésére.

Azonban az Agena túl nagynak bizo
nyult ahhoz, hogy kizárólag a túlságo
san lesüllyedt szatellit pályájának meg
emelésére alkalmazzák. A Lockheed 
két módszert is kidolgozott az Agena is
mételt használatára, ezek a 
„Tolócsomag” (DMU) és a Másodlagos 
Meghajtási Rendszer (SPS) voltak. A 
DMU esetében szilárd hajtóanyagú ra
kétákat erősítettek az Agena alsó ré
szére. Az SPS két kis rakétahajtóműből 
állt, szintén az alsó részen elhelyezve,

1. áb ra : A z  e lső  K H -9  H exagon fe lde
rítő  m esterséges h o ld  várakoz ik  k ilövő
pad ján  a vandenberg i lég ie rő-tám asz
pon ton  1971-ben. A M űho ld  K ontro ll 
S zekció  (SC S) o rb itá lis  pá lyam ódosító  
fokozat jó l  lá tha tó  a hasznos terhet 
öve ző  e züstös  sz ínű  bu rko lóköpeny  
a la tt
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saját tartályából fogyasztotta a hajtó
anyagot. A DMU rendszert előszeretet
tel alkalmazták a Corona-repülések so
rán, míg az SPS rendszert inkább a 
KH-8  Gambit felderítő mesterséges 
hold küldetéseinél.

Az Agena jó teherbírású rakéta volt, 
de ahogy a mesterséges holdak mérete 
nőtt, úgy mutatkoztak meg méretbeli 
korlátái. Az egyik ilyen paraméter, mely 
korlátozta használhatóságát, 1,6 m-es 
átmérője volt, ezt az értéket pedig azért 
választották, mert pontosan illeszkedett 
a robbanófejeket szállító Atlas rakéta 
csúcsához. Amikor a nagyobb (3,2 m) 
átmérőjű Titan II rakéta használatba ke
rült, a karcsúbb Agena nem tudta ki
használni ezt a szélesebb átmérőt a 
több hajtóanyag szállítására. Más, ma
gasabb rakétafokozatok -  mint pl. a 
Martin’s Transtage and Genaral 
Dynamics által gyártott Centaur -  na
gyobb átmérőjűek voltak, mégsem felel
tek meg az alacsony Föld körüli pályán 
végrehajtandó feladatokhoz, melyeket 
az Agena kitűnően végrehajtott. Ezért a 
légierő tehát továbbra is az Agena D-t 
használta, meglévő korlátái ellenére.

Az Agena E

1966-67-re a Lockheed mérnökei kifej
lesztettek egy korszerűsített változatot 
a Titan III hordozórakétához, s Agena 
E néven hivatkoztak rá. A továbbfej
lesztett változat megőrizte elődje 1,6 
méteres átmérőjét, viszont meghosz- 
szabbították az orr-részét és továbbfej
lesztett navigációs irányító rendszerrel 
látták el. A legnagyobb változtatást 
azonban az Agena E meghajtási rend
szere jelentette. Többszörösen újrain
dítható rakétahajtóművel szerelték fel, 
valamint egy másodlagos „integrált” 
meghajtó-rendszerrel is, mely ugyan
azokból a tartályokból kapta az üzem
anyagot, mint a főhajtómű. Egyértel
műnek látszik, hogy az új meghajtási 
rendszer átvette volna a szerepét a 
DMU-nak, illetve az SPS-nek, leg
alábbis az orbitális manőverek során, 
az indítási időszakban nem.

Az Agena E-t minden bizonnyal több
célú hordozórakétaként kívánták hasz
nálni, második fokozatként és mester
séges holdak Föld körüli pályán történő

kiszolgálásához egyaránt. Ám ekkorra 
a CIA kifejlesztett egy új generációs 
mesterséges holdat a Corona felváltá
sára. Nem egyértelmű még, hogy a ku
tatások csak az új generációs felderítő 
mesterséges hold megvalósítását érin
tették-e a jól bevált Agena D alkalmazá
sával. Mindenesetre 1967-ben az 
Agena E megvalósításának tervét elve
tették egy teljesen új hordozórakéta ki- 
fejlesztésének érdekében, szintén a 
Lockheed vállalatot bízván meg.

Hajtóművek a Hexagon számára

1967-ben a Lockheed szerződést ka
pott egy új, a KH-9 Hexagon mester
séges holdat kiszolgáló és energiával 
ellátó orbitális egység kifejlesztésére. 
Az űreszköz feladata lett volna még 
emellett a szatellit pályájának időnkén
ti megemelése, amennyiben az a lég
köri fékező hatások miatt túlságosan 
alacsonyra süllyedne. Az űreszköz a 
Műhold Kontrol Szekció (SCS) nevet 
kapta. Átmérője 3,2 m volt, hossza pe
dig 2,6 m. Lehetővé tette a Titan hor
dozórakéta nagyobb átmérője adta 
előny maximális kihasználását. Két
szer szélesebb volt az Agena D-hez 
képest, és fele olyan hosszú.

Habár a légierő nyilvánosságra hoz
ta az SCS létezésére vonatkozó infor
mációkat, némely közölt speciális adat 
meglehetősen különösnek tűnik. Az 
SCS-hez felhasználták a törlésre ke
rült Agena E rakéta hidrazint használó 
integrált másodlagos meghajtórend
szerét. A hajtóanyagot nagyméretű 
(1,57 m), henger alakú tartályban tá
rolták, az űreszköz középső részén, 
feltöltve 1320 kg hajtóanyaggal.

Az űreszköz képes volt magasság- 
méréseket végezni a KH-9 számára, 
emellett pályaemelési és kiszolgálási 
feladatokat ellátni, a start közben 
azonban semmiféle teendő nem há
rult rá, hiszen a Titan IND hordozóra
kéta a két leváló gyorsítórakétájával 
elegendő tolóerőt tudott kifejteni a 
műhold orbitális pályára juttatásához. 
Azonban, a kezdeti elképzelésekkel 
ellentétben, az SCS nem volt igazán 
rakétafokozat, ezért az Agena D-t to
vábbra is használták olyan műholdak 
kiszolgálásához, melyeknek a felbo

csátásához szükség volt a kapacitá
sára. Nagyobb átmérője, hajtóanyag- 
tartálya és a felbocsátás közbeni 
szükségtelen szerepe miatt az SCS 
drámaian megnövelte a KH-9 orbitá
lis pályán tartózkodási idejét az 
Agena D fokozatot használó mester
séges holdakkal szemben. Habár az 
Agena D 1967-ben 221 napos kiszol
gálási időt tudott biztosítani a hozzá
kapcsolt, felderítési tevékenységet 
végző műhold számára, továbbá, egy 
jelentős átalakítást követően ez az 
idő elérte a 181 napot, az SCS már 
kezdetekkor elérte a 100 napos 
üzemidőt, végül pedig ezt feltornáz
ták 275 napra.

A KH-9 mesterséges hold elődeihez 
hasonlóan filmet visszaküldő mester
séges hold volt. Hagyományos filmre 
készítette el felvételeit, majd ezeket el
tárolta egy leválasztható kapszulába. 
Négy kapszulát hordozott a mestersé
ges égitest, bár alkalmanként egy ötö
diket is felszereltek rá jelentősebb tér
képészeti munkák elvégzése céljából. 
Amikor egy kapszula megtelt, levá
lasztották és az visszatért a Földre. Az 
SCS egység különböző szolgáltatáso
kat nyújtott a felderítő tevékenységet 
végző műhold számára (pl. a stabilitás 
és a kamerák energiával való ellátá
sa). Két hatalmas napelemszárnnyal 
szerelték fel, melyek az űreszköz vé
gén nyíltak ki. Azonban nem egyértel
mű, vajon maga az SCS volt felszerel
ve csillagtájolóval a nagy pontosságú 
helyzetbeállítások miatt, vagy ezt az 
eszközt a műholdra szerelték.

Az első KH-9 Hexagon felbocsátásá
ra „Mission 1201” névvel hivatkoztak és 
1971. június 15-én került sor rá, miután 
a mesterséges hold 211,1 x344,5 km-es 
orbitális pályára állt. A műholdat az 
SCS egység szolgálta ki, mely tisztán 
látható egy fényképen, ahol a rakéta 
még a kilövőállásban pihen. Az elkövet
kezendő 15 évben további 19 db KH-9- 
es mesterséges hold -  vagyis „Big Bird” 
(Nagy Madár) -  repült, ahogy a mérete 
alapján hivatkoztak rá. A felbocsátások
ra a kaliforniai Vandenberg Légibázisról 
került sor, a csendes-óceáni partoktól 
nem messze. Valamennyi felbocsátás, 
kivéve a legutolsót, sikeres volt. Az 
1986. április 18-án végrehajtott utolsó 
indítás katasztrofális véget ért, miután a 
Titan 34D rakéta közvetlenül a felbo
csátást követően felrobbant, és repe- 
szekkel szórta tele a kilövőállást.

A KH-9 a kezdetektől fogva sikeres 
volt, s a méltán lépett a Corona helyé
be, mint az NRO kutató műholdja. Ha
bár néhány technikai részlet az SCS- 
szel kapcsolatban továbbra sem nyilvá
nos, a használatára vonatkozó informá
ciók már igen. Sőt, az orbitális tevé
kenységére vonatkozó ismeretek a nyil-
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vánosság számára is elérhetők, várván 
a független szakértők elemzését.

Általánosságban elmondható, hogy 
a felderítő mesterséges holdak kétféle 
módon üzemeltek. A Corona mester
séges hold pályáját nem változtatták, 
mindössze annyit tettek, hogy amikor 
a műhold alacsonyabbra került a lég
köri fékezőhatások miatt, akkor pálya
magasságát megemelték. Más műhol
dak hajtóműveiket használva alacso
nyabbra ereszkedtek, hogy nagy fel
bontású képeket készíthessenek, az
tán megemelték pályamagasságukat, 
mielőtt a légkörbe lépve elégtek volna. 
Az eddigiekből úgy tűnik, a KH-9 a 
Coronához hasonlóan működött el
sődlegesen, pályamagassága folya
matosan csökkent, s az SCS időnként 
magasabb orbitális pályára emelte.

A 19 sikeres KH-9 mesterséges hold
ra vonatkozó élettartam-elemzés alap
ján arra lehet következtetni, hogy két
vagy többfajta használata is volt az 
SCS-nek, melyek kiaknázták megnö
vekedett hajtóműkapacitását és az eset
leges egyéb változtatásokat. Az első hat 
küldetés élettartama 40-től 91 napig ter
jedt. A hetedik repülésnél ezt meghosz- 
szabbították 123 napra, az elkövetke
zendő küldetéseknél pedig kiterjesztet
ték 109-ről 158 nap-ra, ez pedig már egy 
továbbfejlesztett SCS-t igényelt. A tizen
harmadik repülésnél az élettartam már 
179 nap volt, a tizennyolcadik repülés 
során pedig sikerült felállítani a 275 na
pos rekordot. A később nyilvánosságra 
hozott információk szerint az SCS való
színűleg a hajtóanyagtartályának meg
növelése, és egyéb kiegészítő berende
zések installálása révén tudta elérni ezt 
a hosszabb élettartamot.

1979-ben az egyik ipari folyóirat, az 
Aerospace Daily számolt be róla, hogy 
a Lockheed felajánlotta a NASA-nak, 
használja az általa kifejlesztett SCS-t 
a Felsőlégkört Kutató Mesterséges 
Hold (UARS) kiszolgálására. A cikk 
szerint a Lockheed 1978-ra már há
rom különböző SCS-t fejlesztett ki, és 
a vállalat éppen akkoriban kezdett 
újabb fejlesztéshez, nagyobb üzem
anyagtartályt szerettek volna beépíteni 
az űrrepülőgépes küldetésekhez iga
zodva. 12 fő egysége közül három 
vagy annál is több minden nehézség 
nélkül használható volt másodlagos 
hasznos teherként, illetve, ha a hajtó
anyag-mennyiség megengedte, a To
lóerő Kontrol Blokk egyes elemei szin
tén felhasználhatók voltak.

Az SCS-től az SSB-ig

Miután a KH-9 már évek óta sikeresen 
működött, az INRO kezdeményezte 
egy újabb, a KH-11 Kennan kódnevű

nagyméretű felderítő mesterséges 
hold megépítését. A nyilvánosságra 
hozott dokumentumok, valamint a
2000. évre vonatkozó kongresszusi je
lentés szerint a KH-11 elektrooptikai 
térképező műhold 1976-ban kezdte 
meg szolgálatát. E mesterséges hold 
utódai jelenleg is működnek.

A KH-11 ugyanazzal a Titan III raké
tával startolt mint a KH-9, és nagyjá
ból ugyanakkora is volt. Kiegészítette

a korábbi mesterséges hold tevékeny
ségét, de igazából nem váltotta fel 
hosszú éveken keresztül. A KH-9-cel 
szemben, mely az exponált filmet egy 
kapszula belsejében továbbította a 
Földre, a KH-11 elektrooptikai rend
szert használt a felvételek közvetlen -  
vagy egy átjátszó műhold közbeiktatá
sával történő -  Földre sugárzására. 
Mivel filmet nem igényelt, sokkal to
vább tartózkodhatott orbitális pályán -
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A jövő hadihajói -  a VISBY korvettek

A felvételek a VISBY gyári próbaútjain készültek
Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 12. oldalon. A szerk. Fotók a szerző gyűjteményéből
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A Puma helikoptercsalád

1. ábra: A román MEDEVAC változat Szolnokon

\  'J l ’ ja ja jM  1'ШШШШ
- Л  Ш ш Л

4. ábra: A román normál Puma-változat 
Szentkirályszabadján, 2002. szeptember 9.

5. ábra. A román MEDEVAC változat oldalról

2-3. ábra: Az öböl-háborús Coquar és pilótái a Párizs/Le 
Bourget-i bemutatón 2002 júniusában

6. ábra: A holland Super Puma 2000. szeptember 9-én 
Szentkirályszabadján

Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 30. oldalon. A szerk. Fotók: Baranyai László
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Kecskeméti sárkányfészek

4.

Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 62. oldalon. A szerk.

7.

1. ábra: RAF Hawk T-1A kiképzőgép Kecskeméten 
1992 augusztusában
2. ábra: Az Ample Trade gyakorlat F-4F Phantom II gépei 
Kecskeméten 2003 májusában
3. ábra: A francia légierő Mirage F-1CT gépe 2002 októberé
ben Kecskeméten
4. ábra: F/A-18C és MÍG-21M gépek Taszáron 
2000. május 5-én
5-6. ábra: A Légi Nemzeti Gárda ohiói F-16C és F-16D 
gépei 2001 szeptemberében
7. ábra: A RAF Hawk T-1A gépe a Magyar Héja gyakorlaton 
2002 szeptemberében Kecskeméten

Fotók: Baranyai László
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Látogatás a koreai háború múzeumában

1. ábra: Egy MiG-15 vadászgép eredeti színekben 4. ábra: Az alaptípusként szolgáló GAZ-51 teherautó

3. ábra: Egy csatatérrészlet a diorámában

Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 77. oldalon. A szerk. Fotók: a szerző gyűjteményéből
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MH 86 alakulat Szolnokon

Mi-24 harci helikopterek és AN-26 gépek a szolnoki bázison 2004. szeptember 3-án Fotók: Baranyai László
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A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata VII. rész

Repülőgép-vezető (pilóta) nyári hajózóöltözetben (1944-1945) 
Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 69. oldalon. A szerk.

Repülő katona, földi kiszolgáló személyzet (1941-1942)
Grafika: Hadnagy Róbert
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5. ábra: A Lockheed 1993-as tervezete az űrállomás kiszolgálására, mely az átalakí
tott BUS 1 pályamódosító fokozatot használta fel

háromtól maximum öt évig, szemben a 
KH-9 rekordnak számító 275 napjá
val. Ráadásul magasabb Föld körüli 
pályán tevékenykedett, ezért nem kel
lett elviselnie a földi légkör fékező ha
tását mint a KH-9-nek. így bár a két 
mesterséges hold azonos mennyiségű 
hajtóanyaggal rendelkezett kiszolgáló 
rakétafokozata révén, mégis jelentő
sen különbözött élettartamuk.

Azonban volt egy igen jelentős kü
lönbség a kétféle szatellit működésé
ben. A KH-9 Hexagon horizontálisan 
volt tájolva, orrával a repülési irányba 
mutatva az SCS hajtóművek a műhold 
hátsó felén voltak. A KH-11 Kennan 
ezzel szemben a Föld felé nézett, ra
kétahajtóművei pedig felfelé. Az orbi- 
tális pálya megemelése és a két mű
hold megfelelő helyzetbe állítása 
ezért nyilvánvalóan eltérő megoldás
sal történt.

Az 1980-as években a Lockheed Űr
rendszerek Osztálya tanulmányban 
körvonalazta a Műhold Kiszolgáló 
Busz (SSB) tervezetet, egyértelműen 
a KH-9 mesterséges holdnál alkalma
zott SCS rendszer továbbfejlesztése
ként. Mérnöki zsargonban a „busz” ki
szolgáló-berendezést jelent, energia-, 
adatszolgáltatás vagy egyéb szem
pontból. A Lockheed az említett és 
nyilvánosságra hozott tanulmányt a 
Stratégiai Védelmi Kezdeményezés 
Hivatala számára készítette, mely ak
koriban éppen az alacsony Föld körüli 
pályáról megoldható rakétavédelem

mel foglalkozott. Feltételezhetően az 
SSB hatalmas kémiai lézerek vagy 
más, a ballisztikus rakéták repülés 
közbeni megsemmisítése céljából 
megalkotott rendszerek kiszolgálását 
végezte volna.

A Lockheed-tanulmány részletes 
technikai információval szolgál az -  
egyes állítások szerint már repült -  
SSB felépítéséről. Az, hogy a SSB uni
verzális változata a KH-9 Hexagon 
későbbi típusait és a KH-11 Kennan 
kiszolgálását egyaránt végezte, vagy 
csak a KH-11-ét egyedül, ma még 
nem egyértelmű. Az is elképzelhető, 
hogy a Műhold Kiszolgáló Busz pusz
tán egy elnevezés volt a külső biztosí
tást adó eszköz számára, miközben a 
ténylegesen használt eszköz az SCS 
alapján működött.

A tanulmány szerint az SSB tartal
mazott egy műszeres szekciót, vala
mint egy Orbitális Pályamódosí- 
tó/Tolóerő Kontrol Blokk részt. Hason
lóan az SCS-hez, 3,2 m átmérőjű és
2,6 m magas volt, hengerpalást alakot 
formált és alumíniumburkolattal látták 
el. Körülbelül 1633 kg-ot nyomott, be
leértve a hajtóanyagot. Az Orbitális 
Pályamódosító/Tolóerő Kontrol Blokk 
12 rekeszt tartalmazott a hasznos te
her számára, ezek a rekeszek további 
műszereket, illetve élettartam-kiter- 
jesztő eszközöket foglalhattak maguk
ba. A műszeres szekció szintén 12 re
keszből állt, ezek mindegyike 249,5 kg 
berendezést szállíthatott, külön tálcák

6. ábra: Az Agena fokozat. Energiát, 
stabilitást, ellenőrző funkciókat és 
meghajtást biztosított az alacsony ma
gasságban üzemelő felderítő mester
séges holdak számára majdnem há
rom évtizeden át. A képen az Agena A 
változat a Midas rakétaindítást figyelő 
mesterséges holddal összekapcsolva 
látható

ra szerelve. Valamennyi rekeszt elér
hetővé tették külső ajtón keresztül.

Az űreszköz közepén kapott helyet 
az 1,9 m átmérőjű, hidrazint tartalma
zó hajtóanyagtartály -  a nagyobb vál
tozata annak a tartálynak, amit a Lock
heed 1978-ban kezdett kifejleszteni. 
Az orbitális pályát beállító rendszer 
egyfázisú hajtóműve specifikus, 230 
másodperces impulzus kiadására volt 
képes, 145-230 pond tolóerő leadása 
mellett. A hajtóműnek 85:1 karakte
risztikájú fúvókája volt. Az űreszköz 
3311,3 kg hidrazint vitt magával. A To
lóerő Kontrol Blokkba 116 fúvókát épí
tettek be, ezek négyesével közösen 
használták a hajtóanyagot az orbitális 
pálya beállításához. Az űreszközzel 
további, akár 453,6 kg hidrazin is szál
lítható volt, s valószínűnek tűnik, hogy 
ezt ki is használták a különböző külde
tések során.

Az SSB két beépíthető napelemet 
hordozott, egyenként 11 panellel, 
együttes effektiv felszínük 52,4 négy
zetméter volt. Mindösszesen 600 watt 
teljesítményt szolgáltattak, ebből az
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SSB 270 wattot igényelt, a többi meg
maradt a hasznos teher számára. A 
csúcsteljesítmény 2 kilowatt volt, eb
ben az esetben mindkét napelemszár
nyat közvetlenül a Nap irányába kellett 
fordítani.

A tanulmány megemlíti, hogy „bizo
nyos módosítások végrehajtása szük
séges az SSB űrrepülőgépnél (Space 
Shuttle) történő használatához, a kilö
véshez és a befogáshoz, a változtatá
sokat pedig az alapkiépítés tervéből 
kiindulva kell eszközölni” -  ez pedig 
azt jelenti, hogy egy bizonyos időszak
ban az SSB nem állt készen űrrepülő- 
gépes használatra. Fő napelemszár
nyai nem voltak becsukhatok, ha tehát 
űrrepülőgéppel kívánták befogni a 
mesterséges holdat, akkor a szándék
tól függően, le kellett választani a nap
elemeket, vagy ki kellett őket cserélni.

A Challenger tragédiáját követően az 
NRO többé már nem kívánta megfele
lően átalakított felderítő mesterséges 
holdjait űrrepülőgépek fedélzetén a vi
lágűrbe juttatni. A Haditengerészeti Ku
tató Laboratórium kifejlesztett egy ra
kétafokozatot a felderítő mesterséges 
holdak számára. Ezek feladata az űrre
pülőgép alacsony orbitális pályájáról a 
mesterséges hold magasabb pályára 
juttatása volt, a tervet azonban töröl
ték. Valószínűnek tűnik, hogy a Műhold 
Kiszolgáló Busz űrrepülőgépes hasz
nálatra előirányzott költségvetése is 
megkurtításra került ekkoriban.

A BUS 1

1993 novemberében a Lockheed nyil
vánosságra hozta egy újabb nagymé
retű műhold kiszolgáló- és meghajtó
fokozat létezésére vonatkozó informá
cióit. A vállalat kifejlesztett egy BUS 1 
névvel hivatkozott berendezést az ak
koriban Alpha névvel emlegetett űrál
lomás számára. A társaság dokumen
tációjában az űreszköz neve mindvé
gig folyamatos nagybetűvel szerepel, 
habár a név nem volt rövidítés. A Lock
heed mérnökei által elkészített és a 
NASA-hoz elküldött dokumentumban 
a következő kijelentés olvasható: „A 
BUS 1 többféleképpen használható 
űreszköz alacsony Föld körüli pályán 
való üzemeltetésre. Elődei már több 
mint húsz éve látnak el kormányzati 
feladatokat.”

A KH-9 Hexagon mesterséges hold 
1971-ben kezdte meg működését a 
maga SCS kiszolgáló egységével, és 
1986-ban vonták ki a forgalomból. A 
KH-11-es különböző típusai 17 éven 
át voltak szolgálatban. Mivel sem a 
KH-11, sem a KH-9 szolgálati ideje 
1993-ra nem érte el a húsz évet, a 
Lockheed-tanulmány arra enged kö-

7. ábra: Egy további illusztráció az SSB-ről láthatóvá teszi a terjedelmes központi 
hajtóanyagtartályt, valamint a köré épített rekeszeket. A rajz egy 1980-as évek köze
pén nyilvánosságra hozott dokumentumban szerepel, és egyben azt is bemutatja, a 
Lockheed miként tájékoztatta potenciális üzleti partnereit a vállalat képességeiről 
ilyen jellegű űrszerkezetek megépítése terén

©  ORBIT ADJUST VALVE SHIELD AND HEATER

©  MULTILAYER INSULATION BLANKETS AND 
ELECTRICAL HEATERS ON ORBIT ADJUST 
PROPELLANT TANK

0 ALUMINIZED TEFLON ON 9 OF 12 EQUIPMENT SECTION 
EXTERNAL DOORS

©  PLUME IMPINGEMENT SHIELDS FOR REACTION 
CONTROL THRUSTERS

©  BARE ALUMINUM/BLACK POLYURETHANE PAINT

©  WHITE POLYURETHANE PAINT ON AREAS OF SSB 
OUTER SURFACES

0 HEATERS ON SECONDARY BATTERIES

8. ábra: A Lockheed-tervezte Műhold Kiszolgáló Busz alacsony Föld körüli pályán 
keringő műholdak kiszolgálására az 1980-as évekből. Az SSB teljesen nyilvánvalóan 
a KH-9-hez megépített Műhold Kontroll Szekció továbbfejleszteti változata. Elképzel
hető, hogy a KH-11 Kennan felderítő mesterséges hold számára is használták 
meghajtóegységként.
1. orbitális védőpajzs és fűtőberendezés: 2. többrétegű szigetelőtakaró és elektro
mos fűtőberendezések a hajtóanyagtartály körül; 3. alumíniumozott teflonbevonat a 
12 műszeres rekesz közül 9-en; 4. hővédő elemek pályabeállító hajtóművekhez; 5. 
alumínium/fekete poliuretán festés; 6. fehér poliuretán festés az SSB külső felszínén; 
7. a tartalék elemek fűtési rendszere

vetkeztetni, hogy a BUS 1 valójában 
az 1971-es SCS, illetőleg az 1980-as 
évek SSB egységeinek továbbfejlesz

tett változata. Egyértelműen azonos 
volt jó néhány fizikai paraméter, továb
bá kétségtelen tény, valamennyi be-
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rendezés alacsony Föld körüli pályán 
keringő űreszközöket szolgált ki. Igen 
valószínűnek tűnik, hogy a BUS 1 va
lójában egy módosított változata volt 
az eredetileg a Titan IV hordozóraké
tához kifejlesztett Műhold Kiszolgáló 
Busznak, és a KH-11 műhold tovább
fejlesztett változatát szolgálta ki, 
ahogy gyakran hivatkoznak rá, az 
Advanced KH-11 -et.

A Lockheed-tanulmány arról is be
számol, hogy a BUS 1 megbízhatósá
gi mutatója három év alatt elérte a 
0,945-ös értéket; a tervezett élettarta
ma öt év volt. A BUS 1 a következő 
szolgáltatásokat nyújtotta: irányítás, 
navigáció és kontroll, meghajtás, 
elektromos energia, adattárolás és 
elemzés, adatkezelés, szerkezeti és 
mechanikai elemek, hőkontroll, mikro- 
meteor és űrszemét elleni védelem, 
kommunikáció és biztonsági mód. 
Egyaránt pályára lehetett állítani az űr
repülőgéppel és a Titan IV-es rakétá
val, azonban nem rendelkezett az űr
repülőgépek számára előírt valameny- 
nyi biztonsági követelménnyel, jelez
vén, hogy igazából sohasem repült az 
űrsikló fedélzetén.

A Lockheedtől származó adatok sze
rint a BUS 1 átmérője 4 méter volt, 
hossza 2,7m ezek az értékek pedig 
mindkét dimenzióban felülmúlják a ko
rábbi SSB paramétereit. Habár kivitele
zésében hasonló volt a korábbi szerke
zetekhez, beleértve a 12 rekeszből álló 
tárolókat mindkét alegységén, számos 
különböző berendezést is tartalmazott.

Talán a legnagyobb különbség az 
SSB és a BUS 1 között az utóbbi hajtó
anyagának mennyisége és típusa volt.

A BUS 1 5261,8 kg nitrogén-tetraoxidot 
és monometil-hidrazint használt hajtó
anyagként. Ez jelentős különbség volt 
a SSB meghajtásához képest, de még 
fontosabb, hogy az SSB egyetlen eset
ben sem használt nitrogén-tetraoxidot. 
Továbbá az SSB egyetlen nagy hajtó
anyagtartályával szemben a BUS 1 jó 
néhány tartályt szállított. A helyzetbeál
lító rendszert teljes egészében a BUS 
1-re szerelték, négy nyomás alá he
lyezhető gyűrűből állt, hat tartályból 
kapta a hajtóanyagot a 6 pár 12 pon- 
dos tolóerőt és a 2 darab 200 pondos 
tolóerőt szolgáltató pályamódosító haj
tómű.

A tanulmányban a két pályamódosító 
hajtóműre vonatkozó információ az űr
állomáshoz tervezett verzió kapcsán 
kerül megemlítésre, és nem az aktuáli
san működő űreszközre vonatkozik. 
Azonban a Lockheed egyik fotóján az 
éppen összeszerelés alatt álló BUS 1 
konstrukción jól látható az űreszköz vé
géhez közel felszerelt két rakétafúvóka 
-  azonos szögben beállítva - ,  éppen
séggel nem az űrállomáshoz megépít
ve. Feltételezhetően az űreszköz másik 
oldalán is felszereltek ilyen fúvókapárt. 
Ezzel szemben az űrállomáshoz terve
zett BUS 1 a fúvókapárt a hátsó rész 
közepére szerelve viselte volna.

A BUS 1 -et kilencszintű giroszkópos 
tájolórendszerrel szerelték fel a ma
gassági helyzetbeállítás céljából, ezek 
közül négy tartalékként szolgált. Há
rom periodikusan működő, nagy látó
szögű csillagérzékelő folyamatosan 
frissítette az űreszköz helyzetére vo
natkozó adatokat, a csillagérzékelés 
pontossága öt szögmásodpercnél is

kisebb volt. A BUS 1-et felszerelték 
még helyzetbeállító tartalékrendszer
rel is, mely mindössze egy csatornát 
használt, GPS-vevővel rendelkezett, 
és a szükséges algoritmusokat a földi 
központokban futtatták.

Van azonban némi kétség, hogy a 
BUS 1-et valóban létező titkos felderítő 
mesterséges holdak berendezéseiből 
alakíttották ki. Ám azt, hogy hogyan és 
miért ezeket a berendezéseket változ
tatták meg, továbbra is homály fedi.

A csendes igásló

Az Agena hordozórakéta szolgált az 
amerikai katonai űrprogram igáslova- 
ként majdnem két évtizeden át, és 
ezen időszak alatt 350 startot hajtottak 
végre vele. Amikor végül az 1980-as 
évek végén nyugdíjazták, gyorsan fe
ledésbe került, habár a katonaság 
számára igen jó szolgálatot tett. Ekkor 
hallgatag utóda szolgálatának már 
második évtizedét kezdte meg. Habár 
a Műhold Kontrol Szekció napjainkban 
való alkalmazása továbbra is ismeret
len, az elmondható, az Egyesült Álla
mok minden bizonnyal továbbra is al
kalmaz a korábbiakkal megegyező 
mesterséges holdakat ezekkel a köny- 
nyű orbitális meghajtóegységekkel 
együtt. Igen valószínűnek tűnik, hogy 
az új igásló sokkal hosszabb élettar
tammal rendelkezik, mint korábban a 
nagy becsben álló Agena.

Dwayne A. Day a Spaceflight
2004. júliusi számában megjelent 

cikke alapján fordította: Aranyi László

IKECSKEMÉT
HELYŐRSÉG
TÖRTÉNETE

Kenyeres Dénes

Kecskemét helyőrség története (1848-2004)
A szerző átfogó, összefoglaló művet írt a Kecskemét városában állomásozó 
helyőrségekről és az érintett alakulatokról. 1848-tól előbb magyar királyi, 
majd honvéd, majd császári gyalogos és lovas alakulatok állomásoztak a 
helyőrségben. Az alföldi tájegység miatt mindig szerepeltek huszár és 
fogatolt csapatok. Ismertetésre kerül az 1867-1914 közti időszak, az első 
világháború, az 1918-19-es forradalmak, majd 1919-1945 közötti korszak.
A szerző tárgyalja a kecskeméti honvédek részvételét a második 
világháborúban és a repülőalakulatok felállítását 1936-1944 között.
A háború utáni időszak az 1945-1949, majd 1950-1956 közötti fejezetre 
oszlik. Egyaránt szerepel a szárazföldi erők és repülőcsapatok működése 
1956-ban és 1957-2004 között. Végül a Kecskeméten települt egyéb 
katonai szervezetek rövid bemutatása következik.

A szerző magánkiadása, Kecskemét, 2004.
544 oldal, 291 fotó
Vásárolható: Kecskeméti szaküzletekben vagy a szerzőtől 3800 Ft-os 
áron. Telefon: 06/76-323-175
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Hazai tükör

Tudományos űrkonferencia Kecskeméten

2005. június 1-jén az MN Kecskeméti Repülőkórházban 
„Az emberes űrrepülés egyes orvosbiológiai problémái” 
címmel rendeztek tudományos konferenciát a szov
jet-magyar közös űrrepülés negyedszázados jubileuma 
alkalmából.

Kísérletek a Szaljut-6 űrállomáson

Huszonöt évvel ezelőtt startolt a Szojuz-36 fedélzetén 
Valerij Kubaszov űrhajóparancsnok és a magyar 
Farkas Bertalan repülő százados, kutató-űrhajós. A 
felkészített űrhajósok 1980. május 16-án érkeztek meg 
a bajkonuri űrrepülőtérre, ahol megkapták az utolsó 
ismereteket és a nélkülözhetetlen gyakorlati tud
nivalókat az űrutazáshoz. Közvetlen közelről is
merkedtek az űrhajóval. Ott dőlt el, hogy a magyar űr
hajósjelöltek közül Farkas Bertalan fog repülni az 
űrbe.

A várva várt startra 1980. május 26-án került sor. Az 
űrpáros űrhajója két nap múlva, május 28-án kapcso
lódott össze a Szaljut-6  űrállomással. Az űrállomás 
kéttagú személyzete, Rjumin és Popov egy héten ke
resztül együtt dolgozott Kubaszovval és Farkassal. A 
magyar űrhajós a hazai kutatólaboratóriumokban kifej
lesztett eszközöket felhasználva folytatott több kísérle
tet az űrállomáson. Ő tesztelte először a Központi Fi
zikai Kutató Intézet (KFKI) kollektívája által készített, 
az űrhajósokat érő kozmikus sugárzást mérő korszerű 
berendezést, a Pillét. Később a műszert (berendezést) 
más űrrepülések során, a Mir és a Szojuz űrállomá
son, valamint az amerikai űrrepülőgép fedélzetén is 
használták.

A szintén hazai fejlesztésű Balaton fedőnevű műszer
rel az asztronauták információfeldolgozó és szellemi 
munkavégző képességét, illetve emocionális feszültsé- 
gi szintjét ellenőrizték a tudósok. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia mikrobiológiai kutatócsoportjának fedél
zeti kísérleti berendezésével az interferonképződést ta
nulmányozták az asztronauták fehérvérsejt-kultúráiban. 
Egy készülék pedig az űrhajósok anyagcsere-folyama
tait vizsgálta.

Az MN élelmezési szolgálata konzervipari technológiai 
és mikrobiológiai sterilitási kísérletek céljából állított ösz- 
sze ételkészítményeket (konzerveket). A tudományos 
munka alapvető részét képezte ezenfelül a kristályszer
kezetek és fémötvözetek elemzése, eltérő fajsúlyú fém
mel különböző hevítési körülmények közötti keveredések 
elemzése, vizsgálata.

A Szojuz-36 űrhajó személyzete az űrállomáson sike
resen teljesítette tudományos megfigyeléseit, végrehaj
totta az előírt kísérleteket. Ezt követően átszállva a 
Szojuz-35 űrhajóra megkezdték a visszatérést a Földre. 
A szovjet-magyar űrpáros 1980. június 3-án érkezett 
vissza az űrhajó leszállóegységével.

1. ábra: Farkas Bertalan
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5. ábra: Grigorjev, dr. Szabó József nyá. vőrgy., Kubaszov, 
dr. Both Előd és dr. Grósz Andor a szünetben

Űrkonferencia Kecskeméten

Az 1997-ben alakult Magyar Repülő- és Űrorvosi Társa
ság, valamint a Szegedi Tudományegyetem Általános 
Orvosi Kara Repülő- és Űrorvosi Tanszék kezdeménye
zésére és szervezésében került sor a tudományos konfe
renciára. A tudományos ülésre meghívtak számos külföl
di és hazai tudóst és űrhajóst is. Az ülés kezdete előtt el
ismeréseket adtak át az arra érdemeseknek. Oklevelet 
kapott Oleg G. Gazenko és Anatolij I. Grigorjev profesz- 
szor, Merényi Scholtz Gusztáv-díjat dr. Melles Imre. Ezt a 
díjat 2005 előtt megkapta dr. Hardicsay Gábor (1995), 
prof. dr. Hideg János (1997), dr. Uzonyi György (1999), 
dr. Csengery Attila (2003).

3. ábra: Farkas Bertalan előadást tart. Középen 
dr. Pozsgay Attila o. ezredes, a Repülőkórház volt pk.-a és 

prof. dr. Grósz Andor o. ezredes, a kórház újonnan kineve
zett parancsnoka

A tanácskozást dr. Szécsi Gábor Kecskemét Megyei 
Jogú Város polgármestere köszöntötte, aki kiemelte a tu
domány és a tudományos munka fontosságát. Nagyra ér
tékelte a negyedszázada történt űrutazást, és sok sikert 
kívánt a tudományos munkához és a tanácskozáshoz.

Ember a világűrben

Prof. dr. Oleg G. Gazenko akadémikus, a moszkvai 
Orvosbiológiai Problémák Intézetének korábbi igazgatója 
„Az űrbiológiai és űrorvostani történetének egyes fejezetei” 
címen tartott igen érdekes és nagysikerű előadást. A pro
fesszor történelmi folyamatban vezette le az emberiség fej
lődési szakaszait a repülés megálmodásától kezdve a 
megvalósulásig. Mitológia, legenda, filozófia, technológia 
mind-mind hatással volt a tudományos fejlődésre. Fantázia 
alapján kezdődött a kísérletezés, majd a levegő meghódí
tása. Az emberiség a görögök óta álmodozik a repülésről. 
A legenda szerint a viaszragasztással készült szárnyas kí
sérletek tragédiával végződtek. A kísérletezők keselyűk és 
sasok szárnyait (tolláit) használták fel. A filozófusok is eze
ket használták fel írásaik illusztrálásában. Licián 170 körül 
írt először a repülésről. Ő volt az első ember, aki megpró
bálta körülírni a kozmikus űrrepülést. A középkorban Kep
ler is foglalkozott ezzel a témával és a holdutazással.

Jules Verne regényíró kora kitűnő tudósainak ismeret- 
anyagát használta fel Utazás a Holdba című fantasztikus 
regényéhez. Az akadémikus előadásában elmondta, 
hogy a francia szerző korának kezdetleges tudományos 
ismereteihez képest jól körülírta azt, ami közel száz évvel 
később valóra vált. Ciolkovszkij lett az űrhajózás atyja.

4. ábra: A kép jobb oldalán Kubaszov, Farkas Bertalan és 
Loren Acton űrhajós
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Irány a Mars

7. ábra : Ism é t ta lá lkoztak: G rigo rjev  akadém ikus és Farkas  
Berta lan. A há tté rben dr. S zabó Jó zse f nyá. vőrgy

8. áb ra : Fa rkas B erta lan dedikál. M e lle tte  prof. dr. O/eg 
G azenko akadém ikus és H ideg Ján os  o. vőrngy.

1883-ban végezte az első biológiai kísérleteket az űruta
zásról állatok vonatkozásában. Az emberi repülés törté
nete az űrrepüléshez vezetett.

Az 1950-es években rendkívül felgyorsultak a kísérle
tek az emberi űrrepülés érdekében. Az Amerikai Egyesült 
Államokban rakétakísérleteket végeztek. A Szovjetunió
ban kutyákkal kísérleteztek. Az 1957 őszén fellőtt Lajka 
kutya csak 9 órát bírt ki, a kabin hőszabályzó rendszere 
elromlott, így az állat elpusztult. Az akadémikus elmond
ta, hogy felgyorsultak az 1950-es évtized végén az em
beri űrrepülés előkészületei. A Szovjetunió élenjárt akkor 
az űrkutatásban. 1961. április 12-én Jurij Gagarin őrnagy 
(1934-1968) személyében először járt ember a világűr
ben. Az utazás (repülés) 108 percet vett csak igénybe, de 
világtörténelmi jelentőségű volt.

Prof. Anatolij I. Grigorjev akadémikus, a moszkvai 
Orvosbiológiai Problémák Intézetének az igazgatója A 
hosszú távú űrrepülések orvosi kérdései, különös tekintet
tel a Mars-expedícióra címmel tartott nagy érdeklődés mel
lett előadást. Az elmúlt negyven évben több expedíció is 
megvalósult. Grigorjev kiemelte a kiválogatás, felkészítés 
fontosságát. A pszichológiai felkészítés is kiemelt figyelmet 
kapott. Az űrhajós családjával való kapcsolata, az egész
ségi problémák megoldása nagyon fontos kérdés. Az űr
hajósok többféle kísérletet végeztek: a mikrobiológiai kör
nyezet vizsgálata, a sugárkörnyezet figyelése, értékelése, 
a mikroatmoszféra kémiai összetételének vizsgálata.

Ezt követően az igazgató kitért arra, hogy a Hold után a 
Mars meghódítása következhet. Véleménye szerint belát
ható időn belül eljuthatunk a vörös bolygóra. Politikai dön
tést követően tíz év múlva indulhat a Mars-expedíció, mely
ben 4-7 ember fog majd dolgozni éveken keresztül. Hiszen 
csak az odaút is több mint egy évet vesz igénybe. Az űrál
lomáson rengeteg tudományos eszközt, berendezést kell 
felhasználni, elhelyezni. Grigorjev számításai szerint űrha
jósonként 10 tonna vízre lesz majd szükség. A személyzet 
egyik tagjának feltétlenül orvosi végzettséggel kell rendel
keznie. Speciális sugárvédelmi berendezéseket kell addig 
még kifejleszteni és elhelyezni az űrállomáson ahhoz, hogy 
megvédhessék a kozmosz földi vándorait. Természetesen 
az indulásig még sok problémát le kell küzdeniük a fejlesz
tőmérnököknek. Fontos szerepet kap majd az ember-gép 
rendszer irányítása, az összekapcsolást segítő elemek 
megalkotása. Sok orvosi feladat is megoldásra vár még. 
Valamennyire bonyolítja a helyzetet az is, hogy nemzetközi 
legénység fog az űrállomáson dolgozni. Évek óta folynak a 
kísérletek egészségügyi, orvosi, szakmai szempontok fi
gyelembevételével és az ekvipázsok felkészítése.

Sajnos dr. Magyari Béla nyá. ezredes, kiképzett űrha
jós nem tudott részt venni a tudományos tanácskozáson. 
Farkas Bertalan nyá. dandártábornok, űrhajós röviden 
felvázolta a hallgatóság előtt űrutazásuk eredményeit. 
1977 májusában érkeztek Kecskemétre a ROVKI-ba. A 
nyolcfős keretet rövid idő múlva négyfősre (Farkas Berta-

10. áb ra : „Az űrrepü lés  d icsőü lése ”  c ím ű  a lko tás  a R epü lő 
kó rház  au lá jában
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lan, Magyari Béla, Elek László és Buczkó Imre) szűkítet
ték. 1978 márciusban utazott ki a két magyar űrhajósje
lölt a Moszkva melletti Csillagvárosba, ahol Beregovoj al
tábornagy, az Űrhajós Kiképző Központ parancsnoka fo
gadta őket. Március 16-án kezdődött a kiképzés. Az ere
detileg egyévesre tervezett képzés a bulgár űrhajóst 
szállító űrhajó problémája miatt két évre hosszabbodott. 
Farkas Bertalan a hallgatósággal megosztotta a felké
szülés és a feledhetetlen űrrepülés néhány emlékezetes 
élményét. Szót ejtett a tudományos kísérletekről és a 
visszatérés izgalmas perceiről. Jelenlegi ismeretei szerint 
434 űrhajós járt a világűrben.

Dr. Both Előd, a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója a 
magyar űrkutatás jelenéről és jövőjéről beszélt. 
Megemlítette a Pille dózismérő rendeltetését. A 
második magyar űrhajós kiképzési költsége a 20 millió 
dollárt is elérheti. Jelenleg Magyarország éves

űrköltségvetése 2,5 millió dollár. A magyar tudósok 
több űrszonda kísérletezésében, fejlesztésében is 
részt vesznek. Nemzetközi űrkapcsolataink széles 
körűek. Hazánk 1998-ban csatlakozott a Prodex 
programhoz.

Dr. Hideg János nyá. orvos vezérőrnagy a közös szov
jet-magyar űrrepülés során végzett orvosbiológiai kísér
letek utóéletének egyes fejezeteit taglalta a hallgatóság 
előtt. Beszélt a 420 grammos Balaton műszer rendelteté
séről, alkalmazásáról, tudományos hasznáról. Ezt a mű
szert több űrpáros is használta, ennek ellenére nem sze
rették meg az űrhajósok.

A konferencia zárásaként felavatták a Repülőkórház 
aulájában Szilárd Klára Az űrrepülés dicsőülése című al
kotását.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

A HM Technológiai Hivatal közleménye

A HM Technológiai Hivatal által 2004 májusától 2004 decemberéig tanúsított szervezetek

Okirat száma A tanúsítás dokumentuma Szervezet megnevezése Érvényesség
277/013/2004 AQAP110 Vegyépszer Rt. 5/12/2007
277/015/2004 AQAP120 GRANPOL 5/27/2007
277/016/2004 AQAP120 ŐRVÉD Kft. 6/30/2007
277/019/2004 AQAP120 NYÍR-UNCIA Kft. 8/4/2007
277/021,24/2004 MSZ EN ISO 9001, AQAP120 TRENDFIX Kft. 10/15/2007
277/022/2004 AQAP110 DIAMOND Kft. 9/9/2007
277/025/2004 AQAP120 SZERVIZ TRADE 9/27/2007
277/026/2004 AQAP110 LNX 6/16/2007
277/029,30/2004 MSZ EN ISO 9001, AQAP110 HTC 11/29/2007
277/031,32/2004 MSZ EN ISO 9001, AQAP120 HP Plasztik 12/2/2007
277/033/2004 AQAP120 Preventív 12/7/2007
277/034/2004 AQAP120 Reál Véd 12/9/2007
277/035,36/2004 MSZ EN ISO 9001, AQAP110 TOP HOLDING 12/1/2007
277/037/2004 AQAP120 Török 12/20/2007
277/038/2004 AQAP120 Rexplo 12/16/2007

2005 első félévében tanúsított szervezetek

Okirat száma A tanúsítás dokumentuma Szervezet megnevezése Érvényesség
168/001/2005 AQAP2120.150 HM El Rt. 2/15/2008
168/002/2005 AQAP2120 Top Secret 1/20/2008
168/003/2005 AQAP2110 Gamma 2008.04.06
168/004/2005 AQAP2120 Champion 1/31/2008
168/005/2005 AQAP2120 Sector 2008.04.21
168/006/2005 AQAP2120 Bank Biztonság 5/26/2008
168/007/2005 AQAP2120 Campus-Véd 2000 2008.05.03
168/008/2005 MSZ EN ISO 9001 SKY SOFT 2/25/2008
168/009/2005 AQAP2120 SÁG-ÉPÍTŐ Rt. 5/25/2008
168/010/2005 AQAP2110 MFS 2000 6/15/2008
168/011/2005 AQAP2110 Arzenál 6/30/2008
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Az elfelejtett Túzokra emlékezve

A Varjú, Csíz, Holló, Sólyom, Héja, Fecske, Galamb, Fúrj, 
Ölyv, Vércse, Sas, Túzok, valamint a Teve, Párduc vagy 
a Mari néni nevek valamennyien egy-egy repülőgéptípus
nak a fedőnevei még abból a „nagyon titkos” időszakból, 
amikor tilos volt típusnéven emlegetni pl. éppen a Túzo
kot (becenevén Tuskót). Még a „Mari néni” is (az időseb
bek kukoricadarálónak is nevezték) -  mely egy kétfedelű, 
egymotoros repülőgép volt, ismertebb nevén a Po-2-es, 
a második világháború „félelmetes” éjszakai bombázója. 
Főleg női pilóták vezették, akik a német állásokat, felvo
nulási utakat, gyülekezőhelyeket „bombázgatták” nap
nyugtától napkeltéig. De a Túzok igazi bombázógép volt, 
megérdemli, hogy visszaemlékezzünk rá.

Hazánkban az 50-es évek elején terjedt el zömmel a 
légierő keretein belül repülőgéptípus fedőneveként. Né
hány szolgálati év után azonban a felváltására érkezett 
új, sugárhajtású típus miatt a gépeket kivonták a had
rendből, és feldarabolták őket.

Pedig ez a repülőgép volt a második világháború 
egyik legsikeresebb szovjet zuhanóbombázó gépe. A 
Magyar Néphadsereg légierejében több évig teljesített 
szolgálatot, mint bombázó, felderítő, végül mint 
célzsákvontató gép. Emlékét, megszületésének törté
netét érdemes felidézni, annak ellenére, hogy korábban 
már több írás, jellemzés jelent meg róla a különböző la
pokban, folyóiratokban.

Néhány szóval így lehetne bemutatni: megbízható, szi
lárd, stabilan vezethető, kiváló műszaki-repülési tulajdon
ságokkal rendelkező zuhanóbombázó repülőgép. ATu-2  
névre „keresztelt” típusnak számos alapváltozata készült 
el, mire a végleges, szériagyártásra alkalmas repülőgép 
kialakult. A gép létrehozásának története meglepő fordu
latokban igen gazdag a 30-as évek szovjet repülőgép- 
gyártásának, műszaki színvonalának, teljesítményének, 
az állami és pártvezetők akkori helyes vagy hibás dönté
seinek tükrében.

A repülőgép tervezési, építési munkáit a háború kitöré
se megzavarta. Komplett gyárakat kellett az Urálon túli 
területekre evakuálni, ahol a kezdeti időkben mű
helycsarnokok hiányában a szabad ég alatt dolgoztak. Az 
orosz-szovjet repülőgép-tervezők többsége -  mint a 
szovjet nép „gálád ellenségei” -  rács mögé kerültek. Egy 
különleges épületben helyezték el őket, és ott egy speci
ális kollektívát alkotva végezték tervezői feladataikat.

A későbbi időkben híressé vált ANT gépek tervezője, 
Andrej Nyikolajevics Tupoljev is erre a sorsra jutott. 1937. 
október 21-én este, államellenes szervezkedés, 
szabotázsakcióban való részvétel vádjával letartóztatták 
az NKVD nyomozói. így vált a híres tervező, az 56-os 
repülőgépgyár tapasztalt vezetője egyik pillanatról a 
másikra a butyirszki börtön jogfosztott lakójává. Nem 
csak ő járt így. Szétverték a teljes repülőgépgyártó ipart, 
a központi CAGI kutatóintézetet is. Tupoljeven kívül le
tartóztatták Petyljakovot, Ozerjovot, Arhangelszkijt, 
Polikarpovot, Mjasziscsevet, Tomasevicset, Grigoro- 
vicsot, Koroljovot stb.

A vallatások mindaddig folytatódtak, amíg a „bűnösök” 
el nem ismerték bűneiket, államellenes cselekedeteiket, 
szabotázsakcióikat. Ezután, hogy „jóvá tegyék” vétkeiket, 
a szovjet államvédelmi hatóságok a hogyinkai mezőn lé

tesített néhány hangárban lehetőséget adtak a számukra 
kiszabott büntetési idő ledolgozására. Az elítéltek még 
ilyen körülmények között is hűek maradtak szakmájuk
hoz, és hasznos tevékenységet folytattak. Ilyen körülmé
nyek között született meg a Tu-2-es frontbombázó repü
lőgép, melyet két megbízható AS-82 típusú kétsoros, 14 
hengeres csillagmotor emelt a magasba. Tupoljev eltö
kélt szándéka volt, hogy ezt a kétmotoros zuhanóbombá
zót, amely előzetesen a 103-as számot kapta -  az elítélt 
csoportszámának megfelelően - ,  minél rövidebb idő alatt 
sorozatgyártásra alkalmassá tegye. Terve azonban nem 
valósulhatott meg, mivel Berija javaslatára Sztálin elve
tette azt. Helyette -  minden józan érvelés ellenére -  egy 
négymotoros, nagy magasságú, távolsági zuhanóbom
bázó tervezését tűzte ki feladatul.

Tupoljev egyáltalán nem örült ennek a legfelsőbb hatá
rozatnak. Ellenérvei között szerepelt, hogy az igényelt 
gépet hermetikus kabinokkal kell ellátni; a nagy testű gép 
jó célpontot jelent az ellenséges légvédelem számára; 
fordulékonyságban, mozgékonyságban lemaradna a ki
sebb testű gépekkel szemben; és a nagy repülési távol
ságok miatt növekedne az üzemanyag-fogyasztás, ezért 
kevesebb bombaterhet vihetne magával. A tervezőkollek
tíva megfeszített munkával készítette a négymotoros gép 
terveit, azonban Tupoljev, önhatalmúlag, párhuzamosan 
elkészítette a kétmotoros változatot is. Tulajdonképpen 
ez lett a későbbi Tu-2-es alaptípusa.

A PB 4xM-105TK (ANT-57) típusjelű repülőgép rövid jel
lemzése („PB”, pikirujuscsij bombargyirovcsik -  zuhanó
bombázó, 4xM -  négymotoros kivitel, 105TK -  motortí
pus, turbókompresszorral): A munkát 1939. június elején 
indították. Meghatározták a repülőgép geometriai mére
teit: a szárny fesztávja 26 m, szárnyfelülete 76,50 m2, a 
szárny közepes húrhosszúságú, 3 m, törzshossz 15,05 
m. A gép hossztengelytávolsága a belső motorokig 2,35 
m. A belső és külső motorok közötti távolság 3,20 m. A 
kerekek nyomtávolsága 4,70 m. A vízszintes vezérsík 
fesztávolsága 6,20 m, felülete 15,20 m2. A függőleges ve
zérsíkok felülete 6,40 m2.

A repülőgép teljes fémépítésű, szabadon hordó váll- 
szárnyas, osztott vezérsíkokkal. Különleges bombatérrel 
rendelkezik, amely lehetővé teszi a bombák akadálymen
tes kioldását 75 fokos zuhanási szög esetén. Újfajta 
célzóberendezéssel látták el, PFB-100 típusmegneve
zéssel, melyet az ugyancsak elítélt G. Sz. Frenkel mate
matikus dolgozott ki. (Munkatársai a betűket viccesen 
„Podarok Frenkelja Boroduske” -  a szakállas Frenkel 
ajándéka -  formában emlegették.)

A repülőgép törzse 3 részből áll: orr-, közép- és 
farokrészből. Az orr-részben található a megfigyelő és a 
repülőgép-vezető fűthető, hermetikus kabinja. A megfi
gyelő kabinjában két kibúvónyílás van: az alsó a kiszállás 
céljára, a felső vészkijáratként szerepel. A repülőgép-ve
zető kabinjának teteje nyitható-zárható. Üléseik páncélo
zottak.

A törzs középső része egyben készült a szárny közép
részével. Ebben nyert elhelyezést a bombatér, melyben a 
legnagyobb méretű bombák is rögzíthetők. A törzs hátsó 
részében található a rádiós lövész hermetikus kabinja, a
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vezérsíkok rögzítése, valamint a farokkerék behúzására 
szolgáló üreg.

A gép szárnya is három részre osztható: a középrész
hez csatlakozik a jobb és a bal szárnyvég. A középszár
nyon helyezkednek el a fékszárnyak, a szárnyvégeken 
pedig a csűrőlapok.

A kerekek hagyományos típusúak. A főfutók mérete 
1000x350 mm, fékezhető kivitelben, hidraulikus rendszer 
segítségével húzhatók be a motorgondolákba. A 
farokkerék mérete 400x200 mm, és ugyancsak behúzha
tó kivitelű.

A négy M-105 típusú motor vízhűtéses, a szárnyak 
belépőélére rögzítettek. Mind a négyet 2-2 turbókomp
resszorral látták el. Beindításukat sűrített levegővel vég
zik. A motorokat 2-2 CC-A jelű tűzoltó tartályokkal sze
relték fel. Az egyik tartályban tetraklorid, a másikban 
szén-dioxid-gáz van. A légcsavarok 3 tollúak, VIS-42 tí
pusúak, átmérőjük 2,80 m, állásszögük állítható. A ben
zintartályok szigeteltek. A farokrészen rögzítették a víz
szintes vezérsíkot, melynek két végén helyezkedik el az 
osztott, függőleges vezérsík.

A repülőgép vezetése vegyes: a kormányok és a csű
rök merev rendszerűek, a trimmerek huzalosak, a fék
szárnyak hidraulikus berendezéssel működnek.

A gép műszerezettsége: betervezték az AVP-12 robot
pilóta beépítését, a belső, egymás közti SZPU rádió-ösz- 
szeköttetést, a csőpostát, háromszínű jelzőlámpákkal. Az 
elektromos ellátást 2 db GSZ-1000 generátor és 2 db 
12A-30 akkumulátor biztosítja. A repülőgép fegyverzete 
6 db SKASZ géppuska párosával, 3 lőállásbán elhelyez
ve. Az orr-részben 1500 db lőszerrel, a hátsó felső to
ronyban 2000 db, míg az alsó lövészállásban 1500 db lő
szerrel látták el.

A repülőgép tömege bombák és üzemanyag nélkül 
8600 kg, melyet 500 kg tartaléksúllyal kiegészítettek. így 
a gép tömege 9100 kg lett. Ezután határozták meg a re
pülőgép jellemző terhelését, a tervezett repülési távolsá
got, valamint ezek függvényében a lehetséges bombater
helést.

A gép megengedett zuhanási sebességét max. 900 
km/h-ban határozták meg. Figyelembe vették a 
Nadaskevics tervező által kifejlesztett NBB páncéltörő 
bombák alkalmazásának lehetőségét 10 kg-tól 1500 kg- 
ig. A zuhanóbombázó-repülőgép műszaki tervei 1939 
szeptemberére készültek el. Kijelölték a berepülőpilótá
kat is M. P. Vaszjakin, M. A. Nyuhtynov, F. F. Opadcsim, 
valamint A. D. Pereljot személyében.

A kísérleti gép berepülése bár sikeres volt, az általános 
vélemény szerint célszerűtlen ilyen négymotoros gépek 
gyártása, mert a sorozatgyártás bonyolultabb, gazdaság- 
talanabb, az alkalmazás drágább! Sokkal célszerűbb a 
kétmotoros változatot (FB-2M-120TK típusjelzéssel) 
nagy sorozatban gyártani. Ez egyszerűbb és olcsóbb, 
ezért minél hamarabb be kell fejezni a párhuzamosan ter
vezett gép gyártásának megkezdéséhez szükséges terv
dokumentáció elkészítését.

Ennek a repülőgépnek 8-9000 m magasságban bizto
sítani kell a 600-650 km/h sebességet. A. N. Tupoljev 
meghatározta a géppel szemben támasztott követelmé
nyeket:

-  Az FB 2M-120TK kétmotoros, zuhanó-gyorsbombá- 
zó rendeltetése a front vonalában, valamint az ellenség 
közeli hátországában található célok leküzdése, meg
semmisítése.

-  Az FB (frontbombázó) képes végrehajtani a legked
vezőbb szögben (55-75 fokban), hosszú idejű zuhanás
ból történő célzott bombavetést 900 km/h sebességen. A

repülőgép szerkezeti felépítése, kialakítása, fegyverzete 
és műszerezettsége ezt lehetővé teszi.

-  Max. 2000 kg bombaterheléssel 1000 km távolságra 
repülhet, míg 1000 kg bombával a repülési távolság elér
heti a 2000-2500 km-t.

-  Bombaterében képes különböző méretű és típusú 
bombákat befogadni, kezdve a páncéltörő 1500 kg-os 
bombáktól (amely az erősen páncélozott cirkálókat képes 
megsemmisíteni), egészen az élő erők elleni 0,7 kg-os 
repeszhatású bombákig (melyből 2259 db-ot képes befo
gadni).

-  Az FB-nek 700-750 km/h vízszintes repülési se
bességgel kell repülnie, szolgálati csúcsmagassága 
13-14 000 m lesz. Nagyfokú manőverezőképességgel 
kell rendelkeznie. Fegyverzetét 6 db gyorstüzelő gép
puska képezi, összesen 6000 db lőszertartalékkal. A 
személyzetet páncélburkolattal kell megvédeni a kor
szerű vadászrepülőgépek elhárító tüzétől.

-  Az FB szükség esetén földi célok ellen is intézhet 
géppuskáival támadást, mivel a gyorstüzelő fegyverek 
csöve bizonyos nagyságú szögben lehajtható.

-  A szerkezeti felépítés lehetővé teszi tömeges soro
zatgyártásának beindítását. Ennek végrehajtását ugyan
csak megkövetelte a szovjet-német fronton kialakult sú
lyos helyzet.

Az elfogadott tervek szerint az M.120 motor alkalmazá
sa 2 db turbókompresszorral képezte a repülőgép alap- 
változatának hajtóművét. Ezzel a meghajtással a számí
tások szerint 12 000 m repülési magasságon lehetséges 
lett volna a 700-740 km/h repülési sebesség. Amennyi
ben a turbókompresszorok helyett reaktív kipufogócsöve
ket alkalmaznak, úgy a sebesség 7000 m magasságban 
650-670 km/h lehetett volna.

A gép személyzete 2-3  fő. A gép parancsnoka a köte
lező feladatain kívül elvégezné zuhanórepülésből a bom
bavetést, valamint géppuskáival a földi célok elleni lövé
szetet. A megfigyelő-bombázó tiszt alap feladatain kívül 
végezné vízszintes repülésben a bombavetést, ellátná a 
rádióösszeköttetés feladatát és a repülőgép hátsó, felső 
légterének védelmét. Harmadik személyként -  szükség 
esetén -  szóba jöhet egy légilövész a hátsó-alsó légtér
ből támadók elleni védelemre. A személyzet minden tag
jának védelmét páncélozott üléstámla, valamint felső, al
só és oldalsó páncéllemezek biztosítják.

A repülőgép-vezető kabinjának alsó orr-részében 
hosszúkás ablak van, melyen keresztül előre és lefelé 75 
fokos szögben jó kilátás biztosítja a tájékozódást. A meg
figyelőnek, valamint a légilövésznek is megfelelő a kilátá
sa az adott légtérre.

A repülőgép szárnya egy főtartós, kazettás. Középen 
helyezkednek el a Schrenk-típusú fékszárnyak, melyek 
120-125 km/h-ra csökkentik a leszállósebességet és 
200-300 m-re a kifutás hosszát. Borítása sima, szege
cselése süllyesztett.

A gép törzse önhordó rendszerű, ellipszis keresztmet
szetű. Itt nyert elhelyezést a bombatér, melynek kialakítá
sa lehetővé teszi meredek zuhanási szögben is a bom
bák akadálymentes kioldását, bármilyen bombatípus 
esetében.

A függőleges vezérsík osztott, mindegyik kormányfelü
let aerodinamikai kiegyenlítővel és trimmerrel ellátott.

A fejlesztési folyamat időszakának kísérleti gépei:
A PB-4M-105TK négymotoros gép már születésénél 

halálra volt ítélve, gazdaságtalan, célszerűtlen kivitelezé
se miatt. Sztálini parancsra nem lehetett korszerű repülő
gépet építeni.
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3. ábra: A 103U jelű kísérleti gép

4. ábra: A sztálini parancsra készült 4 motoros TB-7 bom
bázógép egyik példánya

5. ábra: Az első, sorozatban gyártott TU-2-es zuhanó
bombázó

Párhuzamos tervezéssel készült az FB-2M-120TK, 
amely teljes mértékben megfelelt az akkori követelmé
nyeknek. Későbbi változatai adták a kiváló Tu-2-es repü
lőgépeket. Ezekből a háború utáni években hazánk lég
terében is több tucat repült magyar felségjelzéssel.

Egyik ilyen kísérleti gép volt a 103-2AM-35A (58 jel
zéssel), már egészen más típusú motorokkal. Ezt követ
te a 103U-2AM-37 (103 bisz 59 jelzéssel) ugyancsak 
másfajta vízhűtéses motorokkal, majd a 103V-2M-82A 
(60) következett, ismét más, ezúttal léghűtéses moto
rokkal.

7. ábra: A Tu-2 (gy. sz. F16) AS-83 motorokhoz

9. ábra: Az omszki 166-os gyár Tu-2R gépe (gy.sz. 
100304)

A fenti felsorolásokból látható, hogy a motoroknak is 
„nehéz gyermekkoruk” volt, amíg kialakult a véglegesen 
alkalmazható változat. Az M82-es típus, majd a későbbi
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10. ábra: Az irkutszki gyár szériájának Tu-2-es gépe (gy.sz. 
10033905) a 39-es gyár 4 ágú légcsavarjával

11. ábra: Az UTV-2 kísérleti oktatógép, ilyen típus Magyar- 
országon nem volt

12. ábra: A „69"-es típusú Tu-8-as bombázógép 2 db 
AS-82FN motorral

13. ábra: A „69”-es típus Tu-8-as változata

14. ábra: A „68”-as típusú Tu-10-es gép a Tu-2 egyik vál
tozata AM-39FNV motorokkal

módosítások -  melyek a Tu-2-es fő hajtóművei lettek -  a 
Sztálin nevét viselő 19-es számú permi repülőgépmotor
gyárban készültek. Azonban 1938-ban itt is sor került „a 
nép ellenségeinek” letartóztatására. Rács mögé került az 
M82-es motor tervezője is. 1939-ben főtervezőnek és 
műszaki igazgatónak nevezték ki A. D. Svecovot, akinek 
kollektívájába osztották be I. P. Evics tervezőt, az M82-es 
motor megalkotóját. Ez a motor egy kétsoros, 14 henge
res csillagmotor volt. Nagyjából hasonlított elődeire, de 
nagy előnye volt az előzőekkel szemben dugattyúinak rö
vid (155 mm-es) járata. Ez a műszaki megoldás tette le
hetővé, hogy lecsökkenhessen a motor átmérője 1375 
mm-ről 1260 mm-re. A homlokfelület csökkenésével ter
mészetesen csökkent a légellenállás is, ami a repülési 
sebesség növekedését eredményezte. 1940-ben már 
folytak a sikeres kísérletek, amikor felsőbb utasításra le
állították azokat, és a gyár átállt a Mikulin tervezte vízhű
téses motorok gyártására. Csak 1941. május 22-én oldot
ták fel a tilalmat az M82-esekre. A sikeresen befejezett ál
lami kísérletek után végre megkezdődhetett a motorok 
sorozatgyártása.

1942 decemberében M82F jelzéssel bocsátották ki az 
új változatot, melynél időkorlátozás nélkül lehetett a mo
tort felszálló üzemmódban üzemeltetni. 1943-ban napvi
lágra került egy újabb változat, M82FN jelzéssel. A szov
jet repülőgépmotor-gyártás területén ez volt az első olyan 
sorozatban gyártott motor, amely karburátor nélkül, köz
vetlen bespricceléssel juttatta az üzemanyagot az égés
térbe. A sikeres konstrukció következtében 1944. április 
1-jétől a Svecov tervező által megalkotott motor típusjel
zése AS-re változott.

Széles skálán mozogtak a motorokhoz tartozó légcsavar
változatok is. Főleg a kezdő kétkormányos iskolagépeken 
alkalmaztak kéttollú légcsavarokat. A harci géptípusok ese
tében volt ívelt végű, háromtollas, VIS-42 jelzéssel, 2,80 m 
átmérővel. Alkalmaztak ívelt és egyenes végű négytollú 
légcsavarokat AV-9VF-21C jelzéssel, ezek átmérője 3,60 
m volt, a lapátokat vitorlaállásba is lehetett állítani. Az 
AV-5V-167A jelzésű légcsavar átmérője 3,80 m volt.
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A bonyolult háborús körülmények arra kényszerítették 
a termelőüzemek kollektíváit, köztük a repülőgépgyára
kat is, hogy minden felszerelésüket, anyagaikat költöz
tessék át a hátországba. Ezzel magyarázható, hogy pl. a 
18-as számú gyár Voronyezsből Kujbisevbe (a mai Sza
marába) települt át. A 166-os gyár Omszk városában 
kezdte meg a Tu-2-esek sorozatgyártását. A 124-es gyár 
Kazanyban működött, aztán ahogy változott a hadi hely
zet, úgy költözött vissza Omszkból Moszkvába, mint a 
23. számú gyár a Tu-2-es gyártósorral. A 39-es gyár 
Irkutszkban termelt. A különböző gyárakból bizonyos 
mértékben egymástól eltérő változatok kerültek ki a légi
erők csapataihoz.

A szabvány alaptípuson kívül volt Tu-2R jelzéssel fel
derítőgép (egyes esetekben ezeket Tu-6-osként jelöl
ték!), Tu-2S jelzéssel csatarepülőgép, Tu-2T jelzéssel 
torpedóvető repülőgép, Tu-2SZDB jelzéssel nappali 
gyorsbombázó, Tu-2P jelzéssel elfogó vadász, Tu-2D 
jelzéssel távolsági bombázó, UTB-2 jelzéssel kétkormá- 
nyos gyakorló-iskola gép.

Az omszki 166-os gyárban nagy nehézségek árán vég
re beindulhatott a sorozatgyártás, melynek eredménye
ként 1942 márciusától az év októberéig 80 db Tu-2-es 
repülőgépet készítettek a front számára. Ezen időszak 
aiatt hét széria futott le a gyártósorokról -  kezdetben csu
pán 5 db, majd fokozatosan elérték a 10, illetve a 6. és 7. 
sorozatban már a havi 20 darabot. A 7-ik széria gépeinek 
gyári számai a 701-től 720-ig tartottak.

Ennél a 700-as sorozatnál álljunk meg egy pillanatra! A 
magyar légierők kötelékében a Tu-2-esek 1953 januárjá
ban jelentek meg. Általában légi úton érkeztek, 5-ös kö
telékben. A legutolsó, 62-ik gép szeptember 1-jén érke
zett új állomáshelyére, Magyarországra.

A Magyar Repüléstörténeti Társaság 2002. évi kiadvá
nyában, a Repüléstörténeti Közlemények rovatában („A 
Tu-2 Túzok bombázó” cikkében) Zsák Ferenc táblázat
ban ismerteti a beérkezett gépek gyári számait, néhány
nak a gyártási évét, a szolgálatba állás időpontját és szol
gálatba álláskor a repült órák számát.

Az említett táblázat 700-as sorozatának 717-es gépe
1953. május 26-án érkezett hazánkba. Addig az időpon
tig 408 óra 27 perc repült idővel rendelkezett. Ezzel a 
géppel, valamint szériatársaival, a 714-es és a 716-os 
gépekkel kísérleti repüléseket hajtottak végre az omszki 
166-os gyárban. Hihetetlen, hogy csak 408 óra repült idő
vel rendelkezett. Zsák Ferenc megemlíti, hogy a gép
könyvek átvizsgálása során olyan hamisításokat fedez
tek fel, melyekből kiderült, hogy egyes gépek a gép
könyvben található repült idő többszörösét teljesítették. 
Ez volt a gyakori meghibásodások oka! Csupán egy jel
lemző eset: egy ellenőrzés alkalmából 8 gépet állítottak ki 
üzemképes állapotban -  mire vége lett a repülésnek, 
egyetlen gép maradt meg üzemképes a 8-ból.

Ugyancsak a Repüléstörténeti Közlemények fentebb 
említett számában jelent meg Kovács Béla írása „Az is
meretlen Túzok” címmel. Ez egy rendkívül korrekt, pon
tos adatokat tartalmazó írás, teljes mértékben feltárja a 
Tu-2-es repülőgép történetét „születésétől” a különböző 
változatokon át a végleges sorozatgyártású gépekig. A 
Tu-2-es típuson kívül Kovács Béla megemlíti a Tu-6-os, 
valamint a Tu-8-as típusokat is, melyek egyesek szerint 
hazánkban is szolgálatban álltak, erre azonban konkrét 
adatokkal nem rendelkezünk.

A Tu-6-os repülőgép eredetileg a Tu-2R típus módosí
tott változata. Ez volt a Szovjetunióban az első olyan so
rozatban gyártott fotófelderítő repülőgép, amelyet ilyen 
különleges feladatok elvégzésére alakítottak ki. A gép ál
lami kísérletei 1947 végén fejeződtek be, megfelelő ered

A szabvány Tu-2 alaptípus jellemző műszaki, 
repüléstechnikai adatai

1. táblázat
szárnyfesztáv: 18,86 m
a repülőgép hossza: 13,80 m
a repülőgép magassága állóhelyén: 4,13 m
szárnyfelület: 48,52 m2
oldalviszony: 7,3
közepes aerodinamikai húr: 2,855 m
vízszintes vezérsík felülete: 8,72 m (18%)
függőleges vezérsíkok felülete: 5,30 m2 (10,9%)
csűrök felülete: 3,30 m2 (6,8%)
üzemanyagtartályok térfogata: 2920 I
olajtartályok térfogata: 254 I
normális repülési tömeg: 10 420 kg
teljes terhelés: 2843 kg

27,5 %
fegyver és ellátmány: 247 kg
üzemanyag és kenőanyag: 1070 kg
bombák és lőszerek: 1166 kg
a repülőgép üres tömege: 7577 kg
műszerezettség: 914 kg
motorcsoport: 2951 kg (28,4%)
sárkánytest: 3712 kg (35,6%)
terhelés 1 m2 szárnyfelületre,
normális repülésnél: 215 kg
terhelés 1 LE-re, normális repülés esetén: 3,75 kg
teljesítmény 1 m2-re: 57,7 LE/m2
túlterhelt repülési tömeg: 11 770 kg
teljes terhelés: 4193 kg
fegyverzet és ellátmány: 247 kg
üzemanyag és kenőanyag: 2420 kg
bombák és lőszerek: 1150 kg
gépszemélyzet: 4 fő, ejtőernyőkkel 361 kg

ményekkel. Az etalon gép a 14/58-as jelű Tu-2R volt, 
AS-82FN motorokkal és AV-5V-167A légcsavarokkal.
1948-ban 5 db gépet nagy teljesítményű Javor-2 éjjellá
tó fényképezőgéppel szereltek fel.

Hazánkban a kunmadarasi repülőtéren állomásozott a 
82. Bombázórepülő-hadosztály, a 10., valamint a 26. 
Bombázórepülő-ezred, Kiskunlacházán települt a 37. 
Felderítő repülőezred. A fentebb említett 62 db repülő
gépből kapott a Kilián hajózótiszti iskola is.

Mivel Zsák Ferenc és Kovács Béla írásai rendkívül rész
letesen tárgyalják a Tu-2-es magyarországi sorsának 
részleteit, mint volt vadászrepülő csupán személyes élmé
nyemet osztanám meg az olvasókkal. 1953. szeptember 
22-én Kecskeméten volt alkalmam repülni egy Tu-2-esen. 
Mint a vadászrepülő-ezred légilövészeti szolgálatának ve
zetője, aznapra célzsáklövészetet terveztem a hajózok 
számára. Mivel MiG-célzsákot vontató repülőgéppel ab
ban az időben még nem rendelkeztünk, egy erre a célra át
alakított Tu-2-es repülőgépet igényeltem. Ezzel a géppel 
repültem én is mint lövészetvezető. A gép légilövészének 
kabinjából irányítottam a célzsákra támadó gépeket. Egy 
darabig szinte élvezet volt nézni, amint a vadászok egy
más után 2/4-es vagy 1/4-es rákurzusból lövik rövid soro
zataikat a célzsákra. A nyomjelző lövedékek röppályáiból
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úgy tűnt, hogy jó eredményekkel zárjuk a gyakorlatot. Az
tán az egyik MiG gép -  véletlenül vagy szándékosan -  be
csúszott a 0/4-be, azaz a célzsákvontató gép mögé. Ilyen 
esetben már szigorúan tilos a lövészet folytatása, de ez a 
„bátor” legény csak eregette a sorozatokat. Semmi remé
nye sem lehetett, hogy ilyen helyzetben eltalálja célzsákot 
-  viszont a sorozatok ott süvítettek el a Tu-2-es közvetlen 
közelében! Ezért vált emlékezetessé ez a kétórás Tu-2-es 
repülés a számomra.

A Magyar Néphadsereg légierejében az első Tu-2 
bombázó repülőgépek 1953-ban jelentek meg, és Kun
madaras repülőterén települtek. Hajdú István alezredes a 
HT 1985/1. számában igen részletes, minden mozzanat
ra kiterjedő cikket írt a 82. bo.ho és ezredéinek életéről, 
a személyi és parancsnoki állomány összetételéről, a re
pülőgépek műszaki adatairól, repülési sajátosságairól, 
sőt, a bekövetkezett repülőeseményekről is. Az ő megál
lapítása szerint: „A fiatal magyar légierő ezen időszakban 
(1952-ben) nem rendelkezett bombázó és felderítő fel
adatokra kiképzett hajózóállománnyal.”

A leendő hajózóállomány kiválogatása azonban már
1949-ben (!) megtörtént! Ennek az eseménynek jómagam is 
résztvevője voltam a budaörsi katonai repülőtér legénységi 
éttermében. Akkor, 1949. április 9-én több száz „önkéntes” 
bevonuló képezte a különleges tanfolyamnak az állomá
nyát, akiknek alapos „átvilágítása” után megmaradt létszá

ma jelentette az új magyar légierő alapját. Ezután nem sok
kal a vadászcsoportot, ahová én is kerültem, Novoszibirszk- 
be, a csatásokat Cskalovszkba, a bombázó-megfigyelőket 
Omszkba, míg a technikusokat Irkutszkba vezényelték 3 
éves tanfolyamra. A hajózó- és műszaki állomány kiképzé
se tehát nagy lendülettel beindult! A gépbeszerzések termé
szetesen ezután kezdődtek el, hogy mire a tanfolyamok be
fejeződnek és hazatérünk, legyen mivel repülnünk.

Célom ezzel az írással az volt, hogy főleg a fényképek 
segítségével (melyek a korábbi írásokban nem nagyon 
szerepeltek) fölélesszem a halványuló emlékeket a még 
közöttünk élő repülő bajtársak körében, és hogy eltüntes
sek egy fehér foltot a magyar légierő történetéből.

Felhasznált irodalom

Hajdú István: A Tu-2 bombázó-repülőgépek a Magyar 
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Zsák Ferenc: A Tu-2 „Túzok” bombázó Magyarorszá
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Kecskeméti sárkányfészek
Légi hadgyakorlatok 2000-2004 között

A NATO-csatlakozással a magyar légierőre nagy feladat 
hárult, mivel a meglévő repülőtechnikát (MiG-29), a ha
józó- és műszaki állományt a szervezet ezen haderő
nemében alkalmazott terminológiáknak megfelelően be 
kell illeszteni a rendszerbe. Ezt csak rendszeres hazai, 
nemzetközi és külföldi tréningekkel, ill. gyakorlatokkal le
het elérni, hogy a későbbiekben szerves aktív részét ké
pezhessék a NATO légierejének. A hajózóállománynak 
nemcsak elméletben, hanem főként gyakorlatban kell ta
pasztalatot, rutint szereznie a NATO-légiflotta vadász- és 
támadó gépeinek képességeiről (repülési jellemzők, 
manőverezőképesség, teljesítmény) a hatásos együttmű
ködés érdekében. Ezért rendkívüli fontossággal bír a ren
delkezésükre álló kevés repülésidő minél célszerűbb, ha
tékonyabb kihasználása, amit a tagországokkal való kö
zös légi hadgyakorlatokon érhetnek el.

Ennek jelentős mérföldköve volt a 2003. májusi kecs
keméti Ample Trade gyakorlat. Ez alkalommal nemcsak 
a műszaki állomány vizsgázott, hanem pilótáink is, hi
szen feladatokat kellett végrehajtaniuk különböző típusú 
(Sea Harrier, F-16 Fighting Falcon, F-4 F Phantom-ll 
és JAS-39 Gripen) repülőgépek ellen. Majd a szeptem
berben megtartott nagyszabású lengyelországi NATO 
Air Meet 03 gyakorlatra került sor. A volt keleti blokk, ill. 
VSZ-országok közül egyedül a lengyel légierő volt „ere
je teljében”.

Ezt követte 2004 nyarán egy szerényebb, de jelentő
ségteljes hazai rendezésű nemzetközi (Nagy-Britannia, 
Svédország) gyakorlat, a Dragon Nest 2004, amelynek a 
Szentgyörgyi légibázis adott otthont.

A típusokkal történő ismerkedésre először 1992 au
gusztusában nyílt lehetősége a kecskeméti pilótáknak. 
Ekkor a Brit Királyi Légierő 208. Repülőszázadának öt 
Hawk T-1A gyakorló-oktató gépe vendégeskedett a 
Szentgyörgyi Dezső Légibázison. A magyar MiG-21- 
esek és a RAF (Royal Air Force) Hawkjai vegyes sze
mélyzetekkel szálltak fel a kiképző repülések alkalmával.

A „békepartneri” időszak évei igen aktívan teltek. A 
nyugati országok légierői rendszeresen visszatértek a 
kecskeméti légibázisra. 1996 júliusában egy nemzetközi 
kutató-mentő gyakorlat alkalmával lengyel-ma- 
gyar-német MiG-29-esek, belga és amerikai F-16-osok, 
valamint spanyol Mirage F-1-esek hajtottak végre közö
sen légtér-felügyeleti (légtérzárlat) feladatokat. 1997 
szeptemberében a Holland Királyi Légerő négy F-16-osa 
(3 db „A” és 1 db „B”) látogatott Kecskemétre, ekkor bizo
nyosodott be számunkra, hogy a Vadászsólyom korszerű 
fedélzeti elektronikája és sugárhajtóműve nem is annyira 
hatásos, ill. gazdaságos közel-légiharcban, mint ahogyan 
azt sokan gondolták. Ekkor nyílt alkalma a műszaki és 
hajózóállománynak, hogy közelebbről szemügyre vehes
se a Fighting Falcont.

Két évvel később, a koszovói válság miatt megkésve, 
szeptemberben újra vendégeskedtek a hírős városban. 
Ekkor már Adventure Concreet 99 fedőnév alatt, de kibő
vült gépállománnyal (8 db „A” és 2 db „B”) gyakorolták a 
légi harc fortélyait a MiG-29-esek ellen.

Az igazi áttörést NATCMagságunk hozta. 2000 májusa 
óta ugyanis az Egyesült Államok haderejének repülő ala

kulatai minden alkalmat megragadnak, hogy a szov
jet-orosz repülőtechnikát kitapasztalják. Ennek magyar 
vonatkozása, hogy a ÜSS DWIGHT D. EISENHOWER 
repülőgép-hordozó VFA-131 Wildcats és VFA-136 
Knight Hawks századának 2-2 db F/A-18 C gépe légi 
harcot vívott a pápai MiG-21 -esekkel (2 db) és a kecske
méti MiG-29-esekkel. A magyar vadászpilóták sokkal ke
vesebb repülővel és ez irányú tapasztalattal rendelkez
tek, mint az amerikai tengerészet pilótái. Ismét kiderült,

1. ábra: A Magyar Héja gyakorlat 2002 szeptemberében 
Kecskeméten, 2-2 Hawk és MiG-29 kötelékében (B.L.)

2. ábra: 2002 szeptemberében 2 db RAF Hawk T-1 A 
gyakorlógép Kecskeméten (B.L.)

3. ábra: A Magyar Héja gyakorlaton részt vevő 4 db RAF 
Hawk T-1 A repülőgép Kecskeméten 2002 szeptemberében 
(B.L.)
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hogy a Fulcrum még mindig potenciális ellenfél, a nyuga
ti elemzések ellenére.

A második felvonásra októberben került sor, de ekkor 
már a ÜSS GEORGE WASHINGTON repülőgép-hordozó 
fedélzetéről települtek át a vasmadarak Taszárra. Az őszi 
gyakorlatban részt vevő kecskeméti pilóták számára az 
könnyebbséget, illetve előnyt jelentett, hogy a Tavaszi 
Hadjáratban szerzett tapasztalatok alkalmazhatóak vol
tak a Lódarazsakkal szemben. A VFA-34 Blue Blasters, 
VFA-83 Rampagers századok 6 db F/A-18 és a VF-103 
Sluggers század 3 db F-14-es gépe ütközött meg a 
MiG-29-esekkel „ádáz csatában”.

A következő légiharc-gyakorlat 2001 augusztusában 
az Ohiói Légi Nemzeti Gárda közreműködésével történt. 
A tengerentúlról a „gárdisták” 2-2 db F-16 C és D Fight
ing Falcont repültek át többszöri légi tankolást követően 
Taszárra. A légi tankolás gyakorlásán kívül megismer
kedhettek a magyar légtér sajátosságaival és a 
MiG-29-esek képességeivel. Ez alkalommal ugyanis az 
F-16-os és a MiG-29-es kétüléses (D és UB) változatai 
szálltak fel vegyes személyzettel típusismeret céljából. 
Az amerikai kollégák elismerően nyilatkoztak a 
Fulcrumról -  „ez maga a nyers erő” -  és pilótáikról. Lát
hatóvá vált, hogy az elektronikai fölény nem minden. Er
re nagyszerű példa Németh Zoltán őrnagy „légi győzel
me”, amelyet 1-1 felállásból ért el az F-16-os elektroni
káját (IFF) kijátszva.

Majd eljött 2002 igencsak mozgalmas ősze. Szeptem
berben a RAF leemingi támaszpontjáról 4 db hollófekete 
Hawk T-1A érkezett a Magyar Héja gyakorlatra (Exercise 
Hungrian Hawk). A kecskeméti pilóták kizárólag a brit és 
a NATO-vadászrepülők által alkalmazott közellégiharc- 
eljárásokat gyakorolták a vegyes személyzetű 
Hawkokkal. Októberben a francia légierő colmari bázisá
ról a „harcedzett” Normandie Niemen ezredéből 2 db 
Mirage F-1 CT csapásmérő gép érkezett hazánkba. Itt 
már kizárólag a NATO harci eljárásait gyakorolták közö
sen, a COMAO-n (Compsite Air Operations) belül is a 
CAS (Close Air Support) közvetlen légi támogatást szá
razföldi csapatoknak és a CAP (Combat Air Patrol) 
együttműködést más egységekkel (Mirage-csapásmérés 
+ MiG-29-es légi fedezet).

Novemberben az Aero Vodochody L-159 В kétüléses 
harci gyakorló-oktató (törpe bombázó) gépével ismer
kedtek meg pilótáink élesben. A légiharc-gyakorlatok- 
ban szerzett tapasztalatok és a már említett típusok 
(F-4, F-14, F-16, F/A-18, Mirage, Harrier) ismerete 
alapján a kiértékeléseket és az elemzéseket figyelembe 
véve MiG-29-eseink légiharc-taktikai alkalmazhatósága 
kibővült. Továbbá vadászpilótáink a kevés repülőidő in
tenzívebb kihasználásával a harchelyzetnek megfelelő
en kidolgozottabb manőverekkel, agresszívabban vehe
tik fel (feltételezett, ill. lehetséges ellenséggel) a harcot. 
Az intenzivitás pilótáink taktikai felkészülésében is nyo
mon követhető, hiszen Ron, a volt NDK-s MiG-29-es pi
lóta, aki jelenleg Luftwaffe-összekötőként nálunk tartóz
kodik, számos hasznos információval rendelkezik. Ez 
nem véletlen, hiszen otthon és a tengerentúlon több 
nyugati típussal vívott légi ütközetet és indított különbö
ző típusú légiharc-rakétát fegyvertesztek alkalmával. A 
konzultációk (instrukciók) rávilágítottak, hogy megfelelő 
taktikai és kellő rávezetés alapján az ellenség erői, fi
gyelme megosztható, és a látóhatáron túli légi harcból 
ki lehet kényszeríteni a közel- „forduló” légi harcot meg
felelő manőverekkel. A nagy hatótávolságú légiharc-ra- 
kéták (pl. AIM-120 AMRAAM 30/70%-os alkalmazása) 
is kijátszhatóak, kellő időzítéssel végrehajtott megté
vesztő fordulókkal.

Ezen tények függvényében vágtak neki pilótáink a 2004. 
augusztusi Sárkányfészek légi hadgyakorlatnak, amely 
bővelkedett NATO-terminológiáknak megfelelő feladatok
kal. A gyakorlatban részt vevő országok légerőinek va
dászgépei 23-a délelőttjén landoltak a Szentgyörgyi Dezső 
Légibázis betonján. A brit Tornado (ADV) F. Мк.З-asok a 
vendéglátók melletti megszokott központi zónában „tábo
roztak le”, míg a svéd JAS-39-esek külön, az új NÄTO- 
hangárok mögötti zónában parkoltak le. Ahogyan a gépek 
beérkeztek állóhelyeikre, az adott ország műszaki sze
mélyzete a kijelölt magyar műszakiakkal közösen meg
kezdte a gépek repülés utáni átvizsgálását, valamint a 
szárnyak alatti póttartályok (Tornado 2-2 db, 1500 liter; 
Gripen 2-2 db, 1100 liter) leszerelését és a gépek kiszolgá
lását, ugyanis a délutáni időszakban már a helyi légtér „sa
játosságaival” és a gyakorlatra kijelölt légterekkel ismer
kedtek meg a vendégek a MiG-29-esekkel közösen.

Második nap (Vili. 24.) a három nemzet pilótái feladatok 
(BVR/látóhatáron túli légi harc) sűrűjében találták magu
kat. Elsődlegesen DACT (Dissimilar Air Combat Training), 
azaz különböző típusú repülőgépekkel történő légi harc 
gyakorlása történt géppárokban (2-2 ellen). Ezt teljes 
fegyverzettel szimulálták a szemben álló felek, így a 
Gripenek 4 db aktív lokátoros (AMRAAM) és 2 db infravö
rös (Sidewinder) rakétával rendelkeztek. A Fulcrumok 2 
db félaktív (R-27 R) és 4 db infravörös (R-60-as vagy a 
nagy manőverezőképességű R-73-as) rakétát „indíthat
tak” helyzetnek megfelelően. A Tornado ADV-ék rendel
keztek a legtöbb intelligens pusztítóeszközzel, így 4 db 
félaktív (Sky Flash) és 4 db hazai fejlesztésű és gyártású 
(ASRAM) rakétával gazdálkodhattak. (A Tornado ADV-k 
részt vettek az Öböl-háborúban is, ahol ugyancsak brit 
Tornado GR Mk.3-nak biztosítottak fedezetet taktikai tá
madásaik alatt, annyi különbséggel, hogy akkor éles légi- 
harc-rakétákat -  4 db SkyFIash és 4 db Sidewinder -  füg
gesztettek fel, és a bevetési idő meghosszabbításának ér
dekében az extra űrtartalmú 2x2250 literes Hindenburg 
póttartályokat hordoztak. Továbbá a Szaudi Királyi Légi
erő is rendszeresítette ezt a típust, valamint az olasz légi
erő is bérelte ezt a változatot a RAF-tól az F-104 
Starfighter kiváltására, ill. pótlására.) A gyakorlat ideje 
alatt a valóságban viszont a gépek szárnyai alá (Tornado, 
MiG-29), ill. a törővégekre (JAS-39) csak gyakorló válto
zatokat, ill. súlymaketteket függesztettek.

Miután már megvolt a kellő összekovácsolódás (együt
tes manőverezés, kommunkikáció) nekifogtak a COMAO, 
azaz a tömeges légi csapás mozzanatainak komplex 
végrehajtásához. Ez abból állt, hogy a csapásmérő erő
ket (L-39 Albatros, 2 ill. 4 db), amelyek a pápai repteret 
támadták, időben ki kellett iktatni, semlegesíteni. Ez nem 
is volt olyan egyszerű, hiszen a támadó köteléket „söprö- 
gető és kísérő” védővadászok fedezték. Eközben a fel
színről a reptérhez telepített Kub (föld-levegő) rakétaüteg 
és a lokátorszázad, valamint az őrjáratozó vadászok ke
serítették meg a támadók helyzetét. A bevetések alkal
mával a feladatok változtak, szereplőik cserélődtek, sőt, 
az utolsó napon (Vili. 30.) a kísérő vadászok feladatát 
nehezítette, hogy lomha teherszállítót (An-26) kellett ol
talmazniuk a trófeára áhítozó járőröző vadászok ellen.

A hazai szervezők munkájukért minden elismerést 
megérdemelnek, hiszen a Sárkányfészek légi hadgya
korlat méltó főpróbájának bizonyult a Törökországban 
megtartott nagyszabású őszi NATO Air Meetnek. A piló
ták az ezeken a gyakorlatokon szerzett tapasztalataik 
alapján eleget tudnak tenni a jövőben is a NATO-s harcá
szati standard eljárásoknak és elvárásoknak.

Baranyai László
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A jövő vadászpilótái -  a légierő Pályára Irányító Repülőtábora

A vadászgépbeszerzés éveken át húzódó pályázata so
rán rengeteg érv hangzott el a lehetséges típusok mellett 
vagy ellen. Sokakban azonban fel sem vetődött egy na
gyon fontos kérdés, mégpedig hogy ki fogja üzemeltetni 
az új technikát, honnan kerülnek ki a jövő magyar harci 
repülői. Pedig az igen szigorú feltételeknek nagyon keve
sen felelnek meg. A pilóták sem szeretik a rendszeres 
kontrollvizsgálatokat, hiszen bármikor letiltást jelenthet 
egy rossz lelet. Mindez érthető is, hiszen a repülés ve
szélyes üzem, a harci repülésben pedig a pilóták fokozott 
fizikai és szellemi igénybevételnek vannak kitéve, és ne 
feledjük a különösen nagy anyagi és harcértéket képvise
lő technikát sem.

Mindezek fényében a légierő alaposan megválogatja a 
jelentkezőket, vizsgálják testi, szellemi adottságaikat, 
pszichéjüket, és persze a kiképzés során a repülőtechni
kai alkalmasságukat. Akik végleg elszánták magukat a 
repülőhivatásra, bizonyosan átesnek ezeken a vizsgála
tokon. Azonban, akik még nem tudják, érdemes-e bele
vágni, azoknak a légierő Repülő Felkészítési Osztálya 
szervez repülőtábort immár negyedik éve.

A táborokat nyaranta tartják Szolnokon, a hetente vál
tott turnusokat a katonai repülőtér kollégiumában helye
zik el, ily módon is közelebb lehet kerülni a kiszemelt hi
vatáshoz. A „pilótajelöltek” a szandaszőlősi sportrepülő
tér vitorlázógépein próbálhatják ki magukat a botkormány 
mögött, természetesen oktatók vigyázó szemei mellett. A 
táborba jelentkezhetnek mindazok, akik felsőfokú tanul
mányaikat végzik, és affinitást reznek a repülés iránt.

A résztvevők a délelőttöt és a délutánt is a reptéren töl
tik. Minden reggel a sátorveréssel kezdődik, fel kell állíta
ni a startot. Ha ez megvan, és a helyi klub segítői is át
vették a gépeket, majd kivontatták őket a startra, kezdőd
het a repülés. Nem ritkán fárasztó 40 fokos hőségben a 
gépeket tologatni, de akik nem a repülőpályát választják, 
azok számára is meghatározó lehet ez a hét, hiszen so
kan ezután csatlakoznak valamelyik repülőklubhoz.

Régebben leginkább Góbékkal gyakoroltak a táboro
zok, de az utóbbi évben fejlődött a géppark, és a Falke 
motoros vitorlázók voltak legtöbbet a levegőben. Nap vé
gén mindent szétszedni, visszavinni, a gépeket megtisz
títani és bemanőverezni a hangárba nem is olyan köny- 
nyű, mint gondolnánk. (Nem tudom, az ország többi 
sportrepterén mi a helyzet, de annyi gépet olyan kis he
lyen még nem láttam, mint a szandai hangárban. Beleért
ve a polcomat is a makettjeimmel...)

Patak Lajos (zászlós) a tábor alatt valamennyiünk ap
ja, anyja és összes felmenője egy személyben. Olyat kér
ni még nem tudtunk, amit ne teljesített volna, és soha 
egyetlen percre nem tágít mellőlünk. Nem kis teljesít
mény 15 fiatalt egy katonai repülőtéren egy csoportban 
terelni egy héten át.

A repülés mellett mást is tartogat a tábor. Egy délelőt
töt a kecskeméti ezred bemutatására szánnak, ilyenkor 
testközelbe kerülnek a MiG-29-es vadászok, az L-39 
Albatrosok. Ez az alkalom bepillantást nyújt a csapatmú
zeumba, a zónába, vagy a vadászszázadok pihenőszo
bájába is, ami egyesek számára amolyan „szent hely”. 
Ha szerencsések a táborlakók, üzemnap van és akár 
légibemutatót is láthatnak közvetlenül a fejük fölött. Ha

2. ábra: A szandai repülőtér egy része
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különös szerencséjük van, a világversenyre felkészülő pi
lóta gyakorlatának is szem- és fültanúi lehetnek.

Végül a helyi étkezdében kapjuk meg a bajnokok reg
gelijét, ami itt a helyi hajózókosztot jelenti. A pályaválasz
tás komoly döntést igényel, azt is fel kell mérni, hogyan 
főznek.

A másik látogatás a szolnoki ezredhez vezet, itt is min
dent meg lehet nézni. A túra a toronytól indul, onnan a lé
gi kutató-mentő szolgálat állandó készenlétben lévő heli
kopteréhez jutunk, bár az ember nem sokat hall a rögtön
zött egészségügyi bemutatóból. Ugyanis a koncentráló
képességet erősen befolyásolja a tudat, hogy utunk in
nen a kiképző Jakokhoz vezet, amelyeket majd -  kis sze-
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rencsével -  kipróbálhatnak a táborozok is. A földi sze
mélyzet nagyon segítőkész.

Miután az utolsó csavarig szétszedték a kedvünkért a 
Jak-52-est, haladunk tovább az An-26-os felé. A gép
személyzet elmeséli, kiket szállítottak az évek során, 
mely politikusok bántak emberi módon a személyzettel, 
és kik alatt ment kicsit „hullámosabban” a gép. Aki már is
meri a helyi anekdotákat, az felfedezőkörútra indulhat a 
gép körül, ehhez nem árt egy fényképezőgép és temér
dek hely a képeknek. Még mindenkivel készül egy búcsú
kép, ahogy az Ancsa légcsavarját „tolja be”, majd irány a 
szimulátor.

A PC-s játékokon nevelkedett ifjúságnak szokatlan lát
ványt nyújt a szobányi számítógép, főleg, amikor felhív
ják a figyelmünket, hogy ne menjünk mögé, nehogy ívet 
húzzon, tudniillik erősárammal ketyeg. Ami otthon a ka

rosszék monitorral és joystickkel, az itt egy magas te
rem, benne egy hidraulikán álló valódi M i-8-as fülke. A 
jó 30-40 éves szerkezetet a mai napig rendszeresen 
használják.

A következő állomás a repülőgép-múzeum, amely a 
nagyközönség előtt is nyitva áll, bár a hétköznapi látoga
tók talán nem ülhetnek bele a MiG-21-esbe. A szolnoki 
ezred elsősorban szállítási feladatokat Iát el, így helyi 
specialitásként itt is megtudjuk, milyen volt a kimustrált 
VIP M i-8-ason utazni a pápával.

A kirándulás az RFO tantermében végződik, hogy ne 
feledjük, miről is szól ez az egész. Itt vetítéseket és elő
adásokat tartanak a NATO keretein belül Kanadában fo
lyó pilótaképzésről, hiszen a majdani növendékek is oda 
kerülnek ki. Majd itt válik el, vadászra vagy lomhább tí
pusra, esetleg helikopterre kerülnek-e.

A táborra a 18 és 26 éves kor közötti érdeklődőket vár
ják, nem kell megfelelni előzetes orvosi vizsgálatokon, 
nem kell rendelkezni repülővizsgával sem. A jelentkezé
seket egész évben várják, hiszen a tábor várhatóan a kö
vetkező években is megrendezésre kerül.

Aki fontolgatja a katonai repülőpályát, vagy érdekli a 
sportrepülés, de eddig nem nyílt alkalma kipróbálni magát, 
azoknak ajánlhatom ezt a remek lehetőséget. Aki elszánja 
magát, annak ez az egy hét felejthetetlen élményeket sze
rez, és olyan helyekre jut el, ahová közönséges földi halan
dó soha. Az esetleges Jak-52-es repülést pedig magam is 
csak félve, remegő hanggal merem említeni...

A jelentkezés történhet:
-e-mailben: rfo@rfo.hu 
-telefonon: 06-56-505-155 
-faxon: 06-56-505-151
-  vagy levélben: MH LEP RFO, Szolnok 5008, Pf. 5/L

Takács Zoltán

Norbert Hannig: A Luftwaffe szolgálatában
Harcaim a keleti fronttól a szülőföld védelméig

„Közelebb húzódtam az amerikai vadászhoz, és beleszóltam a rá
dióba:
-  Heino, készülj fel! Bal pedál MOST!
Heino éppen az előbb taposott rá a jobb oldali oldalkormánypedálra. 
Az amerikai nem számított ilyen váratlan irányváltásra, és még mindig 
a jobb pedált taposva repült, amikor Heino már elfordult balra. Ezzel 
hirtelen üressé vált mögötte az égbolt, én pedig végre tüzet nyithattam. 
Ilyen közelről lehetetlen volt mellé lőni, ahogy a földközelben repülő 
vadászgépből kimenekülni is. A Mustang leadta az orrát, és cigányke
rekezve a földbe csapódott. A hátulról közeledő másik három P-51-es 
kifordult mögülem, és emelkedni kezdett bombázói felé.”

A szerző Me 109 és Fw 190 gépeken repülve 42 légi győzelmet ara
tott. Miután 1955 körül az NSZK belépett a NATO-ba, létrehozták az új 
Luftwaffét, és Hannig megint vadászpilóta lett. Kellemes könyv, Gal- 
land tábornok emlékiratára („104 légi győzelem”) hasonlít.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2005, 229 oldal, 
bolti ára 2998 Ft
Kapható a könyvesboltokban, vagy 2400 Ft + 500 Ft 
postaköltség áron megrendelhető a kiadónál: Hájjá és Fiai Kft., 
4017 Debrecen, Pf. 32., tel.: 06-30-419-3530; 06-52-419-303; 
e-mail: rendel@hajja.hu. Honlap: www.hajja.hu
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Haditechnika-történet

Temetői állapotok a budai kitörés útvonalán
60 éve történt

A német csapatok várbeli kitörésénél 1945. február 
25-26-án a Szentendre irányában, Budapest határában 
(1933-as határkő) húzódó német védelmi vonalak men
tén lezajlott harcok, események történeti helyszíneit rög
zítették a résztvevők a helyszín bejárásakor.

Schaffer Jánosné, volt ürömi kocsmárosné (85 éves), 
Péterhegyi utcai lakos (háza a temető mellett áll) az ürö
mi urnatemetőben megmutatta az 1987-ben még meglé
vő katonai sírok helyeit.

1987-ben a Hadisírgondozó Bizottság a sírok rögzíté
sénél a nemzetközi szerződés értelmében elvégeztette a 
szovjet és német katonák földi maradványainak elhelye
zését, és tömegsírokat alakítottak ki a település régi sváb 
temetőjében.

A 2004-es újabb helyszíni bejárásnál az alábbi észre
vételeket tették: A temető urnatemető néven szerepel, és 
teljesen átépítették kerítés és utak kialakításával. A be
tonkerítés mentén, Duna felé eső részében egy német 
katonasír volt a temető középvonalánál, a kiskaputól pár 
méterre a Péterhegyi utca irányában. Ezt a sírt az első 
bejárás óta a hozzátartozók kibontatták és a maradvá
nyokat hazavitték Németországba. A sírhely a vizsgált 
időben még láthatóan megvolt.

A többi katonai sír (szovjet) a ravatalozó oldalában, a 
főbejáratnál, lánccal elkerítve található, itt mintegy 48-50 
szovjet katona van megjelölt sírban eltemetve. Mellette, 
nyugati irányban négy német katona sírja volt még 1987- 
ben az első bejárásnál. Azóta eltűntek a fejfák, és a sír
helyek egy szintbe kerültek a talajjal.

A szemtanú ürömi lakosok elmondták, hogy féltek a né
met sírokat ápolni, mert a sváb faluban sok a betelepített, 
rosszakaratú ember. Az öregek visszaemlékezéseiben a 
kegyeleti hely megszüntetéseinek és letagadásának ese
ményei ma is óvatosságra intik a régieket. A Németor
szágból hazalátogató kitelepített svábok felkeresik a te
metőt, mert emlékeznek a sírokban nyugvó bajtársaikra. 
Ezek az elesett katonák a német kitörésnél vesztették 
életüket.

A sváb származású Szimet Erzsébet (Elizabeth 
Simet, szül. 1934) pilisborosjenői lakos 1964-ben a 
Kismotor- és Gépgyár (CSONKA) gépműhely irodave
zetője, Haris Lajos üzemmérnök munkatársa volt. Ő 
mesélte el a szovjet katonák bejövetelét Üröm és 
Borosjenő falvakba: „Amikor a hadszíntér elérte a fal
vak környező hegyeit, a katonák kiépítették a környé
ken a védelmi vonalakat. A szovjet offenzíva csak 1945 
márciusában érte el a védekező német-magyar kato
nákat. A szórványos támadások csak március végére, 
az utak elfoglalásával jártak sikerrel. Harckocsitá
madás nem volt, mert a hegyekben nem tudtak haladni 
a T-34-esek. Hetekbe telt, mire a kozák gyalogság és 
a sorozatvetők (Sztálin-orgonák) a környező hegyeket 
felgyújtották.

Az oroszok miatt a német-magyar katonák az erdő
ben kiépített futóárkokban és a kőbányák védelmében

1. áb ra : B uda pes t ha tá rában ép íte tt h íradós m eg figye lő  
b u nke r 1944-ből. H e lysz ín i m é re tek  fe lvéve  2004 decem be
rében

2. áb ra : Az üröm i ré g i tem ető, m a urnatem ető . A né m e t ka 
tona vo lt s írjá ná l H aris  La josné 2004 decem berében

mozogtak, az egyes hegytetőkre védelmi utakat építet
tek. Dobogókő és Esztergom felé a védelmi vonalak 
teljesen járhatóak voltak, a falvakban a lakosság segí
tette a védőket. A front kiterjedése csak részleges volt 
a terep miatt, az orosz hadvezetés nem tudott eligazod
ni a helyszínen, ezért húzódott el a hadművelet márci
us végéig. A hétszer gazdát cserélt Esztergom felől 
tudták csak megszállni a sváb falvakat. A védők csalá
doknál bujkáltak. Igen sok szovjet halott hevert az or
szágút mentén, mivel csoportosan haladva német tü
zérségi tüzet kaptak.

Egy-egy sváb falut elfoglalva bosszút álltak a civil la
kosságon. Az asszonyokat meggyalázták, a férfiakat, 
még a gyerekeket is levetkőztették és a hónuk alatt teto
válást kerestek.”
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3. ábra: A Péterhegyi-Ürömi út védelmi vonalán lévő kato
nai bunker romja 1944-ből, a régi Budapest határkőnél

4. ábra: Ürömi katonai rádiós bunker a Péter-hegyi volt 
agyagbányában. Mellette Haris Lajosné áll

5. ábra: A katonai rádiós bunker közelről mellette Haris 
Lajosné, (2004. december)

7. ábra: Az ürömi régi temető, 4 német katona jeltelen sírja 
(2004. december)

8. ábra: A 6. képtől jobbra eső terület katonasírokkal, a szé
lén volt 48-50 fő szovjet katona (2004. december)

A tanú megmenekülése a csodával határos módon tör
tént. Amikor a GPU (az orosz katonai rendőrség) Pilis- 
borosjenőt körbefogta, mint fiatal leány a kövesbérci kő
bánya menedékházának padlására szaladt fel. A széna
kupac alá bújt, és a létrát maga alá rejtette. Az erdőben 
bujkált napokig étlen-szomjan, egy hét után éjjel lejött a 
papiakba, ahol a 90 éves nagymama bújtatta el a temp
lomtoronyba.

A visszaszivárgott svábokat összeszedték (a nőket is), 
és vasúti kocsikba zsúfolták őket az ürömi állomáson. A 
transzportokat német falvakba telepítették ki már 1945-

ben, de ez csak később derült ki. Sokan kerültek ki a 
szovjet Kocsedo haláltáborokba is. (Kocsedo a deportált 
kényszermunkásokat felügyelő népbiztosság munkatá
borainak zsargon elnevezése volt, mivel nem ismerték az 
orosz jelentést. Szerk.)

A falvakba a lakosság pótlására felvidéki és más terü
letről származó embereket telepítettek, így azok elvesz
tették nemzetiségi jellegüket.

A fotókat a szerző készítette
Haris Lajos-Haris Ottó
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A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata VII. rész

Repülőgép-vezető (pilóta) nyári hajózóöltözetben -  
1944-1945

A német repülőgépekkel együtt hajózóruházat és felsze
relés is érkezett a légierő részére. Ezek elosztása megle
hetősen rapszodikusan történt, de számtalan korabeli 
fényképfelvételen láthatunk magyar hajózószemélyzetet 
a legkülönfélébb német eredetű ruházatban.

A képen látható pilóta a német nyári hajózó-kezeslábas 
egyik nyári (vászonból készült) változatát viseli, mely jel
legzetes mákos szürke színben készült. A combrészen 
alkalmazott nagyméretű zsebeket különféle túlélő-felsze
relések hordására tervezték, ezekkel először a Luftwaffe 
ún. csatorna-nadrágjain (melyeket az angliai légi csata 
idején vezettek be, s a La Manche csatornáról kapták ne
vüket) találkozhattunk.

A hajózóruházat alatt a szolgálati egyenruha különféle 
változatait hordták, nyáron általában csak zöld inget, nyak
kendőt és zsávolynadrágot. A tábori sapka repülő változa
tát jellegzetesen félrecsapva viselték (ki-ki saját tetszése 
szerint jobb vagy bal szemére húzta), ezt a divatot is a né
met „kollégáktól” lesték el, s kifejezetten repülőjellegzetes
ségnek számított, a földi erőknél nem jött divatba. A repü
lőgép-vezető tiszti derékszíjára tájolót erősített, mely arra 
az esetre szolgált, ha az illetőt lelőtték, s ellenséges terü
leten kellett menekülnie. Sok pilóta baljós jelnek tekintette, 
s nem szívesen használta ezeket a „túlélő-tájolókat”.

Az ábrán a repülőgép-vezető kezében a 39M pilóta
mentőernyő (ülőernyő) tokját tartja, benne a behajtoga
tott kupolával.

Repülő katona, földi kiszolgáló személyzet -
1941-1942

A repülő legénységi egyenruhát eredetileg még az 1930- 
as öltözeti szabályzat rögzítette, szerelő és egyéb sze
mélyzet formaruhája elnevezéssel. Ez az egyenruha le
génységi posztóból készült, szabásában azonban eltért a 
honvédség legénységi egyenruhájától: a zsebek hajtás 
nélkül készültek, egyenes zsebfedőkkel, a vállszalagokról 
hiányzott a válltekercs és a köpenykoszorú rögzítésére 
szolgáló toldat, a nadrág pedig pantallószabású volt.

A rendfokozati jeleket a tisztesek is a vállszalagon 
viselték, a tiszti-altiszti rendfokozati jelekhez igazítva

ezek sem a földi erőknél megszokott „csontcsillagok” vol
tak, hanem matt ezüstszínű paszománysávok (egytől há
romig: őrvezető, tizedes, szakaszvezető), felettük a V 
alakba hajtott „repülő-szárny” paszománnyal. A fémle
mezből sajtolt és bronzozott legénységi fegyvernemi jel
vény (altisztek és tisztek nem viseltek fegyvernemi jel
vényt a légierőnél) szárnyas légcsavart ábrázolt, az első 
világháborúban bevezetett repülő fegyvernemi jelvény 
mintájára.

Egészen újszerű megoldást választottak a repülő legény
ségi sapka megtervezésénél, amely gyakorlatilag a rejtés 
időszakban viselt sportsapka és a hadihajós legénységi 
sapka egyesítésével alakult ki. E sajátságos fejfedő volta
képpen egy posztóból készült barettsapka volt, de a hadi
hajósokéhoz hasonló fekete moirészalag díszítette, hátul 
két szálban lelógatva (feliratot viszont -  ellentétben a fo
lyamőrségi sapkaszalaggal -  nem tettek rá). A legénységi 
sapkajelvény -  a hajtókajelvényhez hasonlóan -  bronzo
zott, sajtolt fémlemezből készült, s természetesen a légierő 
kiterjesztett szárnyú sasát ábrázolta, fölötte a Szent Koro
nával. A sapkajelvényt háromszögletű fekete posztó alapon 
viselték. A legénységi állomány körében a barettsapka nem 
aratott osztatlan sikert, sokan levették róla a meglehetősen 
kényelmetlenül nyakba lógó sapkaszalagot, s 1943-tól, 
ahogy a repülő legénységi ruhát ellátási nehézségek miatt 
fokozatosan felváltotta a közönséges legénységi ruházat, a 
barettsapka is kezdett eltűnni, s helyette a repülőjelvénnyel 
díszített tábori sapkát hordták.

Az öltözetet legénységi bakancs és derékszíj egészí
tette ki. A szerelő kezében látható napszemüveg vise
lése elsősorban a tisztek körében terjedt el, de korabe
li fényképeken láthatunk legénységi állományúakat is 
ilyen divatos, de távolról sem szabályszerű felszerelés
sel.

A posztóruházat, az utászcsizma és a legénységi de
rékszíj ugyan legénységi állományú honvédre utal, azon
ban a fronton gyakran a tisztek is legénységi ruhadarabo
kat viseltek. Korabeli fotókon például gyakran láthatunk 
legénységi derékszíját akár tábornokokon is.

(Folytatjuk)

A cikkhez vonatkozó ábrákat lásd a 48. odalon

Baczoni Tamás

Szakirodalom eladó
RÜK no2. IL-14 típusfüzet első kiadás, 1000 Ft; Cseh ModellPress Ki—61/100 vadászgép típusfüzet, 1200 Ft; Bili 

Gunston: Modern Fighters angolul, 1988, Salamander, 1880 Ft; WWP no6 Israeli Armour in detail, 2700 Ft; 4+ kiadó 
Westland Wyvern típusfüzet angolul, rajzokkal, 4700 Ft; Philip Janett: Lieadlá, szlovák nyelven, képes Bratislava, 

3580 Ft; The Moddeleres Manual oktató füzet régi amerikai gépek rajzával -  1974, Microscale Publications, 450 Ft; 
Modell Hobby magazin (cseh) 2001/4. sz., 220 Ft; Modell Hobby Profile 1-2 típusfüzet műrepülőgépek és könnyű

futárgépek (cseh), 800 Ft.
Ifjú Fűry Nándor Tel.: 06/30 575-0709. E-mail: dornan@vipmail.hu. Cím: 1044 Budapest, Bezerédy u. 26.
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Epizódok a koreai háborúból -  ezerből három I. rész

„Érdekes lenne összehasonlítani a légi győzelmeink szá
mát az ellenség veszteségeivel. Rengeteg eltérést és túl
számlázást találnánk...”
(Harold E. Fisher, az USA Légierői 8. és 51. wingjeinek 
veteránja)

Hét éve próbáljuk összehasonlítani az archívumokból 
rendelkezésünkre álló információkat és a koreai háború 
szovjet résztvevőinek visszaemlékezéseit a nyugati kuta
tók adataival. Ez a tevékenység tette lehetővé, hogy sok 
érdekes, új dolgot írjunk meg a háború történetéből, új 
módon tekintsük olyan tényekre, melyek korábban vitat
hatatlanoknak látszottak. Ebben a cikkben csak néhány 
részletét mutatjuk be a Korea egén lezajlott hatalmas lé
gi összecsapásnak.

Röviden felsoroljuk azokat a széles körben elterjedt né
zeteket, amelyekről a következőkben szó lesz: A történe
lem első légi harca sugárhajtású vadászrepülőgépek közt 
1950. november 8-án volt. A történelemben az első légi 
győzelmet sugárhajtású gépek légi harcában az USA Lé
gierő 51. wingjének 16. vadászrepülő-századába tartozó 
F-80-as pilóta, Russell J. Brown hadnagy érte el, aki egy 
észak-koreai MiG-15-öst lőtt le november 8-án. A hábo
rú első ásza az USA Légierő 4. wingje 334. vadászrepü- 
lő-századának F -86-os pilótája, James J. Jabara száza
dos volt.

Az első légi harc sugárhajtású gépek közt

Valamennyi külföldi kutató megegyezik abban, hogy az 
első MiG-15-ösök 1950. november 1-jén tűntek fel Korea 
egén, amikor egy MiG-kötelék sikertelenül támadott egy 
Mustang-rajt.

Azon a napon kezdték el a 72. gárda vadászrepülő-ez- 
red pilótái a koreai háborúban részt vevő szovjet repülők 
harminchárom hónapig tartó hősies küzdelmét. Az első 
bevetésük 13.50-től 14.46-ig1 tartott. A Sztrojkov őrnagy 
által vezetett, öt MiG-15-ösből álló kötelék támadta meg 
az amerikai Mustangokat. A szovjet archívumok adatai 
szerint a lezajlott légi harcban Csizs hadnagy lelőtt egy 
F-51-est. Azonban valamennyi nyugati kiadvány egysé
gesen tagadja a Mustang elvesztését. Arról, hogy a nap 
folyamán a későbbiekben volt-e még valamilyen légi 
harc, egyetlen kiadvány sem emlékezik meg. Ugyanak
kor a 72. gárda vadászrepülő-ezred november 1-jei jelen
tésében szerepel egy másik, az ezred pilótái által vívott 
légi harc is!

„A 14.12-től 15.31-ig (15.12-16.31) terjedő időszak
ban egy négy M iG-15-ösből álló kötelék, melyet 
Borsun őrnagy vezetett, tagjai pedig Hominyics, 
Szuhov és Jeszjunyin hadnagyok voltak, kirepült 
Anydun körzetébe, hogy elfogja az ellenséges repülő
gépeket. Miután a kötelék megérkezett Anydun körze
tébe, 25 percig nem tűntek fel ellenséges repülőgépek, 
ezért parancsot kaptak, hogy térjenek vissza a saját re
pülőterükre. 2 -3  percnyi repülési idő eltelte után újabb 
parancs érkezett rádión: forduljanak vissza Anydun 
körzetébe, mert ellenséges repülőgépek tűntek fel. Há

rom MiG-15-ös (Jeszjunyin hadnagy hazarepült, mert 
elfogyott a tüzelőanyaga -  nem volt a gépen póttartály) 
Bordun őrnagy vezetésével visszatért a körzetbe. 
160-170°-os irányon repülve Hominyics hadnagy balra 
előttük meglátott 10 F-80 Shooting Start, amelyek 
3500 m-en oszlop harcrendben repültek: elöl 4 F-80- 
as, mögöttük egy géppár 100 m-rel feljebb 800-1000 m 
távközzel, hátul újabb 4 F-80-as 800-1000 méterre a 
géppártól. Az F-80-as rajok és a géppár a jobb „lép
cső” harcrendet tartotta, a gépek közt 50-70 m távol
sággal. Hominyics hadnagy, miután jelentette rádión, 
hogy látja az ellenséget, bal fordulóval, felülről 2/4 rá- 
látási szög alatt a nap felől megtámadta az elöl haladó 
F-80-as rajt. A támadás következtében egy gép meg
semmisült. Atűzmegnyitás távolsága 800 m, beszünte
tésének távolsága 200 m volt, a sorozat hossza 3 má
sodperc. A támadásból Hominyics hadnagy hirtelen 
emelkedéssel, és azt követő bal fordulóval vált ki. 
Bordun őrnagy géppárjával megtámadta a hátsó F-80- 
as rajt, amely igyekezett Hominyics hadnagyot támad
ni, amikor az kivált a támadásból, de nem értek el ered
ményt. A támadás következtében az ellenséges vadá
szok harcrendje felbomlott, és egyenként, illetve 
géppáronként...kiváltak a harcból...”2 

így tehát a történelemben először 1950. november 1- 
jén harcoltak sugárhajtású gépek egymás ellen. Az új, 
erős ellenség legyőzése dicsőség, viszont százszor na
gyobb dicsőség a legelső összecsapásban győzni. Ez azt 
is jelenti, hogy az elfogulatlan történelem írásba szinte ki
védhetetlenül beavatkozik a presztízs. Nekünk úgy tűnik, 
hogy éppen azért számítják november 8-át „az első su
gárhajtású gépek közötti légi harc” napjának, mert akkor 
egy amerikai pilóta ért el légi győzelmet. Mi mással lehet
ne magyarázni, hogy november 1-jén az F-80-as pilóták 
nem vették észre az őket támadó MiG-eket?

Az első légi győzelem sugárhajtású géppel

Amint az a 72. gárda vadászrepülő-ezred repülőgép-ve
zetői által november 1-jén vívott légi harc leírásából kitű
nik, Hominyics hadnagynak elszámoltak egy légi győzel
met, egy sugárhajtású F-80-as lelövését. Ennek ellenére 
nem nevezhetjük őt teljes bizonyossággal a történelem 
első sugárhajtásos légi győzelme birtokosának.

Az amerikai fél valóban elismeri egy Shooting Star el
vesztését azon a napon, de az adott F-80-ast a reggeli 
bevetésen lőtték le, amikor egy vadászbombázó-kötelék 
Szinüjdzsu repülőterét támadta, ráadásul légvédelmi tü
zérek a Jaluczján folyó kínai partjáról. A légitámadás si
ralmas eredménye arra késztette az amerikaiakat, hogy 
délután ismét megtámadják a repülőteret F-80-asokkal. 
Ugyanakkor, amikor az ismételt csapásra kijelölt kötelék 
a cél körzetében tartózkodott, néhány kilométerre tőlük 
egy F-51-rajt MiG-ek támadtak meg. Emlékezve arra, 
hogy Hominyics hadnagy felszállása az után a felszállás 
után következett, amelyben a 72. gárda vadászrepülő
ezred pilótái a Mustangokkal találkoztak, arra a következ
tetésre jutottunk, hogy az az F-80-as, amit Hominyics 
hadnagynak elszámoltak, nem azonos azzal, amelynek

70 HADITECHNIKA 2005/5



az elvesztését az amerikaiak elismerik. Elképzelhetőnek 
tartjuk, hogy volt még egy F-80-veszteség ugyanazon a 
napon, amiről az amerikai légierő valamilyen okból hall
gat, de addig, amíg amerikai részről dokumentumokkal 
nem igazolják vagy cáfolják, Hominyics hadnagyot meg
nyugtatóan nem nevezhetjük a történelem első sugárhaj
tású légi győztesének. Annál is inkább, mert az archí
vumban megtalálható légi harc leírásból nem derül ki, 
hogy konkrétan mi történt a Hominyics által támadott 
F-80-assal. Lezuhant-e -  ha igen, hol - ,  felrobbant-e a 
levegőben, vagy egyszerűen füstölt és elrepült dél felé. 
De ha az ő légi győzelme egyszerűen nem bizonyított, 
akkor Brown légi győzelméről teljes bizonyossággal állít
hatjuk, hogy nem valós.

A nyugati források az 1950. november 8-i légi harcot kü
lönbözőképpen írják le. Mi egy átlagos leírást idézünk: 
„Azon a napon tömeges légi csapást hajtottak végre 
Szinüjdzsu város és a Jalucsján folyó hídja ellen 70 
Superfortress-szel. Másfél órával a B-29-esek érkezése 
előtt a 8. wing Mustangjai és a 18. és 49. wing Shooting 
Starjai rakétaesővel árasztották el a város és a híd kör
nyékén a Jaluczján déli partján levő légvédelmi állásokat. 
Felülről 6000 m magasból az 51. wing két F-80-as raja 
oltalmazta a támadókat. Lent a csapásmérők már fel
használták az összes rakétát és napalmbombát, és áttér
tek az állások géppuskázására, amikor az oltalmazó kö
telék pilótái hat MiG-15-öst vettek észre, amelyek 
Anydunból szálltak fel. A MiG-ek 9000 m-re emelkedtek, 
keresztezték a folyót, és megtámadták a 16. repülőszá
zad Shooting Star-raját. Az amerikai pilóták szembefor
dultak a támadókkal, szétzilálták azok kötetékét, aztán 
süllyedő manővert alkalmazva igyekeztek a MiG-eket le
csalogatni kis magasságra, ahol az F-80-as vízszintes 
manőverezőképessége jobb volt, mint az ellenfélé. A 
MiG-ek ilyen feltételekkel nem vállalták a légi harcot, és a 
támaszpontjuk irányába fordulva emelkedéssel kiváltak -  
egy kivételével, amely a zuhanást választotta. Russell 
Brown hadnagy meglátva az F-80-asa alatt elhaladó 
MiG-et, leborított, és zuhanásból támadott. Az F-80-as 
nehezebb volt ellenfelénél, és jobban gyorsult zuhanás
ban. Amikor a MiG pilótája rájött, hogy hibázott, Brown 
már befogta a célzókészülékébe, rátette ujját az elsütő 
billentyűre... és a hat géppuskából csak egy szólalt meg. 
Mégis az öt másodperces sorozat végigverte a MiG tör
zsét -  szerterepültek a borítás darabjai, és a gép füstcsí
kot húzva maga után rendezetlen zuhanásba ment át, és 
a földbe csapódott. így fejeződött be a csata, amelyben 
Russell Brown hadnagy az első sugárhajtású légi győzel
met aratta.”

A légi harc körülményeinek leírása többé-kevésbé 
azonos az összes nyugati kiadványban, egy kis eltérés
sel. Az eltérés az a híradás, hogy Brown hat géppuská
ja közül öt csütörtököt mondott. Ezt az információt csak 
Robert F. Dorr, Jan Lake, Warren Tompson „A koreai há
ború ászai”3 című könyvében találtuk meg. Ha ez igaz, 
Russel Brown légi győzelme már akkor kétségessé vá
lik, mielőtt tanulmányoznánk a hazai archívumokat. A 
Sabre-pilóták sokszor beszéltek arról, hogy a megtáma
dott MiG-ek „magukba szívták a hat géppuska teljes lő
szerkészletét, aztán hazatértek. Feltételezzük, hogy a 
„teljes lőszerkészlet” mégiscsak túlzás, de a MiG-15 túl
élőképessége 12,7 mm-es géppuskákkal szemben való
ban nagyon jó. Ezért nehéz elképzelni, hogy egy gép
puskával lelőjenek egy MiG-et. Nehéz, de lehetséges. 
Arról, hogy Russell Brown nem lőtte le a MiG-et, akkor 
győződtünk meg, amikor áttanulmányoztuk az archív do
kumentumokat.

November 8-án a szovjet egységek veszteségről nem 
tesznek jelentést. Ezen a napon légi harcban a 28., 72. 
és a 139. gárda vadászrepülő-ezredek vettek részt. A 
139. ezred F-80 típusú gépekkel a levegőben nem 
találkozott4. A 28. ezred Anydun várost és a repülőteret 
oltalmazva eredménytelen légi harcot vívott hat F-51- 
essel. Eközben 4800 m-en egy F-80-as kötelék őrjárato- 
zott, de ezekkel nem keveredtek harcba5.

A 72. ezred szintén Mustangokkal harcolt, de 
Haritonov főhadnagy raját a nap felől megtámadta hátul
ról 10 F-80-as és elölről 4 F-84-es. AThunderjetek ese
tében a dokumentum téved, mert az F-84-es első alka
lommal csak 1950. december 7-én került bevetésre Ko
reában. Afonyin százados raját a támadásból való kivá
láskor szintén megtámadta két raj F-80-as. A 72. ezred 
veszteséget nem szenvedett6. Nem foglalkozunk az el
lenséges repülőgépek felismerésében és létszámának 
megítélésében elkövetett hibákkal, ez megszokott jelen
ség mindig, minden háborúban. A lényeges az, hogy 
1950. november 8-án a szovjet egységek nem szenved
tek veszteséget. Ebben az időszakban az ENSZ repülő
ivel csak a mi pilótáink harcoltak, tehát Brown koreait 
vagy kínait nem lőhetett le. Teljes mértékben helytálló a 
következő kérdés: voltak-e olyan jelek, amikből Brown 
arra következtethetett, hogy a megtámadott MiG-et lelőt
te? Szerintünk voltak.

Akkor, amikor Afonyin százados raja kivált a harcból, 
és a hazavezető irányra fordult emelkedéssel, Haritonov 
főhadnagy, aki egy F-80-ast támadott, zuhanásba kez
dett. Zuhanás közben ledobta a póttartályokat, és ezután 
kis magasságon hazarepült. Úgy gondoljuk, hogy éppen 
őt támadta Brown hadnagy, és a kiválásának körülmé
nyei megtévesztették Brownt, aki azt hihette, hogy lelőtte 
az ellenséges repülőgépet.

Minden ország valamennyi repülőgép-vezetője számá
ra alapszabály, hogy manőverező légi harc megkezdése 
előtt a póttartályokat le kell dobni. Koreában a mi repülő
inknek csak jó néhány légi harc megvívása után taná
csolták először ezt -  ebben szerepet játszott az is, hogy 
kezdetben kevés volt a póttartály. Brown hadnagy való
színűleg nem gondolt arra, hogy ellenfele póttartályokkal 
a szárnyak alatt kezd légi harcba, és a szemből végrehaj
tott támadás gyors lefolyása nem tette lehetővé, hogy 
észrevegye azokat. Mit látott tehát, amikor befordult az 
ellenség mögé? A megtámadott repülőgépről roncsok re
pülnek szerte (leváltak a póttartályok), a repülőgép füstöl 
(a szétporladt kerozin felhője húzódik a tartályok után, 
amelyek egy darabig párhuzamosan repülnek a zuhanó 
géppel, így eleinte mintha a MiG szárnyai alól jönne a 
füst), zuhan (hirtelen süllyed kis magasságra), és szétzú
zódik (a póttartályok a földbe csapódnak, és a becsapó
dás helyén felkavarodik a kiáramló kerozin és a felvert 
por felhője, közben a MiG földhöz lapulva hazarepül). 
Nem gondoljuk, hogy Russell Brown a légi győzelméről 
szóló történetet teljességgel kitalálta volna. A légi harc 
hevében a világ összes pilótájánál előfordulhatnak ennél 
lényegesen nagyobb és komolyabb tévedések is.

Érdekes, hogy van még egy vitatott megállapítás a no
vember 8-i légi harcokkal kapcsolatban, ez Piotr 
Butowski lengyel kutatótól származik, bár néhány más 
szerző is átvette. Butowski véleménye szerint, amit a 
„MiG repülőgépek” című könyvében fejtett ki, az amerika
iak veszítettek egy F-80-ast7. Az ilyen dicsérettől azon
ban nincs okunk a büszkeségre, de... Az általunk tisztelt 
szerző a közlés felhasználásakor hivatkozik egy alapve
tő mű, „A légi összecsapások történetének teljes soroza
ta” első kiadásának egy részletére, melyet a második vi
lágháború ásza, a brit légierő későbbi marsallja,
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Sir James Edgar Johnson írt. Az idézett rész helyét azon
ban nem adja meg. Idézzük tehát mi: „A MiG-15-ösök 
semmilyen tevékenységben nem vettek részt 1950 no
vemberéig. Akkor egy Shooting Star-raj vezére közvetlen 
alattuk hét MiG-et vett észre. Az amerikaiak rájuk vetet
ték magukat, de a MiG-ek Mandzsúria irányába távoztak. 
Tekintve, hogy az ENSZ-pilótáknak tilos volt berepülni 
Mandzsúria fölé, az amerikai parancsnok kénytelen volt 
beszüntetni az üldözést. Ugyanakkor a MiG-ek emelked
ni kezdtek a nap felé, géppárokra váltak szét, visszafor
dultak, újból átrepülték a folyót (a határfolyó a Jaluczján
-  Szerzők), és megtámadták a Shooting Starokat. Annak 
ellenére, hogy ebben a gyors lefolyású légi harcban 
egyetlen gép sem sérült meg, az amerikaiak megértették, 
hogy a fürge, aerodinamikailag jól kialakított MiG-ek 
gyorsabbak emelkedésben, utolérhetik az F-80-asokat, 
és megmaradnak mögöttük éles fordulóban is.”8

Véletlen-e a szerző tévedése vagy tudatos hamisítás
-  nem tudjuk, de látható, hogy az eredeti szövegben 
sem a harc konkrét dátumáról, sem a veszteségekről 
nincs szó, sőt még sorok közti utalás sincs. Ugyanakkor 
a kiadás évét és a forrás megjelölését nem hibáztuk el, 
a fordítás hitelességéért pedig kezeskedünk. Sőt, a ké
sőbbi kiadásokban Johnson átveszi az első légi harc 
hagyományos értékelését, és a győzelmet ő is Russell 
Brownnak adja. Az érdeklődő és hitetlenkedő olvasó el
lenőrizheti.

Tehát Hominyics hadnagy november 1-jei légi győzel
mét amerikai oldalról a dokumentumok nem támasztják 
alá (bár nem is cáfolják), a november 8-i Russell 
Brownnak elszámolt légi győzelem valótlanságát a szov
jet archív anyagok egyértelművé teszik. A kialakult hely
zetben úgy véljük, az a helyes, ha a történelem első su
gárhajtású légi győzelmének azt számítjuk, amelyikre az 
egyik fél igényt tart, a másik pedig elismeri. Ilyen győze
lem 1950. november 9-én volt először.

Azon a reggelen már 6 órától tűntek fel egymás után 
Anydun és Szinüjdzsu felett az ellenséges géppárok és 
rajok, amelyek a Jaluczján folyó hídjához igyekeztek, és 
bonyolulttá tették a légi helyzetet felette. 9 óra 40-kor 
megérkeztek a kísérő vadászok által oltalmazott csapás
mérő erők.

Ahogy az első csapásmérő repülőgép megközelítette a 
hidat, azonnal kiadták a parancsot a MiG-ek riasztására. 
10 órára az Anydun-Szinüjdzsu körzetbe 13 MiG-15-ös 
érkezett a 151. és a 28. vadászrepülő hadosztályoktól...

10.00-kor a 139. ezred hetes kötelékének parancsno
ka, Gracsov százados rádióösszeköttetésbe lépett az 
anyduni kihelyezett irányító ponttal, és parancsot kapott 
az ellenség felkutatására. A MiG-ek 5000 m-en közeled
tek a hídhoz. Egy perc múlva repülőgép-vezetőink meg
láttak egy köteléket, amit hibásan csapásmérő F-47- 
eseknek véltek F-80-as fedezettel. Valójában a kötelék
ben a haditengerészet Skyraiderei, Corsairei és 
Pantherei voltak.

Néhány kilométerre a MiG-ek előtt a párásságból két 
raj Panther bukkant elő, és rohamosan közeledett. Két
ezer méterrel lejjebb feltűntek a csapásmérő gépek is, 
legalább 20 Skyraider -  amelyek egymást követve zu
hantak a hídra, és oldották le bombáikat. Gracsov szá
zados elhatározta, hogy megtámadja a hidat bombázó 
gépeket. A MiG-ek rázuhantak a Skyraiderekre. A pa
rancsnok elhatározása nem volt a legjobb -  a 
Pantherek, amelyek nem léptek harcba, a hátuk mögött 
és felettük maradtak, majdnem ideális helyzetben a tá
madás megkezdéséhez. A kilátástalan helyzetet, ami
be a 139. ezred pilótái kerültek, még tovább rontotta az 
a tény, hogy a kötelék nem volt összeszokott -  a nem

régen megalakult 28. hadosztályon belül az ezred re
pülőgép-vezetőinek egy része átkerült az újonnan lét
rehozott 67. vadászrepülő-ezredbe, sok jól összeková- 
csolódott géppár és raj feloszlott, az újonnan szerve
zetteknek pedig még nem volt idejük összeszokni. 
Mindezek következtében a 139-esek köteléke szétszó
ródott, és géppárokkal vagy egyenként vettek részt a 
harcban.

A vékony felhőréteg, ami 4000 m felett helyenként elta
karta az eget, erősen korlátozta a felső légtér megfigyel
hetőségét, de a pilótákat leginkább a párásság zavarta, 
ami miatt a vízszintes látástávolság nem volt több 2 km- 
nél. A légi harc első percétől valamiféle szinte misztikus 
törvényszerűséget lehetett megfigyelni: a kékes színű 
üledékben rendszerint eltűntek a saját repülőgépek, és 
váratlanul ellenségesek bukkantak elő. Ez nem túl nagy 
baj, ha előttük történik. Sokkal rosszabb, ha mögöttük. 
Akkor jobb esetben sikerül kifordulni a tüzes sorozat elől. 
Rosszabbik esetben tovább már nincs semmi -  a teme
tésről majd a többiek gondoskodnak...

Amikor Gracsov és kísérői, Bocskov százados és 
Sztulov főhadnagy bal harcfordulót kezdtek, hogy kiválja
nak a Skyraiderek szembetámadásából, a párából a nap 
felől egy raj F9F bukkant elő, és Gracsov és Bocskov há
tába került. Sztulovnak sikerült kitérni a Pantherek táma
dása elől, de nem tudott az ellenség mögé fordulni, és el
maradt társaitól. Amikor megpróbálta utolérni őket, azok 
eltűntek a párában. Bocskov százados is elvesztette ve
zérét -  Gracsov már végrehajtotta a harcforduló több 
mint felét, amikor hirtelen jobbra döntötte a gépét, 
félleborítást csinált, és ő is eltűnt a párában. A parancs
nok váratlan manőverét Bocskov nem tudta követni, nem 
tehetett mást, minthogy folytatta a harcfordulót.

Az oltalmazó vadászokkal folytatott további harc kö
vetkezményeként Kumonajev hadnagynak, Szannyikov 
és Sztulov főhadnagynak elismerték egy-egy F-80-as 
lelövését, de ugyanakkor az amerikai fél tagadja, hogy 
november 9-én repülőgépet veszített volna. Mihail 
Fjodorovics Gracsov a bevetésről nem tért vissza.9 
Utolsó perceiről a nyugati irodalomban találunk infor
mációt:

„1950. november 9-én a PHILIPPINE SEE anyahajóról 
végrehajtott bevetéskor két MiG támadta meg a csapás
mérő repülőgépeket. A dugattyús motoros gépek szem- 
befordultak az ellenséggel, és meghiúsították a táma
dást. Az oltalmazó kötelék vezére, a haditengerészet 111. 
repülőszázadának parancsnoka, William Amen főhad
nagy észrevette, hogy egy MiG a köteléke mögé került, 
és a rajjal fordulóba kezdett szembetámadáshoz. A MiG 
pilótája fölrántotta a gépet 1200 m-ről 4750 m-re, aztán 
átment vízszintes repülésbe és »kígyóvonalban« repült 
tovább, hogy megnehezítse a célzást. A Pantherek azon
ban mögötte maradtak, néhány sorozatot lőttek 20 mm- 
es gépágyúikból, és több találatot észleltek. A MiG át
ment zuhanásba, de Amen mögötte maradt, folytatta a 
tüzelést, és jó találatokat látott. Kis magasságon a 
Panther kormányozhatósága nagyon leromlott a kritikus 
M számhoz közeli sebességen létrejövő fordított kor
mányhatás miatt. 915 m magasan a MiG még mindig zu
hanva a hátára fordult. Vagy megbolondult, vagy irányít
hatatlanná vált a gépe -  gondolta Amen, és 60 m-en ki
vette gépét a zuhanásból, majd átment emelkedésbe. Kí
sérője jelentette rádión, hogy a MiG a lejtős hegyoldalon 
lévő erdőbe zuhant, és a becsapódás helyén tüzet lát.”10

így tehát a történelem első olyan sugárhajtású légi győ
zelmének dicsősége, amelyet mindkét oldal elismer, az 
amerikai haditengerészeti légierő pilótáját, William T. 
Ament illeti meg.
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Az ászok

Mielőtt megkezdenénk az ászok témájának tárgyalását, fi
gyelmesen meg kell vizsgálni a rendelkezésünkre álló infor
mációforrások szavahihetőségét. Mint ismert, a szovjet re
pülők koreai tevékenységének értékeléséről eddig semmi
lyen részletes statisztika nem látott napvilágot. Ezzel ellen
tétben ellenfeleik sikereit széles körben népszerűsítették a 
korabeli tömegtájékoztatás eszközei, valamint a háború 
után a konfliktus történetéről szóló munkák. Ugyanakkor 
ezeket az információkat, melyek természetesen alaposan 
különböznek a mieinktől, nem tartjuk korrekteknek, vagy 
legalább is nem korrektebbeknek, mint a nálunk fellelhető- 
ket, a következő meggondolások miatt. A szovjet repülő
egységek általunk tanulmányozott dokumentumai abban 
az időben kizárólag a légierő belső használatára készültek, 
míg az Egyesült Államok távol-keleti légierejének megjelent 
adatai a közvélemény számára. A közvéleményt ebben az 
összességében népszerűtlen háborúban csak a „MiG-ek 
csordái” elleni hőstettek érdekelték. Ezért az újságírók 
megpróbálkoztak a porhintéssel, csökkenteni kellett a vesz
teségeket és növelni a győzelmek számát, ez egyszerűen 
elkerülhetetlen volt. Emlékezzünk, ez volt a „hidegháború” 
időszaka, és teljesen természetes, hogy az újságok vezér
cikkeikben az egyszerű amerikai fiúk, akik Koreában a sza
badság eszméjét védték a „vörös veszedelemtől”, egyik 
győzelmet a másik után aratták -  még akkor is, ha a való
ságban vereséget szenvedtek. A klasszikus munka, az 
„USA Légierő Koreában 1950-53”11 szerzője, Robert Futrell 
a légi harcokban elveszített Sabre-gépek számát 58-ra te
szi. Ugyanez a szám szerepel James Stewart „Légi hata
lom -  meghatározó erő Koreában”12 nálunk gyakran idézett 
művében. Néhány évvel később az irodalomban új szám 
jelent meg -  78. Manapság sok nyugati kutató az amerikai 
légierő 1970-ben kiadott „Sabre Measures (Charlie)” című 
dokumentumára hivatkozva a légi harcokban megsemmi
sült Sabre-k számát 103-ban adja meg. Azonban ez a 
szám sem fedi a valóságot. A dokumentum szerint 103 
Sabre-t veszítettek 1951. júliustól 1953. júliusig. Akkor 
mennyit az egész háború alatt? És vajon a kutatók ugyan
azokra az eredeti forrásokra támaszkodva, miért adnak 
meg 10-15 évenként más és más számot? Éppen ezért 
nem mondhatjuk, hogy a szovjet pilótáknak elszámolt légi 
győzelem megalapozatlan csupán azért, mert azon a na
pon az amerikai fél nem ismert el veszteséget. Lehet, hogy 
eltelik még tíz év, és elismeri.

így tehát elemzés céljából a 64. vadászrepülő-különít- 
mény archív anyagai és a nyugati nyílt kiadványok állnak 
rendelkezésünkre. Tekintve, hogy más információforrá
sunk az ENSZ repülőgépeiről nincs, kénytelenek vagyunk 
ezekre támaszkodni. Ilyen helyzetben az ászokkal kap
csolatban két alapelvet kell figyelembe vennünk. Először: 
mindkét fél statisztikáit ugyanazzal a mércével mérjük, és 
a szovjet légierő pilótáinak légi győzelmeit nem tartjuk ke
vésbé hitelesnek, mint az USA pilótáinak győzelmeit (és 
megfordítva). Másodszor: légi győzelemnek nem az ellen
séges repülőgép megsemmisítésének valós tényét kell 
számítani, hanem a támadást olyan körülmények közt, 
amelyekben a pilóta arra következtethetett, hogy az ellen
séges gép megsemmisült, és a parancsnokság elfogadva 
jelentését, részére légi győzelmet számolt el.

Ezek után vizsgáljuk magukat az ászokat. Mind a mai 
napig úgy tartják, hogy a koreai háború első ásza a 334. 
vadászrepülő-század F -86-os pilótája, James Jabara 
(később őrnagy) volt. 1951. május 20-án lelőtte ötödik és 
hatodik MiG-ét. A sajtó a legkülönbözőbb címekkel illette 
Jabara századost, a konfliktus első amerikai ászától 
kezdve a történelem első sugárhajtású ászáig.

Saját dokumentumainkat tanulmányozva felfedeztük, 
hogy 1950. december 24-én a 29. gárda vadászrepülő
ezred repülőgép-vezetőjének, Sztyepan Naumenko szá
zadosnak az ötödik légi győzelmét számolták el. E sze
rint az első pilóta, aki Korea egén öt légi győzelmet ért el, 
a háború első ásza Naumenko százados. A számláján 
egy B-29-es, két F-84-es és két F -86-os volt. Ki aratott 
a szembenálló felek pilótái közül elsőnek 5 légi győzel
met sugárhajtású gép felett?

Szinte hihetetlen az egybeesés, de az első szovjet pi
lóta ötödik sugárhajtású légi győzelmét ugyanabban a lé
gi csatában érte el, mint Jabare százados, 1950. május 
20-án! Eddig a napig a 196. vadászrepülő-ezred állomá
nyába tartozó Fjodor Sebanov főhadnagynak öt légi győ
zelme volt, négy F -86-os és egy B-29-es, vagyis már 
ász volt, de a sugárhajtású címhez még egy hiányzott. 
Egybevetve a május 20-i légi csata James Jabara által 
készített leírását a 196. vadászrepülő-ezred pilótáinak je
lentéseivel, meglehetősen részletesen rekonstruálhatjuk 
a csata eseményeit. Bár a légi összecsapásban mindkét 
oldalról néhányszor tíz pilóta vett részt, alapvetően csak 
Sebanov főhadnagy és Jabara százados tevékenységé
vel foglalkozunk.

Azon a napon a 4. wing pilótái két kötelékkel szálltak fel 
vadász fedezetet biztosítani a Jaluczján folyó mentén. Az 
első Sabre-kötelék túlerőben lévő MiG-ekkel találkozott, 
és sürgősen erősítést kért. Jabara a második kötelékkel 
szállt fel...
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A magyar kereskedelmi tengerészet a második világháborúban
II. rész

Az 1943-as év nagyon rosszul indult a magyar tengeré
szek számára. Január 22-én a KOLOZSVÁR Dobozi 
Dénes kapitány parancsnoksága alatt a szulinai réven 
várakozott a kíséret kialakítására, amikor észlelték, 
hogy egy torpedóvető repülőgép támadást intéz elle
nük. A megkezdett kitérési manőver a katasztrófát 
megakadályozni már nem tudta; annyit értek el, hogy a 
torpedó nem a hajó közepét, hanem a farát találta el, 
és a gépházban robbant. A teljes, hétfős gépszemély
zet: Szabó Jenő gépüzemvezető tiszt, Forró István I. 
géptiszt, Török István II. géptiszt, Bátori Sándor III. 
géptiszt, Jusztin József géptisztjelölt, valamint Mohácsi 
István és Nagy Lajos matrózok tengerész hősi halált 
haltak, továbbá életét vesztette a faron lévő 2 cm-es 
légvédelmi gépágyú hét német tüzére. A kiömlő olaj mi
att a hajó kigyulladt, és miután szerencsésen, további 
áldozatok nélkül sikerült kiüríteni, szinte teljesen ki
égett. Bár a roncsot sikerült bevontatni Szulina kikötő
jébe, majd később felvontatták Budapestre, a Ganz Ha
jógyárba, újjáépítése a háború végéig nem történt meg. 
A riadóstarttal bevetett román partvédő vadászgépek 
már nem érték utol a támadó torpedóvetőt, mely egyéb
ként az 5. gárda aknarakó/torpedővető ezred (5. 
GMTAP) egyik -  Ivan Vaszilenko százados vezette -
ll-4-es gépe volt.5

A KOLOZSVÁR gépszemélyzetének elhunyt tagjai ne
vével 1943. május 30-án emléktáblát avattak Budapes
ten.

1943-ban a magyar hajók az előző évihez hasonlóan 
főleg a Krím kikötőibe szállítottak utánpótlást, és ez év
ben is főleg a szovjet haditengerészet egységei voltak az 
ellenfeleik, de a KOLOZSVÁR tragédiája után más hajó
nak ez évben nem esett komolyabb baja.

Az év folyamán egyébként a német haditengerészettel 
kötött szerződést átvette a tengerhajózás birodalmi bizto
sa (Reichkommissar für Seefahrt) által alapított cég, ami
nek a magyar tengerészek egyáltalán nem örültek, de az
zal vigasztalódtak, hogy tulajdonképpen még mindig a 
HM alá tartoznak.6

Az 1944-es év hatalmas változásokat hozott. Az előző 
évben megindult szárazföldi visszavonulás a Krím kiürí
tésével és nemcsak az egész elfoglalt szovjet terület el
vesztésével járt, hanem Románia kiugrásával a Fekete
tenger is megszűnt hadműveleti terület lenni 1944. au
gusztus végére.

A legsúlyosabb utakat a magyar hajók 1944-ben 
Szevasztopol kiürítésekor járták meg (a jelentős hadiki
kötőből 1944. május 10-én sikerült utoljára a védők közül 
katonákat kimenteni a tengeren). A korabeli személyes 
naplók és a későbbi visszaemlékezések drámai képet 
festenek a magyar tengerészek küzdelméről.

A KASSA parancsnoka, Dávidházy András kapitány így 
írt magánnaplójában az áprilisi és májusi eseményekről:

„Április 12. Úton (...) 13.00 Újabb U-Boot alarm. 
14.30 találkozunk a szembejövő Geleittel (kísérettel -  
B. Cs.). Az ALBA JÚLIÁT (román kereskedelmi hajó -  
B. Cs.) kísérte két román romboló és két talpnaszád. 
Bezzeg nekünk még egy R-Boot (Räumboot -  В. Cs.) 
sem jutott.

Április 13. Sewastopol. Kirakodást kezdjük azonnal. 
(...) 14.00-kor már készen voltunk és jött is egy csomag 
SS-fiú, pár teherautóval, hoztak 1500 kg aranyat, 40 mil
lió márkát. Ezt az üres raktárba öntötték, elsimították, 
majd pár teherautónyi Wachtmantlit (katonaköpenyt -  B. 
Cs.) dobtak rája. Aztán hoztak vagy 80 súlyos sebesültet, 
akik csak jajgatni vagy azt sem tudtak, azokat helyezték 
az arany fölé. A többi raktárban meg elhelyeztünk még 
vagy 250 könnyű, lábon járó sebesültet. Indulás 20.15- 
kor. Nem tudtunk kifutni, annyira lőtték a kijáratot. Indulás 
újra 23.00 órakor. PRODROMOS (német, exgörög tanker 
-  В. Cs.) ROZITA (ekkor már új 115 néven futó, ex Rosi- 
ta tengeralattjáró vadász -  B. Cs.) két R-Boot (R 35 és R 
2167 -  B. Cs.) és egy talpnaszád. Úgy látszik, amikor 
aranyról van szó, van kíséret is!

Április 15. Érkezés Constanzába 9.00 órakor. Kirakás 
kezdődött 11.00 órakor. A betegszállító vöröskeresztes 
autók éppen hogy befejezték a sebesültek és vagy 8 ha
lott elszállítását és ismét egy SS-trupp elvitte a Wacht- 
mantlikat, amikor Flieger-Grossalarmot (nagy légiriadó -  
B. Cs.) kaptunk. Hat emberrel futottunk ki. (...) 20.00 (...) 
aztán az SS (...) elvitték a vagyonukat (...) 23.00 indulás 
Sevába. (...)

Április 20. Constanza. 13.00-kor Flieger-Gross alarm. 
Kifutás a kikötőből. A Stand by-tól (állóhely -  B. Cs.) a ki
járatig 7 és 1/г perc. Azt hiszem, rekordidő volt. 21.20-kor 
kifutás. Azt hiszem, Sevába megyünk, de egyelőre vá
runk a Geleitre.

Április 21.(valójában 22-én, ez valószínűleg nyomdahi
ba volt a Juba-könyvben -  B. Cs.) 1.30-kor indulás egy 
R-Boot (R 216 -  B. Cs.) kíséretében (...) 14.15-kor öt 
ruszki vadász és 4 bombázó támad, (a német KTB sze
rint 6 II—4 és 6 vadászgép8 -  B. Cs.) Szerencsére a bom
bázók 2500 méterről oldanak, így jól volt látható bomba
sáv. Nagy Béla kitett magáért. Önállóan végezte a kité
rést. Nekünk elég dolgunk volt a vadászokkal. Egy oroszt 
leszedett а В. V. (A SAGr. 125 egy Blohm und Voss BV 
138C-1 hárommotoros repülőcsónakja -  B. Cs.) mielőtt 
őt is lelőtték. А В. V. fantasztikus volt. 14.28-kor Nagy Bé- 
lus bocsátotta vízre a bal oldali mentőcsónakot. Három 
embert húztunk ki, egyik halott volt (ti. a repülőcsónak 
személyzetének túlélőit9, a BV 138 személyzete egyéb
ként 5 fő volt -  B. Cs.) Nálunk az első ágyúnk csövét át
lőtték, a kormányállásban átlőtték a géptávírót, belelőttek 
a rádiófülkébe és két találat a kettes raktárban, a jobb fő
gép hetedik hengerét is átlőtték. Méhes László gépüzem
vezető hihetetlen gyorsan kiiktatja és megyünk tovább. 
Csodálatosképpen nincsen komoly sebesülés (...) ne
kem van a bal karomon egy faszilánk-sérülés a bussola 
egy splitterjétől (a tájoló házának egy szilánkjától -  B. 
Cs.) (...) 24.00 befutás Balaklavába. A bejáratban zárótü- 
zet kaptunk.

Április 23. 1.00 órakor kikötünk. 8.00 román és német 
csapatok behajózása, kb. 800 fő. Eirich Sanyi talált a hár
mas raktárban, majdnem a vízvonalon két ököl nagyságú 
lyukat. A belső oldalról Jankó (dr. Jankó Béla kapitány 
nevéből -  B. Cs.) lékzárással: egy rászorított hasábsza
lonnával tettük vízhatlanná (...) Mivel a bejárat állandó 
tűz alatt áll, elködösítést kérünk. Egyszerre indulunk mi,
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a BUDAPEST, a TISZA, 2 R-Boot (valójában három, az R 
217, R 207 és R 3510 -  В. Cs.) és 2 F. P. (Fährprahm -  В 
Cs.). Mindenki a töksűrű füstben »full speed« ment. Tisz
ta csoda, hogy baj nélkül kiértünk. Ahogy láttam, a BU
DAPESTET csak a csoda óvta, nem hiszem, hogy egy 
becsapódás-sorozat messzebb volt 50 méternél. A jó Is
ten megint megsegített (...)

Április 24. Kettőzött figyelés és (...) 16.00 U-Boot alar- 
m. Érkezés 18.30-kor Constanzába.

Április 26. Javítják a belövéseket.
Április 27. Új első ágyú behajózása, timonéria (kor

mányállás -  B. Cs.) oldalát javítják.
Április 29. Tegnapi és ma délelőtti berakás 418 tonna 

lőszer illetve robbanóanyag (...) Indulás 22.30-kor.
Május 1. Szevasztopol (...) érkezés a H öbölbe 1.30- 

kor. Másfél óra alatt 650 orosz menekülőt vettünk a fedél
zetre. Indulás azonnal 19.30-kor. Közben a szél megerő
södött. 6-7-es NW (északnyugati -  B. Cs.). Rollázunk (az 
oldalról érkező hullámok miatt bekövetkező dülöngélést 
hívják rollázásnak -  B. Cs.) oldalanként 40-42°-ot. Sze
gény ruszkik a raktárban mit csinálnak, az nem közönsé
ges.

Május 2. egy R-Boot kísér... az Otter Gerátjét ( a 
»vidra-készülék« az R-Boot aknavágója volt, hivatalosan 
Otterleitgerät vagy Otterräumgerät -  В. Cs.) próbálja. Jó 
orra volt (...) négy aknát felvágott a Backbordon (bal ol
dalon -  B. Cs.) 150 méterre...

Május 3. 11.00 órakor Flieger alarm (...) 11.55-kor 
vagy hat bombázó 4 vadásszal (...) egyet az R-Boot le
szedett (...) egyet mi spékeltünk meg. Több belövés a 
hátsó ágyúállás Splitterschutzába (szilánkvédőjébe -  
B. C s .) (...) Értesítettek, hogy a Dunába nem lehet be
futni, mert annyira el van aknásítva (...) így irány Con- 
stanza.

Május 5. Végre az összes sérülés be van hegesztve.
Május 6. 18.00-kor bejött vagy 800 menekülővel a TI

SZA (...) BUDAPEST 12.00-kor indult egy R-Boot kísére
tében. Nem irigylem Jánost (Zentai Jánosról, a BUDA
PEST kapitányáról van szó -  B. Cs.)

Május 8. (...) 17.00 bebicegett a BUDAPEST. Egyik 
motor van kikészülve.

Május 10. Szevasztopolt feladták. PRODROMOS el
süllyedt. TISZA kifut menteni, amit lehet...”11

A BUDAPEST és a TISZA csak súlyos küzdelem után 
tudott visszatérni. Mindkét hajó utolsó szevasztopoli útjá
ról érdemes egy-egy visszaemlékezést idézni a személy
zet tagjaitól is.

A fedélzetén 600 román hegyivadászt szállító 
BUDAPEST-et egy német Räumboot, az R 197 (pk. Pest 
tengerész főhadnagy) vontatta a visszaúton, mert 6-án 
délután a sorozatos szovjet légitámadások közeli bomba
becsapódásai miatt üzemképtelenné váltak a magyar ha
jó kétszer 240 lóerős motorjai. Hegedűs Hubert, a hajó I. 
tisztje drámai módon emlékezett az ezután kapott légitá
madásra:

„Kora délután jött a légiriadó! UKW (Ultrakurzwelle, az
az ultrarövidhullám, URH -  B. Cs.) rádión jöhetett, mert a 
riasztás után még percekig nem láttuk a szovjet gépeket. 
De nem várattak sokat magukra. A napból jöttek, így csak 
az utolsó pillanatokban fedeztük fel őket. Ismét három 
gép (a 8. gárda csatarepülőezred, a 8. GSAP II—2-esei -  
B. Cs.). Ezek nem dobtak bombákat. Lehet, hogy haza
térő gépek voltak, terhüket már valahol a román partokon 
ledobálták. Csak gépágyúikkal, géppuskáikkal köszöntöt
tek ránk. Csak...

Fedélzetünkön azonban ezúttal nem kopogott jégeső- 
szerűen a géppuskasorozat, mint máskor. Légvédelmi 
ágyúink tűzszünetében csak puha, tompa becsapódáso

kat lehetett hallani. Csak... Cuppanó, buggyanó soroza
tokat, amelyek mindegyike élő testbe hatolt.

A parancsnoki hídon álltam, ezúttal az alsó híd bal szé
lén. Fejem fölött arasznyi homokréteg biztonságot nyújtó 
fedezéke, fejemen orosz páncélsisak, mellemen a vastag 
mentőmellény. De a szememet nem fedte, nem takarta 
semmi! Szemhéjaimat sem tudtam lehunyni, fejem sem 
tudtam elfordítani, csak néztem megdermedve a halál 
géppuskás kaszásának aratását. A levegőbe csapódó 
karokat, egy sápadt arcot, melyet a következő másod
percben elöntött a vér, egy mocskos inget, amely a követ
kező pillanatban pirosodni kezdett, furcsán félrebicsakló 
fejeket, ültéből felpattanó, majd torz mozdulatlanságba 
visszazuhanó testeket. És a hajóperem csatornájában 
meginduló, sok vékony kis érből növekvő, felém áradó pi
ros patakot. Vérpatakot. Csak hőskölteményekből ismer
tem. Most itt folyt, csordogált előttem.

A támadás elmúltával tört csak ki teljes erővel a zűrza
var. Agéppuskatűzben a rettegéstől, halálfélelemtől elné
mult tömegnek megjött a hangja. Akik új sebeket kaptak, 
a fájdalomtól, kíntól ordítottak, a régi sebek hordozói régi 
kínjaikat üvöltötték világgá, akik meg épségben marad
tak, talán az új támadások rettegését vagy megmenekü
lésük ösztönös örömét kellett, hogy közöljék zaklatott, zi
háló, rikácsoló hangon.”12

7-én a BUDAPEST-et átvette a LOBAU vontató, majd 
másnap befutott Constanzába és több hadiutat már nem 
tett meg.13

A szevasztopoli kiürítés egyik legsúlyosabb útját a 
TISZA teljesítette, mely a román STIHI ágyúnaszád, az 
R 166 és 5 Fahrpráhm biztosítása mellett a Profét kon
voj tagjaként a HELGA, DANUBIUS és a kicsiny 
GRAFENAU kereskedelmi hajók társaságában 9-én 
este nyolckor futott ki Constanza kikötőjéből Szevasz
topol felé. Ezen hajókíséret útja igazi vesszőfutás volt: 
közülük május 11-én a szovjet 8. légi hadsereg heves 
repülőtámadásai nyomán mind az 1489 BRT-s román 
DANUBIUS -  a hajó végzetét szovjet források szerint a 
8. GSAP hat ll-2-ese okozta, a német jelentésben két- 
motoros bombázókat találtam - ,  mind pedig a német 
1620 BRT-s HELGA az ll-2-esek támadása után elsül
lyedt.14

A súlyos sérülésekkel visszatért TISZA hősies küzdel
méről érdemes a személyzet egyik tagjának, Rajz Henrik 
tisztjelöltnek a visszaemlékezését idézni:

„Május 10-én már vagy húsz hajó gyülekezett a kiürí
tés lebonyolítására. A TISZA reggel hat órakor érkezett 
oda. Csak a város környékére, mert a kikötőbe már 
nem lehetett bemenni. A nap azzal kezdődött, hogy egy 
négyes Rata-csoport (valószínűleg ll-2-esek -  B. Cs.) 
támadta meg hajónkat. Az első ilyen támadást reggel 
hét órakor kaptuk. Szegény szakácsunk, Fülöp Sándor 
ennél a támadásnál kapott egy találatot, amelyben rö
videsen kiszenvedett (a konyhából kilépve kapott halá
los haslövést -  B. Cs.). A halottat a konyhában helyez
ték el. Ezután kb. 20 percenként kapott a hajó hasonló 
támadást. Eközben kényszerűségből, mintha ezek a tá
madások nem is lettek volna, 2000 embert hajóztunk 
be. Közben pedig mindig eltűnt egy-egy hajó. E ls ü l
lyedtek bombatalálatok, torpedózás, robbanás által. 
Végre mi is el tudtunk indulni. Alig hagytuk el a partot, 
a hajó a légitámadások elleni védekezés céljából cikk- 
cakkban haladva kb. fél mérföldön át mentőmellényes, 
vízbe fulladt katonák tömegén át tört utat magának. 
Egy 50 kg-os bomba a hajóra esve nem robbant fel, de 
a híd homloklemezének alsó részén a hajóácsot oda
nyomta a falhoz. Elesett 7 német katona is. A déli légi
támadásnál a kiváló műveletezés következtében a ha
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jó mellett robbantak a bombák. Oly közel, hogy a hídon 
szolgálatot teljesítőket elöntötte a víz. Ennél a táma
dásnál sikerült a légvédelmiseknek 3 ellenséges repü
lőt (két Bostont és egy ll-2-est, a Bostonok minden bi
zonnyal a 13. GBAP gépei voltak -  B. Cs.) le is lőni. 
Nyomban fel is pingálták a hídra a három repülőt. Az 
utolsó légitámadást este 6 órakor kapta a hajó. Ennek 
során a kettes raktár kapott egy víz alatti találatot. Sze
rencsére azonban ez a bomba sem robbant fel, csak 
egy nagy léket vágott a hajófalon. Ennek a léknek a ki
egyensúlyozására -  ellensúlyként az »élő rakományt«, 
a fedélzeten levő embereket a hajóparancsnok (Ko- 
bilárcsik Frigyes kapitány -  B. Cs.) a hajó jobb oldalá
ra rendelte.”15

Rajz Henrik rohamsisakját egyébként egy lövedék 10 
cm hosszan felszántotta, ő maga pedig agyrázkódást ka
pott. A beérkezés után május 11-ét második születésnap
jának tartotta... Kobilárcsik Frigyes kapitány visszaérke
zése után azonnal megkapta az I. és II. osztályú német 
Vaskeresztet (összesen 16 magyar tengerésztiszt kapott 
német I. és/vagy II. osztályú Vaskeresztet és sokakat a 
kardokkal ékesített Sasrend II. és III. osztályával is kitün
tették).

A TISZA lékje olyan nagy volt, hogy Budapesten sólyá
ra fektették a Ganz Hajógyárban, és javítása csak a há
ború után lett kész. A másik három hajó is befejezte ha
di szolgálatát, és felhajózott a magyar Duna-szakaszra. 
A háború végét osztrák területen érték meg, a KASSA 
1946 decemberében, a SZEGED 1947 januárjában és a 
BUDAPEST -  motorcsere után -  1948 tavaszán tért 
vissza Budapestre, ahol ismét munkába álltak. Ekkor

azonban már új szelek fújtak, és nem a DTRT keretein 
belül, hanem a Magyar-Szovjet Hajózási Rt. egységei
ként működtek, fontos bevételekhez segítve a 
nemzetgazdaságot.16

Jegyzet

5. Bundesarchiv-Militärarchiv RL 2 11/851/22., Juba: i. 
m. 32. o., ill. Miroszlav Morozov szíves közlése.

6. Juba: i. m. 32. o.
7. A 3. Ráumbootflottila hadműveleti naplója alapján. 

BA-MARM 70/28/210.
8. BA-MA RM 70/28/228.
9. Uo. A repülőcsónakot egy szovjet vadászgép lőtte le, 

a lelövés ideje 16.00, pontos helyszíne északi szélesség 
44 fok 14,5 perc, keleti hosszúság 31 fok 45,5 perc.

10. Uo.
11. Juba i. m. 41-43. o.
12. Hegedűs Hubert: Dunán -  tengeren. Gondolat, Bu

dapest, 1966. 144-145. o.
13. BA-MARM 70/28/248.
14. BA-MA RM 70/28/250.
15. Juba: i. m. 40. o.
16. Uo. 45-46. o.

Becze Csaba

Kiegészítés

Bár a német tengerészeti források is a SZMISLEN- 
NIJ és BODRIJ által lerakott aknáknak tulajdonítják 
az UNGVÁR pusztulását, a megbízható szovjet ada
tok ennek ellentmondanak, azok alapján a hajó a 
KRASZNIJ ADZIRISZTAN és KRASZNAJA GRUZI- 
JA ágyúnaszádok által július 7-én telepített aknákon 
pusztult el.

A cikk első részének második bekezdésében (Hadi- 
technika 2005/4. 77. oldal bal hasáb) a második 
mondat helyesen az alábbi:

„A magyar kinti, nyílt tengeri kereskedelmi hajók 
közül az angol bérletben működő, Potzner Frigyes 
parancsnokolta KELET gőzös az Atlanti-óceánon

Angliából üresen az USA felé tartva az északi széles
ség 49 fok 40 perc, nyugati hosszúság 21 fok 50 perc 
koordinátáknál az U A jelű német tengeralatjárónak 
(pk. Hans Cohausz korvettkapitány) esett áldozatul 
1940. augusztus 19-én, mely, miután a személyzet 
rendben kiürítette a hajót, egy 53,3 cm-es torpedóval 
és 13 db 10,5 cm-es repeszgránáttal elsüllyesztette 
a hajót.”

A cikk első részében a szerző neve helyesen Becze 
Csaba.

Szerk.

Lukács Zsolt
1924-2005

Hosszú betegség után, életének 81. évében 2005. augusztus 12-én elhunyt Lukács 
Zsolt, a repülési emlékek ismert gyűjtője. 1997 novemberében agyvérzés után jobb 
oldala megbénult és mozgásképtelenné vált. Régi tagja volt a Repülés Baráti Körének, 
a repüléstörténet kutatói valamennyien ismerték.

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
A szerkesztőség
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Látogatás a koreai háború múzeumában

A koreai háború múzeuma Phenjanban található, hivata
los neve az Anyaföld Győzelmes Felszabadító Háborújá
nak Múzeuma (Victorious Fatherland Liberation War 
Museum). Az intézmény röviddel a háború befejezése 
után, 1953 augusztusában létesült, eredetileg az Anya
föld Felszabadító Háborújának Emlékhelye (Fatherland 
Liberation War Memorial) néven. Első épülete az észak
koreai főváros Hebanszan kerületében volt.

A mai kiállítás 1974. április 11-től tekinthető meg. Az új 
múzeumi épületet a Hioksin és a Jongung sugárutak ke
reszteződésénél építették fel, Phenjan Szosong kerületé
ben, a Kim Ir Szén tértől 3 km-re északnyugatra. A múze
um monumentális beruházás. Az intézményhez tartozó 
földterület 6 hektárnyi, a három emeletes, L alaprajzú fő
épület homlokzata 204 m hosszú, teljes hasznos alapte
rülete 52 000 négyzetméter. A mellette épült, körpanorá- 
más pavilon több mint 3000 négyzetméter alapterületű.

Különlegesség, hogy a bejáratnál -  hasonlóan más 
észak-koreai középületekhez -  nincs elhelyezve felirat az 
intézmény nevével. Ez a gyakorlat abból a meggondolás
ból indul ki, hogy ha valaki meg szeretné találni a múze
umot, az megkapja a megfelelő útbaigazítást az épületet 
már ismerőktől, akinek pedig nincs erre szüksége, annak 
fölösleges tudnia, hogy éppen milyen intézmény mellett 
halad el.

A kiállítás több mint nyolcvan teremből áll. A kiállítási 
tárgyakat fegyverekből, makettekből, dokumentumokból, 
képekből, szobrokból, diorámákból válogatták össze, 
emellett -  hasonlóan más észak-koreai múzeumokhoz -  
a nálunk megszokottnál nagyobb arányban vannak jelen 
a múzeum rendezői által készített, többnyire igen nagy 
méretű dekorációs elemek: poszterek, szemléltető térké
pek, falfeliratok. A kiállítási anyag tematikája kitekintést 
nyújt a koreai háború történeti hátterére is. A bevezető te
rem egy nagyméretű falitérképen mutatja be a háború 
színtereit. A kiállítás kronológiája a japán megszállás idő
szakával indul, több termen keresztül mutatja be a kore
ai gerillák megszállók ellen vívott harcát. Demokratikus 
forradalmi harc korszakaként jellemzi a múzeumi anyag 
az 1945-öt követő néhány évet, amely a következő kiállí
tási szekciót alkotja. A legnagyobb terjedelemben termé
szetesen a koreai háború eseményeit feldolgozó emlé
kek vannak jelen. Az időrendi bemutatást követően több 
teremben tekinthetőek meg a háborúban használt fegy
verek, további termeket pedig a Köztársaság Hőseinek 
szenteltek a rendezők. A főépületben utoljára a hátország 
népének küzdelmeit tekinthetjük meg.

A múzeumban két dioráma-termet is berendeztek, az 
egyik a főépületben kapott helyet. Itt egy hősies éjszakai 
teherautós transzport történetét ismerhetjük meg egy ne
gyedórás angol nyelvű előadásban, fény- és hangeffektu
sokkal, mozgó modellekkel. A másik makett egy körpano
ráma, amelynek elhelyezésére az udvarban épült pavilon 
szolgál. A makett a Tedzson melletti csatát ábrázolja, 
1950. július 20-án ennél a dél-koreai városnál aratta leg
nagyobb háborús győzelmét az északi hadsereg. A kör
panoráma kupolájának belmagassága 15 m, kerülete 
132 m. A látogató nézőpontja a város melletti, csatateret 
képző domb egy elképzelt pontja. A körpanorámához tar
tozó előadás alatt a központi dobogó lassan körbefordul,

ismertetve a csata részleteit. Az utolsó mozzanat a fel
szabadító északi katonák bevonulása a békés helyi lako
sok telepére, akik egy idős ember vezetésével egy Kim Ir 
Szen-képpel fogadják a hősöket.

A múzeum nagy területű alagsorában a háborús jármű
vek és harci eszközök gyűjteménye sorakozik. A kiállítá
si tárgyakat rögtön az épület alapozása után állították be 
a helyükre, csak ezt követően emelték helyükre az oszlo
pokat, majd építették meg az épület felső szintjeit. A 
mindkét harcoló féltől származó repülőgépek, tankok, te
herautók, lövegek, mi több, kisebb, 5-10 m hosszú őrha
jók szerintünk egyedülálló és tekintélyes gyűjteményt al
kotnak, megjelenítik az 1950-es évek haditechnikáját. 
Több tárgy harci eseményekhez kötődik, így például az 
első Szöulba bevonult északi tank.

A fegyverkiállítás jellemzője, hogy míg a győzedelmes 
északi erők fegyverei, járművei mindig ép állapotban lát
hatók, addig a déli, illetve amerikai felszerelések kivétel 
nélkül roncsokként szerepelnek.

Ugyancsak az alagsorban tekinthetők meg a háborút 
követően Észak-Korea által körülbelül öt-tíz évenként el
fogott amerikai repülőgépek és helikopterek is, roncsda
rabokkal, a személyzet használati tárgyaival és az egyik 
akció után egy amerikai fogoly kézzel írott vallomásával. 
A figyelmes látogatónak feltűnhet, hogy a vallomás ázsi
ai módra formázott latin betűkkel íródott, így lehet, hogy 
a pilóta csak tollba mondta azt. A szokásos észak-koreai 
eljárás szerint a foglyokat a bocsánatkérő vallomások fel
vételét követően kiadták, büntetőeljárást nem folytattak le 
ellenük.

A kiállítás részletes megismerése legalább egy teljes 
napot kíván. A helybeliek a külföldi látogatóknak eseten
ként csak néhány termet mutatnak meg, így a teljes 
anyagot egyszerre nem látják. A külföldi látogatóknak 
megmutatott anyagok között rendszerint szerepel a há
ború kitörésének időszakát megörökítő, több termet el
foglaló kiállítási anyag. Az észak-koreai -  a világban elfo
gadottal homlokegyenest ellenkező -  álláspont szerint a 
háborút a Délen állomásozó amerikaiak kezdték el a Ko
reai Népi Demokratikus Köztársaság ellen. A múzeum
ban több teremnyi anyag foglalkozik a kérdéssel, illetve 
könyv is készült az állítás alátámasztására. E rész meg
tekintése után a koreai idegenvezetők nem restek rákér
dezni, hogy a látogató egyetért-e a fenti nézettel, és ezt 
a vendégnek bizony illik egész mondattal jóváhagynia.

A külföldi látogatók részére adott észak-koreai történel
mi magyarázatokban mindig kulcspontként szerepel az 
1907-1945 közötti japán megszállás és az 1950-53-as 
koreai háború. Kiemelik, hogy a két konfliktus az orszá
got, illetve az államot az intézményeivel teljesen elpusz
tította, és az újjáépítést a nulláról kellett elkezdeni. A po
litikai rendszer egyik legitimáló tényezője az észak-kore
aiak szerint is a félsziget kettéosztottsága, illetve az azt 
okozó idegen megszállás a déli oldalon.

Aki Észak-Koreában jár és érdeklődik a haditechnika 
vagy a történelem iránt, annak érdemes megtekintenie a 
koreai háború múzeumát. Az észak-koreai vendéglátók-  
mivel a háború győzteseinek vallják magukat -  büszkék 
a háborús eredményre, és szívesen kalauzolják el a mú
zeumba a külföldi látogatókat. A bemutatott anyag látvá
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nyossága, kivételesen nagy terjedelme, változatossága 
révén talán összességében is a legélvezetesebb kiállítást 
nyújtja az Észak-Koreába látogatók számára.
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A cikkhez vonatkozó ábrákat lásd a 48. oldalon

Kovács László

A második világháborúban alkalmazott német 150 mm-es 
Hummel önjáró löveg és szerepe a magyarországi harcokban

1944 végén, 1945 elején hazánk területén, különösen a 
debreceni csatában, az Északi-középhegységben és a 
Budapest birtoklásáért zajlott harcokban alkalmazott né
met harceszközök egyik markáns képviselője volt a 150 
mm-es Hummel önjáró löveg.

Az 1945. február közepén Budapesten lezárult harcok 
után, a budai oldalon a Tabánban, a Döbrentei tér, az 
egykori rác templom és a Szarvas csárda környékén még 
több mint egy évig láthatóak voltak a német 
Feldherrnhalle hadosztály kitörés előtt felrobbantott vagy 
használhatatlanná tett Hummel páncélosai.

A német önjáró lövegek fejlesztése az első világháború
ig vezethető vissza, amikor az ellenséges repülőgépek 
és megfigyelő ballonok elleni védekezésül kialakították a 
77 mm-es, ún. Ehrhardt lövegeket. Ezek teherautóra 
szerelt könnyű ágyúk voltak, melyeket felső szögcso
portban is alkalmazni lehetett, előnyük a nagyfokú moz
gékonyság volt.

A német hadsereg 1930-as évek közepén megkezdett 
fejlesztése ismét felkarolta ezt a korábbi megoldást. 
Ekkor már a gépkocsiknál lényegesen jobb terepjáró ké
pességű, féllánctalpas járművekre szereltek egyre 
nagyobb kaliberű lövegeket. Az első, kimondottan tüzér
ségi feladatok ellátására, sorozatban készült önjáró löve
geket a lengyelországi hadjárat után, a borsigwaldei 
Altmärkische Kettenfabrik (Alkett) GmbH gyártotta.

Az avultságuk miatt harckocsiként már nem használha
tó Pz I. Ausf. В (В változat) páncélosok teknőjére szerel
ték a 15 cm-es nehéz gyalogsági löveget. A nem nagy 
példányszámban (38 db) elkészült önjáró lövegeket nem 
önálló tüzérségi alakulatoknál alkalmazták, hanem a pán
céloshadosztályok néhány lövészezredének nehéz szá
zadaiba osztották be azokat. Ez tulajdonképpen egybe
esett ezeknek a lövegeknek az eredeti, saját gyalogságot 
támogató feladatkörével, nevezetesen az ellenséges 
gyalogság és azok fegyvereinek kiiktatásával.

Németországnak az európai államok ellen folytatott 
„villámháborúja” során megmutatkozott, hogy a tüzér 
fegyvernemnek szüksége van saját önjáró lövegekre. A 
tapasztalatok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az ún. 
gyors csapattestek motorizált tüzérségének mozgékony
sága nem kielégítő. A gyorsan mozgó páncélosalakulato
kat a tüzérség nem volt képes követni, támogatni. Annak

1. ábra: A Hummel első példánya. A lövegen még kétkam- 
rás csőszájfék van, és a futómű minden része azonos a Pz 
IV. harckocsiéval

2. ábra: A 150 mm-es löveg a zárszerkezettel. Balra látható 
a ZE-34 célzóberendezés
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ellenére sem, hogy a Wehrmacht az akkori kerekes jár
műveknél lényegesen jobb terepjáró képességű 
féllánctalpas járművek egész skálájával rendelkezett, az 
1 tonnástól egészen a 18 tonnás vontatóig.

A vontatott tüzérség hátránya két vonatkozásban is 
megmutatkozott. Egyrészt a lánctalpas járművekhez ké
pest a féllánctalpas vontatók terepjáró képessége gyen
gébb volt, másrészt a tűz-, ill. a menetképesség elérése 
a nagyobb létszámú kezelőszemélyzet ellenére is jelen
tős időt vett igénybe. Gyors vontatott támadások során a 
tüzérség által le nem fedett sávok keletkeztek az előretö
rő páncélosok és a tüzérség állásai között.

A háború előrehaladtával a német csapatok is egyre 
gyakrabban kerültek védekező helyzetbe. Az ellenséges 
tűzcsapások és páncélos áttörések, valamint a kénysze
rű gyors állásváltoztatások jelentős veszteségeket okoz
tak a csak korlátozott gyorsasággal reagálni képes tüzér
ség ember- és fegyverállományában.

Az első háborús évek mindezen tapasztalata a páncé
lozott tüzérség egy új fegyverfajtájának létrehozásához 
vezetett. Olyan tüzérségi fegyverekre volt szükség, me
lyek mind támadó, mind védekező harcban követni tudták 
a harckocsikat. A legrövidebb idő alatt el kellett érniük a 
tűzkészültséget olyan terepszakaszokon is, melyet a sa
ját gyalogság még nem biztosított. A lövegnek védelmet 
kellett nyújtania a kezelőszemélyzetnek az ellenséges 
gyalogsági fegyverek és repeszek ellen. Ugyanakkor a 
tömegcsökkenés, mely a harckocsikhoz viszonyítva a ro- 
hamlövegeknél a gyengébb páncélzatból adódott, javítot
ta az önjáró löveg mozgásképességét, egyben lehetővé 
tette a nagyobb lőszermennyiség málházását. A löveg 
eredeti változatánál mozgékonyabb lánctalpas hordozó 
járműnek lehetővé kellett tennie a tűzcsapás irányának 
gyors és egyszerű változtatását is.

Az alkalmazható lövegek széles skálájából végül a 105 
és a 150 mm-es lövegek önjáróvá alakítását tartották a 
legcélszerűbbnek. Az első háborús sikerek elmúltával 
érthető volt, hogy az önjáró lövegek minél gyorsabb gyár
tásához a már meglévő harckocsik rendelkezésre álló 
részegységeit kívánták felhasználni.

Az először még Geschützwagen (lövegkocsi) lll/IV. 
megjelölésű Hummel kialakításához a 150 mm sFH (ne
héz tábori tarack) adott volt, alkalmazásával a löveg ere
deti lőtáblázatai is felhasználhatóak maradtak. Hordozó 
járműként a Pz IV. Ausf. F (F változat) harckocsi teknőjét 
kívánták felhasználni. A motort azonban a harckocsi fará
ból a páncéltest közepére kellett helyezni, hogy a löveg 
és a 7 főnyi kezelőszemélyzet feladatának ellátásához 
megfelelő teret kapjon.

A gyártásra kerülő önjáró löveg bizonyos tekintetben 
nem felelt meg az elvárásoknak: csak nagyon kevés (18 
db) lőszert tudott magával vinni. Ennek szükségszerű kö
vetkezménye az lett, hogy a Hummel teljes legyártott da
rabszámának kb. 25%-át lőszerszállító változatként ala
kították ki. Egy 6 Hummelből álló üteghez minden eset
ben 1-2 lőszerszállító változat is tartozott. Ezek azonban 
a be nem épített lövegtől eltekintve teljesen azonosak 
voltak az önjáró változattal, így szükség esetén egy sé
rült alvázú Hummel lövegét tábori körülmények között is 
át lehetett szerelni a lőszerhordó páncéltestbe.

A Hummel első példányának bemutatása után a gyártó 
Alkett cég úgy döntött, hogy a Pz III. és a Pz IV. harcko
csik leginkább bevált részegységeinek felhasználásával 
gyártja az önjáró löveget. Külsőleg úgy látszott, hogy az 
alkalmazott egységek donorja a Pz IV. Ausf. F harckocsi, 
azonban a páncélos belsejében a Pz III. Ausf. J fődarab
jai domináltak. A Pz VI. harckocsiból származott a módo
sított páncélteknő, a futómű a futógörgőkkel és a felfüg-

3. ábra: A 150 mm-es M18 U29,60 tábori tarack, melynek 
lövegét beépítették a Hummelba

4. ábra: Az ismételt átfestések után, ma a Moszkva melletti 
Kubinkában látható egy zsákmányolt Hummel, eredeti álla
potban

gesztéssel, a támgörgők, a lánc és a láncfeszítő kerék a 
feszítő mechanizmussal. A Pz III. harckocsiból vették át a 
HL 120 TRM típusú Maybach motort az SSG 77 sebes
ségváltóval, az előtétáttételt, a rögzítő- és kormányféket, 
valamint a hajtásláncot, aminek következtében a Pz III. 
meghajtókerekeit is alkalmazni kellett.

Az új fejlesztés nyomán kevés alkatrész készült: a 
motor áthelyezése okán szükségessé vált új meg
hajtótengely, a módosított kipufogóberendezés, a nyitott 
küzdőtérben valamelyes fűtést biztosító téli felszerelés, a 
hűtőventilátor meghajtásának módosítása és néhány 
más, kisebb alkatrész.

5. ábra: Egy késői gyártású Hummel Magyarországon. Elő
térben egy magyar honvéd vezette BMW R75 oldalkocsis 
motorkerékpár
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6. áb ra : A  150 m m -es ön já ró  löveg  tüze lőá llásban. A z  e lő 
térben a lövedékek, a kü zd ő té r n y ito tt a jta jában  a tö lte te t 
be fogadó hüve lyek vannak e lőkészítve

7. ábra : A tö ltőkezelő, kezében  a több m in t 4 0  kg  sú lyú  lö 
vedékke l

1942 októberében a 150 mm-es önjáró löveget bemu
tatták a Wehrmacht felső vezetésének, és ennek nyomán 
döntés született 100 darab elkészítésére az 1943 nyará
ra tervezett keleti offenzíva kezdetéig. A több német cég 
bekapcsolásával megindult gyártás nyomán 1943 máju
sáig 115 önjáró löveg készült el, azonban a frontra ezek
nek csak kevesebb mint a fele került ki. A többi kiképzé
si célokra és tartalék alakulatokhoz jutott.

A prototípustól eltérően a szériagyártású Hummelek lö- 
vegcsövén nem alkalmaztak csőszájféket. Emiatt a 8. lő
portöltet (osztott lőszer!) nem volt használható, ettől csak 
„különleges engedéllyel” lehetett eltérni. A csőszájfék hi-

8. áb ra : K é t tö ltőkeze lő  a tö ltő rúd  seg ítségé ve l a lövedéke t 
to lja  a  csőbe, m iközben a ha rm ad ik  tü zé r a m egha tá rozo tt 
löpo rm e nny iség ge l tö ltö tt hü ve ly t tartja  a  kezében

ánya miatt ugyanis teljes töltet használata esetén mind a 
löveg, mind a hordozó jármű erősen túlterhelődött.

A gyártás során az önjáró lövegen számos módosítást 
hajtottak végre, melyeket szinte lehetetlen pontos gyártá
si időpontokhoz kötni. A páncélos képe alapján azonban 
több-kevesebb pontossággal megállapítható, hogy az ko
rábbi vagy későbbi gyártású-e.

A korai gyártású Hummel jellemzői:
-  csak a vezetőnek van kiugró „erkélye”,
-  a kétoldali kipufogók a páncéltest hátsó résén közös 

dobba csatlakoznak,
-  a meghajtókerék a Pz III. J harckocsiéval azonos,

9. áb ra : Egy, a b u da i S zarvas csárda  e lő tt le fényképezett, 
nyu g a ti irányba tü ze lő  H um m el
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12. áb ra : U gyanaz a H um m el köze lebbrő l, há tté rben  az  A t
tila úti, 1946 tavaszán m á r m ű kö d ő  (?) Tabáni k iscukrászda

-  a láncfeszítő kerék a Pz IV. D harckocsiéval azonos,
-  a támkerekek gumi futófelülettel készültek,
-  a felépítmény kétoldali hűtőnyílásai rácsozattal vé

dettek.

A késői gyártású Hummel jellemzői:
-  az „erkély” a páncéltest teljes szélességében a veze

tőnek és a rádiósnak is helyet ad,
-  a kétoldali kipufogócsövek a láncfeszítő kerekek mel

lett végződnek,
-  a meghajtókerék a Pz III. J harckocsiéval azonos,
-  a láncfeszítő kerék a Pz IV. H harckocsiéval azonos,

-  a támkerekek gumi futófelület nélküliek,
-  a felépítmény kétoldali hűtőnyílásai oldalról zártak, 

azokat felül drótháló fedi.

A páncélos lövegét menet közben elöl a páncéltesten 
és hátul a páncélos belső terében is rögzítették. A küzdő
tér -  nem harchelyzetben -  ponyvával volt lefedhető, és 
a motorról bevezetett meleg levegő segítségével fűteni is 
lehetett.

,- fÄ

__
11. áb ra : A z  eg yko ri b u d a i rác tem plom , e lő tte  eg y  fe lrob
b a n to tt H um m el

10. áb ra : F e ltehe tően ug yanaz  a H um m el a ha rcok  után, 
m e gron gá lt láncta lpakka l, időközben é sza k -é sza kn yu g a t 
fe lé irán yzo tt csőve l. A küzdő té rben  eg y  szo v je t katona lá t
ha tó

13. áb ra : Fe lrobbanto tt, ko ra i gyá rtású  H um m el roncsa i a 
Tabánban. A  jo b b  sá rvédőn  fe lism e rhe tő  a  Fe ldherrnha lle  
p á ncé losh ado sz tá ly  je lvé n ye
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14. áb ra : U gyanaz a z  ön já ró  löveg  jobb ró l. J ó l lá th a tó  a rá 
d ióantenna k iveze tése



15. ábra: A Tabán déli részre 1946 tavaszán a Gellérthegy 
felől. A kép közepén a rác templomtól balra két felrob
bantott Hummel, azok alatt jobbra egy magyar Botond gk. 
roncsa

16. ábra: Egy további Hummel, háttérben a Szarvas téri 
templommal

A Hummel önjáró lövegekkel felszerelt alakulatokat a 
legnehezebb harcok színterén, a keleti fronton vetették 
be, a kurszki csata idején még elitalakulatok fegyvere
ként alkalmazták. A gyártott Hummel önjáró lövegek da
rabszámait (724 db, ill. 157 lőszerszállító) figyelembe vé
ve megállapítható, hogy ez volt a német Wehrmacht leg
sikeresebb önjáró lövege.

Hazánkban a Feldherrnhalle páncélgránátos-ezred -  
később páncéloshadosztály -  kötelékében 44 ilyen önjá
ró löveg harcolt. Az 1944 szeptemberében vasúti szállí
tással Magyarországra érkezett alakulat Füzesabonynál 
rakodott ki, majd részt vett a debreceni csatában, első
ként Kaba térségében. Ezt követően az Északi-közép
hegység, Eger és Kápolna térségében kerültek bevetés
re. Következő alkalmazásukra Füzesabony védelménél 
került sor, Isaszegnél magyar ejtőernyős alakulatokkal 
harcoltak együtt.

17. ábra: Szovjet katonák a harcok befejezése után a Ta
bánban, háttérben az Attila út felől fényképezett rác temp
lommal, előtte a 10. képen látható Hummel

18. ábra: A gyenge minőségű fotón magyar foglyokat kísér
nek. A háttérben három egymás közelében álló Hummel is
merhető fel

A Hatvanba visszavont Feldherrnhalle harccsoportot 
átszervezték, kiegészítették, és 1944. október elsejétől 
már Feldherrnhalle páncéloshadosztály volt a megneve
zése. Hatvanból 1944. december elején Vácra érkezve a 
Hummelek súlyos védelmi harcokat folytattak, majd or
szágúti menetben Budapestre vonták át a harceszközö
ket. Részt vettek a főváros északkeleti részében Újpes
tért, majd délen a Csepel-szigetért vívott küzdelmekben 
is. Ez utóbbi helyszínen a német és a magyar gyalogsá
got támogatva esetenként közvetlen irányzással harcol
tak a támadó szovjet harckocsik ellen.

December 23-ról 24-re virradó éjszaka a budai oldalra 
vezényelték át a Hummeleket, ahol Törökbálint és a buda
örsi repülőtér térségében segítették tűztámogatásukkal az 
ott védekező csapatokat. A „budapesti katlan” zsugorodá
sa nyomán a Feldherrnhalle páncéloshadosztály 1. 
Panzerartillerie Abteilung (páncélos tüzérosztály) 18 
Hummel önjáró lövege a Gellérthegy és a Várhegy között, 
a Tabán déli részén foglalta el utolsó állásait, ahonnan 
egyre csökkenő lőszerellátásuk függvényében igyekeztek 
a támadó csapatok előrejutását lassítani. A Margit körút és 
a Keleti Károly utca sarkán álló „Regent-ház” felrobbanása 
-  melyben maradék lőszerkészletük egy részét tárolták -  
súlyos csapást mért az amúgy is állandó takarékos lőszer
használatra kényszerített alakulat ütőképességére.

Az 1945. február 11-i kitörés előtt a tüzérek felrobban
tották vagy használhatatlanná tették páncélosaikat.
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Műszaki adatok

Méret: 6200 (csővel 6670)x2950x2850 mm 
Önsúly: 24 t
Motor: Maybach HL 120 TRM, 300 LE
Sebesség: 6 előre, 1 hátra
Lánctalp felfekvő felülete: 3800 mm
Lánctalp szélessége: 400 mm
Páncélvédettség: 10 mm, körkörös
Padlómagasság: 400 mm
Gázlómélység: 800 mm
Fordulókor /Е: 6 méter
Legnagyobb sebesség: 40 km/h
Üzemanyag-fogyasztás 100 km-en út/terep: 240/360 I
Üzemanyag-befogadóképesség: 600 I
Személyzet: 7 fő
Fegyverzet: 150 cm sFH 18 L/30 (lőtávolsága 13 325

m, legnagyobb, ill. legkisebb töltet: 3,665/0,715 kg, ennek 
függvényében a torkolati sebesség 520/210 m/s)

1 db MG 34 vagy MG 42

Felhasznált irodalom

Spielberger: Panzerkampfwagen IV. und seine Abarten. 
Motorbuch-Verlag, Stuttgart, 1975.

Rolf Stoves: Die gepanzerten und motorisierten dt. 
Grossverbände 1935-1945. Podzun-Pallas Verlag, 1986.

Werner Jester: Im Todessturm von Budapest. 
Neckargemünd, 1960.

Szilágyi István: A Regent-ház regénye. Magyar írás, 
Budapest, 1948.

Schmidt László

A Haditechnika 2005/4. sz. 83. oldalán technikai okból 
kimaradt a rendszer részegységeit leíró rész. Ezt 
mellékelten közöljük. (Szerk.)

latos. Ezt általában a gépkocsi elejére, a hűtőfolyadék elé 
szerelték, hogy a menetszél először ezt érje.

2. áb ra : A fagázas rendsze r m ű ködés i vázlata

A fagáz generátoros üzem fő egységei
A - gázgenerátor
Az apróra hasított fát felül töltötték be, majd a tartályt alul 
begyújtották. Lassú, lefojtott izzás során generátorgáz 
keletkezett. Ez a szén-monoxid, a szén-dioxid, a hidro
gén és a nitrogén keveréke. A keletkezett gázt a motor 
beszívja. Előzőleg azonban alkalmassá kell tenni a mo
torban elégetésre, a generátorból kilépő gáz ugyanis 
nagy mennyiségben tartalmaz port és kátrányt is.
В - ülepítőtartály
Ebben a szerkezeti egységben történik a gáz tisztításának 
első fokozata. Az ön/ényrendszerű leválasztóban a belső le
mezek között áthaladó gázból kicsapódnak a porszemcsék. 
C - gázhűtő
A rendszer rendkívül fontos része, mert a gázgenerátor
ból kilépő magas, kb. 400 °C-os hőmérsékletet elfogad
ható (kb. 40 °C) értékre kell hűteni. Minél alacsonyabb a 
gáz hőmérséklete, annál nagyobb teljesítményt ad le a 
motor. A hűtő működési elve a korszerű, turbófeltöltéses 
motorral szerelt gépkocsik töltőlevegő-hűtőjéhez hason-

D - utántisztító tartály
Ebben a szűrőben választják le a maradék porszemcséket. 
Az alkalmazott finomszűrő általában szénből, üveggyapot
ból vagy parafából állt. A hatásos tisztítás rendkívül fontos 
volt, mert az olajba kerülő porszemcsék minden olajjal kent 
részhez eljutva gyors és súlyos kopást okoznak.
E - feszítő légszivattyú
Viszonylag nagy teljesítményű -  így nagy áramfelvételű -  
elektromos motor hajtja meg, és a létrehozott szívóhatással 
a gázgenerátor megfelelő égését biztosítja. Ameddig a mo
tor áll, nincs szívása. Üzemére -  a gázgenerátor típusától 
függően -  kb. 10 percig van szükség.
F - belsőégésű motor
A gázüzemre való átállás semmiféle átalakítást nem igé
nyelt. A fagáz alkalmazása azonban a benzinüzemhez 
képest -  a 30-as, 40-es évek motorjait figyelembe véve, 
az alkalmazott üzemanyagtól függően -  kb. 20-40%-kal 
kisebb motorteljesítményt eredményezett.

Schmidt László
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1. áb ra : F agáz g e n e rá to r ré szegysé fe inek e lhe lyezkedése  
egy tehergépkocsin

Kiegészítés a fagáz üzemű belső égésű motorok című cikkhez



Teljesítményjelvények a Magyar Királyi Honvédségnél
1944-45-ben

1944 őszén a háború hullámai átcsaptak Magyarország te
rületére. Románia kiugrása nehezen tartható helyzetbe 
hozta a német-magyar csapatokat, hiszen a szovjetek aka
dály nélkül jutottak át a román területeken, illetve Dél-Erdé- 
lyen, s hirtelen a magyar Alföldön jelentek meg. A német és 
magyar csapatok kemény harcokban, nagy áldozatok árán 
vonultak vissza a főváros irányába, az ország területének 
egyre nagyobb hányada került a megszállók kezére.

November végére a szovjet csapatok Budapest előteré
ben álltak, a város bekerítésének veszélye egyre fenyege
tőbbé vált. Nyomasztó fölényüket csupán időlegesen tud
ták ellensúlyozni a német és magyar csapatok. A Magyar 
Királyi Honvédség vezetői, élükön Beregfy Károly vezér
ezredes honvédelmi miniszterrel különféle intézkedések
kel próbálták fokozni a hadsereg harci szellemét. Rendkí
vül nagy számban adományozták különféle kitüntetése
ket, amelyek mellett új teljesítményelismerési formát is 
bevezettek, ez volt a Teljesítményjelvény.

A Teljesítméhyjelvények rendszeresítésének másik oka 
az volt, hogy a Magyar Királyi Honvédség még nem ren
delkezett olyan jelvénnyel, amelyről első ránézésre kide
rült, hogy a kitüntetett milyen haditettet vitt véghez. A né
met véderőnél már a háború kezdete óta adományoztak 
közelharcban való részvételért, harckocsi kilövéséért jelvé
nyeket, amelyeket a magyar haderő tagjai is elnyerhettek.

A hiányosságok pótlására egy 1944. november 25-én ki
adott HM-rendeletben a Magyar Királyi Honvédség tagjai 
részére Teljesítményjelvényeket rendszeresítettek, amelye
ket a háború kezdetétől visszamenőleges hatállyal adomá
nyoztak. Az új jelvénynek három fokozata volt, római szá
mokkal l-től lll-ig jelölve, ezt a jelvényen nem tüntették fel.

A Teljesítményjelvény leírása

A Teljesítményjelvények 45/60 mm méretben, ovális alak
ban, alumíniumból préselve készültek. A fokozatnak 
megfelelően bronz-, ezüst-, illetve aranyszínűre eloxálták 
őket. Viselésük a bal felső zubbonyzseben vagy a kö
peny bal mellén, a gombsoron kívül volt meghatározva. 
Az jelvény alsó részén a magyar Szent Korona szerepelt, 
cser- és tölgykoszorúval övezve. A korona felett azt a 
cselekményt ábrázolták, amivel viselője elnyerte a kitün
tetést.

A jelvények típusai

Páncélromboló jelvény

III. fokozata volt adható annak, aki egy; II. fokozata an
nak, aki kettő; I. fokozata annak, aki három harckocsit 
vagy páncélgépkocsit megsemmisített, vagy harcképte
lenné tett.

Páncélrombolásnak számított, ha valaki egyéni páncél
romboló eszközzel egyéni bátorságának latbavetésével 
egy harckocsit vagy egy páncélgépkocsit harcképtelenné 
tett, illetve harcon kívül helyezett.

Közelharcjelvény

III. fokozat volt adható annak, aki három közelharcban; II. 
fokozat annak, aki hat közelharcban; I. fokozat annak, 
aki legalább tíz közelharcban vett részt.

Közelharc alatt azt a harccselekményt kell érteni, 
amely során az érdekelt személy az ellenséggel leg
alább hatásos kézigránátdobásnyi távolságra -  a gya
logságnál rendszeresített egyéni fegyverek bármelyiké
vel -  harcot folytatott. Ide számítanak a nem rendsze
resített ütő- és szúrószerszámok is (fokos, tőr, roham
kés).

Erődleküzdő jelvény

III. fokozat volt adható annak, aki kettő; II. fokozat, aki 
négy; I. fokozat, aki legalább hat alkalommal gyalogsági 
vagy műszaki eszközzel eredményes erődleküzdésben 
részt vett.

Az erődleküzdés betonerődök, lőréssel ellátott egyéb, 
legalább fél állandó jellegű erődítési elemek, védelemre 
berendezett épületek, az ezekhez tartozó akadályok le
küzdését jelenti, amelyeknél műszaki erődharceszközök
re van szükség.

Harckocsi-kilövési jelvény

III. fokozata volt adható annak, aki kettő, II. fokozata an
nak, aki öt, I. fokozata annak, aki legalább tíz harckocsit 
(páncélgépkocsit) kilőtt, vagy harcképtelenné tett.

Jutalmazásnál fegyvernemenként a tekintetbe jöttek: A 
gyalogságnál és az ott rendszeresített páncélelhárító 
fegyverekkel azonosan felszerelt többi fegyvernemnél a 
páncélelhárító fegyver rajparancsnoka és irányzója. A tá
bori tüzérségnél a lövegvezető, az 1 -es és 2-es kezelők. 
A légvédelmi tüzérségnél a gépágyús félszakasznál a 
tűzvezető, az irányzéktömb-kezelő, a 2-es és 4-es keze
lők; a légvédelmi ágyúnál a lövegvezető, a lövegirányzó, 
a 2-es és 3-as kezelők; több löveg összefogott tüzénél a 
tűzvezetők.

Repülőgép-lelövési jelvény

A szaklégvédelemnél: III. fokozat volt adható annak, aki 
öt, II. fokozat annak, aki tíz, I. fokozat annak, aki tizenöt 
ellenséges repülőgép lelövésében vagy leszállásra való 
kényszerítésében vett részt.

Jutalmazásnál fegyvernemenként a tekintetbe jöttek: 
A gépágyús félszakasznál a tűzvezető, az irányzék
tömb-kezelő, a 2-es, a 3-as és 4-es kezelők; a valósá
gos közreműködés szerint a távmérő vagy a figyelőtáv
mérő. A légvédelmi gépágyús ütegnél lőelemképzős el
járásnál a tűzvezető (lövésszaki), a bemérőtiszt, a köz
reműködő távmérő, a központi irányzó. Táblázatos eljá
rásnál a tűzvezető, a kezelőtiszt-helyettes, a közremű
ködő távmérő, a táblázatolvasó, a lövegvezető és a lö
vegirányzó.

Csak a rendeletekben előírt igazolás után volt adomá
nyozható.
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1. áb ra : A  je lvé n ye k  áb rázo lása  a rende le tben

Páncélromboló jelvény Közelharc jelvény

Harckocsi kilövési jelvény Repülőgép lelövési jelvény

Megjegyzés : A  „Haroos repülő jelvény" mintáját később közlőm.

Aknafelszedő jelvény

Erődleküzdő jelvény

A csapatlégvédelemnél: III. fokozat volt adható annak, 
aki egy, II. fokozat annak, aki kettő, I. fokozat annak, aki 
három ellenséges repülőgép lelövésében vagy leszállás
ra való kényszerítésükben vett részt.

Jutalmazásnál fegyvernemenként a tekintetbe jött ek: a 
rajfegyverek irányzói, ha 3 vagy ennél kevesebb raj veszi 
tűz alá az ellenséges repülőgépet. Ez esetben az egység 
minden tagja megkapja a jelvényt. Nagyobb egységek tö- 
megtüzénél a tüzet vezető parancsnok kapja meg.

Akna felszedő jelvény

A műszaki csapatnál: „A” III. fokozat volt adható annak, 
aki öt, II. fokozat annak, aki tíz, I. fokozat annak, aki hu
szonöt aknát harccselekményen belül ellenséges tűzben 
felszed. Az ellenséges tűznek az aknafelszedés alatt ér
vényesülnie kell.

„B” III. fokozat volt adható annak, aki tizenöt, II. fokozat 
annak, aki harminc, I. fokozat annak, aki negyvenöt ellen
séges aknát behatás nélkül felszed.

A többi fegyvernemnél: Az „A” pont alattiak követelmé
nye 5,10, 20 ellenséges aknafelszedés, a „B” alattiaké 10, 
20, 30 ellenséges aknafelszedés. Ellenséges akna alatt az 
ellenség által telepített bármily aknát, tehát magyar vagy 
szövetséges rendszerűt, vagy rögtönzöttet kell érteni.

Harcos repülőjelvény

Távolfelderítő és éjjeli vadász alakulatnál: III. fokozat ad
ható annak, aki tíz; II. fokozat adható annak, aki húsz; I. 
fokozat adható annak, aki ötven alkalommal ellenség fe
lett repül. 2. áb ra : A je lvé n yh e z  k iá llíto tt igazo lás
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Bombázó és szállító alakulatnál: III. fokozat volt adható 
annak, aki húsz; II. fokozat annak, aki negyven; I. fokozat 
annak, aki száz alkalommal ellenség felett repült.

Közelfelderítő és zuhanóbombázó alakulatnál: III. foko
zat volt adható annak, aki negyven; II. fokozat annak, aki 
nyolcvan; I. fokozat annak, aki kétszáz alkalommal ellen
ség felett repült.

Repülésnél az arcvonal átrepülése vagy saját légtér
ben ellenséges légi tevékenység a követelmény.

Sajnos a Harcos repülőjelvény ábrázolása nem szere
pel a rendeletben, és máshol sem sikerült fellelni. Érde
kes, hogy az adományozása alapjául szolgáló cseleke
detek között nem szerepel a nappali vadász és a csata
repülő tevékenység.

A jelvények adományozása

Az adományozásról az alosztályparancsnok javaslatára 
a csapat- vagy harccsoportparancsnok dönthetett. Ez a 
jelvény kézhezvételét a jogosult számára nagyban meg
gyorsította, ellentétben a vitézségi éremmel és egyéb ki
tüntetésekkel. A jogosultságot külön füzetben vezették, 
ami tartalmazta az alosztály betűrendes névsorát. A sze
mélyenkénti bejegyzések leírták mindazokat a haditette
ket, amelyek az igény alapjául szolgáltak. A cselekményt 
két tanúval is igazolni kellett. A bejegyzéseket a harchely
zet függvényében az alosztály írnoka vezette. A nyilván
tartást azonban csak kevés helyen vezették előírásosan, 
a személyi állomány gyakori változásai és a gyors vissza
vonulások miatt. Ezekből a nyilvántartásokból sok elve
szett, csak véletlenül bukkanhatunk rájuk.

Bakay Kornél: MAGYARNAK LENNI: BÜSZKE GYÖNYÖRŰSÉG!

Őstörténeti írások, előadások (második, javított kiadás)
Magyarország egyik legfelkészültebb régésze és őstörténésze számos 
történelmi kérdésben eredeti, a hivatalostól eltérő, de annál logikusáéban 
hangzó felfogást vall. A könyv könnyen érthető, olvasmányos, a nagykö
zönséghez szól, talán az utóbbi egy-két év legfontosabb ilyen jellegű mun
kája. Népünk őstörténetéről szóló alapmű azoknak, akik mélyebbre szeret
nének látni múltunk kútjába. „A magyar hadtörténet egyik legnagyobb alak
ja Bulcsú vezér, aki 910 körül születhetett, s aki bámulatos hadi teljesítmé
nyeket vitt végbe. Gondoljuk el, hogy elindult egy 5-10 ezer fős magyar 
sereg, legalább 25-30 ezer lóval, társzekerekkel, rajtuk a hadi utánpótlás: 
nyílvesszők tízezrei, tartós élelmiszerek, tábori sátrak, bőrtömlők, fürdő- 
medencék, lószerszámok, nehéz fegyverek, ostromgépek. A sereg a csil
lagok állása szerint tájékozódva, nagy folyókon (Duna, Rajna, Inn, Loire, 
Szajna) átkelve vonul, napi 20-25 km-t megtéve, közben ostrom alá vesz 
olyan erős városokat, mint Cambrai, Bázel, Verdun, az andalúziai Lerida, 
Konstantinápoly, átkel az Alpok Szent Bernát-hágóján, ahol sokan elvérez
tek s Hannibál is alig vergődött át, megütközik az ellenséggel, azokat több
nyire legyőzi. Ilyen hadjáratokat biztos hátország nélkül nem lehet meg
szervezni, ilyen hadjáratokat magas fokú szervezettség és vasfegyelem 
nélkül nem lehet lebonyolítani, ilyen hadjáratokat katonai tudás és össze
tartás nélkül nem lehet sikerre vinni. Bulcsú és Lél hadinépe igenis kiváló

an szervezett csapatokból állt, voltak felderítőik, előőrseik, nehézlovasságuk, kürtös jeladóik, zászlóvivőik, hadi- 
jelvény-hordozóik. A hazától ezer, ezerkétszáz km távolságban is tisztában voltak a célország és a szomszédok 
belső viszonyaival, hatalmi viszályaikkal, voltak tolmácsaik, követeik, túszaik.”

Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2004 292 oldal, bolti ára 2500 Ft
Megvásárolható az Astoria metróállomás közelében, a Kráter Könyvesházban (1072 Bp., Rákóczi út 8/A, 
belső udvar, tel.: 266-3153), vagy utánvéttel megrendelhető a kiadónál (KME, 2013 Pomáz, Búzavirág u. 2., 
tel: 06-26-328-491, e-mail: szutor@krater.hu, honlap: www.krater.hu).

A jelvény elnyeresevel járó egyeb előnyök

Az erkölcsi elismerés mellett a jelvény más előnyökkel is 
járt. Tulajdonosa rendes szabadsága mellett az elnyert 
fokozattól függően még további 1-3 heti szabadságot, il
letve állandó kimaradást kaphatott. Emellett az illetékes 
parancsnok felterjeszthette kitüntetésre vagy soron kívü
li előléptetésre a Teljesítményjelvényt elnyerő harcost. A 
felsorolt előnyökkel azonban a fronthelyzet alakulása és 
a zűrzavaros viszonyok miatt a kitüntetetteknek kevés 
módjuk volt élni.

A jelvényeket rendszeresítésüket követően hamarosan 
adományozni kezdték, és még 1945 májusában is meg
kapta a Közelharcjelvény III. fokozatát Auerhammer Jó
zsef huszár alezredes, a magyarországi harcokban vég
hezvitt tetteiért. Az adományozások nagy részére nem 
került sor, a hadi helyzet miatt. Az igazolványok elkészül
tek, és mint azt a kép is mutatja, de magát a jelvényt csak 
kis darabszámban állították elő. A megmaradt példányok 
ma már magángyűjtemények féltett kincsei.

Felhasznált irodalom

HT Levéltár: Az 1. huszárhadosztály anyaga. HL 1652. 
doboz.
Salgó Andor naplója. Kézirat, fénymásolata a szerző bir
tokában.
Honvédségi Rendeletek, 1945. február 23., 120-126. 
oldal.

Söregi Zoltán
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AFCEA-látogatás

Az AFCEA Magyarország delegációja Prágába utazott 
2005. május 18. és 21. között. Az utazás célja az AFCEA 
Csehországgal való kapcsolatfelvétel volt. Mint ismeretes, 
a két országnak hasonló a politikai, gazdasági, társadalmi 
berendezkedése, ezért közös érdek, hogy a csehországi 
testvérszervezettel személyes kontaktust keressen és 
együttműködést kezdeményezzen azzal a céllal, hogy a 
két szervezet képességei ez úton is növekedjenek.

Mindkét szervezet áttekintette a másik szervezeti felépí
tését és megtörtént a tisztviselők bemutatása. Tájékoztat
ták egymást helyzetükről, ipari és kormányzati kapcsola
taikról, taglétszámukról, pénzügyi lehetőségeikről. Meg
beszélték munkaprogramjaikat, oktatási, képzési elképze
léseiket. A felek megállapodtak abban, hogy rendszeres 
kapcsolatot tartanak fenn egymással és kölcsönösen tájé
koztatják egymást a szervezeti eseményekről, kiállítások

ról, rendezvényekről. Segítséget nyújtanak egymásnak és 
tagjaiknak a személyes kapcsolatfelvételben mind egy
más között, mind az illető ország védelmi szervezeteivel.

Az AFCEA Magyarország 2001-ben alakult meg a FIM 
TH főigazgatójának, Ráth Tamás ezredes úrnak az elnök
letével. 2002-ben nagy sikerű kiállítást és konferenciát tar
tottak valamennyi európai AFCEA-szervezet részvételé
vel. Az AFCEA Csehországhoz látogató delegáció tagjai 
voltak Ignácz György alelnök, Birtalan Tibor titkár és 
Strommer József, a Védelmi Információs Központ Alapít
vány tagszervezet képviselője. A delegáció magyarorszá
gi látogatásra hívta meg az AFCEA Csehország képvise
lőit a 2005 novemberében tartandó C+D kiállítás idejére.

Birtalan Tibor

„1848” -szám ítógépes játék

Majd 15 hónapnyi fejlesztés után, 2005. március 10-én 
jelent meg a Hydrogame stratégiai játéka 1848 néven.

A megjelenés dátuma nem véletlen, a játék az 
1848-49-es forradalom és szabadságharcnak állít emlé
ket azáltal, hogy eddig egyedülálló módon végre hazai 
vonatkozású stratégiát játszhatunk vele.

Tehát itt a soha vissza nem térő alkalom, „revansot” lehet 
venni az elszenvedett vereségért, ha elég ügyesek és sze
rencsések vagyunk, akár még nyerhetünk is. Talán körül- 
berül akkora eséllyel, mint ami valójában volt, mert a had
színtér, hadseregek, tábornokok, modellezése jól sikerült.

Mindjárt az elején Jellasiccsal hadakozhatunk, mint a 
valóságban. Természetesen a többi történés befolyásolá
sa már rajtunk áll, nem kötelező történelemhűen döntet
lent játszani vele Pákozdnál, hamarabb kiverhetjük az or
szágból, de akár még Pestet is elveszíthetjük, bár ahhoz 
azért sok kell.

És ez így folytatódik tovább, Pucher tábornok Kolozsvá
rott fog nehéz perceket okozni majd, Windischgraetz pedig 
a bécsi forradalom ellen vonul. FÍadakozhatunk az orosz 
betörésig, Paszkievicsig, meg Lüdersig bezárólag. A sze
rencsének nagy a szerepe a csatákban, talán túl nagy is, 
de a készítők szerint ez a valóságban sem volt másképp.

A rendelkezésünkre álló alakulatok fajtája igen változa
tos. Vannak népfelkelőink, gyalogos és lovas nemzetőre
ink, honvédeink, valamint többfajta tüzérség is erősíti 
hadseregünket. Az osztrák oldalon ez még a különböző 
nemzetiségek határőrezredeivel is kiegészül, de a vértes, 
illetve kozák lovassággal is találkozhatunk.

Viszont az ütközetek megjelenítésénél ne számítsunk 
grafikai katarzisra, vágtató lovasokra, gyalogosok között 
rendet vágó ágyútűzre.

Amíg a játéktér grafikáját nagyon szépen kidolgozták, 
addig a csaták tulajdonképpeni történéseiről csak szöve
ges üzeneteket látunk viszont, körülbelül így: „a 3. oszt
rák sorezred megrohamozza a 4. magyar honvédezre

det. Az 4. Magyar honvédezred állja a rohamot és harcol”
Kárpótlásként a játék kísérőzenéje, ami körülbelül 20 

percnyi fülbemászó verbunk, remek hangulatot teremt.
Hab a tortán, hogy osztrák oldalon is kipróbálhatjuk a 

tudásunkat. Hiányosság, hogy ilyenkor is ugyanezt a nó
tát kell hallgatni. Pedig a Radetzky-mars típusú aláfestő 
zene ide jobban illene azért.

Közben heti bontásban, ami egy körnek felel meg, ol
vashatjuk a szabadságharc valódi történéseit is.

Komoly erősség még az enciklopédiarész. Itt jelentős 
mennyiségű szöveges információt találunk a forradalom 
és szabadságharc menetéről, hadjáratokról, harcrendről, 
erődökről, a hadvezérek életrajzával tarkítva.

Nem elhanyagolható szempont, hogy a játék ingyenes. 
Az Oktatási Minisztérium megvásárolta a készítőktől, így 
szabadon letölthető a program a sulinetről (http://48.su- 
linet.hu/letoltes.html).

Erősen ajánlott a közben elkészült javító patchot is fel
installálni hozzá (a cikk írásakor az 1.1-es hozzáférhető), 
valamint figyelmesen elolvasni a részletes, jól sikerült 
„kézikönyvet” is.

Ezután irány az oktató küldetés, ami lépésről megtanít 
a játék felületének kezelésére. Következő lépésként az 
erdélyi hadjárat javasolt, majd jöhet a „nagy falat”, a tel
jes hadjárat. Vagy akár részenként szétbontva a szabad
ságharc hadjáratai, ízlés szerint.

Haladóknak a „rafinériákról” információ található még 
az index/fórum/hobbi,szabadidő/gamez/ „1848 magyar 
stratégiai játék" c. topicjában, de a játék honlapján is ér
demes szétnézni (www.48.hu).

Az év végére vagy jövő év elejére ígérik a folytatást a 
fejlesztők. Ez a Rákóczi-szabadságharcot és párhuza
mosan^) az amerikai függetlenségi háborút modellezi 
majd, remélhetőleg fejlettebb grafikával.

Ifj. Molnár Miklós
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Nagyfelbontású térképezés repülőgép-fedélzeti radarral
Dr. Csorba János nyá. mérnök alezredes

Bevezetés

A harcászati repülőgépek egyik legfontosabb rádióelekt
ronikai érzékelő berendezése az orr-részükben elhelye
zett többfeladatú fedélzeti radar. A többfeladatú jelző ar
ra utal, hogy a radar egyetlen berendezésként képes légi 
és földi célokat felderítő, célkövető, tűzvezető és földfel- 
szín-térképező feladatok ellátására. A radar segítségével 
végzett nagyfelbontású földfelszín-térképezés az utóbbi 
időben egyre nagyobb jelentőségre tett szert. Az ilyen 
nagyfelbontású térképező üzemmódokkal rendelkező re
pülőgép-fedélzeti radarok a vadász és a csapásmérési 
feladatokon kívül a légi felderítési feladatok ellátását is 
támogatják.

Jelen cikk egyszerűsített, geometriai szemléleten ala
puló megközelítésben ismerteti a harcászati repülőgép
radarok segítségével végrehajtott térképezés elméleti 
összefüggéseit. Elsősorban azt igyekszik érzékeltetni, 
hogy a harcászati repülőgépradarok felbontóképessége 
milyen fő tényezőktől függ, s hogy a kívánt nagy felbon
tóképesség milyen elvek alapján érhető el.

Felbontóképesség

A radartérkép részletességét a lokátor felbontóképessé
ge határozza meg, ezért a tervezett alkalmazástól függő 
mértékben ugyan, de a nagy felbontóképesség minden
képpen kulcsfontosságú. A felbontóképesség azt fejezi 
ki, hogy a radar által besugárzott, és annak a sugarait 
visszaverő két egymáshoz közeli pontszerű tereprészlet 
között mekkora az a legkisebb távolság, amely mellett a 
lokátor segítségével azok még megkülönböztethetőek 
egymástól. Repülőgép-fedélzeti radarral végrehajtott tér
képezés esetén a felbontóképesség megadására a dR 
távolság szerinti és a dA keresztirányú távolság szerinti 
felbontóképességet használják (1. ábra). Az 1. ábra a 
harcászati repülőgép-fedélzeti radarok segítségével vég
rehajtható legegyszerűbb térképezési eljárás, a terep su
gárnyalábbal történő pásztázásának esetét illusztrálja fe- 
lülnézetben. A felbontási cella a rajzon nem méretará
nyos, mert ennél az eljárásnál а 0д távolság általában 
sokkal nagyobb dR-nél.

A őr és а 0д értékek együttesen meghatározzák azt a 
felbontási cellaméretet, amelyen belül az egymással 
szomszédos tereppontok a radartérképen már összeol
vadnak, vagyis már nem különböztethetőek meg egy
mástól. A dR távolság szerinti felbontóképesség az azo
nos oldalszögű tereppontok, a dA keresztirányú távol
ság szerinti felbontóképesség pedig a repülőgéptől azo
nos távolságú tereppontok megkülönböztethetőségét 
jellemzi.

A dR távolság szerinti felbontóképesség a terepről 
visszaverődött, és a vett impulzusok kompresszió utáni 
időtartamától függ. Ha a radarban impulzuskompressziót 
nem alkalmaznak, akkor a vevő kimenetén megjelenő im
pulzusok és az adóimpulzusok időtartama megegyezik 
egymással. Impulzuskompresszió alkalmazása esetén 
azonban az adóimpulzusok időtartama a vevő kimeneti

impulzusok időtartamának sokszorosa lehet. A dR távol
ság szerinti felbontóképesség annyiszor 150 méterrel 
egyenlő, ahány ps a vett impulzusok kompresszió utáni 
időtartama. Ha például a vett impulzusok kompresszió 
utáni időtartama 0,01 ps, akkor a távolság szerinti felbon
tóképesség 1,5 méter.

A dA keresztirányú távolság szerinti felbontóképesség 
végső soron a radar szög szerinti felbontóképességétől 
függ. Élesebben irányított -  tehát nagyobb apertúrájú, 
azaz nagyobb geometriai méretű -  antennához jobb szög 
szerinti felbontóképesség (és jobb 0д keresztirányú távol
ság szerinti felbontóképesség) tartozik. Előrebocsátjuk, 
hogy igazán jó eredményt csak az úgynevezett szinteti
kus apertúrájú radar (Synthetic Aperture Radar, SAR) el
járás valamelyik módozatának alkalmazásával lehet elér
ni, melynek lényege az, hogy megfelelő számítástechni
kai eljárások segítségével a reális antenna méreteit jóval 
meghaladó hosszúságú apertúrát hoznak létre (szinteti
zálnak). A tényleges radarantenna reális apertúra hossza 
csak szerény dA keresztirányú távolság szerinti felbontó- 
képességet tesz lehetővé, míg a szintetizált apertúra a 
szintetizálás módjától függő mértékben ennél lényege
sen jobb felbontóképességet eredményez.

Különbséget kell tenni ideális (elméletileg elérhető) és 
reálisan elért felbontóképesség között. Az ideális felbon
tóképességnek főleg elméleti jelentősége van, s azt mu
tatja meg, hogy mekkora az elérhető maximális felbontó- 
képesség. A reális felbontóképesség az a gyakorlatban 
elért, mérésekkel igazolható felbontóképesség, amely a 
radar tényleges fizikai paraméterei, a felhasznált számí
tástechnikai módszerek és az alkalmazási körülmények 
miatt kisebb-nagyobb mértékben elmarad az ideálistól. 
Ha például egy nagy kiterjedésű terület radartérképét kis
méretű képernyőn ábrázolják, akkor a felbontóképesség 
eleve nem lehet túl nagy.

Reális apertúra (normál sugárnyaláb)

A terep radarképének előállítására kézenfekvő megoldás 
a normál sugárnyalábbal végzett térképezés (lásd az 1. 
ábrát). Ennél az eljárásnál a sugárnyaláb jobbra-balra 
pásztázó mozgatása mellett a terepet a radar adójeleivel 
besugározzák, s a képernyőn a terepről visszaverődött 
jelek nagyságától függő fényerősség-modulációt alkal
maznak. Ily módon a radar képernyőjén megjelenő tér
kép kialakítása a besugárzott terepszakaszok visszaverő 
képességének változása, s azon keresztül a róluk vissza
verődött jelek erőssége alapján történik.

A öa keresztirányú távolság szerinti felbontóképesség 
a normál sugárnyalábbal végzett térképezés esetén köz
vetlenül az antenna sugárnyaláb-irányítottságának mér
tékétől függ, melyet a 3 dB-es irányélességi szög (03dB) 
segítségével lehet megadni. Az antenna-sugárnyaláb 
03dB irányélességi szöge, az adójel X hullámhosszúsága 
és az antenna L átmérője között összefüggés áll fenn, 
melynek értelmében a radiánban kifejezett 03dB irány
élességi szög a hullámhosszúsággal egyenesen, míg az 
antenna átmérőjével fordítottan arányos.
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2. áb ra : F e lü lrő l le fe lé : a M irage 2 0 0 0 -5 , a z  F -1 6  és a 
J A S -3 9  típusú  repü lőgépek radarja inak an tennaegysége

A 2. ábrán három repülőgép-fedélzeti radar antenna
egységének fényképe látható. Mindhárom antenna rés
sugárzókból kialakított kör, illetve a középső képen lát
ható esetben ellipszis alakú sík antennarács. Az anten
naátmérő a harcászati repülőgépek esetében jellemző
en 1 méter alatti érték. A X = 3 cm nagyságrendű hullám- 
hosszúságnak és az L < 1 m antennaátmérőnek 
(apertúrahossznak) köszönhetően a sugárnyaláb 3 dB- 
es irányélességi szöge hozzávetőlegesen 3-4° körüli ér
téket tesz ki.

A öa keresztirányú távolságfelbontás kis 03cib szögek 
esetén közelítőleg а 0д = 03^вн összefüggés segítségé
vel írható le, ahol R a radar és a térképezett terepsza
kasz közötti távolság. Ezen összefüggés értelmében а 0д 
keresztirányú távolságfelbontás az R távolsággal egye
nes arányban növekszik, s a harcászati repülőgépek fe
délzeti radarjai esetében a radartól már viszonylag köze
li, mintegy 10 km-es távolságon is meghaladja a 100 mé
tert. Ezért a radartérképen általában csak nagyméretű te
repszakaszok ismerhetőek fel.

Annak ellenére, hogy közvetlenül a normál sugárnya
lábbal történő térképezés segítségével nagy részletessé
gű tereptérkép nem állítható elő, ezt a hagyományos ra
dar üzemmódot a légi navigáció támogatásához napja
inkban is alkalmazzák, mert ebben az esetben a nagy fel
bontóképesség nem követelmény.

Szintetizált apertúra

A jó 0Д keresztirányú felbontóképesség eléréséhez víz
szintes síkban több száz méter hosszúságú antenna 
szükséges. Ilyen hosszú antenna a repülőgépre ugyan 
nem szerelhető fel, de szintetikus úton történő létrehozá
sa lehetséges. Ehhez a szintetikus apertúrájú radar (Syn
thetic Aperture Radar, SAR) eljárást alkalmazzák, mely
nek elvét a 3. ábra illusztrálja. A SÁR eljárás segítségé
vel szintetizált antenna egy olyan lineáris antennarács, 
melynek elemeit a reális radarantenna alkotja.

Az impulzusmodulációval működő fedélzeti radar a 
működési periódusidőnek megfelelő gyakorisággal ad 
és vesz. Mivel a radar együtt halad a repülőgéppel, min
den működési periódusban a tér más és más pontjában 
tartózkodik. A 3. ábrán olyan eset látható, ahol a repülő
gép jobbról balra egyenes vonalú repülési pályán halad. 
Az ábrán fekete pontok jelölik a radar helyzetét az adás 
és a vétel pillanatában. A SÁR eljárás abban áll, hogy a 
vett jeleket minden ilyen helyzetben eltárolják, s a sok 
egymás utáni helyzetben eltárolt jelet együttesen dol
gozzák fel.

A  sugárnyalábbal jobbra- 
balra pásztázva a radar 
„letapogatja”  a repülőgép 
előtti terepszakaszt

Felbontási
.d l.,

1. áb ra : A  dp  távo lság  és а с/д keresztirányú  távo lság  sze 
rin ti fe lbon tóképesség no rm á l sugárnya lábba l végzett térké
pe zés  ese tén

Jelenlegi adási és vételi pont
/

i

\ / /

\ / >  /  
Következő pontok /

^  \  A /
\  ! /

's 1 •
\  í /

Előző pontok

3. áb ra : A sz in te tikus  apertú ra  lé trehozá sána k  elve
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Ha a jeleket az együttes feldolgozás érdekében keve
sebb helyzetben tárolják el, akkor rövidebb, ha több hely
zetben, akkor hosszabb antennarács hozható létre.

A szintetikus antennarács hossza

A dA keresztirányú felbontóképesség a szintetizált an
tennarács hosszának növelésével fokozható. Felvetődik 
a kérdés, hogy milyen L hosszúságú antennarácsot le
het szintetizálni (s ennek megfelelően mekkora dA ke
resztirányú felbontóképesség érhető el). A szintetikus 
antenna létrehozása során nyilvánvaló követelmény, 
hogy az éppen térképezett tereprészletnek mindvégig a 
radar reális antennájának a sugárnyalábján belül kell 
maradnia. Ha ugyanis a radar az adott terepszakaszt 
még vagy már nem sugározza be, akkor nincsenek az 
adott terepszakaszról visszaverődött jelek sem, amelye
ket el lehetne tárolni, és a többi eltárolt jellel együtt fel le
hetne dolgozni. A sugárnyalábon belül maradás időtarta
ma tehát az a maximális idő, amely alatt az adatokat 
gyűjteni lehet, s az az úthossz lehet a szintetizált anten
na Lmax maximális hossza, amelyet a repülőgép ez alatt 
az idő alatt megtesz.

Miután esetünkben a radar a mozgó repülőgépen he
lyezkedik el, egy-egy tereprészlet sugárnyalábon belül 
maradásának időtartama egyrészt a repülőgép mozgásá
tól, másrészt az antenna-sugárnyaláb repülőgéphez kép
esti mozgásától függ.

Háromféle terepletapogatási szituáció lehetséges: 1) a 
radar az antenna-sugárnyaláb periodikus jobbra-balra 
mozgatása révén folyamatosan pásztázza a repülőgép 
előtti térrészt; 2) az antenna-sugárnyaláb a repülőgép 
hossztengelyéhez képest állandó szögértéken marad; 
mozdulatlan, és a sugárnyaláb együtt halad a repülőgép
pel; 3) az antenna-sugárnyaláb a repülőgéphez képest a 
repülőgép haladó mozgását kompenzáló módon mozdul 
el visszafelé úgy, hogy az adott terepszakasz besugárzá
sa tovább tartson.

Egy-egy adott pont (terepszakasz) besugárzásának 
időtartama pásztázó letapogatás esetén a legrövidebb, 
rögzített helyzetű sugárnyalábbal történő letapogatás 
esetén ennél lényegesen nagyobb, míg a sugárnyaláb 
visszafelé fordítása esetén a lehető legnagyobb. Az adat- 
gyűjtési idő maximum akkora lehet, amekkora ideig a te
repszakasz a nyalábszélességen belül tartózkodik. Minél 
hosszabb ideig tartózkodnak a térképezett terep pontjai a 
sugárnyalábon belül, annál nagyobb lehet a szintetizált 
antenna potenciálisan elérhető maximális L hosszúsága. 
Az adatgyűjtési idő azonban számos esetben kisebb a 
sugárnyalábon belül tartózkodási időnél. A dA keresztirá
nyú felbontóképesség ezért nem ettől, hanem az adat- 
gyűjtési idő nagyságától függ.

Térképezés pásztázással

Kétféle pásztázással egybekötött térképezési eljárás lé
tezik. Az egyik a normál, a másik a szűkített sugárnyaláb
bal végzett.

Pásztázással folytatott térképezés esetén a sugárnya
láb periodikusan ismétlődve w szögsebességgel mozog 
felváltva balról jobbra, majd jobbról balra, miáltal a repü
lőgép hossztengelye és a sugárnyaláb tengelye közötti 
a(t) szög a t idő függvényében folyamatosan változik (4. 
ábra). Az alkalmazástól függően a pásztázott szektor mé
rete és a repülőgép hossztengelyéhez viszonyított hely
zete többféle lehet.

A normál sugárnyalábbal végzett térképezés esetén 
adatgyűjtés egyáltalán nincs, a jelfeldolgozás itt a radar 
minden működési periódusában közvetlenül történik. A 
dA keresztirányú távolság szerinti felbontást közvetlenül 
a reális antenna-iránykarakterisztika ©зав irányélességi 
szöge határozza meg (1. ábra).

A pásztázással folytatott másik térképezési eljárás 
az úgynevezett Doppler-nyalábszűkítés (Doppler 
Beam Sharpening, DBS), amely a szintetikus apertúra 
létrehozására szolgáló legegyszerűbb eljárás. A 
szintetikus antennarács hossza ebben az esetben 
azzal az úthosszái egyenlő, amelyet a repülőgép az 
alatt az idő alatt tesz meg, amíg a terep adott pontjai a 
0 3 dB nyalábélességi szögön belül tartózkodnak. A te
reppontok 03dB nyalábélességi szögön belül tartózko
dásának ideje а ОЗав/ю hányadossal egyenlő, vagyis 
fordítottan arányos az со pásztázási szögsebességgel. 
Ez az idő, s ennek megfelelően a szintetikus antenna
rács hossza a tereppontok radartól mért távolságától 
függetlenül állandó. Az előállított radartérkép ezért 
ugyanolyan, mint amilyent egy valóságos, igen kis 
nyalábélességű antennával állítanak elő. Innen 
származik a „szűkített nyaláb”, illetve a „nyalábszűkí
tés” elnevezés.

A Doppler-nyalábszűkítéses eljárással előállított szinte
tikus antennarács L hossza például со = 100°/s pásztázá
si szögsebesség, 03cib = 3° nyalábélességi szög és a v = 
200 m/s repülési sebesség esetén 6 m. Megállapíthatjuk, 
hogy ez a 6 méteres hosszúság jóval nagyobb, mint a re
ális antennaapertúra hossza, amely -  mint fentebb emlí
tettük -  a radar típusától függően legfeljebb 1 méter.

A DBS módszerrel több tízszeres nyalábszűkítés érhe
tő el. Vannak olyan radarok, melyeknél a nyalábszűkítés 
nemcsak be- vagy kikapcsolható, hanem annak mértéke 
is változtatható.

A DBS eljárás korlátozó sajátossága, hogy csak az ol
dalsó szélső szektorban működik, vagyis a haladási 
iránytól számított bizonyos (mintegy ±30°-os) szögtarto
mányon belül hatékonyan nem alkalmazható. Az érdeklő
désre számot tartó terület a repülési pálya vonalától jobb
ra, vagy balra, vagy attól egyidejűleg minkét irányban (jel
lemzően 30 és 60° között) jelölhető ki. A felbontóképes
ség itt jóval felülmúlja a normál nyalábbal végzett térké
pezés segítségével elérhető felbontóképességet. Szim
metrikus esetben gyakran a repülési pályával megegye
ző irányban kieső területet is térképezik, de azt a normál 
sugárnyalábos módszerrel.

Az egyszerűségnek megfelelően a dA keresztirányú 
távolság szerinti felbontóképesség javulása is viszony
lag szerény. A DBS tulajdonképpen egy, a nagy jelfel-
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dolgozási követelmények rovására kötött olyan kompro
misszumos megoldás, melynek ára a kisebb felbontóké
pesség. Tekintetbe kell azonban venni azt a sajátossá
got is, hogy a nagyobb felbontású SAR-üzemmódokkal 
ellentétben a DBS-üzemmód nagykiterjedésű terepsza
kaszokról folyamatosan frissített képet tud szolgáltatni. 
Harcászati repülőgépeken a DBS-üzemmód segítségé
vel nyert radartérképet általában közvetlenül a repülő- 
gépvezető-fülkében, a radar elektronikus kijelzőjén jele
nítik meg.

Az első SAR-alkalmazás 1953-ban J. J. Kovaly nevé
hez fűződik, aki az illinois-i egyetem munkatársa volt. 
Kovaly és munkacsoportja 4,13°-os nyalábszélességű 
antennával 0,4°s-os effektiv nyalábszélességet állított 
elő. [Don Herskovitz: A Sampling of Airborne Radar Sys
tems, Journal of Electronic Defense, Jan. 1998., pp.: 
16-18.]

Terepsáv térképezése

Terepsáv térképezésekor a terep letapogatása úgy megy 
végbe, hogy az antenna a repülőgéphez viszonyítva vagy 
jobbra, vagy balra elfordított stabil helyzetben marad, mi
által az antenna térbeli helyzete csak a repülőgép moz
gása miatt változik. Ebben az esetben az antenna-sugár
nyaláb -  a repülőgép repülési pályájával párhuzamosan 
-  a terepnek egy sávját pásztázza végig.

Ennél az eljárásnál a tereppontok sugárnyalábon belül 
tartózkodásának ideje függ a tereppontok radartól mért R 
távolságától. A szintetizálható antennarács L hossza 
ezért szintén távolságfüggő (5. ábra). Az 5. ábrán látha
tó, hogy a nagyobb távolsághoz tartozó l_2 hossz na
gyobb, mint a kisebb távolsághoz tartozó Ц .

A szintetizálható antennarács hossza közelítőleg az L = 
03dBR/cosa összefüggés segítségével számítható ki. Az

összefüggés segítségével megállapítható, hogy például 
a radartól mért R=20 km távolságon, ha az irányélességi 
szög 03dB=3°, a sugárnyaláb oldalszög szerinti eltérítési 
szöge pedig a  = 45°, akkor az L hossz mintegy 1500 mé
tert tesz ki. Ez a dA keresztirányú távolság szerinti felbon
tóképességben potenciálisan ezres nagyságrendű javu
lást eredményezhet.

Felvetődik a kérdés, hogy a dA keresztirányú távolság 
szerinti felbontóképesség hogyan függ a radartól mért R 
távolságtól, és hogy mekkora a potenciálisan elérhető 
legjobb dAmin felbontóképesség. Mint rámutattunk, а 0д 
felbontóképesség annál jobb, minél hosszabb a szinte
tizált antennarács, vagyis dA az L hosszal fordítottan 
arányos. A szintetizált antennarács viszont annál hosz- 
szabb, minél nagyobb a radartól mért távolság, azaz az 
L hossz az R távolsággal egyenesen arányos. A fordí
tott és az egyenes arányosság együttesen azt eredmé
nyezi, hogy a dA felbontóképesség a távolságtól függet
len, állandó érték.

A hossz növekedésének mértékét а 0зав irányélességi 
szög határozza meg, amely a reális antenna átmérőjével 
fordítottan arányos. Ez azt az esetleg paradoxonnak tűnő 
következményt vonja maga után, hogy annál jobb felbon
tóképesség érhető el, minél kisebb méretű, vagyis minél 
kevésbé irányított hatású a szintetizáláshoz felhasznált 
reális radarantenna. Az elméletileg elérhető legjobb 
dAmin keresztirányú távolság szerinti felbontóképesség 
egyébként a reális antennaapertúra hosszának felével 
egyenlő [2].

A térképezett terepsáv az Rmin minimális és az Rmax 
maximális távolság között húzódik (6. ábra). A 6. ábrán 
nem látható, de a fizikai szemlélet alapján belátható, 
hogy a térképezett terepsáv távolsága a repülés nyomvo
nalától, valamint ennek a terepsávnak a szélessége a ra
dart hordozó repülőgép repülési magasságától és az 
antennasugárnyaláb helyszög szerinti helyzetétől függ.

Adóimpulzus ismétlődési 
periódusidő

Mindegyik 
cella 

egy-egy 
komplex 
számot 
(I és Q 
adatot) 

tartalmaz

7. ábra: Az antennarácsok szintetizálásához szükséges 
adatmátrix
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(A radar valójában közvetlenül természetesen a terep
pontok ferde távolságát méri.)

A 6. ábra sematikusan feltünteti, hogy a vevő kimene
téről az Rmax és Rmjn távolságok közötti terepsávról vett 
digitalizált videojelek a radar adott működési periódusá
ban az úgynevezett távolsági memóriacellákba kerülnek. 
Minél szélesebb a térképezett terepsáv, és minél kisebb 
a ór távolság szerinti felbontóképesség, annál több tá
volsági memóriacellára van szükség.

Minden soron következő működési periódusban a re
pülőgép haladó mozgása miatt egyre arrébb és arrébb 
kerülő antennahelyzet mellett a folyamat megismétlődik. 
Miután az antennarács szintetizálásához sok működési 
periódus jeleit meg kell őrizni, végeredményben egy NxM 
méretű adatmátrix jön létre (7. ábra), ahol N az egy mű
ködési periódus alatt feltöltött távolsági memóriacellák 
száma, M az antennarács elemeinek száma.

Az adatmátrix egy-egy adott oszlopában az ugyanazon 
adóimpulzusból származó visszaverődött jelek tárolása 
történik, így a radartól mért távolságot reprezentáló osz
lopok feltöltése gyors folyamat. Az oszlopok sorszáma a 
szomszédos antennahelyzetek sorszámának felel meg, 
ezért a mátrix oszlopainak feltöltése lényegesen lassabb 
folyamat.

A 7. ábra csak az adatok eltárolásának elvét illusztrálja, 
s közvetlenül csak a DBS eljárás esetén felel meg a való
ságnak. Ekkor ugyanis az antennarács elemeinek száma, 
azaz az oszlopok M száma minden távolságra nézve 
megegyező. A többi eljárásnál azonban M távolságfüggő, 
s a nagyobb távolságokhoz több oszlop tartozik.

Kijelölt fix terepszakasz térképezése

A kijelölt fix terepszakasz térképezése egy olyan megol
dás, amikor az antenna helyzetét a repülőgéphez viszo
nyítva úgy vezérlik, hogy a sugárnyaláb mindenkor egy 
előre kiválasztott terepszakasz felé irányuljon (8. ábra). 
Ez azt jelenti, hogy a repülőgép előrehaladásának mérté
kében a sugárnyalábot egyre hátrébb kell elmozdítani.

A 8. ábrán látható, hogy az antenna-sugárnyalábot a 
repülőgéphez viszonyítva mindig úgy fordítják el, hogy az 
a repülőgép haladó mozgása ellenére a célterületen ma
radjon, miáltal a besugárzási és ezáltal a lehetséges 
adatgyűjtési időtartam megnő. A harcászati repülőgépra
darok segítségével ezzel a módszerrel lehet előállítani a 
legnagyobb felbontású radartérképet. A nagy felbontóké
pesség azonban a térképezett terület méretének csökke
nése rovására érhető el.

Egymás utáni részletekben természetesen nagyobb ki
terjedésű terepszakasz radartérképe is előállítható. Ez 
úgy lehetséges, hogy amikor a sugárnyaláb eléri leghát
só lehetséges helyzetét, akkor egy, az előző előtt elhe
lyezkedő újabb terepszakasz hasonló módszerrel történő 
bevilágítása kezdődik, s a folyamat szakaszosan így is
métlődik.

Terepsáv térképezése fókuszálatlan antennaráccsal

Meg kell jegyezni azt a körülményt, hogy terepsáv térké
pezésekor az R távolság egy besugárzott pont és a radar 
között az alatt az idő alatt, amíg a pont az iránykarakte
risztika nyalábszélességén belül marad, nem állandó. Ez 
korlátozó tényező az adatgyűjtési idő nagyságára és a 
szintetizálható antenna L hosszára nézve.

A radar és a tereppont közötti R távolság változásának 
van az idő függvényében lineárisan változó, valamint az

idő függvényében négyzetesen változó összetevője [2]. 
Az úgynevezett fókuszálás segítségével az R távolság 
változása kiegyenlíthető. A fókuszálás lényege abban áll, 
hogy a vett jelek fázisát az R távolság változásával ará
nyos mértékben változtatják, azaz távolságfüggő fázisto
lást hajtanak végre.

Fókuszálatlan antennarács esetén az R távolságválto
zásnak csak a lineáris összetevőjét egyenlítik ki, míg a 
négyzetes összetevőt nem. Fókuszálatlan SÁR esetén 
az adatgyűjtési időt arra az időtartamra korlátozzák, ame
lyen belül a vett jelek eredő fázistolása még nem halad 
meg egy meghatározott értéket (például 90°-ot). Ez azt 
eredményezi, hogy a továbbra is ugyanolyan hosszú be
sugárzási idő ellenére az adatgyűjtési idő (s ezáltal a 
szintetizált antennarács hossza) jóval kisebb lesz a maxi
málisan lehetségesnél.

A szintetizált antennarács hossza ennek ellenére az 
R távolság növekedésével nő, de nem olyan gyorsan, 
mint a fókuszált antennarács esetében. А 0д kereszt- 
irányú távolság szerinti felbontóképesség ezért a tá
volság függvényében nem marad állandó, de romlása 
kisebb mértékű, mint a normál sugárnyalábbal, illetve 
a DBS nyalábszűkítéses eljárással folytatott térképe
zés esetében.

A 9. ábra összehasonlítja а 0д keresztirányú távolság 
szerinti felbontóképesség távolság függvényében történő
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A legtávolabbi pontról visszaérkező jel

Az előállított térképet a kijelző 
memória nagysebességű pásztázó 
kiolvasása segítségével jelenítik
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10. ábra: A szintetikus antennarács kialakításának egyik le
hetséges elve

változásának jellegét az egyes térképezési eljárások sze
rint. Normál sugárnyalábbal végzett térképezés esetén a 
felbontóképesség a távolsággal egyenes arányban rom
lik. Ugyanez a helyzet a DBS eljárás alkalmazása esetén 
is, csak a szűkebb nyalábnak megfelelően a felbontóké
pesség jobb. A fókuszált SÁR esetében a felbontóképes
ség nem függ a távolságtól, míg a fókuszálásán SÁR el
járás alkalmazásakor a felbontóképesség a távolság 
négyzetgyökével (VR-rel) arányosan romlik. A 9. ábra a 
következő paraméterek mellett érvényes viszonyokat 
tünteti fel: a radarantenna átmérője 60 cm, a radar vivő- 
frekvenciája 10 GHz, a DBS-nyalábszűkítési tényező ér
téke 10.

A fókuszálatlan antennarács voltaképpen a szintetikus 
apertúrájú radar (SÁR) eljárás egyszerűsített változata, 
amelynél rosszabb dA felbontóképesség, de egyszerűbb 
kivitel adódik.

A szintetizált apertúrájú radar működési elve

A 10. ábra a szintetikus antennarács kialakításának egyik 
lehetséges elvét illusztrálja. A szintetizálási pillanatok kö
zötti idő a 10. ábrán feltüntetett megoldásnál megegyezik 
a radar adási periódusidejével, ami a gyakorlatban egyál
talán nem követelmény, csupán az elv ismertetését meg
könnyítő egyszerűsítés.

A vevőből érkező digitalizált videojeleket a radar min
denkori működési periódusában rendre beírják a 10. áb
ra felső részén látható adatmátrix bal oldali távolsági cel
láiba, majd az adott periódushoz tartozó összes jel véte
lét, vagyis az összes távolsági cella feltöltését követően 
az adatokat az adatmátrixban eggyel jobbra léptetik. Ez 
azt jelenti, hogy a sorok utolsó oszlopában lévő korábbi 
adatok minden ilyen alkalommal kiesnek.

A radar minden működési periódusában újabb anten
narácsok jönnek létre, melyek az előző helyzethez ké
pest akkora távolsággal mozdulnak el, amekkorát a repü
lőgép a radar működési periódusideje alatt megtesz, s az 
újabb helyzetet felvevő szintetizált antennarácsok eleme
inek száma közben változatlan marad. Nyilvánvalóan az 
antennarácsok elemei (a radar szomszédos antenná

i t .  ábra: SAR-eljárással készített radartérkép

helyzetei) közötti távolság szintén azzal az úthosszái 
egyenlő, amelyet repülőgép a radar működési periódus
ideje alatt megtesz.

A különböző távolságokhoz tartozó antennarácsok ele
meinek száma változó: nagyobb távolságokhoz hosz- 
szabb antennarácsok tartoznak. (Fentebbről ismert, hogy 
a maximális hossz legfeljebb akkora lehet, amelyet a repü
lőgép az adott távolságú pontok sugárnyalábon belül tar
tózkodásának ideje alatt megtesz.) A 10. ábrán a „Fázisfor
gatás, integrálás” feliratú téglalap jelöli azt az egységet, 
amely a fókuszált antennarács szintetizálására szolgál.

A radartérkép értelmezése

A 10. ábra szerinti megoldásnál a radartérképet a lokátor 
kijelző egységén jelenítik meg. Ez a felhasználási mód 
azonban nem az egyetlen, sőt az igen nagy felbontóké
pességű térképek előállítása esetén nem is a legjellem
zőbb. Másik lehetséges megoldás, hogy az adatokat a 
Link 16 vagy más típusú harcászati adatvonalon keresz
tül továbbítják a feldolgozási helyre, illetve, hogy azokat 
a repülőgép fedélzetén rögzítik, és a repülőgép visszaté
rése után értékelik.

A 11. ábra a példa kedvéért egy SÁR eljárással készí
tett radartérképet tüntet fel [1].

A terep a radartérképeken másként jelenik meg, mint 
ahogyan azokat vizuálisan látnánk. Az objektumok példá
ul gyakran inkább az általuk vetett árnyék mérete és alak
ja, mintsem maguknak az objektumoknak a fényessége és 
alakja alapján ismerhetők fel. Ebből az is következik, hogy 
egy-egy adott terület radartérképének értelmezése a fel
bontás növekedésével mind hosszabb időt vehet igénybe.

A kiértékeléshez rendelkezésre álló idő az alkalmazás
tól függően változó. Légi felderítés esetén a radartérkép 
értékelését szakszemélyzet végzi, s ez viszonylag hosszú 
időt is igénybe vehet. Más a helyzet, ha egy csapást mér
ni készülő harcászati repülőgép célkeresési feladatát te
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kintjük, amikor az egyidejűleg más feladatokat is ellátó re
pülőgép-vezetőnek a kapott képet másodpercek alatt kell 
tudnia értékelni. Ebben az utóbbi esetben egyszerre csak 
viszonylag kis területet térképeznek, és a kijelzőn a képet 
kimerevítve jelenítik meg. Ha a felbontóképességet növel
ni kell, akkor a térképezett (és a képernyőn kijelzett) terü
let méretét egyidejűleg annak megfelelően csökkentik.

Összefoglalás

A szintetikus apertúrájú radar a maga fizikai valóságában 
egyidejűleg nem létező, hanem a valóságos antenna tér
ben és időben egymás után történő többszöri felhaszná
lásával szintetikus úton létrehozott apertúrájú radart je
lent. Ennek érdekében a radar a vett jeleket eltárolja, 
majd azokat együttesen feldolgozza.

Alkalmazási szempontból a szintetikus apertúrájú ra
daroknak sok előnye van. Kisméretű antennával kiváló 
felbontóképességet tesznek lehetővé még igen nagy tá
volságokon is, és segítségükkel elérhető, hogy a felbon
tóképesség távolságtól független legyen.

A szintetikus apertúrájú radar eljárás alkalmazásának 
előfeltétele, hogy a radar adójele igen jó koherenciával 
rendelkezzék. További követelmény a nagy memória, a 
nagysebességű jelfeldolgozó processzor egység, vala
mint a repülőgép inerciális mozgásérzékelő rendszerei
vel való szoros együttműködés. Sokféle jelfeldolgozási 
algoritmust dolgoztak ki, melyek közül a választást szá
mos tényező befolyásolja, a rendelkezésre álló számí
tástechnikai kapacitás pedig olykor korlátozza. A jel- és

képfeldolgozás napjainkban is gyorsan fejlődik, s az 
eredmények használatba vétele a harcászati repülőgé
pek esetében újabb és nagyobb lehetőségeket nyújt.

A Magyar Honvédségnél eddig rendszeresített harcá
szati repülőgépeken nem voltak olyan fedélzeti radarok, 
melyek a levegő-levegő üzemmódok mellett levegő-föld 
működési üzemmódokkal is rendelkeztek volna. Atöbbfel- 
adatú harcászati repülőgépek univerzális radarjainak le
vegő-föld irányú működési lehetőségei és alkalmazási sa
játosságai ezért nálunk gyakorlatilag viszonylag új terüle
teknek számítanak. A cikk leegyszerűsített geometriai 
megközelítésben a szintetikus apertúrájú radar eljárást al
kalmazó nagyfelbontású térképezés témakörét fejtette ki.
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Katonai nukleáris mérőműszerek I. rész
Bäumler Ede -  Simoncsics László

Sorozatunk bemutatja a hazai katonai 
nukleáris mérőeszközök fejlesztésé
nek és gyártásának történetét. Téma- 
választásunkat az indokolta, hogy 85 
éves a Gamma-gyár és 50 éves a ha
zai nukleáris műszergyártás.

A nukleáris méréstechnika szinte min
den ágáról jelent meg már összefoglaló 
mű, az ipari, az orvosi, a tudományos és 
az atomerőművi alkalmazások területé
ről. A könyvekből képet kaphatunk a 
gázionizációs, a szcintillációs és a félve
zető detektorok alkalmazásának elő
nyeiről és hátrányairól. A katonai nukle
áris műszerekről csak egy kiadvány je
lent meg, és ez nem került kereskedel
mi forgalomba [1]. A katonai műszerek 
fejlesztésével és gyártásával kapcsola
tos információkat sokáig „szigorúan tit
kos” minősítéssel látták el, és ez a téma 
nem lehetett publikus. Pedig -  szerény
telenség nélkül kijelenthetjük -  katonai 
műszergyártásunk sok tekintetben vi
lágszínvonalon állt. Köszönhető volt ez 
annak, hogy a nukleáris méréstechnika 
területén sok kiváló szakember dolgo
zott, s a Haditechnikai Intézet bátor dön
tést hozott, mikor egy alig ismert új esz
köz, a szilícium félvezető detektor hazai 
kifejlesztését támogatta, amely a leg
fontosabb alkatrésze lett a katonai nuk
leáris műszereknek. Az akkori időszak 
történéseit szeretnénk megörökíteni.

Sorozatunkat azzal kezdjük, hogy 
visszatekintünk a huszadik század ele
jére, amikor látszólag primitív mérési 
összeállítások segítségével sikerült a 
tudósoknak meghatározni az atomok 
szerkezetét. Ezeknek az eszközöknek 
az alapján fejlődtek ki a különféle nuk
leáris detektorok, amelyeket a második 
világháború után a katonai műszerek
ben is alkalmaztak. Ugyancsak meg
határozó volt a mérőműszerek fejlesz
tésében előbb az elektroncsöves, majd 
a félvezetős elektronika alkalmazása.

A hazai katonai műszergyártás fény
kora a hatvanas évek elejétől a nyolc
vanas évek közepéig tartott, amikor a 
hidegháborús nukleáris fenyegetett
ség következtében a Gamma Művek, 
a Vilati és a Műszeripari Kutatóintézet 
a végtermékek, az EFKI, majd a Vide
oton Fejlesztési Intézet a detektorok 
fejlesztéséért és gyártásáért volt fele
lős. Nem véletlen ez utóbbi kifejezés, 
mert abban az időben, különösen az 
időszak elején, ez nem vállalati belső 
döntésen alapult.

Végül az 1986 utáni időszak korsze
rű terepi mérőeszközei kerülnek be
mutatásra.

A kezdetek

Azok a felfedezők, akiknek -  mai szem
mel nézve -  rendkívül primitív eszközök 
segítségével sikerült az anyag szerkeze
tét feltárni, megérdemlik, hogy néhány 
szóban megemlékezzünk róluk. Hiszen 
a XIX. század végén már az elektromos 
áram segítségével világítottak, motoro
kat hajtottak, telefonáltak stb., mialatt 
még a tudósoknak sem volt fogalmuk az 
atom szerkezetéről és az elektronokról. 
Időrendben ismertetjük a felfedezéseket 
és azokat az eszközöket, amelyekkel az 
eredményeket elérték, annál is inkább, 
mert a később alkalmazott detektorok 
ezekből alakultak ki.

Minden azzal a néhány centiméter át
mérőjű, 15-20 cm hosszú üvegcsővel 
kezdődött, amelynek két végébe elektró
dokat, pl. alumíniumkorongokat forrasz
tottak, és a csövet légszivattyúval kötöt
ték össze. A két elektródát a szükséges 
nagyfeszültséget szolgáltató szikrain- 
duktor szekundertekercsére kapcsolták, 
és a légritkítás mértékétől és a gáz ösz- 
szetételétől függően érdekes fényjelen
ségeket tapasztaltak. Az összeállítást 
Geissler-csőnek nevezték gyártójáról, 
Heinrich Geisslerről, pedig feltalálója 
Julius Plücker német fizikus volt (1854).

A tapasztalt jelenségek érthetően 
felkeltették a kutatók érdeklődését. 
Már maga a feltaláló észlelte az ún. 
katódsugarakat (az elnevezés 
Goldsteintől származik), amelyek na
gyobb ritkításnál váltak láthatóvá azál
tal, hogy a negatív elekródával szem
közti üvegfal fluoreszkált. A részletes 
vizsgálatot és a kísérleteket bemutató 
előadás-sorozatot azonban az angol 
William Crookes tartotta (1879), ezért 
az erősen légritkított eszközöket 
Crookes-csöveknek nevezték el. 
Crookes bemutatta, hogy a katódsu- 
garak egyenes vonalban terjednek, 
mágneses erőtérrel eltéríthetők, az út
jukba állított tárgyakat felmelegítik, és 
azok árnyékot vetnek az üvegfalra.

A magyar származású, Németor
szágban dolgozó Lénárd Fülöp, aki 
1905-ben Nobel-díjat kapott, tapasz
talta, hogy a katódsugár elekrosz- 
tatikus térben eltérül. Azon fáradozott,

hogy a katódsugarakat kihozza a sza
bad levegőre, ez vékony alumíniumfó
lián keresztül sikerült is neki (1893) [2].

Egy ilyen, javított konstrukciójú 
Crookes-csővel kísérletezett 1895-ben 
Wilhelm Conrad Röntgen, a würzburgi 
egyetem tanára. Röntgen észrevette, 
hogy sötét szobában egy fekete papír
ral bevont katódcsőből addig ismeret
len, nagy áthatolóképességű sugárzás 
lép ki, amely a megfelelő anyaggal be
vont lapot fluoreszkálásra bírja, és a 
fényérzékeny lemezt megfeketíti. Rönt
gen a sugarakat X-sugaraknak nevezte 
el. Felfedezése nagy segítséget nyúj
tott az orvostudománynak, ezért 1901- 
ben az első fizikai Nobel-díjat kapta.

A Röntgen-sugárzás keltette fluo
reszkálás ösztönözte Antoine Henri 
Becquerel francia kutatót annak vizsgá
latára, hogy a fluoreszkáló és foszfo- 
reszkáló anyagok nem bocsátanak-e ki 
ilyen láthatatlan sugarakat. Többek kö
zött az uránvegyületeket is vizsgálta. 
Eközben rájött, hogy ugyan nincs ösz- 
szefüggés a foszforeszkálással, de az 
uránnak bármely vegyülete sugároz, 
ezért az általa felfedezett sugárzást 
urán-sugárzásnak nevezte el (1896). 
Csak két évvel később, amikor már 
több eredmény birtokában voltak, ne
vezte el Marie Curie a jelenséget radio
aktivitásnak. Becquerel már tapasztalta 
az urán sugárzásának ionizáló hatását.

1897-ben sikerült Joseph John 
Thomson, brit fizikusnak a katódsu- 
gárzást alkotó részecske tömegét és 
töltését meghatároznia, vizsgálataiért 
1906-ban fizikai Nobel-díjat kapott. 
Már korábban, 1891-ben javasolta a 
szintén brit George Johnstone Stoney, 
hogy az elektromos töltést hordozó ré
szecskét nevezzék elektronnak.

Nagy lökést adott a további vizsgála
toknak, hogy a Curie házaspár 1898- 
ban felfedezte az igen nagy aktivitású 
rádiumot. De nem csak felfedezte, ha
nem igen fáradságos munkával -  több 
tonna joachimstali uránszurokércből -  
néhány száz milligramm rádiumot is elő
állított [3]. Ezután többen kezdtek foglal
kozni rádium előállításával, így sok tu
dósnak nyílt lehetősége a kísérletek 
végzésére. 1903-ban Becquerel és a 
Curie házaspár fizikai Nobel-díjat kapott.

A másik fordulópont 1900-ban volt, 
amikor Max Planck, az 1918. évi fizikai 
Nobel-díjas berlini professzor kidol
gozta a kvantumelméletet, amely meg-

2005/6 HADITECHNIKA 9



világítja, hogy az elektromágneses su
gárzás (hő, fénysugárzás, rádióhul
lámok stb.) kibocsátása kis energia
csomagokban, kvantumokban törté
nik, ezek nagysága E = hr|, vagyis egy 
állandó szorozva a frekvenciával. Az 
egyenletnek később a nagyfrekvenci
ás röntgen- és gamma-sugárzás vizs
gálata során volt nagy jelentősége.

Az Új-Zélandon született brit fizikus, 
Ernest Rutherford és munkatársa, 
Frederick Soddy jöttek rá, hogy az urá
niumból kilépő alfa-részecskék követ
keztében egy elemátalakulás történik 
(1902). Rutherford vizsgálta a radioak-

3. áb ra : A  ka tódsugarak e lté rítése  
m ágneses erő té rre l

tív anyagokból kilépő sugárzásokat, a 
kis áthatolóképességű, mágneses tér
ben való eltérülésük alapján a pozitív 
töltésűeknek bizonyulókat alfa-részek
nek, a nagyobb áthatolóképességű, ne
gatív töltésűeket béta-részeknek, a 
mágneses térben nem eltérülő sugár
zást gamma-sugárzásnak nevezte el. 
Rutherford 1908-ban, Soddy 1921-ben 
kémiai Nobel-díjat kapott. F. Soddy 
könyve, amelyben leírja az elvégzett kí
sérleteket, magyarul is megjelent [4].

Albert Einstein, az 1921. évi fizikai No- 
bel-díjas német fizikus által 1905-ben 
felállított híres összefüggés, az E = mc2 
alapján meg lehetett határozni a radio
aktivitás energiamérlegét is, vagyis az 
elemátalakulás során keletkező tömeg
csökkenés a kibocsátott energia forrása.

Mielőtt rátérnénk Rutherford munká
jának további ismertetésére, amely a 
radioaktív sugárzás egyes alkotóré
szeinek vizsgálatából és az alfa-részek 
szórása alapján létrehozott atommo- 
dell létrehozásából állt, nézzük meg, 
hogy mi volt ismert a század elején, és 
milyen eszközök álltak rendelkezésre a 
vizsgálatokhoz. Tudták, hogy a Rönt
gen-cső nagy áthatolóképességű su
gárzást bocsát ki magából, amely sok
kal erősebb, ha a katódsugarak (elekt
ronok) fókuszálva vannak, féfrilapba 
ütköznek, és láthatóvá tehető sokféle 
fluoreszcens anyaggal (a leggyakrab
ban bárium-platinacianid kristályt alkal
maztak). A fényérzékeny lemez a 
Röntgen-sugárzás hatására megsöté
tül. Izzókatódot csak Arthur Wehnelt, 
német fizikus találmánya után (1903) 
alkalmaztak a Röntgen-csövekben.

Megállapították, hogy az alfa-részek 
héliumatommagok, hiszen zárt térben 
(de az urántartalmú kőzetekben is) ki
mutatható volt a hélium. Megmérték az 
alfa-sugárzás néhány centiméteres ha
tótávolságát levegőben, amelyhez már 
használták a cinkszulfid szcintillátort. 
Észlelték, hogy az akkor ismert radioak
tív elemek (uránium, rádium, tórium, po-

_ L

6/a-b. áb ra : A  szp in ta riszkóp m in t 
részecskeszám lá ló  ra jza és képe

lónium) alfa-részeinek hatótávolsága 
(energiája) különböző, sőt, hogy a rádi
um legalább négy különböző energiájú 
alfa-részecskét emittál. A sugárzás in
tenzitását (részecskeszám) elektrosz- 
kóppal tudták mérni. Ez az eszköz már 
a sztatikus elektromosság vizsgálata 
óta (1786) ismert volt. Egy lombikba 
nyúló vezető végén két aranyfüst lemezt 
rögzítettek. Amennyiben a vezetőhöz 
megdörzsölt ebonit- vagy üvegrudat 
érintettek, a lemezek eltávolodtak. A ra
dioaktív sugárzás ionizációjának hatá
sára az elektroszkóp a töltését elvesz
tette, a lemezek összecsukódtak (az ön- 
leolvasós személyi dózismérő elődje).

Az összecsukódás sebességéből le
hetett következtetni a sugárzás erőssé
gére. A részecskeszámlálást is megol
dották, ennek egyik eszköze a 
szpintariszkóp volt. Egy cinkszulfid lap
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ka (В) fölé nyúlt be egy tű (A), amelynek 
hegyét nagyon kis aktivitású 
rádiumbromiddal szennyezték. A sugár
forrásnak a lapkától való távolságát állí
tani lehetett (D). Sötétben egy nagyító 
(C) segítségével olvasták le a cinkszul- 
fid lapkán a felvillanásokat (alfa-szcintil- 
látor elődje). Rutherford és Geiger olyan 
érzékeny összeállítást készített két kon
denzátorlap és tükrös galvanométer se
gítségével, hogy az az egyes alfa-ré
szecskék áthaladását is jelezte (impul
zusüzemű ionizációs kamra). Ennek se
gítségével meghatározták egy gramm 
rádium aktivitását, amelyet 3,4x10’° 
bomlás/s értékűnek találtak (későbbi 
pontos mérésekkel 3,6x10’°).

Mivel egyes kísérletek a fény hul
lámtermészetét, mások részecskevol
tát igazolták, megindult a vita a két né
zet között, amelyek összebékítése 
csak később sikerült. Ez vonatkozott a 
Röntgen- és gamma-sugárzásra is, 
mert ekkor már sejtették a rokonságot. 
Az elektromágneses sugárzást akkor 
még „éterrezgésnek” nevezték, mert a 
fénynek a világűrben való terjedésé
hez szükségesnek találták egy meg
határozhatatlan tulajdonságú „éter” 
feltételezését.

1907 és 1910 között végezte 
Rutherford asszisztensei, Geiger és 
Marsden segítségével nagy jelentőségű 
kísérleteit, amelyek az első használható 
atommodell megalkotásához vezettek. 
Azt tapasztalták, hogy alfa-részek is át
haladnak a vékony fémfóliákon, mint 
Lénárt kísérletei során az elektronok, de 
néhány visszaverődik vagy eltérül ere
deti irányából. Ennek segítségével meg
született a Rutherford-féle szóródási 
képlet és a róla elnevezett atommodell, 
amely kimondja, hogy az atom pozitív 
töltésű atommagból és a körülötte kerin
gő elektronokból áll. Az elektronokat az 
elektrosztatikus vonzás tartja a pályáju
kon. Az atommag annyi pozitív töltéssel 
rendelkezik, amennyi az elektronok szá
ma. A dán Niels Bohr 1913-ban össze
kapcsolta Max Planck kvantumelméletét 
Rutherford atommodelljével, új modellt 
állított fel, amelyben az atommag körül 
keringő elektronok csak meghatározott 
kvantumfeltételeknek megfelelő ener
giaértékeket vehetnek fel. Kutatásaiért 
1922-ben fizikai Nobel-díjban részesült.

Csak 1912-ben született meg a köd
kamra, amelynek segítségével kényel
mesen lehetett további megfigyeléseket 
végezni. Charles Thomson Wilson skót 
fizikus megfigyelte, hogy túltelített víz
gőzt tartalmazó levegőn keresztülhaladó 
bármely ionizáló sugárzás mentén apró 
vízcseppek válnak ki, jelezve a részecs
ke útját. Atúltelítést úgy érte el, hogy egy 
dugattyúval hirtelen csökkentette a leve
gő nyomását, miáltal az lehűlt. Wilson 
1927-ben fizikai Nobel-díjat kapott.

A Wilson-féle ködkamrában figyelte 
meg először Rutherford a mestersé
ges elemátalakítást (1919). Nitrogén
magokat bombázott alfa-részekkel, 
közben az eltalált atommagból nagy 
hatótávolságú részecske távozott. Ez 
csak úgy volt lehetséges, hogy a nitro
gén átalakult oxigénné, az eltávozott 
részecske egy pozitív töltésű hidro
génatommag, amelyet elnevezett pro
tonnak. Patrick Maynard Stuart 
Blackett Rutherford megbízásából ta
nulmányozta ködkamrában az alfa-ré
szek pályáját. Úgy tökéletesítette a 
kamrát, hogy két egymásra merőleges 
irányból fényképezte a részecskék 
nyomát. 23 ezer felvételt készített, hó
napokig tartó munkával nyolc sugár
nyomot talált, amelyek elemátalakulás 
képét mutatták [5]. (Blackett csak 
1948-ban kapott fizikai Nobel-díjat.) A 
továbbiakban a kisebb atomtömegű 
elemeken elvégzett elemátalakítások 
fényesen igazolták a Rutherford-Bohr- 
atommodell érvényességét.

Az atommagot alkotó utolsó hiányzó 
részecske felfedezése is az előbb is
mertetett kísérletnek volt köszönhető. 
Előbb Walter Bothe és Beckert német 
kutatók bombáztak alfasugarakkal 
olyan atommagokat, amelyekből azok 
nem ütöttek ki protonokat. Ilyen volt a 
berillium, amelynek vizsgálata közben 
számlálócsővel gamma-sugárzást 
mértek. Irene Curie és férje, Frederic 
Joliot a berilliumból kilépő sugárzást 
tovább vizsgálta, és a paraffinon törté
nő áthaladás után találtak meglökött 
protonokat. Végül az angol fizikusnak, 
James Chadwicknek sikerült megtalál
nia a megoldást, miután tapasztalta, 
hogy az újonnan felfedezett sugárzás 
vastag ólomrétegen is áthalad, de a 
paraffin elnyeli. Egy elektromosan 
semleges, a protonnal azonos tömegű 
részecske löki ki a paraffinból a hidro
génatommagot. A már Rutherford által 
is gyanított semleges részecskéről, a 
neutronról volt szó. Az atommodell ez
által vált teljessé: az atommag proto
nokból és neutronokból áll, az atom
magból származó béta-sugárzás azál
tal jön létre, hogy a kilépés pillanatá
ban egy neutron protonná alakul át, az 
izotópok pedig azonos protonszámú 
(rendszámú), de különböző neutron
számú atommagok. A kutatást segítet
te az 1922-es kémiai Nobel-díjas an
gol Francis William Aston által 1919- 
ben feltalált tömegspektrográf, amely 
lehetővé tette a kémiailag azonos, de 
eltérő tömegszámú izotópok szétvá
lasztását.

Közben a nukleáris méréstechnika 
területén is jelentős találmány szüle
tett: Hans Geiger és Walter Müller né
met atomfizikusok a hengeres ionizá
ciós kamrából 1928-ban megalkották

a számlálócsövet. A GM-csövek segít
ségével, amelyek a következő időszak 
legfontosabb nukleáris detektorai vol
tak, mind a részecske-, mind a Rönt
gen- és gamma-sugárzást is mérni le
hetett. A csövek által szolgáltatott 
elektromos jel feldolgozásához és 
számlálásához már elektroncsöves 
áramköröket alkalmaztak. A harmin
cas évek elején kezdték alkalmazni a 
részecskegyorsítókat, amelyek segít
ségével már lehetett nagyobb atomtö
megű magokat is bombázni. Az egyik 
első protongyorsítót George Gramov 
orosz fizikus elgondolása alapján 
Ernest Orlando Rawrence amerikai fi
zikus készítette 1930-ban.

1934-ben a Joliot-Curie házaspár 
felfedezte a mesterséges radioaktivi
tást, ezért 1935-ben kémiai Nobel-dí
jat kaptak. Egyre több izotópot állítot
tak elő, és megszületett a neutronfizi
ka. Az alapelvek tisztázása hozzáse
gített az urán maghasadásának meg
értéséhez (Otto Hahn és Fritz 
Strassmann, 1938), az atomenergia 
felszabadításához. Az atomenergia 
felhasználhatóságának lehetőségét 
annak köszönhetjük, hogy a maghasa
dás alkalmával néhány neutron is fel
szabadul, és a neutron felszabadulása 
energiatermeléssel jár. Mivel minden 
keletkezett neutron újabb maghasa
dást képes létrehozni, a reakció meg
felelő feltételek mellett végigterjedhet 
az egész urántömegen [6].

A kicsit hosszúra nyúlt bevezetőt 
azoknak az érdeklődőknek szántuk, 
akik idáig nem ismerték a radioaktív 
sugárzás és az atomszerkezet felfede
zésének regényes történetét. A cikk 
további részében nem óhajtunk fogla
kozni az atomfegyver és az atomener
gia békés felhasználásának kérdései
vel, ez sokszorosan meghaladná egy 
cikk terjedelmét.

(Folytatjuk)
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A jövő hadihajói -  a VISBY korvettek II. rész
Szűr Zoltán

Felépítmények

A fedélzet felépítményei a lopakodó képességek és a mi
nél kisebb radarkeresztmetszet érdekében kúpos kialakí
tásúak. Az erőszakosnak tűnő, de fizikálisán szükség- 
szerű építésmód ellenére a korvett viszonylag tágas pa
rancsnoki híddal rendelkezik. A híd ablakai körkörös kilá
tást biztosítanak az ott dolgozó személyzetnek. A kezelő
szervek jól áttekinthetők és megfelelnek a modern hadi
hajó-építés követelményeinek. A hídon kaptak helyet a 
radarmegfigyelő és a navigációs személyzet kezelőpult
jai. A híd fölött, a piramis alakú burkolat alatt helyezték el 
a radar-besugárzásjelzőket és az elektronikai harc anten
náit, melyek a hajó bemérését és azonosítását hivatottak 
megakadályozni. A híd alatt található a harcálláspont, 
ahonnan a hajó összes harci rendszerét irányítják. E mö
gött a törzsszekció mögött helyezkedik el a helikopter
hangár és a leszállófedélzet, mely fogadhatja a Sea 
Lynx, az MH-90 vagy az AB 206A Jet Ranger haditenge
részeti helikoptereket.

Irányító és vezérlőrendszerek

A hajó CETRIS C3 (command, control and communica
tions -  irányítás, vezérlés és kommunikáció) rendszer a 
következő egységekből épül fel: a Saab Tech Vectronics 
(korábban Celsius Tech) 9LV Mk3E típusú harcvezető 
rendszer és a MAST típusú döntéstámogató és integrált 
kommunikációs rendszer. A 9LV Mk3E egy nyílt építésű 
rendszer, mely a Windows NT operációs rendszerre épül. 
A Saab Tech CEROS 200 radaros és optoelektronikai 
tűzvezető rendszert teljesen integrálták a harcvezető 
rendszerbe.

A kommunikációs rendszer erőssége a dán Maersk 
Data Defence és a svéd Karlskrona által közösen kifej
lesztett digitalis kommunikációs switch (kapcsoló), mely 
összeköti a hang- és adatkommunikációs csatornákat. A 
rendszer alkalmazható a belső kommunikációra, képes 
nyílt konferenciavonalakat kezelni, és kapcsolatot tud te
remteni különféle külső rádióállomásokkal és szárazföldi 
hálózatokkal.

Érzékelők

Egy lopakodó hajónak kiváló érzékelőrendszerrel is ren
delkeznie kell. Az Ericsson Sea Giraffe AMB 3D-s C-sávú 
többfeladatú radar a célkövetésen és az azonosításon kí
vül légi és felszíni felderítési adatokkal látja el a fegyver- 
rendszereket. A berendezés a 3D-ugratásos több kereső
sugaras technológiának köszönhetően 20 km-es távolsá
gig képes egyidejűleg több cél követésére, 70 fokos állás
szögig. A hajó ECCM (electronic counter countermea
sures -  elektronikus zavarást kivédő tevékenység) beren
dezéseihez tartoznak az ultra-alacsony frekvenciás oldal
antennák, kód- és frekvenciaugratásos üzemmódokkal. A 
radarantenna forgási sebessége 30 fordulat/min felderítő 
üzemmódban, 60 fordulat/min légvédelmi üzemmódban.

5. ábra: Az EOS-500 a nappali/éjszakai önvédelmet 
szolgálja légi vagy felszíni fenyegetések ellen. Egyaránt 
alkalmazható önálló rendszerként vagy bármilyen CMS-be 
(combat management system -  harcvezető rendszer) 
integrálva

6. ábra: A lopakodó változatú CEROS 200 radart és 
optoelekronikus megfigyelőrendszert kimondottan az 
alacsony radarkeresztmetszetű hajók számára fejlesztették ki

A rendszerhez tartozik egy l-sávú, felszíni célokat kere
ső radar és egy l/J-sávú tűzvezető radar. A C-3701 típu
sú ESM (electronic support measures -  elektronikai tá
mogató tevékenységet végző) rendszert a Condor Sys
tems szállította.
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Szonárrendszerek

Az egyedülálló keverékű tengervíz (hőmérséklet és só
tartalom), illetve a számos apró szigettel és öböllel kom
binált Balti-tenger ideális harci feltételeket nyújt a felszíni 
hajókra vadászó tengeralattjáróknak. Ez a tény különle
ges jelentősséggel bírt a Visby osztály kifejlesztésekor, s 
fő feladatköre a víz alatti célok, azaz a tengeralattjárók és

aknák elhárítása lett. A korvett csúcsmodern aktív és 
passzív szonárberendezések sorával rendelkezik. A 
Hydra Multi Sensor Sonar Systemet (Hydra többérzéke
lős szonárrendszer) a kanadai Computing Devices cég 
szállítja. A Hydra rendszer a következő egységekből épül 
fel: VDS (Variable Depth Sonar -  változó mélységben al
kalmazható szonár), HMS (Hull Mounted Sonar -  hajó
testbe épített szonár), TAS (Towed Array Sonar -  vonta
tott szonárberendezés), 8 db szonárbója és a két ROV 
(Remotely Operated Vehicle -  távirányítású jármű) irá
nyító rendszere. A hajó orrában található a kitolható, 360 
fokos látószögű, nagy teljesítményű szonárberendezés. 
Segítségével elérhetővé válik a víz alatti célok nagy tá
volságból történő pontos bemérése és azonosítása. A 
tengeralattjáró-vadászatra a TAS vontatott szonár szol
gál. Ez az alacsony frekvencián üzemelő berendezés a 
szonárbójákkal együttműködve fel tudja deríteni a felszín 
alatt nagyon csendesen haladó tengeralattjárókat, bármi
lyen mélységben is legyenek. A rendszer passzív 
szonárként működik, a korvett tatrészéből eresztik hátra. 
A tengeralattjáró-vadász berendezéseket a VDS egészíti 
ki. Ez a bonyolult és nagyon érzékeny rendszer azonosít
ja és különbözteti meg egymástól a felszín alatti célokat. 
Az adatok a harcálláspontra a vontatókábelen keresztül 
továbbítódnak. A gyártó adatai szerint a szonárrendszer 
hatékonyan alkalmazható a Balti-tengeren portyázó ten
geralattjárók gyors és biztonságos felkutatására.

Víz alatti elhárítás és elektronikus hadviselés

A Visby kategóriájának azon kevés hajói közé tartozik, me
lyek kombinált védelmi rendszere képes a különféle táma
dások elhárítására. Az ALECTO többfeladatú harcászati 
rendszer (Multi Mission Warfare System) alapját a fedélzet 
alatt elhelyezett két hatcsövű 127 mm-es kilövőállás képe
zi. A rendszer három feladatkörben alkalmazható:

-  tengeralattjáró-vadászat,
-  torpedóelhárítás,
-  elektronikai hadviselés.
A tengeralattjáró-vadászat üzemmódban lehetővé válik 

a felderített tengeralattjáró gyors megtámadása. Az üre
ges robbanófejjel ellátott rakéták jelentős károkat okoz
hatnak az ellenséges búvárhajókban. Akár egész rakéta- 
sortüzet is lehet a célpontra indítani. A rakéták néhány 
száz méter és 6000 m között alkalmazhatók hatékonyan.

A torpedóvédelmi rendszer csalik és zavaróberen
dezések kilövésével akár két közeledő torpedót is siker
rel eltéríthet. A tengeralattjárók elleni harcot a rakéták, 
torpedók és mélységi bombák szolgálják. Az elektronikai 
hadviselés keretében a hajót támadó rakétákat megpró
bálják különféle csalikkal megtéveszteni.

Aknamentesítés

Bár a hajóosztály elsősorban nem aknamentesítő, de 
rendelkezik a gyors és hatékony mentesítés technikai fel
tételeivel. A VISBY legénysége a Bofors és a Thomson 
Marconi által kifejlesztett PVDS rendszert alkalmazza, 
melynek alapját a Double Eagle Mklll víz alatti aknaelhá
rító jármű képezi. A távirányítású mini-tengeralattjárót két 
hajócsavar hajtja, melyet felszereltek egy 360 fokos látó
szögű szonárral. Az aknakereső járművet egy kábelen 
keresztül távirányítással irányítják. A PVDS képes a kü
lönböző lehorgonyzóit lebegő és a fenéken levő aknák 
nagy pontosságú felkutatására. Miután az aknák pozíció
ját beazonosították, a biztos távolságban lévő hajóról ha
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tástalanító tölteteket helyeznek el rajtuk. A tölteteket a 
német fejlesztésű STN Atlas Elektronik gyártmányú táv- 
irányítású Seafox rendszerrel juttatják el a lokalizált ak
nákhoz. A megtisztított területen aztán biztonsággal átha
ladhat a korvett.

Torpedók

Az optimális lopakodóhatás elérése érdekében a felépít
ményeket a minimálisra csökkentették. Az 57 mm-es 
ágyú kivételével minden fegyverrendszert a fedélzetbe 
süllyesztettek. A torpedókamra is a fedélzet alatt, a gép
ház fölött található, két vetőcső a jobb oldalon, kettő a bal 
oldalon. Onnan indítják a Bofors 2000 típusú, kábelvezé
relt torpedókat. A torpedók egyaránt bevethetők felszíni 
célpontok és sekélyvízi tengeralattjárók ellen. A Bofors 
2000 torpedók aktív/passzív szonáros keresőfejjel ren
delkeznek, s jól védettek az aktív és passzív zavarás el
len. A nagy erejű harci részt úgy tervezték, hogy egy ta
lálat is elegendő legyen egy hadihajó vagy tengeralattjá
ró elsüllyesztéséhez. A hajó tűzvezető rendszere egyide
jűleg akár négy felszíni és víz alatti célra is képes a tor
pedókat rávezetni. A torpedók hatótávolsága majdnem 
30 km. A torpedók a kormány- és parancsjeleket a maguk 
után kiengedett kábelen kapják, s ha az elszakadna, a 
torpedó rávezeti magát a kijelölt célra.

A fedélzeti ágyú

A Visby korvettek fedélzeti fegyvere a nagy tűzerejű 
Bofors 57 Mk3 típusú ágyú, mely a célok széles skálája 
ellen alkalmazható. Ez az ágyú a hajó egyetlen fegyvere, 
mely nem a fedélzet alatt kapott helyet. Hogy a gyorstü
zelő löveget és az 57 mm-es ágyúcsövet a radarsugarak 
elől elrejtsék és alakját optikailag álcázzák, különleges 
stealth burkolatot kapott. A védőburkolatot csak a fegyver 
harci alkalmazása idejére távolítják el. A gyorstüzelő lö- 
veg teljesen automatizált lőszeradagoló rendszerében 
120 lőszert javadalmaztak a rákászokban. Pillanatok alatt 
lehet váltani az egyes lőszertípusok között. Az ágyú tűz- 
gyorsasága 220 lövés/perc. Az úszó, repülő vagy álló cél
pontok ellen a fegyver bármilyen időjárásban alkalmaz
ható. A Bofors United Defense gyártmányú 57 Mk3 fedél
zeti ágyú hatásos lőtávolsága 17 000 méter. A lövegto- 
rony össztömege az 1000 db lőszerrel együtt 13 000 kg.

Az 57 mm-es 3P (prefragmented, programmable, prox
imity fused -  repeszhatású, programozható, közelségi 
gyújtós) lőszerek a tengeri és légi célok széles skálája el
len használhatók. Főbb konfigurációk:

-  késleltetett közelségi gyújtás, késleltetett közelségi 
gyújtás becsapódás után, hagyományos közelségi gyúj
tás légi célok ellen,

-  időzített gyújtás kisméretű, gyorsan manőverező fel
színi célok vagy rejtett parti célok ellen,

-  csapódó gyújtás és páncéltörő üzemmód.
A robbanótöltetek elműködtetése közelség- vagy 

csapódógyújtóval történik. A 3P közelségi gyújtója lehető
vé teszi, hogy a harci rész pontosan az elhaladó helikopter 
vagy repülőgép röppályáján robbanjon. A lövedékben lévő 
volfrámgolyókból a robbanás hatására repeszfelhő képző
dik, mely végzetes sérülést okozhat bármilyen repülőesz
köznek. A 3P lőszereket a kilövés előtt úgy is lehet progra
mozni, hogy a késleltetett közelségi gyújtó aktiválódjon. így 
a lőszer a céltárgy belsejébe hatolhat és ott következik be 
a pusztító erejű robbanás. Az ágyút hatásosan lehet alkal
mazni a vízfelszíni és szárazföldi célok ellen is.

10. ábra: A Bofors 57 Mk.3 típusú ágyú

Rakéták

A VISBY feladataihoz tartozik az ellenség felszíni egy
ségeinek támadása és a szárazföldi célpontok leküzdé
se, mely utóbbi képesség a jövőben egyre nagyobb 
hangsúlyt kap. A korvett egymás után akár nyolc 
RBS15 Mk2/Mk3 típusú rakétát is indíthat a megjelölt cé
lokra. A rakétákat a Saab Bofors Dynamics gyártja. Az 
МкЗ-as változat a 200 km-re levő szárazföldi célpontokat
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és képes elérni. A nagy pusztító erejű radarvezérlésű ra
kéta 200 kg-os harci részét úgy tervezték, hogy egy lövés 
is elég legyen az ellenséges hajó megsemmisítéséhez. A 
navigációs rendszert a GPS-en túl ki fogják egészíteni a 
Saab TERNAV rendszerrel (TErraine Reference NAViga- 
tion -  referenciális terepnavigácó). A TERNAV rendszer 
fő erőssége, hogy érzéketlen az ellenséges zavarójelek
re, navigációs pontossága pedig eléri, s talán meg is ha
ladja a GPS-rendszerek képességeit. Az RBS15 indítóál
lások védett helyen, a fedélzetbe süllyesztve találhatók. 
Az indítóállások ilyetén elhelyezése nemcsak a lopakodó 
jellemzők javítását szolgálja, hanem harckészültség ese
tén vagy békefenntartó küldetés során megnehezíti az el
lenfél becsléseit, hogy hány és milyen harci fejjel ellátott 
rakéta van a fedélzeten.

A Visby hajókat kezdetben nem szerelik fel légvédelmi 
rakétákkal, de később alkalmazni lehetne a Saab Bofors 
Dynamics RB23 Bamsea vagy a Raytheon Evolved Sea- 
sparrow rakétákat.

Jövőbeni piacok

A VISBY korvett egyik az európai gyártású lopakodó ha
jók közül, mely komoly technológiai ugrást képvisel a ha
dihajógyártásban. Még az amerikai haditengerészetnek 
sincs olyan hajója, melyet kimondottan partvédelmi fel
adatokra építettek. A VISBY szerkezeti felépítését és mű
szaki teljesítményét tekintve az egyik legjobb korvett. Ha
tásos eszköz a partvédelemben és a hajók védőkísérete
ként is alkalmazható. A svéd haditengerészetnél való 
szolgálatba állása után valószínűleg komoly érdeklődés

re tesz szert az európai és az Európán kívüli piacokon. A 
gyártó szerint a hajótest egy teljes szekcióval történő 
meghosszabbítása technikailag lehetséges, s ezért egy 
ilyen változat megállná a helyét a világtengereken is.

Személyzet 43 fő. Méretek: Hossz 72 m, a vízmércék kö
zötti távolság 61,50 m, szélesség 10,4 m, merülés 2,4 m. 
Átlagos vízkiszorítás teljes teherrel 600 tonna. A hajótest 
szerkezete FRP szendvics. Sebesség 35 csomó. Meg
hajtás 2 db vízsugárhajtómű, nagy sebességű meghajtás 
4 db gázturbina, összesen 16 000 kW teljesítménnyel. 
Kis sebességű meghajtás 2 db dízelmotor, összesen 
2600 kW teljesítménnyel. Generátorok 3 db generátor, 
összesen 810 kW teljesítménnyel.

Felhasznált irodalom

h ttp ://w w w .b o fo rs d e fe n c e .c o m /e n g /p ro d u c ts /-
nav3_3p.htm
http://www.naval-technology.com /projects/visby/in-
dex.html
h ttp ://w w w .naval-technology.com /contractors/m is-
siles/bofors/index.html#bofors1
http://www.naval-technology.com/contractors/data_man-
agement/saab_tech/saab_tech3.html
http://www.naval-technology.com/contractors/data_man-
agement/saab_tech/saab_tech4.html
http://www.alfgam.se/ys2000.htm
www.wehrtechnik.net/wehrtechnik/fregatte_visby.html
http://www.blohmvoss.com/img/codag-propulsion-plan-
t.gif

Kenyeres Dénes: KÖNNYŰHELIKOPTEREK 
(MÍ-1M ÉS KA-26) TÖRTÉNETE A MAGYAR 
HADERŐBEN 1961-1990

A szerző, aki magazinunknak több mint tíz éve külső munkatársa, immár 
ötödik könyvét jelentette meg. A kötet а М М М  hadrendbe kerülésétől 
követi nyomon a Magyarországon állomásoztatott könnyűhelikopterek 
útját a Ka-26-os kiselejtezéséig. A két helikoptertípus történetét mutatja 
be a mű 304 oldalon keresztül. Az érdeklődő olvasó átfogó ismereteket 
kaphat a Mi—1 és Kamov típusok üzemeltetéséről, a személyi állomány 
tevékenységéről, az árvízi feladatokról, az augusztus 20-i légi parádékról, 
a katonai légi díszszemlékről és a végrehajtott hadgyakorlatokról. A 
könyvet 214 fotó teszi szemléletessé.

A szerző magánkiadása, Kecskemét, 2005.
Vásárolható: kecskeméti könyvesboltokban és a szerzőtől, 
postaköltséggel együtt 2400 Ft-os áron.
Telefon: 06/76-323-175

Fizessen elő a Haditechnikára
a Kornétás Kiadónál!

1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D. Telefax: 359-6461, 359-1964. 
Lapmenedzser: Lukács Györgyi, e-mail: lukacs.gyorgyi@kornetas.hu

2005/6 HADITECHNIKA 15



A csepeli szikratávíró-állomás hadi szolgálatban 1914-1918 II. rész
Az első állandó telepítésű magyar katonai szikratávíró-állomás

Balás B. Dénes

A szikraadó

A.szikraadó Telefunken gyártmányú, 7,5 kW-os, ún. tró
pusi kivitelű, márványtáblára szerelt berendezés volt. A 
gyakorlatban azonban csak a szikraközök és a nagyfrek
venciás rezgőkörök voltak a márványtáblára szerelve. A 
20 000 V-os transzformátor a márványtábla mellett kapott 
helyet, míg a tápláló generátor a kapcsolótáblájával 
együtt az adótól távolabbra került. Az adó az 1914-ben 
korszerűnek számító oltottszikrás rendszerrel működött, 
ami azt jelentette, hogy a nagyfeszültségű transzformá
tort egy 500 periódusú, 220 V feszültségű, váltakozó ára
mú generátor táplálta, így másodpercenként ezerszer 
volt maximuma és minimuma a váltóáramnak, s ennek 
megfelelően megszűntek vagy újraéledtek a szikrák. (A 
generátort 26 kW teljesítményű, egyenáramú motor for
gatta, annak áramellátását az akkumulátortelepek egyike 
szolgáltatta.)

A morzebillentyű lenyomása után, másodpercenkénti 
ezres kioltásnak megfelelően a szikraköznél és a vevő
fejhallgatóban hallani lehetett az ezer hertzes hangot. A 
szikraadó 2000-6000 méter közötti hullámhosszakon 
volt használható, azonban csak 3000 méteren (más for
rások szerint 2100 méteren) üzemelt.

A szikraközök réstávolsága 0,2 mm volt és a tízesével 
négy oszlopba szerelt szikraközökből húsz darab kap
csolódott sorba, a másik húsz darab tartalékban volt. A 
Telefunken rendszer összes adóját úgy építették, hogy a 
szikraközök fele, a gyakori beégések miatt, tartalékot ké
pezett. A szikraközök hűtését ventilátor segítette, mely 
adásra kapcsoláskor automatikusan indult, vételre kap
csoláskor pedig -  mivel a távírásznak teljes csendre volt 
szüksége -  leállt.

Az oltottszikrás rendszer kevésbé csillapított hullámok
kal dolgozott mint az előzők, több energiát adott át az an
tennakörnek. Segítségével kisebb adóteljesítménnyel na
gyobb hatótávolságot lehetett elérni.

Az ívlámpaadó

A szikraadó mellé az állomás kapott egy 30 kW-os 
Poulsen rendszerű ívlámpaadót, melyet a berlini 
Telefonfabrik AG. gyártott. A csepeli szikratávíró-állomá
son az ívlámpaadót -  kényes üzeme miatt -  csak kisegí
tő berendezésnek tekintették, és nem nagyon használ
ták. (Az ívet nemesgázzal töltött térben, erős mágneses 
mezőben égették, az elektródákat vízzel hűtötték. A 
Poulsen rendszernél az egyik elektróda szén, a másik réz 
vagy annak ötvözete volt. A szén az elektromos ív hatá
sára elégett, ezért a szénelektródát gyakran kellett 
utánaállítani, illetve cserélni.)

Mivel a Telefunken szikraadó teljesen megfelelt a várako
zásoknak, az ívlámpaadót 1915-ben átszállították Temes
várra, a hadsereg-parancsnokság részére. Erről az ívlám- 
paadóról sem fénykép, sem kapcsolási rajz nem került elő. 
A hasonló 30 kW-os ívlámpaadó fényképe azonban több 
helyen is fellelhető, így a budapesti Postamúzeum fotóar-

12. ábra: A bal oldali állvány a szikraadó, a jobb oldali 
állvány a forgógépek indítására és gerjesztésére szolgált.
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15. ábra: Telefunken E -2 0 7  típusú  vevőkészü lék  a  d iósd i 
R ádió  és Televízió M úzeum ban

chívumában is. Valószínűleg ez, vagy egy ugyanilyen volt a 
csepeli állomáson 1914-ben elhelyezett ívlámpaadó is.

Vevőkészülékek

Az adóberendezésekhez a Telefunken cég egy kis mére
tű, E-5 típusú detektoros vevőt szállított, mely 1000-től 
14 000 méter hullámhosszig volt hangolható. Ezt a ké
szüléket később kicserélték egy nagy állomásvevőre. 
(Erről Tolnai Henrik ír A Csepeli rádióállomás 10 éves tör
ténete című kiadványban.) Csak valószínűsíteni tudjuk, 
hogy ez a nagy állomásvevő a Telefunken E-90, esetleg 
az E-207 típusú detektoros vevőkészülék lehetett, mert 
ezek a vevők megmaradtak és ma is megtekinthetők a 
diósdi Rádiómúzeumban. (Az 1926. évi rádiókiállításon a 
Posta Kísérleti Állomás még bemutatta az első E-5-ös 
detektoros vevőt.)

Az állomásnak később több vevőkészüléke volt, köztük 
egy Telefunken E-266 típusú „lámpás” készülék, amely 
ugyancsak a Rádiómúzeumban található. Detektorként 
egyébként karborondum kristályt használtak.

Az első elektroncső egy Lieben-lámpa alakjában 1915- 
ben jelent meg az állomáson. Egycsöves hangfrekvenciás 
erősítőnek használták a detektoros vevők után kapcsolva. 
Ezeket a Lieben-lámpás erősítőket a posta nagy távolsá
gú, nemzetközi távbeszélő vonalak erősítésére alkalmaz
ta, onnan került át egy példány a csepeli rádióállomásra.

A fényképek tanúsága szerint 1916-tól már visszacsa
tolt audion rendszerű, egy- és kétcsöves vevőkészülé
kekkel dolgoztak az állomáson, a Bolyai Múzeum említett 
fényképén már ilyenek láthatók.
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Áramellátás

A rádióállomás áramellátását, valószínűleg a fontos kato
nai szerepe miatt, rendkívül körültekintően tervezték 
meg. A Telefunken adó generátora 220 V egyenáramról 
működött, ezért két akkumulátortelepet létesítettek, me
lyekről egyenként is levehető volt a szükséges energia. A 
telepek töltését a Fővárosi Elektromos Művek hálózatáról 
egy motorgenerátor gépcsoport végezte. A töltő generá
tort 36 kW teljesítményű, háromfázisú, 190/110 V-os mo
tor hajtotta. Egy kapcsolótábla segítségével lehetőség 
volt arra, hogy a generátor bármelyik telepet tölthesse, 
vagy esetleg közvetlenül az adógépet táplálja. Mai szem
mel nézve talán hihetetlen, de az állomás erősáramú, 
Siemens-Schuckert-féle kapcsolótáblája sokkal bonyo
lultabb volt, mint maga a szikraadó. Az állomás épületei
nek világítását ugyanerről a tábláról levett 110 V-os válta
kozó áram működtette. A nagyobbik akkumulátortelep 
413 amperóra kapacitású volt (egyébként a magyar Tu
dor Akkumulátorgyár Rt. készítménye), és szimplex 
üzemben legalább 24 órai üzemet biztosított a szikraadó
nak hálózati áramkimaradás esetére.

Távíróforgalom

Az állomás próbaüzemét 1914 őszén az Eiffel-torony és 
a német Nordeick állomások vételével kezdték, majd az 
adáspróbák után, 1914. október 15-én a kereskedelmi 
miniszter jelenlétében, Szófiába küldött távirattal, hivata
losan megnyitottnak nyilvánították. A katonai és diplomá
ciai forgalmat 1914. november 1-jétől vették át. 1915-től 
rendszeresen adták az úgynevezett „Höfer-jelentéseket” 
és vették a naueni, königswusterhauseni, coltanói és pá
rizsi állomások hadijelentéseit. 1915. január 17-én 
Konstantinápollyal kezdtek napi háromszori levelezést, 
mely az év végéig tartott. 1915 szeptemberében, a szer
biai áttörés alatt, az állomás közvetlen Hughes- 
kapcsolatban állt Temesvár katonai főparancsnokságá
val, és közvetítette Szófiába az áttörésre vonatkozó táv
iratokat.

A szerbiai áttörés után a Balkán irányú levelezés le
csökkent és az állomás utasítást kapott, hogy nyugati 
irányban keressen új kapcsolatot. 1916. január 16-án si
került felvenni a kapcsolatot Barcelonával, elsőként a 
Monarchia rádióállomásai közül.

Spanyol kapcsolat

Mivel az olaszok hadba lépésével várható volt a víz alat
ti kábelkapcsolatok megszakítása, tartalék távíróvonalról 
kellett gondoskodni. Mindenekelőtt a semleges Spanyol- 
országgal kellett újra felvenni a kapcsolatot. A hivatalos 
távíróközlemények leadására először a 7,5 kW-os polai 
parti állomást használták.

A kereskedelmi táviratokat a trieszti Funken- 
Telegrafen-lnspektorates (FTI) állomására küldték át. Ott 
mindkét állomásra szüksége volt a tengerészetnek, ez a 
munka azonban az eredeti feladat korlátozását jelentette. 
A háború következtében több állomás állt rendelkezésük
re, ezért átküldték a táviratokat a ljubjanai állomásra.

1915. november közepén építési munkák kezdődtek a 
Deutsch-Altenburghoz közeli Hainburg mellett, mintegy 
40 km-re Bécstől délkeletre. Rövid idő múlva egy munka
képes állomással rendelkeztek, melyen elsőként felsze
reltek egy ideiglenes adót 20 kW teljesítménnyel. Az első 
150 méter magas árbocot 1916. január 17-én állították

17. ábra: Telefunken E-207 típusú vevőkészülék a diósdi 
Rádió és Televízió Múzeumban

18 HADITECHNIKA 2005/6



20. áb ra : M unkában a rá d ió táv írászok (ba lo lda lt D obos J ó 
zsef, jo b b o ld a lt S tepán Ferenc, a  há tté rben C saba N án
dor). D obo s tó l ba lra  eg y  Telefunken E -2 6 6  típusú  vevőké
szü lék  lá tha tó

21. ábra: A  ka tona i szem élyze t a világháború alatt. A z  ü lő  
s o r jo b b  szé lén C sászár Je n ő  százados, m e lle tte  c iv ilben  
Tolnai Henrik, a z  á llom ás p o s ta i vezetője. A  fegyver né lkü li 
ka tonák valószínűleg távírászok. A z  á lló  so r közepén fehér 
köpenyben és fekete kem énykalapban N ovák K áro ly  távírász

fel, és az adó 1916. május 17-én kezdett üzemelni. A 
végleges berendezésről szóló tárgyalások elhúzódtak 
1917. június közepéig, a pénzügyminisztérium ellenveté
sei miatt. Ezáltal az állomás csak a hadiközlemények le
adására volt képes.

Az üzem megkezdése Deutsch-Altenburgban rendkívül 
nehezen alakult. A technikai problémák mellett a 30 kHz 
frekvencia is gondot okozott a spanyol ellenállomásnál.

Először 1916. október 7-én vették fel a szabályos rádió
kapcsolatot a spanyol féllel. Rövid idővel később új prob
léma jelentkezett, úgyhogy a kereskedelmi távírókapcso
lat nagy részét a Kereskedelmi Minisztérium állomásán 
Budapesten, majd később újra a polai tengerészeti állo
máson keresztül kellett bonyolítani.

Egyéb forgalmi irányok

1916 augusztusában Nauen (német) és Deutsch- 
Altenburg (osztrák) állomások is kapcsolatba léptek a 
spanyolokkal, így a csepeli állomásnak ismét csökkent a 
munkája. 1916 októberében a svéd Boden állomással 
kezdődtek forgalmazási kísérletek.

1917. február 24-én Csepel utasítást kapott Párizs, 
Lyon, Poldhu, Carnarvon és Coltano ellenséges állomá
sok újságtáviratainak felvételére.

Eseménynek számított, amikor először fogták az angol 
Carnarvon állomását, mely akkor már csillapítatlan rez
gésekkel dolgozott. Napi 3-4000 szavas híranyagát csak 
kiegészítő készülékkel, úgynevezett lebegtetővei 
(tikkerrel) lehetett levenni. (A csillapítatlan rádióhullámok 
a detektoros vevőkészülék fejhallgatójában semmilyen 
hangot nem adnak, a mai korszerű vevőkészülékekben is 
külön távíró -  beat -  oszcillátort alkalmaznak, hogy a je
leket hallhatóvá tegyék.)

1917 második felében indult meg a csepeli rádióállo
más közvetítésével a hadifogoly „forgalom”. A Nemzetkö
zi Vöröskereszt svédországi irodája felé adták le a kere
sett hadifoglyok adatait, azok továbbították Szentpéter
várnak. (A hadban álló felek rádióállomásai egymással 
közvetlenül nem érintkezhettek.)

1917. október 27-én, hosszas kísérletek után kezdődött 
meg a rendszeres levelezés Boden svéd rádióállomással. 
Naponta 8-12-ig és éjjel 12-1 óráig a hadifoglyok távira
tait, illetve a részükre szóló közleményeket adták-vették.

Novák Károly csepeli távírász így emlékezett 1917 no
vemberére: „Nagy meglepetést keltett, amikor 1917 no
vemberében a szentpétervári állomás hívta Csepelt. 
(Csepel hívójele ekkor HB betűkből állt.) A csepeli sze
mélyzetnek engedélyt kellett kérni a kapcsolatfelvételre, 
addig az AS (várjon) jelzést küldték Szentpétervárnak. 
Amikor mintegy 25 perc múlva az engedélyt megkapták, 
Szentpétervár az osztrák-magyar külügyminiszter részé
re adta le a következő szöveget: A cári hatalmat megdön
tötték, a hatalmat a munkás-katona tanácsok vették át. A 
béke helyreállítására kérik az osztrák-magyar kormányt, 
nevezze meg küldötteit, a helyet és az időpontot a tár
gyalások megkezdésére.” (Ezek a tárgyalások később 
Breszt-Litovszkban folytak.)

A folytatásra Tolnai Henrik, az állomás vezetője emléke
zett: „November 30-án (1917) délelőtt 8 óra 30 perckor Wien 
Kriegsministerium Hughesen felhívott és utasított bennünket, 
hogy hívjuk fel Szentpétervár orosz rádióállomást, és ha fe
lel, értesítsük őt. Ebbe az állomás ilyen formában nem volt 
hajlandó belemenni, hanem felkérte a Kriegsministeriumot, 
hogy adja át a továbbítandó táviratot, és csak azután hívhat
juk fel Szentpétervárt. Egyrészt azért, mert még akkor az 
orosszal teljes hadi állapotban álltunk és esetleges félreértés 
ne történjék, másrészt azért, hogy ha Szentpétervár megjön, 
a táviratot rögtön kiadhassuk. Szentpétervárt 9.45-kor meg
hívtuk jelezve, hogy részére táviratunk van. 10 perccel ké
sőbb felelt és várójelet adott. 10.15-kor hívott bennünket, már 
akkor köszönt és kérte a távirat adását. 11.32-kor a javítások 
befejezése után szabályszerű nyugtázást kaptunk. A távirat 
szövege Czernin külügyminiszter aláírásával a fegyverszü
neti tárgyalások megkezdésére vonatkozott.
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Ez volt az első eset a világháború alatt, hogy a közpon
ti hatalmak rádió útján az antanthatalmakkal érintkeztek. 
Este 9.15-kor Szentpétervár 60. számú táviratában vála
szolt. A fenti távirat leadásával, illetve Szentpétervár 
meghívásával Wien-Laaerberg és Deutsch-Altenburg ál
lomások két napig kísérleteztek, de csillapítatlan rend
szerük miatt Szentpétervár őket venni nem tudta. Ettől az 
időtől kezdve rendes levelezésben állottunk Szentpéter
várral. 1918 február havától Moszkvával is megkezdtük a 
levelezést, 1918. április 29-én pedig Svédországgal be
szüntettük, mivel Oroszország felé táviratainkat továbbí
tani nem tudta. Május 8-án Odesszával, július 1-jén 
Lemberggel kezdtük meg a forgalmat.

1918. október 31-én, a forradalom kitörése napján, az 
állomás utasítva volt az Armee-Oberkommando fegyver
szüneti tárgyalások megkezdésére vonatkozó táviratait 
egyrészt Wien-Laaerberg rádióállomástól átvenni és 
Coltano olasz állomásnak továbbítani és viszont, vala
mint az összes leszerelésre vonatkozó táviratokat úgy az 
Ukrajnában, mint a román határon és a déli hadszíntéren 
táborozó hadseregekhez továbbítani.”

A visszaemlékezők több helyen tettek említést arról, hogy 
voltak olyan kapcsolatok, melyek egyedül a csepeli állomás
nak sikerültek, és hogy rendszeresen kisegítették az osztrák 
Deutsch-Altenburg és Wien-Laaerberg állomásokat.

Ezek a sikerek részben az állomás földrajzi helyzetéből 
adódtak, másrészt abból, hogy egy hatalmas nyílt terület 
közepén, vizenyős talajú területen épült. Az antenna ki
váló földkapcsolata (ún. Thomson-tükör) fontosabb volt, 
mint az antenna magassága, a rádióhullámok útjában pe
dig déli és keleti irányban semmilyen akadály (hegység) 
nem állt. A 400 kW teljesítményű naueni adónak nyilván 
sikerült volna ugyanezeket a kapcsolatokat felvenni, 
azonban más, sokkal fontosabb feladatokat látott el, pél
dául hadihajók részére sugárzott közleményeket.

1919-ig a szikraadót a távírászok közvetlenül az állo
máson billentyűzték, és a táviratokat is az itteni vevőké
szülékekkel fogták fel. A leadásra szánt és a vett távira
tokat Hughes-rendszerű gyorstávírón kapták, illetve to
vábbították, részben a bécsi Kriegsministeriumnak, a 
Kriegspresse Kommandónak, részben a budapesti Fő
postának. (A szikratávíró-állomásnak érdekes módon há
romféle távírászszemélyzete volt: Hughes-távírászok, 
postai és katonai szikratávírászok.) Egy váltásban három 
szikratávírász és egy Hughes-távírász volt szolgálatban, 
a szikratávírászok 24-48-as, a Hughes-kezelők 24-24 
órás váltásokban. Miután csak egy adóval rendelkeztek, 
a távírászok valamennyien az egyetlen aktuális össze
köttetést intézték, egyszerre ketten vették a táviratokat, a 
harmadik távírász pedig megfigyelőként volt jelen, s ha 
kellett, azonnal leváltotta valamelyik fáradt távírászt.

A posta és a hadsereg sok Hughes-távírót alkalmazott, 
így szerencsére megmaradt egy példány, melyet a Pos
tamúzeumban helyeztek el. (1919-ben Tilkovszky Ervin 
és Choma József voltak a Hughes-távírászok.) Az állo
mást 1915. szeptember 15-től hivatalosan is katonai ob
jektummá nyilvánították, bár a postai személyzet tovább
ra is ott maradt, katonai vezetés alatt állott, és természe
tesen a katonai közlemények teljes elsőbbséget élveztek.

A katonai táviratokat katonai személyzet továbbította, 
és az állomást katonai őrség védte. Az állomás katonai 
parancsnoka Császár Jenő százados volt, aki még had
nagyként a skutari rádióállomást vezette. Katonai távírá- 
szai Adolf Hanke, Josef Trnka és Johann Monteanu vol
tak. A teljes létszámról képet alkothatunk onnan, hogy a 
háború után 1919-ben harminc fő dolgozott a csepeli rá
dióállomáson.

1918. november 2-án a forradalmi események hatásá
ra a katonai személyzet elhagyta a rádióállomást. Tolnai 
Lajosnak, az állomás vezetőjének kérésére, november 6- 
án fegyveres munkásőrség vette át az állomás őrzését. 
November 29-én két tiszttel hat francia katonai távírász 
telepedett be a csepeli állomásra és megkezdték a forga
lom ellenőrzését. A továbbiakban az állomásnak még a 
kommün eseményeit és egy román megszállást kellett el
viselnie, majd katonai jellege véglegesen megszűnt, kizá
rólag a postai távközlésben, majd a meginduló rádió-mű
sorszórásban kapott szerepet.

Segítségükért köszönettel tartozom a Postamúzeum, 
valamint a diósdi Rádió és Televízió Múzeum munkatár
sainak.
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Nemzetközi haditechnikai szemle

A brit V-Bombázó Erő I. rész

A második világháború vége felé 
Nagy-Britannia katonai köreiben ér
deklődés mutatkozott egy sugárhajtá
sú bombázó tervezésére. A brit Védel
mi Minisztérium (Ministry of Defence) 
meghatározása szerint a bombázó re
pülőgéptől a B.35/46 számú hivatalos 
specifikációban megfogalmazott para
métereket várták el:

maximális
sebesség: 930 km/ir’ (500 knots);
repülési csúcs- 
magasság: 15 000 m (50 000 ft);
hatósugár: 5500 km (3000 miles);
bombaterhelés: 4500 kg (10 000 lb).

Ez tekintélyes ugrásnak számított ak
kor, mivel az addig alkalmazott du
gattyús motorok erre a teljesítményre 
már alkalmatlanok voltak.

1952 nyarán a brit vezérkari főnökök 
találkozón vitatták meg Nagy-Britannia 
jövőbeni védelmi politikáját. A tanács
kozás eredménye Globális Stratégiai 
Dolgozat (Global Strategy Paper) né
ven vált ismertté, és megfogalmazta, 
hogy a nukleáris fegyverek forradal
masítják a háborúk jellegét. Ezt elfo
gadva, a tanulmány meghatározta, 
hogy a leghatásosabb elrettentés a 
szovjet támadások ellen, ha az ellen
ség ráébred, hogy támadása azonnali 
nukleáris ellencsapást von maga után. 
Ezért azt ajánlotta, hogy egy esetleges 
szovjet agressziót a hátországra mért 
nukleáris ellencsapással büntessenek. 
Ez a stratégia lett a NATO-doktrína fő 
gondolata a következő közel negyven 
évben.

Az ötvenes évek közepétől a hatva
nas évek végéig ezen fenyegetés el
sődleges brit eszköze a V-Bombázó 
Erő (V-Bomber Force), a Vickers 
Valiant, az Avro Vulcan és a Handley 
Page Victor típusú bombázók flottája 
volt. A hatvanas évek közepétől a V- 
erők felszámolásáig a szovjet légvé
delmi rendszer, illetve elsődlegesen a 
vadászgépek jóvoltából a bombázók 
várható vesztesége jelentősen meg
növekedett, ami komoly kihívást jelen
tett. De az is kijelenthető, hogy a V

erők is jelentős katonai erőt képvisel
tek a maguk idejében. Ahogyan egy 
szovjet tábornok mondta az ötvenes 
években: „Nagy-Britanniában vannak 
optimisták és pesszimisták. A pesszi
misták úgy vélik, öt hidrogénbomba 
elegendő minden britet megölni, az 
optimisták szerint viszont nyolc bomba 
kell. Nekünk 200 darab van.” Az 1956- 
os Védelmi Fehérkönyv (Defence 
White Paper) szerint: „A hidrogénbom
ba megjelenése megnövelte az elret
tentés erejét és csökkentette egy glo
bális háború lehetőségét.”

Feszült nemzetközi helyzet esetén a 
V-Bombázó Erő repülőgépeit a 6 fő 
légibázisról 36 tábori repülőtérre tele
pítették volna szét, négy csoportban.
26-ot az észak-skóciai Lossiermouth, 
az észak-írországi Aldergrove és az 
Cronwall-i St. Mawgan RAF bázisok 
térségében, 10-et pedig az Lincolshire 
és Kelet-Anglia tábori repülőtereire. A 
kitelepülések és átszervezések -  az 
elkészített forgatókönyvek szerint -
24-48 órát vettek volna igénybe.

Ezzel egy időben vizsgálták annak 
lehetőségeit is, hogy a Szovjetunió vá
ratlan atomcsapást mér a NATO-ra. 
Ezért 1963. augusztus 30-án egy elő
re nem jelzett riasztás során felmérték, 
hogy milyen gyorsan és milyen arány
ban állíthatók bevethető állapotba a V- 
bombázók. A gyakorlatba 65 repülőgé
pet vontak be, és éles nukleáris fegy
vereket függesztettek rájuk. (A felszál
lásra kész repülőgépek száma az 1. 
táblázatban látható.)

Az eredmények gyengének bizo
nyultak, és felhívták a figyelmet arra, 
hogy nemzetközi krízis esetén a V- 
bombázó repülőgépek üzemképessé
gét fokozni, és a készenlétüket növel
ni kell. A készültség fokozására a tá
bori repülőtereken úgynevezett Műve
leti Készenléti Területeket (Operational 
Readiness Platforms) alakítottak ki. 
Közvetlenül a felszállópálya küszöbé
nél egy különleges lakókocsit helyez
tek el, melyben állandóan személyzet 
tartózkodott. Külön repülés előtti elő
készítési eljárást kellett kidolgozni a 
készültségben álló Vickers Valiantok, 
valamint a Vulcan Mk1-ek és a Victor 
Mk1-ek esetére, mert azok hajtóművei

csak külön voltak indíthatók. A Vulcan 
Mk2-k és a Victor Mk2-k már képesek 
voltak a négy hajtóművük egyidejű in
dítására, így azok felszállás előtti elő
készítési ideje jelentősen lecsökkent.

1962-ben a V-bombázók készültségi 
szintje lehetővé tette a Gyors Válasz- 
csapási Készültség (Quick Reaction 
Alert) tervének megvalósítását, így 
squadrononként egy-egy (1961-ben 
összesen 20 db) repülőgépnek a fel- 
és leszállópálya végén a Műveleti Ké
szenléti Területen kellett állnia, azon
nal -  gyakorlatilag 90 másodpercen 
belül -  bevethető, felszállásra kész ál
lapotban. Fontos megjegyezni, hogy 
feszült nemzetközi helyzet esetén 
még több bombázót tudtak ilyen ké
szenléti állapotba helyezni. így a leg
rosszabb eset forgatókönyve szerint is 
a V-erők legalább 20 bombázót bevet
hettek, amennyiben a Szovjetunió vá
ratlanul tömeges nukleáris légicsapást 
mér Nagy-Britanniára.

A Blue Danube volt a RAF első 
atomfegyvere, mely névlegesen 15 
KT-s volt. Ezt váltotta fel a Violet Club, 
az első brit hidrogénbomba. Ez nagy
fokú instabilitással bírt, gyakran oko
zott problémát, mert könnyen robban
hatott egy esetleges baleset esetén. A 
Yellow Sun bombát 1960-ban állították 
szolgálatba, ezt a Blue Steel fedélzet
ről indítható rakéta váltotta fel, mely
nek jelentős hátránya volt, hogy a fo
lyékony hajtóanyag (kerozin és 
hidrogénperoxid) feltöltése növelte a 
bevetés előtti előkészítési időt.

Miután megoldottnak látszott, a V- 
bombázók képesek időben felszállni, 
hogy megtorló támadásaikat végre
hajtsák, a szakemberek arra a kérdés
körre koncentráltak, hogyan lesznek 
képesek a bombázók sikeresen beha
tolni a Szovjetunió légterébe. Fontos 
szempont volt, hogy a légvédelem ne 
lője le őket, mielőtt elérik a célpontjai
kat. Ehhez mindenképpen szükség 
volt a NATO hatékony felderítésére a 
szovjet légvédelmi rendszerrel kap
csolatban.

A következő elengedhetetlen kér
déssé vált a V-bombázók hatósugará
nak növelése. A Valiantok hatósugara 
2300 km, viszont a Victor Mk2-ké már
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3800 km volt. Légi utántöltő flotta felál
lítása vált szükségessé, mivel egyér
telmű volt, hogy csak így biztosítható a 
hatósugár-növelés. így 1960-tól felme
rült a Valiantok tankerekké való átala
kításának gondolata.

A hatósugarak jelentős eltéréseket 
mutattak mind a célpontok, mind a 
bombaterhek függvényében. (Ez tük
röződik a V-bombázók szakirodalom
ban közölt jelentősen eltérő harcásza
ti-technikai adataiban.) A brit bázisre
pülőterektől a célpontig direkt útvona
lak használata biztosította volna a ki
jelölt célpontok optimális elérését. Vi
szont a direkt útvonalak részben a 
Varsói Szerződés tagállamai, illetve 
hosszan a Szovjetunió légterén ke
resztül vezettek, ami nagyban növelte 
az ellenséges légvédelem lehetősé
geit a bombázó repülőgépek meg
semmisítésére. Lehetséges lett volna 
olyan repülési útvonalak választása 
is, melyekkel minimálisra csökkenthe
tők a szovjet légtérben való tartózko
dások ideje, így várhatóan a veszte
ségek mértéke is. Ezek az útvonalak 
részben Norvégia északi része, illetve 
Dél-Európa felett vittek el, és így vi
szont a teljes út hosszát jelentősen 
megnövelték.

Néhány távolabbi célpont elérhető 
volt Ciprusról. Ezért ott egy squadron 
áttelepítéséhez szükséges feltételek 
kialakítását is tervezték. A korábban 
Nagy-Britannia északi részein kivá
lasztott 26 tábori repülőtér alapvetően 
az északi repülési útvonalak szem
pontjából volt optimális. A különböző 
repülőterekre telepített repülőgépek
nek külön-külön célpontot és útvonalat 
határoztak meg, ami növelte annak

esélyét, hogy minél több V-bombázó- 
gép érje el célját és dobja le bombáját.

A V-erők 1957-ben álltak teljes mér
tékben szolgálatba a Bombázó Pa
rancsnokság (Bomber Command) ke
retében, mely a NATO-erők részeként 
működött. A célpontok kiválasztása az 
amerikai Stratégiai Légi Parancsnok
sággal (Strategic Air Command) koor
dináltan történt meg. Az elemzések és 
egyeztetések során 131, 100 000 fő
nél nagyobb lélekszámú várost vizs
gáltak meg. Közülük 98-at választottak 
ki, mert ezek 3000 km-en belül helyez
kedtek el Nagy-Britanniától. Rangso
rolásuk a lakosok száma, illetve állam
irányítási, gazdasági és közlekedési 
szempontok szerinti fontosság alapján 
történt. Végül összesen 106 célpontot 
jelöltek ki a V-Bombázó Erők számára, 
69 kormányzati vagy katonai jelentő
séggel bíró várost, 17 nukleáris fel
adattal bíró szovjet repülőteret és a 
légvédelem 20 objektumát. Ezek teljes 
egészében koordinált célpontok vol
tak, mind az útvonalak kiválasztása, 
mind a támadások időpontjai, mind a 
rádióelektronikai zavarások tekinte
tében.

A Bombázó Parancsnokság erősen 
függött az amerikai űrfelderítéstől, mi
vel saját maga csak kevés friss adattal 
rendelkezett a szovjet védelmi rend
szerekről. így kijelenthetjük, hogy a V- 
bombázók elsődlegesen mint brit nuk
leáris elrettentő eszköz működtek, de 
a NATO keretein belül.

A következő probléma az volt, hogy 
a Szovjetunió légterében hogyan tud
nak navigálni a kijelölt célpont elérése, 
illetve a bombateher ledobása érdeké
ben. A megoldáshoz a második világ

háborúban alkalmazott H2S lokátorok 
korszerűsített H2SMk9A változatát vá
lasztották ki. A lokátorral nyert adato
kat az NBC navigációs és bombavető 
számítógépbe (Navigation and Bomb
ing Computer) táplálták, mely jóval na
gyobb segítséget nyújtott a személy
zetnek, mint a korábbi megoldások. A 
Valinatokkal folytatott tesztek szerint a 
szükséges navigációs pontosság biz
tosítható volt nappal, jó időjárási viszo
nyok között, térképhasználattal és 
közvetlen helyszámításos navigáció
val. Éjszaka vagy rossz időjárási vi
szonyok esetén viszont a navigációs 
berendezések segítsége nélkülözhe
tetlenné vált. így a megfelelő pontos
ságú navigációs berendezések megje
lenésével a V-bombázók már képesek 
voltak a célpontok felderítésére.

Egy 1956-os Valiant gyakorlati ta
pasztalata szerint folyamatos és szo
ros kapcsolatra volt szükség a másod
pilóta és a navigátor között, ha az 
utóbbi a navigációs állásban tartózko
dott. De rossz volt a kapcsolat a bom
bavető helyről történő navigálás köz
ben is a korlátozott kilátás miatt.

Az ilyen gyakorlatokat a kanadai 
Goose Bay bázisról hajtották végre,

Az 1963. augusztus 20-i gyakorlat 
eredményei ([13] alapján)

1. táblázat

Idő Felszállásra kész repülőgépek
száma aránya

2 óra 19 29%
4 óra 37 57%
6 óra 57 88%
8 óra 64 98%

A V-Bombázó Erők repülőgépeinek fontosabb adatai
2. táblázat

Avro Vulcan Handley Page Victor Vickers Valiant
variáns: B.Mk 1 B.Mk 2 В. Mk 1 B.Mk 2 B.Mk 1
hossz: 29,61 m 30,45 m 35 m 35 m 32,99 m
szárnyterjedtség: 30,15 33,83 m 33,53 m 36,58 m 34,85 m
szárnyfelület: 330,2 m2 368,3 m2 241,3 rrT 219,43 m2
magasság: 7,93 m 8,28 m 8,6 m 9,2 m 9,8 m
üres tömeg: 37 144 kg 34 420 kg
maximális
felszállótömeg: 77 100 kg 113 400 kg 81 647 kg 105 689 kg 63 500 kg
hajtóművek típusa: Rolls-Royce 

Olympus Mk 101
Rolls-Royce 

Olympus 301
Armstrong-Siddeley 

Sapphire Mk 200
Rolls-Royce Conway 

201
Rolls-Royce Avon 

Mk 201
maximális repülési 
sebesség: 998 km/h'1 1030 km/h1 1030 km/h ' 1030 km/h ' 912 km/h-'
maximális repülési 
Mach-szám: 0,95 0,98 0,98 0,98 0,85
hatósugár: 2400 km 3800 km 2300 km 3700 km
maximális repülési 
magasság 15 250 m 16 750 m 16 460 m
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Valiant Vulcan Victor M iG-19 MiG-21 Su-7 Tu-28

1. ábra: A V-bombázók összehasonlítása a szovjet vadászgépekkel a repülési Mach- 
szám alapján [13]

20000

2. ábra: A V-bombázók összehasonlítása a szovjet vadászgépekkel a maximális re
pülési magasság alapján [13]

mert az a terület nagyban hasonlít a 
(volt) Szovjetunió domborzatára. A 
nagy magasságú tájékozódást segítet
te a Decca Type 9033 Roller Map be
rendezés rendszeresítése is. Ez az 
eszköz egy térképen megrajzolta a re
pülőgép pozícióját, melynek meghatá
rozásához a repülőgép navigációs 
műszereitől kapta az adatokat. A tér
kép olvasása a másodpilóta feladata 
volt. A berendezés jól segítette a nagy 
magasságú navigációt, kis magassá
gon viszont használhatatlan volt, mivel 
nem lehetett jól kilátni a bombavető ál
lásból.

A következő fő kérdés a szovjet ho
ni légvédelem volt, mely 1954-ben 
önálló haderőnemmé vált. Ez légvé
delmi felderítő, légvédelmi tüzér, lég
védelmi rakéta és honi vadászrepülő 
csapatokból állt.

A szovjet honi vadászrepülők elem
zésénél elsőként azt fontos megje
gyezni, hogy a V-bombázók szub- 
szonikus repülőgépek voltak. Viszont 
már a velük egy időben rendszeresí
tett MiG-9 Farmer képes volt hangse
besség felett repülni. Az 1. és 2. ábra 
a brit és szovjet repülőgépek maximá
lis repülési Mach-számait, illetve

csúcsmagasságait hasonlítja össze. 
Megállapítható, hogy a repülésima- 
gasság-tartomány szempontjából nem 
vallottak szégyent a V-bombázógépek. 
A grafikonból az is jól látható, hogy a 
Valiantokat mind a magasság, mind a 
sebesség tekintetében felülmúlták a 
szovjet vadászgépek. Ezért egy 1955- 
ben kelt titkos elemzés javasolta a fel
ső döntéshozóknak rendszerből való 
kivonásuk megfontolását sebezhető
ségük miatt.

Fontos feladat volt annak megbecs
lése, hogy a Szovjetunió fölé behatoló 
V-bombázók hány százaléka fogja el
érni a kijelölt célpontját, és sikeresen 
ledobni a bombáját, vagy indítani raké
táját. A szakértői elemzések szerint 
100 mérföldenként (185,3 kilométe
renként) 5% veszteség volt várható, e 
szerint egy moszkvai behatolás 55%- 
os veszteséget jelentett volna. Ez 
megengedhetetlen mértékű bármely 
támadó erő számára.

A szovjet vadászgépeknél na
gyobb veszélyt jelentettek a légvé
delmi rakéták, nevezetesen a SA-2 
Guideline és a SA-3 Goa típusok. 
Az előbbi Gary Powers U-2 felderí
tőgépének lelövésével szerzett ma
gának hírnevet, és később az ameri
kai bombázók Vietnam fölött is „talál
kozhattak” velük, ahol igen jó találati 
eredménnyel alkalmazták őket. 
Powerst mélyen a Szovjetunió fölött 
lőtték le, és a V-erők feladatai is ha
sonló mélységűek voltak. Mivel az 
U-2-esek nagyobb magasságon re
pültek, mint a Victor, a Valiant és a 
Vulcan, így nem volt sok kétség, 
ezek a rakéták a V-bombázók ko
moly ellenfeleivé válhattak volna. 
Ezért a repülőgépeket felszerelték 
különböző rádióelektronikai zavaró 
berendezésekkel. A Bombázó Pa
rancsnokság a hatvanas évek elején 
a V-bombázók kis magasságon tör
ténő alkalmazását vizsgálta. A kis 
magasságú kezdeti tesztrepülések 
több problémára világítottak rá. A 
navigáció nehézzé vált, a pilóták 
nagy odafigyelésre, koncentrálásra 
kényszerültek, ami nagyban növelte 
az elkövethető tévedések valószínű
ségét. Megnőtt a madárütközések 
kockázata is. Fő konstrukciós hiá
nyosságként jelentkezett, hogy a 
nagy repülési magasságra tervezett 
repülőgépek nem rendelkeztek lég
kondicionáló rendszerrel, így a kabin 
levegőjének hőmérséklete jelentő
sen megnőtt a kis magasságú repü
lések végrehajtása során, ami -  za
varó hatása miatt -  tovább növelte a 
pilóták tévedésének kockázatát. Vé
gül a Bombázó Parancsnokság még
is a kis magasságon történő repülést 
írta elő a bombázók a Szovjetunió
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légterébe történő behatolásánál, a 
légvédelemből származó vesztesé
gek csökkentése érdekében.

További problémaként jelentkezett, 
hogy kis magasságon történő repülés

esetén a hajtóművek több tüzelő
anyagot fogyasztottak, így a repülő
gépek hatósugara csökkent, ezért 
égetően szükségessé vált a légi után
töltés megoldása. A számítások és

elemzések szerint a kidolgozott repü
lési mód alkalmazásával -  a meg
növekedett tüzelőanyag-fogyasztás 
miatt -  a Vulcan Mk2-ek csak 16 cél
pont elérésére voltak képesek a szá
mukra kijelölt 40 közül, és Moszkva 
nem volt ezek között.

A fenti gondok ellenére az 1961 ok
tóberében végrehajtott Operation 
Skyshield gyakorlaton a Scampton 
légibázisról felszálló nyolc Vulcan az 
Észak-amerikai Légvédelmi Parancs
nokság (North American Air Defense 
Command -  NAADC) légterébe pró
bált betörni. A nyolc repülőgépből öt si
keresen törte át a védelmet, és érte el 
a kijelölt célpontját, a rádióelektronikai 
zavaró berendezések sikeres alkalma
zásával.

Jelentős előrelépés volt, amikor
1963-ban rendszerbe állították a Blue 
Steel fedélzetről indítható rakétákat, 
így a bombázók 100-200 mérföldről 
(kb. 180-360 km-ről) tudták indítani a 
rakétákat, és ezzel megnőtt az elérhe
tő célpontok száma.

1964-től a brit nukleáris elrettentés 
szerepét a V-Bombázó Erőktől fokoza
tosan a brit Királyi Haditengerészet 
(Royal Navy) tengeralattjáróira telepí
tett Polaris interkontinentális rakéták 
vették át 1969-ig.

V-bombázók a háborúkban

Bár a V-Bombázó Erő repülőgépei az 
eredetileg tervezett feladataik végre
hajtása érdekében -  a világ szeren
cséjére -  sohasem szálltak fel, azon
ban „hagyományos” bombázóként, 
légi utántöltő repülőgépként különbö
ző háborúkban részt vettek a XX. 
század második felének történelme 
során.

A Valiant volt az első V-bombázótí- 
pus, melyet háborúban bevetettek. 
1956 októberének végén a Valiantok 
valós helyzetben hajtottak végre 
bombázási feladatokat, a szuezi vál
ság során, nem atombombát alkal
mazva. A 138., 148., 207. és 214. 
squadronok Máltára települtek, és a 
kijelölt repülőgépek október 31-én tá
madást intéztek az egyiptomi repülő
terek ellen. Az első bombát a 148. 
squadron XD14 oldalszámú repülő
gépe dobta le. A bombázó gépek -  a 
Musketeer művelet keretében -  a 
máltai Luqa repülőtérről szálltak fel. 
Fő célpontként hét egyiptomi repülő
teret bombáztak, összesen 942 ton
na bombát vetve, de a hétből jelentő
sen csak három károsodott.

(Folytatjuk)

Dr. Pokorádi László
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Generációs váltás a kínai hadseregben

Kína vezetőinek elképzelése szerint 2020-ra az ország 
GDP-je eléri majd a 4000 milliárd dollárt, amivel Ameri
ka és Japán után a világ harmadik legnagyobb gazdasá
gává növi ki magát. Az ilyen magas gazdasági fejlődés 
üteme lehetővé teszi az ország katonai kiadásainak je
lentős növelését, így Kína védelmi kiadásainak összege 
idén már hivatalosan is megközelíti a 30 milliárd dollárt. 
Ez összehasonlítva az előző évvel, több mint 12%-os 
emelkedés, ami szinte már azt feltételezi, hogy Kína 
fegyverkezik.

Kína számára igazából az 1991-es Öböl-háború jelen
tette az első szemléletbeni fordulópontot. Az ott látott erő
demonstráció, valamint az azt követő hadműveleteken 
felvonultatott és alkalmazott fejlett amerikai haditechnika 
sokkolta az ázsiai országot. Ennek hatására Kína akkori 
államfője, Jiang Ze Cső min 1991 áprilisában -  az Öböl
háború befejezését követő hónapban -  a kínai védelmi 
miniszterrel együtt meghozta azokat a szükséges dönté
seket, amelyeknek fő stratégiai célja volt, hogy csökkent
se az amerikai és kínai fegyveres erők haditechnikai fej
lettsége közötti távolságot. A Revolution in Military Affairs 
(RMA) szerint ettől az időponttól lehet számolni a kínai 
katonai reformok kezdetét.

Az ország azóta folyamatosan növeli a védelmi kiadá
sainak költségvetését, amely minden évben 10% körüli 
értéket jelent. Az ország emellett az utóbbi években kü
lön megnövelte azon katonai beszerzésekre fordítható 
összeget, amely a védelmi képességek növelése érdeké
ben szükséges. A kínai vezetők azt hangoztatják, hogy a 
katonai beruházásoknak köszönhetően századunk fordu
lópontja előtt Kína behozza közel 20 éves lemaradását, 
vagy legalábbis minimalizálja azt a távolságot, amely a 
fejlett Nyugati-Európától és Amerikától elválasztja az or
szágukat.

Generációs ugrás

Az amerikai hadsereg utóbbi években végrehajtott had
műveleteit (Afganisztán, Irak) figyelve, a kínaiak azt a ta
pasztalatot szűrték le, hogy a modern katonai hadműve
letek sikeres végrehajtásához az információs technika, 
valamint az informatikai és híradás-technikai eszközök s 
rendszerek (IT) integrációja és azok fejlettsége lényege
sen fontosabb a harci eszközök minőségénél. A szemlé
letváltásnak köszönhetően ma már a kínai vezérkar azt 
állítja, hogy az informatikai háború (Information Warfare -  
IW) a hadműveletek egyik lényeges kérdésévé vált a mo
dern hadviselésben.

Az említett megfigyelések és következtetések alap
ján a kínai vezetők kidolgoztak egy úgynevezett „ge
nerációs ugrás” koncepciót a hadseregük számára. A 
koncepció két, párhuzamosan egy időben futó refor
mot foglal magában, mely a fegyveres erők technikai 
modernizációját (korszerűsítését), valamint annak in
formatikai fejlesztését jelenti. Ez a generációs válto
zás a fejlettebb nyugati-európai országokban egymás 
után történik, azaz először a technikai modernizáció, 
majd a hozzá kapcsolódó IT-rendszer fejlesztése 
megy végbe.

A kínai fegyveres erőkben végrehajtott reformok első 
részének befejezése még messze van a teljes megvaló
sulástól. Jelenleg úgy ítélhető meg, hogy Kína továbbra 
is 20 éves technológiai hátrányban van a fejlett Ameriká
hoz vagy a nyugat-európai országokhoz viszonyítva. A 
kínai vezetők mindezek ellenére azt hangoztatják, hogy 
nem várhatnak a technikai korszerűsítés befejezéséig az 
információs fejlesztések elkezdésével. Az ázsiai ország 
által így kidolgozott koncepció átugorja a technikai mo
dernizációt, és kiszélesíti a kínai információs és informa
tikai rendszerek fejlesztését.

A stratégiai generációs ugrás lehetősége a kínai biz
tonságpolitikai elemzőket arra a megállapításra juttatta, 
hogy hadseregük új haditechnikai összetevője mindenki
vel, akár egy erősebb fegyveres erővel szemben is hatá
sosan felveheti a harcot. Ez, ahogy a kínaiak meghatá
rozták, a „gyilkoló macsuga” (kínaiul: sha shou jian), 
elektronikai harceszközökből, informatikai elemekből, 
ballisztikus rakétákból és robotrepülőgépekből, műholdas 
felderítő és híradás-technikai eszközökből, valamint lé
zerfegyverekből tevődik össze. Ennek az összetett rend
szernek az alapját az IT-ipar szolgáltatja, ami összekap
csolja, és szinkronba hozza egymással az elemeket. A kí
nai informatika látványos megnyilatkozásai -  mint pl. a 
Shuguang-3000 szuperkomputer sikeres kifejlesztése, 
vagy az új internethálózat, a CERNET2 (China Education 
and Research Network 2) kiépítése és lenyűgöző gyorsa
sága, valamint az impozáns kínai űrkutatási program 
eredményei következtében a „gyilkoló macsuga” felállítá
sa egyre reálisabb.

Az ázsiai ország IT-ipara az elmúlt években olyan mér
tékű fejlődésen ment keresztül, amely már aggodalom
mal töltötte el az Egyesült Államok vezetőit is. Az USA 
számára a helyzet azért ad okot aggodalomra, mert Kíná
ban olyan nagyarányú technológiai és szaktudás-felhal
mozódás volt megfigyelhető, mint korábban Tajvanban a 
félvezetők gyártásának területén. Kína az elmúlt években 
az űrkutatás mellett főleg az IT-iparban, azon belül is a 
számítástechnikában ért el kimagasló eredményeket. Ma 
már egyértelműen megfigyelhető, hogy a világ IT- és szá
mítástechnikai piacán egyre több a kínai cég, és ezeknek 
egyre nagyobb a befolyásuk.

2004 decemberében Kínában működésbe lépett a vi
lág legnagyobb új generációs internetes hálózata, a 
CERNET2. Az IPv6 alapú rendszer 20 kínai város 25 
egyetemét köti össze, az új szabvány fejlesztői közt vi
lágvezetővé téve a távol-keleti országot. A jelenleg el
terjedt IPv4 protokoll 32 bites címrendszerével szem
ben a 128 bites IPv6 lényegesen több IP-cím kezelését 
teszi lehetővé, amely az internetre csatlakozó eszkö
zök nyilvántartási kódját jelenti. A CERNET2 hálózat 
adatátviteli sebessége a 2,5-10 Gb/s közötti értékeken 
van, szemben a jelenlegi 3 Mb/s-mal. Az új generációs 
technológia a vezeték nélküli hálózati eszközök terje
dése miatt kapott nagy figyelmet az utóbbi időben, 
ugyanis sokak szerint számítani lehet arra, hogy az 
IPv4 rendszerében lehetséges 4 milliárd IP-cím éveken 
belül telítődik, ezért az új IPv6 alapú rendszer három 
éven belüli bevezetésének szükségességét a Penta
gon is fontolgatja.
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1. ábra: A kínai fegyveres erők jelvénye

3. ábra: A kínai ZM-87 típusú lézerfegyver
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Generációs áttörés

A kínai légierőnél az utóbbi 12 évben óriási generációs 
áttörés következett be, hiszen az eddigi második generá
ciós harci repülőgépeket negyedik generációs repülőgé
pek váltották le. Ez a hatalmas lépés főleg annak tudha
tó be, hogy a kínaiak megkapták az oroszok legmoder
nebb technikai eszközeit és a hozzá kapcsolódó gyártás- 
technológiák licencét. Jelenleg a mai modern kínai légi
erő körülbelül 270 viszonylag új, a Szu-27/Szu-30 repü
lőgép különböző típusaival rendelkezik.

A kínai légierő rohamos technikai fejlődése hamarosan 
gondot okozhat a hadsereg vezérkara számára, mivel az 
orosz repülőgépgyártás nem tudja ellátni a légierő folya
matos igényeit. A repülőgépgyárak 2004 végén már alig 
tudták tartani a 100 darab Szu-27SK repülőgép gyártá
sának ütemét.

A katonai költségvetés növelése következtében a kína
iaknak közben sikerült kifejleszteniük a saját negyedik 
generációs J-10 vadászrepülőgépüket, de Kína egyes 
szomszédjai már ma rendelkeznek a legújabb negyedik 
generációs repülőgépekkel -  mint pl. Dél-Korea az F-15- 
össel, ill. Tajvan a Mirage 2000-5-össel, vagy legalábbis 
a kínai légierő technikájával egyenértékű repülőgépekkel 
-  mint pl. India a Szu-30MKI-vel.

Kína légierejének folyamatos növelése mellett, jelenleg 
is kísérleteket folytat a robotrepülőgépek továbbfejleszté
sével. Nemrégen kezdték el ezeknek az eszközöknek a 
gyártását két típusban: Hong Niao-1 (HN-1) és Hong 
Niao-2 (HN-2). A legújabb eszközt, a Hong Niao-3-at 
(HN-3) 2002-ben sikeresen tesztelték, és így ennek is 
hamarosan elkezdődhet a sorozatgyártása. A terveknek 
megfelelően a HN-3 típusú robotrepülőgépek még eb
ben az évben rendszeresítésre kerülnek.

A kínai HN-1 típus hatásos távolsága 400-600 km kö
zött van, 300-400 kg hagyományos vagy 90 kT nukleáris 
robbanófejet hordozhat magával, irányítása GPS segít
ségével történik. A HN-2 hatásos távolsága 1500 km kö
rül van, míg a legutóbb kifejlesztett HN-3 akár 2500 km- 
rel távolabb is becsapódhat. Az ázsiai országban tovább 
folytatják ezen típusú robotrepülőgépek fejlesztését, ami
nek jelenleg az a célja, hogy repülőgépekről és tenger
alattjárókról is indíthatók legyenek, így jelentősen meg
növelik a hatótávolságukat.

A kínai hadiipar más korszerű haditechnikai eszközök 
és rendszerek gyártását is elkezdte, ide sorolható pl. a 
FighterChina-1 (FC—1) vadászrepülőgép, a HongQi-9 
(HQ-9) föld-levegő (SAM) rakéta, a legújabb Song kate
góriájú Type-039 tengeralattjáró vagy a Lanzhou kategó

riájú Type-052C jelű romboló (DDG), melyekről a HQ-9 
rakéta is indítható légi célok ellen.

A kínai hadiipar történetének egyik fontos lépése zajlott 
le a múlt évben, amikor is legyártották az FC-1 vadász
gép első prototípusait, a repülőgép sorozatgyártása a jö
vő év elejére várható. Az FC-1 repülőgép harcászati ké
pességei vetekednek az amerikai F-16A/B vadászgépé
vel, miközben áruk csupán annak töredéke. Peking 
ugyanakkor folyamatosan dolgozik egy új generációs lo
pakodó vadászrepülőgép kifejlesztésén is.

Kína más országok technológiai vívmányainak lemáso
lásával is korszerűsíti fegyveres erőit, így a már említett 
J-10 vadászgép is hamarosan rendszerbe állhat, amely 
az izraeli Lavi harci repülőgép -  úgyszólván -  szakasztott 
mása. A gép valószínűleg izraeli technológia segítségé
vel készült: vagy a tervek lemásolásával, vagy pedig az 
izraeli hadiipar közreműködésével. A J-10 azonban na
gyobb méretű, mint az izraeli Lavi és hagyományos, 
egyenes deltaszárnnyal rendelkezik, melynek végén nem 
találhatók rakétaindítók. A kínai J-10 vadászrepülőgép 
pilótáját az egyik legkorszerűbb sisakkijelző rendszerrel 
látták el. A harci gép amerikai hírszerzők szerint felveszi 
a versenyt az F-16-os vadászgéppel.

Az ázsiai ország második legjelentősebb katonai po
tenciált növelő tényezője -  az atombomba mellett -  látvá
nyos űrkutatási programja. Egyes nyugati források azt ál
lítják, hogy a kínaiak erre a célra évente közel 2 milliárd 
dollárt költenek. Azzal, hogy Kínának eredményes volt az 
űrprogramja, és sikerült saját erőből embert küldeniük a 
világűrbe, az egykori Szovjetunió és az Egyesült Államok 
után a harmadik nemzet lett, amely nukleáris eszközt bir
tokolt, és megszerezte a harmadik helyet az emberes űr
repülés történelmében is. Mindez hatalmas önbizalmat 
adott az ázsiai országnak űrkutatási programja folytatá
sához.

Az elmúlt években emellett Kína Föld körüli pályára ál
lított néhány saját műholdat is, amelyből jelenleg még 
csak kettő a kísérleti GPS-műhold, de már így is lényege
sen megerősödött a kínai hadsereg felderítési és távköz
lési lehetősége. Peking mindezek mellett mindvégig tár
gyalásokat folytat az orosz hatóságokkal, a GLONASS 
navigációs rendszerhez kapcsolódás lehetőségéről.

A jövő fegyverei közül az ázsiai ország a lézerfegyve
rek területén -  harcászati szinten -  már kifejlesztett hadi- 
technikai eszközökkel rendelkezik. ZM-87 típusú lézer- 
fegyverüket a földi célok elleni harcra lehet alkalmazni -  
pl. Észak-Korea állítólag már használta ezt a típust az 
amerikaiak ellen egy kisebb határincidens során. Az ere
deti ZM-87-es jelzésű kínai fegyver akár 5 kilométeres
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távolságból is szemkárosodást okozhat, így a világ 
egyetlen olyan lézerfegyvere, amelyet kimondottan az 
emberek el- vagy megvakítására használnak. Nem ki
zárt, hogy a fegyver tökéletesítését követően alkalmas 
lesz légi célok ellen is. Egyes hírforrások szerint a kínai
ak további fejlesztéseket folytatnak a hadihajók fedélze
tén lévő légvédelmi fegyverek lézeres installálására is.

A kínai fegyveres erők generációs technológiai ugrása 
azonban nagy problémát okoz a vezérkarnak, ugyanis a 
hadsereg még nem rendelkezik a korszerű haditechnikai 
eszközök működtetéséhez szükséges jól képzett sze
mélyzettel. A kínai tisztek több mint 90%-a ugyan felsőfo
kú végzettséggel rendelkezik, de ebből több mint felének 
az ismeretei nem technikai jellegűek. Jelenleg a tisztikar
nak kb. 20%-a rendelkezik felsőfokú technikai diplomá
val, ami egy kissé alacsony számnak tűnik ahhoz, hogy a 
legújabb technikák képességeit maximálisan ki tudják 
használni. Ennek érdekében jelenleg a kínai vezérkar 
egyik fő feladata, hogy a tisztek politechnikai képzésére 
új programot dolgozzon ki.

Kína számára jelenleg egy olyan fejlődési szakasz 
bontakozott ki, amelyben fenntarthatóvá vált egy gyors 
gazdasági növekedés, és különösebb külföldi nyomás 
nélkül lépéseket tehet a társadalom és az állam demok
ratizálásának irányába, ahogyan ez a térségben a kistig
risek esetében is történt. Ebben az esetben Kína stabili

záló tényezővé válhat, és növekedése lényegesen keve
sebb veszélyt jelenthet a világ többi részére, mint ahogy 
azt eddig feltételezték. A katonai képességek növekedé
se elegendő lesz arra, hogy Kína regionális nagyhatalom 
legyen, sőt, regionális pozíciói erősödjenek, de a világpo
litika egészében Kínának meghatározó szerepe belátha
tó időn belül nem várható.

Kína saját térségén kívül terjeszkedő politikájára ma 
még nem lehet számítani, hiszen egy esetleges expan
zív szándék már a kezdetekben megakadna, mivel az 
ázsiai ország relatív elmaradottsága még hosszú időn 
keresztül fennáll. Kína jelentősebb részévé fog válni a vi
lággazdaságnak és a világkereskedelemnek, de semmi
képpen sem lesz olyan súlyú hatalmi központ, amely 
összemérhető lenne az Egyesült Államokkal vagy Nyu- 
gat-Európával.

Felhasznált irodalom

Smok czeka na skok: Polska Zbrojna, 2005. Nr. 16 
http://www.comw.org/rma/ 
http://www.china-defense.com/

László András mk. százados

Páncélosok Bagdadban
A 2003. április 5-i „Mennykő túra”

A 2003 március-áprilisában lezajlott Iraki Szabadság 
Hadművelet (Operation Iraqi Freedom -  OIF) és az utá
na kibontakozó gerillaháború a páncélosok alkalmazásá
nak tekintetében érdekes eredményeket hozott. A hábo
rú előtt sok teoretikus már eltemette a lánctalpas 
páncélostechnikát, főleg a harckocsikat. Nézeteikkel 
szemben azonban e fegyverrendszerek s a páncélos 
fegyvernem a hadjárat során reneszánszát élte, s az 
amerikai páncélos egységek olyan eredményeket értek 
el, amilyet a németek a Blitzkrieg 1939/41-es hadjáratai 
alatt, vagy az izraeliek 1967-ben.

A hadjárat nemcsak azt bizonyította, hogy a harckocsik 
és a gyalogsági harcjárművek még egy ideig a szárazföl
di erők fontos részei maradnak, hanem azt is, hogy meg
felelő időben és helyesen alkalmazva beépített, városi te
rületen is lehet sikereket elérni velük. Ez utóbbira példa a
2003. április 5-i „Mennykő túra”.1

Bagdad alatt

2003-ban az iraki hadjárat során az amerikai csapatok a 
sajtó vészjósló hírei ellenére rendkívül gyorsan nyomul
tak előre. Az Iraki Szabadság Hadművelet 2003. március 
19-én kezdődött. A hónap végére az amerikai erők már 
Bagdad közelébe értek, s megkezdték előkészületeiket a 
főváros bevételére. Azért, hogy a két támadó amerikai 
hadtest egyszerre tudjon csapást mérni Bagdadra, az

Eufrátesz és Tigris folyók között előrenyomuló I. tenge
részgyalogos expedíciós erő (MEF) támadását március
27-én leállították, hogy bevárja az V. hadtest 3. gyalogos 
hadosztályát, mely az Eufrátesz jobb partján haladt a fő
város felé. Az amerikai erők rövid hadműveleti szünet 
után újították fel támadásukat, s míg az I. MEF délkeleti 
irányból közeledett a főváros felé, addig a 3. gyalogos 
hadosztály a kerbalai átjárón keresztül nyomult Bagdad 
délnyugati térségébe. E támadás során az amerikaiak az 
iraki erők maradványait is felőrölték (köztük a Köztársa
sági Gárda hadosztályait), miközben Bagdad határához 
értek.

Az amerikai vezérkar feltételezte, hogy Bagdad hatá
sos védelmét az iraki rezsim már nem képes megszer
vezni. A város védőinek létszámát a Köztársasági Gárda 
két dandárára és kb. 15 000 fedajin harcosra becsülték.2

Az általános helyzet megerősítette Buford Blount ve
zérőrnagyot, a 3. gyalogos hadosztály parancsnokát ab
ban az elképzelésében, hogy fokozza az iraki erőkre ne
hezedő amerikai nyomást. Ugyanakkor meg akarta tudni, 
hogy milyen jellegű Bagdad védelme, s mire számíthat
nak majd a város ostroma során. Ezért, miután az ameri
kai erők április 4-én elfoglalták a LIONS (Bagdad délnyu
gat, Bagdadi Nemzetközi Repülőtér) és SAINTS (Bagdad 
dél) nevű célterületeket, az V. hadtest parancsnokának, 
William Wallace tábornoknak a jóváhagyásával Blount 
parancsot adott egy páncélos harcfelderítő akció végre
hajtására.
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Blount vezérőrnagy a küldetésre a 2. dandár harccso
portot (BCT) jelölte ki. David Perkins ezredes, a dandár 
parancsnoka pedig csapataiból Erick „Rick” Schwartz al
ezredest és egységét, a 64. páncélos ezred 1. zászlóal
jának harccsoportját (TF 1-64 AR „Rogue") bízta meg a 
feladat végrehajtásával.

A harccsoport közel 100 lánctalpas és több kerekes 
harcjárműből állt. Jól kiképzett, gyakorlott legénységgel 
rendelkezett, akik a hadszíntéren töltött hat hónap alatt jól 
összeszoktak, s a hadjárat két hetében jelentős harci ta
pasztalatokra is szert tettek. Többek között két hasonló, 
bár lényegesen kisebb páncélos felderítő akciót is végre
hajtottak Bagdadtól délre az 1-es és a 8-as főút mentén.

A terv -  Páncélosok! Csak páncélosok!

A TF 1-64 AR „Rouge” feladata az volt, hogy a 8-as főút 
mentén behatoljon Bagdadba, vegye fel a harci érintke
zést az ellenséggel, s fedje fel elhelyezkedését, erejét. A 
harccsoportnak a 8-as főút mentén Bagdad központjáig 
kellett előretörnie, majd délnyugati irányba fordulva to
vábbnyomulni a Bagdadi Nemzetközi Repülőtér (koráb
ban Szaddam Husszein repülőtér) felé, és az 1. BCT arc
vonalán keresztül visszatérnie saját csapataihoz. A távol
ság, amit ellenséges területen kellett megtenni, csupán 
mintegy 20 km volt (ez a hadjárat alatt viszonylag kis tá
volságnak számított). De ez most szinte végig beépített, 
városi területen vezetett keresztül, ráadásul át kellett ha
ladniuk több felüljáró alatt is, ami különösen veszélyessé 
tette a feladatot.

Schwartz alezredes a küldetést gyors rajtaütésként 
képzelte el, mely megmutatja az amerikai erők harctéri 
lehetőségeit, és felméri az iraki erőket. A feladatot ele
mezve úgy döntött, hogy a páncélzat hiánya miatt az ösz- 
szes kerekes támogató- és harcjárművét hátrahagyja. így 
a harccsoport néhány száz katonából állt a különböző 
harcjárművek, köztük M-113-asok fedélzetén, s fő erejét 
a 29 Abrams harckocsi és a 14 Bradley alkotta.

Az eddigi sikerek ellenére senki nem hitte, hogy a bag
dadi „portya” könnyű lesz. Dave Hibner százados, a 10. 
műszakiak D századának parancsnoka és a harccsoport 
más tisztjei is igencsak meglepődtek, amikor megtudták, 
hogy mi lesz a feladatuk. Néhány katonát pedig kifejezet
ten sokkolt, hogy egységüknek teljesen egyedül kell be
törnie Bagdadba.

Perkins ezredes úgy döntött, maga is részt vesz az ak
cióban, a helyszínen látja el parancsnoki feladatait, s biz
tosítja a támogató műveleteket. Ugyanakkor a kockáza
tok mellett -  ami az ezredes esetleges veszteség listára 
kerüléséből adódhatott - ,  ez lehetővé tette, hogy 
Schwartz alezredes minden figyelmét a harccsoport ve
zetésére, és a tűzharc irányítására koncentrálja.

A harccsoportot a 64. páncélosezred 1. zászlóaljának 
A százada (A/1-64 AR), a „Wild Bunch” vezette. A „Wild 
Bunch”-ot követte a zászlóalj C százada, a „Rock”, s a 
harccsoport hátát a 15. gyalogezredtől a 3. zászlóalj C 
százada (C/3-15 IN), a „Cobra” biztosította.

A „Wild Bunch”-hoz osztották be támogatásul a 10. mű
szaki zászlóalj D századának első szakaszát is. Dave 
Hibner századosnak, a D század parancsnokának vá
lasztása valószínűleg azért esett a műszaki század e 
szakaszára, mert ahogy Eric Canaday hadnagy mondta, 
ez a szakasz három lánctalpas harcjárműből állt. S ez vá
ratlan előnyöket jelentett a hadjárat során.

Ugyanis mivel a negyedik járművüket technikai hiba 
miatt elvesztették, a szakasz teljes állományát és fegy
verzetét a megmaradt három M-113-asra pakolták fel, s

ez még 4 vagy 5 lövész támogatását jelentette az M-2- 
es 12,7 mm-es géppuska és az Mk-19-es (40 mm-es) 
gránátvető mellé. Ezenfelül az egység más szakaszoktól 
kapott még különböző automata fegyvereket, köztük 240- 
es (7,62 mm-es) géppuskákat is, aminek köszönhetően 
igen jelentős tűzerővel rendelkeztek. Dave Hibner száza
dos, már Najafnál (a 3. hadosztály egységei március
25-28. között harcoltak a város körzetében) felfedezte, 
hogy a többletfegyverzet, s főleg a 240-esek és az M-2- 
es géppuskák rendkívül nagy tűzerőt biztosítanak egysé
gének, s ami még fontosabb volt, a városi harc során tűz 
alatt tudták tartani az épületek 2. és 3. emeletét is, amire 
a Abramsok és Bradleyk nem voltak képesek. Ráadásul 
harcjárműveik egyszerre akár hat célpontot is le tudtak 
fogni, amiben szintén jobbak voltak az Abramsoknál, 
Bradleyknél.

A „Mennykő túra”

Némi bizonytalanság után a harccsoport április 5-én reg
gel hat órára felfejlődött, hogy végrehajtsa a bagdadi 
„portyát” . Reggel 6.30-kor lépcsőzetes oszlopban lépték 
át az indulási vonalat, s néhány perccel később szórvá
nyos kézifegyver- és RPG-tűz fogadta őket. Hamarosan 
a paramilitáris erőkkel és a Különleges Köztársasági Gár
da barettet viselő katonáival csaptak össze. Az amerikai 
közönség szinte élőben láthatta az eseményeket Greg 
Kelly, a FOX News riporterének jóvoltából, aki a dandár
parancsnok M—113-asának fedélzetén együtt „utazott” a 
csapatokkal.

A küzdelem időnként valóságos közelharc jelleget öl
tött. Perkins ezredes M-113-asának parancsnoka és 
John íves százados felváltva tüzeltek az M-2-es géppus
kával és az M-16-ossal. íves éppen újratöltötte az M-2- 
est, amikor megfordult és meglátott egy iraki védőt, aki 
néhány méterrel távolabb tüzelésre emelte AK-47-esét. 
Gondolkodás nélkül hozzávágta az üres lőszeres re
keszt, olyan erővel, hogy az irakit ledöntötte a lábáról. 
Perkins ezredes pedig megragadta 9 mm-es pisztolyát, 
és lelőtte az irakit.

Az iraki tájékoztatási miniszter, Muhammad Szaid al- 
Szahhaf, tagadta, hogy az amerikai csapatok elérték a fő
várost, sőt, azt állította, hogy visszaszorították az ellen
séget.3 Kijelentései azonban az amerikai csapatok helyett 
a védők soraiban okoztak zavart, mivel az iraki katonai és 
polgári kommunikációs csatornák szétrombolása után az 
iraki erők már csak a külföldi adókban elhangzott infor
mációkra, s kósza szóbeli hírekre hagyatkozhattak. így 
amikor az amerikaiak megjelentek Bagdadban, eleinte pi
henő, felkészületlen iraki harcosokkal találták szemben 
magukat.

Bár a támadás meglepte Bagdad védőit, amint a 
„Rouge” közeledett a városközpont felé, a harc intenzitá
sa megerősödött. Nehezítette a harccsoport feladatát, 
hogy az iraki civilek nem tudtak az amerikaiak érkezésé
ről, s a város azon utcáit is használni szerették volna, 
amelyeken az amerikaiak haladtak. így gyakran egyszer
re voltak jelen az utakon az amerikai páncélosok, kocsi
jukat vezető iraki civilek, s az iraki harcosok. Az amerika
iak, ha lehetőségük volt rá, néhány figyelmeztető lövést 
adtak le a közeledő gépkocsikra, mire vezetőik rendsze
rint észbe kaptak. Az iraki erők azonban általában pajzs
ként használták a civileket, s a harc hevében egyébként 
is nehéz volt megállapítani, hogy az adott gépkocsiban 
civilek ülnek vagy iraki harcosok, netán öngyilkos me
rénylők. így a küzdelemnek elkerülhetetlenül voltak civil 
áldozatai is.
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Maverick által ütött lyukak ' - ^
1. ábra: A kiégett C-12-es -  a harckocsit a légierő utóbb 
megsemmisítette

5. ábra: Az irakiak kedvelték a különböző könnyű 
gépkocsikat, de alkalmazásuk nem sok sikerrel járt
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14-15. ábra: Az OIF alatt, nyílt terepen az irakiak nem 
voltak képesek feltartóztatni az amerikai páncélososokat, s 
a városokban is csupán lassítani tudták előrenyomulásukat
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Körülbelül 20 perccel a hadművelet megkezdése után 
az amerikaiak már kemény harcot vívtak az iraki erőkkel. 
Hat kilométer megtétele után Diaz őrmester Abramsának 
(C-12) jobb hátulját, a motortérnél egy RPG-7-es vagy 
más hátrasiklás nélküli lövedék találta el, s a harckocsi ki
gyulladt. A harckocsi parancsnoka, személyzete, s a segít
ségükre siető katonák megpróbálták eloltani a tüzet abban 
a reményben, hogy meg tudják menteni az Abramsot.

Schwartz alezredes szerint ekkor a „Cobra”-t erősen 
támadták, és az egész harccsoport sebezhető volt egy 
közeli felüljáróról. Az alezredesnek két lehetősége volt: 
sorsára hagyja a találatot kapott harckocsit és továbbha
lad, vagy védelmi pozíciót vesz fel, s biztosító fedezetet 
ad a „Cobra”-nak, hogy lehetőségük legyen a harckocsi 
megmentésére. Ebben az esetben viszont esélyt ad az 
irakiaknak, hogy csapatokat küldjenek a város fenyege
tett részébe, s megszervezzék a további védelmet. Jól 
mutatja az amerikai erők lehetőségeit, s magabiztossá
gát, hogy Schwartz a kockázatok ellenére az utóbbit vá
lasztotta, s a harccsoport megállt.

Mialatt az amerikai páncélosok egy helyben vesztegeltek, 
s a katonák megpróbálták megmenteni a harckocsit, a már 
harcoló irakiak megsegítésére újabb erők érkeztek a hely
színre. Az iraki irreguláris erők buszokon, teherautókon, sze
mélygépkocsikon jöttek, s minden különösebb szervezett
ség vagy harcrend kialakítása nélkül vették fel a küzdelmet 
az amerikaiakkal (ez egyébként az egész hadjárat alatt jel
lemző volt rájuk). A„Cobra” parancsnoka szerint hamarosan 
mintegy 250 iraki támadta őket. Bár az irakiak megrohamoz
ták az égő harckocsit, s az Abrams megmentésért küzdő ka
tonák könnyű célpontot jelentettek, mégis úgy tűnt, el lehet 
oltani a tüzet, s megmenteni a harckocsit. A személyzetnek 
sikerült vontatórudat is akasztania a C-12-esre, ám ekkor a 
tűz újra fellángolt. Végül 20 perces küzdelem után sorsára 
hagyták a harckocsit. Diaz és katonái kúszva hagyták el az 
Abramsot. Miközben megpróbáltak beszállni az egyik 
M-113-asba, az irakiaknak sikerült a legénység két tagját 
megsebesíteniük. A „Rogue” ezután folytatta útját.

Bár a tűz oltása közben a C-12-es két tagján kívül sen
ki nem sebesült meg, az első óra végére a „portya” kez
dett vesszőfutássá válni. Miközben az oszlop lassan ha
ladt előre, s a különböző irányból megjelenő ellenséges 
erőkkel küzdött, a harccsoportot újabb veszteség érte. Az 
irakiaknak sikerült eltalálniuk Steven Booker törzsőrmes
tert, a „Wild Bunch” egyik harckocsiparancsnokát. Booker 
éppen M-4-es karabélyával lőtte parancsnoki kupolájá
ból az iraki gyalogságot és a fedajinokat, amikor a halá
los találat érte. Ezzel majdnem egy időben RPG-vel kilőt
ték a „Wild Bunch” egyik Bradleyjét is. A robbanás meg
bénította a járművet, és vezetőjét kivetette üléséből. A 
század megállt. Miközben egy harckocsiszakasz fedeze
tet nyújtott, a Bradleyt előkészítették vontatásra. Evaku
álták Bookert és a Bradley sebesült vezetőjét, majd a 
század folytatta útját. A krízis elmúlt.

Hazatérés

Amint a „Rogue” közeledett a repülőtérhez, az irakiak 
még egyszer megpróbálták útját állni. Néhány beton épí
tőelemből egy kb. egy méter magas és 60 cm széles gá
tat képeztek keresztbe az úton, s a barikádot tűzzel fe
dezték. Az amerikai harccsoportot vezető harckocsi sza
kaszparancsnoka azonban 70 tonnás Abramsát faltörő 
kosként használva „ledöngölte” a barikádot, s akkora rést 
nyitott a „műszaki” gáton, hogy az oszlop többi járműve is 
biztonsággal átkelhessen rajta.

Miután a harccsoport leküzdötte az utolsó akadályt, fel

vette az érintkezést a nemzetközi repülőteret tartó ameri
kai csapatokkal. A vizuális azonosítás után rádió-össze
köttetést létesített a szemben elhelyezkedő amerikai kö
telékkel, majd megkezdte az áthaladást saját vonalaikon.

Az eredmény

A harccsoport a feladat teljesítése után az időt pihenés
sel és a készletek pótlásával töltötte. Evakuálták a sebe
sülteket, kijavították a harcjárművekben esett károkat, ki
takarították a járműveket, kisöpörték a töltényhüvelyeket, 
kipakolták az üres lőszeres rekeszeket. Volt olyan harc
jármű, amelyikben a lőszerhüvelyek bokáig értek. Ezután 
az egység visszatért korábbi, a város déli részén elfoglalt 
állásaiba. Másnap reggel az „A” század megemlékezést 
tartott az elesett Booker törzsőrmester tiszteletére.

Az április 5-i páncélos harcfelderítő vállalkozás meghoz
ta a várt eredményt, s közvetlenül járult hozzá Bagdad el
foglalásához és az iraki rezsim bukásához. A kb. két óra 
húsz perces „túra” eredményeként az amerikai vezetés 
megbizonyosodott róla, hogy bár a védők egy részének 
morálja még jó (elsősorban az irreguláris erőké), nem ren
delkeznek a főváros sikeres védelméhez szükséges isme
retekkel, fegyverekkel. Ezért az amerikaiak úgy döntöttek, 
hogy az április 5-i akció tapasztalatait felhasználva április 7- 
én újabb, most már dandárerővel végrehajtott rajtaütést in
dítanak Bagdad központjába, s ha lehetőség nyílik rá, ezt 
továbbfejlesztve elfoglalják a fővárost (ez utóbbi támadás 
eredményeként esett el végül Bagdad).

Az április 5-i rajtaütés során az amerikai harccsoport egy 
katonája vesztette életét, öt megsebesült, s egy harckocsi 
semmisült meg. Elpusztították azonban az ellenség több 
mint 50 különböző járművét, 25 ágyúját és legalább 300 
harcosát. Erick Schwartz alezredes az akció után, még a 
repülőtéren a következőképpen írta le saját s katonái érzé
seit: „.. .Nagyon különös hangulat volt. Szörnyű volt a vesz
teség érzése, ugyanakkor nagyszerű volt a küldetés sikeré
nek érzése. Mindenki a járműveket nézte és csodálkoztak, 
hogyan voltunk képesek túlélni. A Bradleyket több RPG- 
találat érte, s mégis mozgásképesek maradtak... Nem hi
szem, hogy bárkinek közülünk száraz maradt a szeme.”4

Jegyzetek

1. Az elnevezés az amerikai csapatoktól származott, még 
a vietnami időkből, amikor az utánpótlási vonalak biztosí
tására indítottak hasonló támadásokat. On Point: www.- 
globalsecurity.org
2. John Keegan: Az iraki háború. Európa Könyvkiadó, Bp. 
2004, 298. old.
3. Uo. 298. old.
4. On Point: www.globalsecurity.org
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Észak és Dél találkozása Panmindzsomnál

A déli határövezetben

Egy észak-koreai látogatás kétségkívül legizgalma
sabb epizódja a panmindzsomi demilitarizált zóna 
megtekintése.

A Phenjan-Panmindzsom (Panmunjom) autópálya az 
Újraegyesítés Autópálya nevet viseli, kb. 170 km hosszú, 
1989-ben épült, a XIII. Világifjúsági Találkozó alkalmára. 
Több szakaszon a sorba rakott kőelemekből álló támfalak 
egyik alsó sorának minden tagja a találkozó jelvényét 
hordja, kár, hogy ez csak igen nehezen vehető észre. Ez 
a pálya többnyire jól összeillesztett lapokból áll, a festés 
majdnem teljesen eltűnt az úttestről. A középső elválasz
tó sáv bokrai hatalmasra nőttek, noha ezen az úton is 
dolgoznak pályamunkások. Több alagúton is átmegyünk, 
ahol csak a hosszukat jelző táblák olvashatóak a bejá
ratoknál. A leghosszabb alagút is csak 800-900 méteres, 
szerencsére nagyobb terepakadályt nem kellett leküzde
niük az építőknek. Mint az ország autópályáit általában, 
ezt is a hadsereg építette.

Több helyen tankcsapdák szegélyezik az utat: két olda
lán egymással pontosan szemben három-három magas 
oszlop sorakozik, 3-5 méterenként építve. Az egy oldalon 
álló oszlopokat összekötő alapzaton vésett feliratok látha
tóak. Az oszlopok tövének felrobbantásával az autópálya 
jó időre lezárható, egy-egy csomóponton mindjárt három
három akadállyal. Messziről úgy tűnik, mintha egy, a pálya 
felett átvezető, de félbehagyott híd pillérei lennének.

Az autópálya egyenesen a demilitarizált zóna bejáratá
nál levő parkolóba vezet. Egy szuvenírbolt és egy kis ét
terem mellett egy szobában terepasztalt állítottak fel, át
tekintést nyújtva a környező tájról. A zóna a demarkációs 
vonal mentén két-két kilométer szélességben helyezke
dik el. A belépésnél mindenkit -  helyi kísérői által -  re
gisztrálnak, majd kettes sorokba állítanak. Először a jár
művek lépnek be az övezetbe, mintegy húsz-harminc 
méternyire, majd egy másik kapun utasaik is követhetik 
őket. Egy-egy tiszt kíséri a demilitarizált övezetbe been
gedett valamennyi járművet.

Az övezet bejáratánál az autópályán látotthoz hasonló, 
egyszerű, de ötletes útakadályt találunk. Az út két oldalán 
kettesével egymással szemben öt-hat, mintegy két méter 
élű kőkockát állítottak fel, amelyekre egy-egy kőékkel 
aláékelt újabb, hasonló méretű kocka kerül. Minimális 
erőfeszítéssel az útra varázsolható tehát tucatnyi nagy 
kőtömb, amelyek azt többszörösen is teljes szélességé
ben eltorlaszolják. A kőékek szerencsére jól bírják a meg
terhelést.

A fegyverszüneti tárgyalások helyszínéül szolgáló és a 
fegyverszünet aláírására épített további barakképület az 
északi övezetben fekszik, a bejárattól egy kilométernyire. 
A turistaútvonal érinti a két egyszintes, egyszerűen be
rendezett barakképületet övező kis parkosított udvart. Az 
aláírásra szolgáló barakk a hangsúlyosabb látnivaló, itt 
az oldaltermekben képkiállítás tekinthető meg. A jókora

fő helyiség teljesen üres, csak a közepén helyeztek el két 
asztalt, a tárgyalófelek asztali zászlóival. Az észak-kore
ai felet egy új állapotú zászló képviseli, míg az ENSZ 
zászlója az eredeti példány lehet, megfakulva, agyon
mosva árválkodik rúdján.

A jelenlegi demarkációs vonalon a felek hét egyforma, 
kisméretű, kb. négyszer nyolcméteres barakkot építettek, 
a demarkációs vonal mindegyiket pontosan keresztben 
kettévágja. A mai napig ezekben az épületekben folynak 
a felek között az operatív kérdéseket érintő tárgyalások. 
Az épületek között a demarkációs vonalat egy 40 cm szé
les és 7 cm magas betonszegély jelzi.

A barakkokat kb. négyszáz méteres sugárban övező 
rész képezi a Közös Biztonsági Területet (Joint Security 
Area). Míg a demilitarizált zóna legnagyobb részén föld
művelés folyik, addig a biztonsági területen teljes csend 
honol, az ott folyó patak medrét sem gondozzák. A moz
dulatlanságban is érzékeljük, hogy itt a két fél farkassze
met néz egymással. A Közös Biztonsági Területet mind
két fél eleinte közösen ellenőrizte. 1976. augusztus 18-án 
robbant ki az ún. fejszeincidens (Axe Incident), amikor is 
amerikai katonák az északiakkal való egyeztetés nélkül 
fogtak neki egy fa kivágásának, amely egyik posztjukat 
részben takarásban tartotta. Az északiak provokációnak 
tartották az akciót, és haladéktalanul fejszékkel, botokkal 
támadtak a favágó osztagra, két tisztet megölve, további 
tíz katonát pedig megsebesítve. A mindkét oldali mozgó
sítást eredményező válságot ugyan napok alatt lecsen
desítették a felek, azonban a Közös Biztonsági Terület el
lenőrzését is felosztották egymás között.

A hét barakk között nincs kerítés, csak a földre festett 
vonal mutatja a határt. Mindkét fél őrszemei a saját térfe
lükön a vonalig mehetnek el az épületeken kívül, itt azon
ban nem hogy kezet fogni, de beszélgetni sem szokás. A 
barakkok közül a középsőbe van bejárás. A felek felvált
va engedik be turistacsoportjaikat a terembe, saját kato
náik belső biztosítása mellett. A déli oldalon nem láttunk 
várakozó látogatókat. A barakkok előterében nem volt 
szabad fényképezni.

A terem közepén húzódik a híres, mikrofonnal ellátott 
tárgyalóasztal, ahol a mikrofon drótja mutatja a terem fe
lezővonalát, tehát a határt. A mi csoportunkkal együtt kö
rülbelül száz, leginkább népi kínai turista érkezett, liba
sorban jártuk körbe a megnyitott termet. Jogilag néhány 
lépést tehettünk tehát Dél-Koreában is, miközben az ab
lakon kívülről már a déli őrszemek nézték a sétánkat. 
Fényképezni ugyan szabad a teremben (sőt, a teremből 
kifelé az eléggé barátságtalanul fürkésző, napszemüve
ges déli őröket is), de az északi katonák saját magukat 
már nem akarják fényképen tudni.

A barakkok mögött mindkét oldalon reprezentatív, két- 
három szintes épületeket emeltek a szembenálló felek, 
ahol méltóképp tudják fogadni a látogatóikat. Az épület 
neve Panmin Pavilon, teraszáról már szabadon megörö
kíthettük a barakkokat és őreiket. A Panmin Pavilon mö-

2005/6 HADITECHNIKA 33



2. ábra: A Panm in Pavilon teraszáról készü lt látkép, szem ben  
a dé lie k  pav ilon ja

5. áb ra : A fegyverszünet a lá írásának term e

götti kis park különleges emlékkövet őriz, melyen Kim Ir 
Szén elnök halála napján, 1994. július 7-én írott aláírása 
látható.

A tájat messziről uralják a felek által emelt óriási, száz- 
nyolcvan méteres zászlórudak. A rudak és a zászlók mé
reteit az északiak folyamatos kezdeményezésével egy
mást követve növelték, míg a mai, valóban túlméretezett 
formák létre nem jöttek. Mindkét fél lakosai tiszta időben
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kb. 10-15 kilométeres övezetben is láthatják a másik ál
lam zászlaját.

Érdekes érzés egy lezáratlan háború papíron ma is élő 
frontvonalán tartózkodni akkor is, ha tudjuk, hogy az eltelt 
évtizedek alatt csak néhányszor történt itt említésre méltó 
eset, incidens. Tény, hogy ma is az északi hadsereg mint
egy fele, egymillió harcos van felsorakoztatva a határ men
tén, állandó készültségben. A határ kétszáz kilométernél is 
hosszabb vonalán több méter magas betonfal húzódik vé
gig. Északi adatok szerint a fal teljes hossza 240 km. Ma
gassága 5-8 méter, szélessége alapjainál 10-19 méter, a 
felső peremnél 3-7 méter. 800 000 tonna cementet és 
200 000 tonna acélt, továbbá 3 500 000 köbméter sódert és 
homokot használtak fel építéséhez. Érdekesség, hogy az 
északi kiadványokban a fal kizárólag fekete-fehér, rossz mi
nőségű fényképeken jelenik meg, talán így is hangsúlyozan
dó az építmény komor rendeltetését. Déli adatok szerint a fal 
az északiak műve, északi állítás szerint viszont a délieké.

A két szemben álló fél és a mögöttük álló nagyhatal
mak egybevágó érdekei eredményezték az észak-déli 
választóvonal reprezentatív pontjának létrejöttét és az in
cidensek ellenére való fennállását. A látogató számára 
Panmindzsom különös keveréke a turistanevezetesség
nek és a működő katonai objektumnak.

Noha Panmindzsom meglátogatása az északi oldalról 
első pillantásra nehezen kivitelezhető ötletnek tűnik, 
mégis van erre mód. A nyári szezonban rendszeresen fo
gadnak turistákat, az országban több utazási iroda is mű
ködik. A vízumügyintézéssel együtt azonban legalább két 
hónapos előkészülettel kell számolni. Emellett világszer
te több, az interneten megkereshető utazási iroda foglal
kozik ezekkel az utakkal, az Észak-Koreában összeállí
tott programok viszonteladóiként.
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Ulan -  az Osztrák Szövetségi Hadsereg új lövészpáncélosa

A Bundesheer haditechnikai felszerelésének korszerűsí
tése már régen esedékes, a szükségessége szakmai kö
rökben vitathatatlan. Probléma eddig is csak a szűkös 
pénzügyi források miatt adódott, csupán a legnyomasz
tóbb hiányok csökkentésére volt lehetőség. Miután az 
utóbbi években, évtizedekben a harckocsiknál, lövész
páncélosoknál csak némi vásárlások történtek, ami főleg 
a felszerelések pótlására irányult, most végre sor kerül
hetett az elöregedett Sauer lövészpáncélos le
cserélésére.

A fejlesztés

Jóllehet az osztrák katonai szaksajtó már többször hírt 
adott a témára vonatkozó különböző fejlesztésekről, azok 
szakaszairól, az alábbiakban az Osztrák Szövetségi 
Haderő legújabb lövészpáncélosának teljes fejlesztési fo
lyamatáról szeretnénk rövid, de átfogó képet adni, neve
zetesen az Ulan megszületéséről. Az osztrák Steyr— 
Daimler Puch Rt. 1982 óta foglalkozik egy új lövészpán
célos fejlesztésével. Felvették a kapcsolatot Görögor
szág, Norvégia és Svájc fegyveres erőivel is, hogy egy 
ilyen típusú jármű követelményrendszerét kidolgozzák. A 
végső lökést 1985-ben a Bundesheer által egy harcásza
ti lövészpáncélos (KSPz 90) számára meghatározott ka
tonai követelményrendszer adta.

Két dolog azonban hamarosan világossá vált. Osztrák 
megrendelés belátható időn belül nem várható, és a fej
lesztési költségek meghaladják a cég anyagi lehetősége

it. A következmény a spanyol Empresa National Santa 
Barbara céggel kötött együttműködési szerződés aláírá
sa volt, melynek értelmében a további fejlesztést 
ASCOD1 bejegyzéssel már közösen folytatják.

Ezt követte az első prototípus megépítése: a páncél
test spanyol volt, a tornyot Ausztriában építették a Pan
dúrnál alkalmazott torony továbbfejlesztett változataként. 
Az első példányt 1991-ben Sevillában mutatták be.

Az egyes építőcsoportokra vonatkozó technikai adatok 
táblázatban találhatók. A táblázat azt is mutatja, hogyan 
változtak a technikai, műszaki jellemzők az együttműkö
dő államok előírásainak, igényeinek megfelelően. A kö
vetkezmény az lett, mint általában valamennyi páncélos 
fejlesztésénél, hogy az eredeti tömeg 18,8 t-ról 25,2, illet
ve 29 tonnára változott.

Érdekes volt az Ulan további története, mindenekelőtt 
az első prototípus Norvégiában történt kipróbálása 
1993-94-ben. Norvégia, nem utolsósorban politikai kap
csolatai alapján, végül is egy svéd változat mellett dön
tött. Ennek eredménye befolyásolta az osztrák-spanyol 
fejlesztést, és ez alapján épült meg az ASCOD néven is
mertté vált változat.

Az osztrák-spanyol közös fejlesztés, az ASCOD aztán 
a végső szakaszban a nemzeti sajátosságoknak és igé
nyeknek megfelelően kettévált. A spanyoloknál az alig 
változtatott Pizzaro, az osztrákoknál a jelentősen tovább
fejlesztett Ulan fantázianéven készültek el a végtermé
kek, és megkezdődött a sorozatgyártás.

Az Ausztriában és Spanyolországban történt próbák 
után Spanyolország 1994-ben újabb 4 db-os 0 szériát
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rendelt további próbák céljára. Ennek eredményei és mó
dosításai után 1996-ban 144 járműre adott megrendelést 
Pizzára típusnévjelöléssel. A jelenlegi program 463 db 
járművet tartalmaz 2010-ig történő szállítási határidővel. 
A spanyol fegyveres erők szükséglete összesen 900 db, 
különböző változatokban.

Ausztriában ez a folyamat a pénzügyi eszközök hiánya 
miatt 1999 májusáig tartott, ezt 112 db-ra kötött szerző
dés követte a most már Ulannak jelölt járműre. Az első 4 
db-ot 2001 áprilisában adták át a Bundesheernek típus
próbára. 2002. májusban 28 db-ot, 2003-ban 36 db-ot, a 
fennmaradó mennyiséget 2004-ben tervezték átadni.

Eltérően az első prototípustól az Ulant, a különböző egy
beépített elemeken kívül, most már teljes egészében 
Ausztriában gyártják. A páncélzat egyes síkjainak (elemei
nek) kialakítása CNC2 lézervágó géppel történik. A készre 
szabott páncéltestet aztán Liezenben egy fúróüzemben 
mechanikusan kidolgozzák. A végszerelés Bécsben folyik.

Az Ulan műszaki leírása

Páncéltest

Már a korábbi típusok (KSPz 90, ASCOD) kitűntek kiváló 
kialakításukkal, mindenekelőtt ami a jármű elejét (szü- 
gyét) illeti. Lehetőség van a jármű elejének és a torony 
frontjának kiegészítő páncélozására. Ezt a kiegészítő 
páncélzatot a Bundesheer az Ulanhoz megrendelte. Ez 
biztonságot jelent egy 30 mm-es lövedék 1000 m-ről tör
ténő homlokbecsapódásánál ± 15° eltérésnél. A páncél
test többi része 14,5 mm-es lövedék és gránátszilánkok 
ellen véd 500 m-ről. Kiegészítő védelemként még védő
bélést is alkalmaznak (műanyag szőnyeget a személyzet 
védelmére a másodlagos találati hatások, pl. a páncéltes
tet már átütő lövedékrészek ellen). Harckocsiaknák hatá
sai ellen a katonák (8 fő) ülőhelyét az oldalakhoz füg
gesztve rögzítették. A kezelőszemélyzet 3 fő, elöl balra a 
hajtómű mellett van a vezető, a toronylövész és a pa
rancsnok a toronyban kapott helyet.

A páncéltest tetején három búvónyílás van, a hátsó ré
szen pedig egy nagy deszantajtónyílás biztosítja a pán
célgránátos katonák gyors be- és kijutását.

Hajtómű

A motort a jármű jobb első részén könnyen karbantartható 
módon helyezték el: egy hidraulikusan elmozdítható motor- 
házfedél könnyíti a motor javítását, illetve a motorcserét.

A KSPz 90-hez viszonyítva a legnagyobb különbség a

2. ábra: Ulan nézeti rajza

motornál van. A KSPz 90-nél egy Steyr WD 618.79 hat
hengeres soros dízelmotort alkalmaztak közvetlen be
fecskendezéssel, a töltő- és hűtőberendezéssel egy 
blokkba építve. Teljesítménye 330 kW, maximális forga- 
tónyomatéka 1600 Nm. A teljesítmény/tömeg arányvi
szony 17,6 kW/t. Az ASCOD motor teljesítménye már 
441 kW és a forgatónyomaték 2200 Nm 17,5 kW/t-га. Az 
Ulannál már MTU 8V-199-TE-20 motort alkalmaztak. 
Teljesítménye 530 kW és a szállított forgatónyomaték 
2700 Nm. Ezzel a teljesítmény és tengelynyomás viszony 
nem kevesebb mint 18,08 kW/t.

Viszonylag kicsi a különbség a hajtóműnél, amely a 
motortól elválasztva veszi át annak teljesítményét. A 
KSPz 90-nél a Renk cég által szállított HSWL 106 modell 
az Ulannál HSWL 106 C3-ra változott. Mindkét változat 
teljesen automatikus, hidromechanikus, kombinált sebes
ségváltóval, irány váltóval, kormányszerkezettel, nyoma
tékváltóval, áthidaló kuplunggal, kétkörös integrált, kés- 
leltetővel ellátott (retarder) fékrendszerrel rendelkezik. A 
sebességváltó előre hat, hátra négy sebességfokozatú. 
Az Ulan hidrosztatikus fedett kormányművel kormányoz
ható.

Futómű

Ezen a téren a fejlesztés folyamatában viszonylag nagy 
volt a fejlődés: az első két prototípus öt futógörgővel, há
rom támasztógörgővel, majd hat futógörgővel rendelke
zett. A harmadik típust immár hét futógörgővel és három 
támasztógörgővel látták el. Ezáltal a viszonylag nagy jár
műtömeg jobb nyomáseloszlással hat a talajra.

A futógörgők torziós tengellyel ellátott lengőkaron 
nyugszanak. Változtatások történtek a lengéscsillapítá
son is. A KSPz 90 még dugattyús lengéscsillapítású volt 
az 1. és az 5. futógörgőre tervezve, ez az Ulannál már ro
tációs lengéscsillapítással hat az 1. és 6. görgőre. Ezek 
250 mm-es rugóutat tesznek lehetővé a végütközővel
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5. áb ra : A z  U lan b e lső  tere a há tsó  a jtó bó l nézve. Jó l 
lá tha tók  a sz ilánkvé dő  szőnyegek és az  o lda lakra  
függeszte tt ü lőhe lyek

6. áb ra : A z  Ulan, a B undesheer ú j lövészpáncé losa

kapcsolatban, így az Ulan kitűnő terepjáró képességgel 
rendelkezik.

A lánctalpon is történtek változtatások: eredetileg a 
224A1 Diehl-láncot alkalmazták (szélessége 380 mm, 
egy láncszem 145,5 mm), ez 69 kPa közepes talajnyo
mást eredményezett. Az Ulannál a 129C3 Diehl-láncot al
kalmazzák, szélessége 500 mm, egy lánctag 152,4 mm. 
Mindez az előbbivel szinte azonos 71 kPa talajnyomást 
eredményez. Mindkét lánctípus gumiba ágyazott lánc- 
csapszeggel végtelenített, tagonként két cserélhető 
gumipámázattal. Amíg az előző láncnál a fogak az elöl 
elhelyezett hajtókerék fogazatába akadtak, ez az Ulannál

az egyes lánctagoknál a hajtókerék fogazatában közvet
lenebb kapcsolatot biztosít. Emiatt a kopás sokkal kisebb 
az egyidejűleg csökkentett lánctömeg esetében.
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A láncfeszítő kerekét a láncfeszítő berendezéssel a far
ban helyezték el. Az Ulan itt is különlegességgel rendel
kezik: a vezető menet alatt a láncot hidraulikusan feszít
heti és lazíthatja. Ezáltal a különböző nehézségi fokoza
tú terepszakaszokon biztonságosabban közlekedhet, 
anélkül, hogy a páncélos elakadna vagy levetné a láncát.

Elektromos berendezés

A fedélzeti elektromos hálózat 24 V-os egyenárammal 
működik. Négy darab egyenként 400 amperórás akku
mulátor biztosítja a torony ellátását, és további négy a 
páncéltest elektromos berendezését. Különösen hideg 
időjárás esetén a nyolc akkumulátor sorba köthető. A kü
lönböző berendezéseket egy háromfázisú áramfejlesztő 
látja el árammal, amely 28 voltot és 240 ampert biztosít.

Elektronikus berendezések

A páncéltestbe egy CAN-BUS rendszerű ellenőrző háló
zatot építettek be, amely felügyeli és részben vezérli a 
páncéltest berendezéseit. A jelentkező hibákat a vezető
nek megjeleníti.

Irányzó és figyelő-felderítő berendezések

A vezető számára búvónyílása fedelén egy központosí
tott figyelőműszert helyeztek el, amely szükség szerint 
passzív éjjellátó készülékre cserélhető.

A toronyban további 7 db figyelőműszer van a parancs
nok és a toronylövész számára, egy a vezető mögött ülő 
gránátosok számára és egy a hátsó ajtó felett a géppus
ka-kilövőnyílásnál.

További technikai berendezések

Az ABV védőberendezés központi szűrővel, túlnyomás
sal működik a jármű belsejében egy szellőzőberendezés
sel kombinálva. A motor- és erőátviteli térben kialakuló 
tűz esetén a tűzjelző és tűzoltó berendezés automatiku
san kapcsolódik be, a küzdőtérben, a vezetőtérben, illet
ve deszanttérben keletkező tűz esetén a tűzoltó berende
zés lép működésbe.

A vezető-, küzdő- és a deszanttérben a fűtés beépített 
fűtőberendezéssel a motor hűtőfolyadék-rendszerén ke
resztül történik.

A páncéltestben található a központi hidraulikus beren
dezés, amely működteti a láncfeszítő dugattyút, a hajtó
műfedelet és a hátsó ajtót.

A kommunikációs rendszer (Vehicle Interkom 3) lehető
vé teszi valamennyi katona részvételét a hírközlésben. A 
gránátosok azonban csak vételi rendszerben hallhatják a 
rádióforgalmat.

Torony

Fegyverzete az első tervezet óta alig változott. Fő fegyver
zete egy 30 mm-es (Mauser MK 30-2) gépágyú, amelyet a 
motortér mögött lévő kétszemélyes, kör alakú toronynyílás
ban helyeztek el. Az ágyú alkalmas nagy átütőképességű 
acélmagvas lövedék kilövésére is. A fegyverbe két heveder 
fűzhető be, 173 db 30 mm-es lőszerrel. Az egyik heveder 
hagyományos lőszerrel, a másik acélmagvas, ún. többcélú 
lőszerrel működik. (Szükség szerint tüzelés közben átkap
csolható.) A többcélú lövedék képes 1000 m távolságból 
egy 90 mm-es páncél átütésére. Elméleti tűzgyorsasága 
770 lövés/perc. Lőszer-javadalmazás: a toronyban 200, a 
páncéltestben további 205 db lőszer van elhelyezve.

A három kísérleti harcjármű összehasonlító adatai
1. táblázat

KSPz90 ASCOD Ulan

harci tömeg (t) 18,8 25,2 29,0

személyzet (fő) 3 + 8
teljes hossz (mm) 6145 6836 6986
páncéltest hossza (mm) 6145 6161 6986
teljes szélessége (mm) 2750 3150
páncéltest 
magassága (mm) 1748 1775

teljes magassága (mm) 2525 2563 2706
nyomtáv (mm) 2270 2390
lánctalp
szélessége (mm) 380 500
lánc hossza (mm) 3500 3990

hasmagasság (mm) 430 450

talajnyomás (kPa) 69 62 69
Motor

hengerek száma Dízel/6 Dízel/8
teljesítmény (kW) 330 441 530
forgatónyomaték (Nm) 1600 2200 2700

teljesítményarány (kW/t) 17,6 17,5 18,08

maximális 
sebesség (km/h) 70 73 75
hatótávolság (km) 500
kapaszkodóképesség (%) 70
gázlóképesség (m) 1,2
lépcsőmászó 
képesség (m) 0,8

árokáthidalási 
képesség (m) 2,3 2,5

Peg /verzet
gépágyú

F
Mauser 
Mk 30 Mk 30-2

űrméret (mm) 30
lőszerkészlet 
a toronyban (db) 200
lőszerkészlet 
a páncéltestben (db) 205
géppuska 

űrmérete (mm) 7,62 FN MAG

lőszerkészlet 
a toronyban (db) 600
lőszerkészlet 
a páncéltestben (db) 1290

Kiegészítő fegyverként egy 7,62 mm-es koaxiális gép
puskát (FN MAG) terveztek. Lőszer-javadalmazás: 600 
lőszert a toronyban, további összesen 1290 lőszert a 
páncéltestben helyeztek el. A fegyverek vertikális moz
gathatósága -10- + 50 fokig terjed, ezáltal alkalmazhatók 
légi célok, különösen helikopterek ellen is. A fegyverek 
vezérlése és felügyelete a torony- és a fegyverellenőr
zésre alkalmazott CAN-BUS rendszerrel történik. Ez mű
ködteti a berendezést, és az előforduló hibákat egy LCD- 
monitoron megjeleníti.

A lövészpáncélost a Wegman cég látta el egy 76 mm- 
es többcélú gránátvetővel, amellyel nemcsak ködgráná-
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tot, hanem robbanógránátot is ki lehet lőni (hatótávolsá
ga kb. 50 m, fő hatása a szilánkhatás, könnyű célok, élő
erők ellen). Az első változatú KSPz 90-et a torony két ol
dalán még három-három csővel, az ASCOD-ot és az 
Ulant már 6-6 csővel látták el.

Irányító és stabilizáló berendezés

A fegyverirányításhoz eredetileg alkalmazott elektro- 
hidraulikát elektromechanikussá változtatták. A hidrauli
kus rendszernél alkalmazott folyadék nélkül az égés, az 
öngyulladás veszélye kisebb, az irányítás pontossága és 
az irányítás sebessége jobb, illetve nagyobb lett.

A fő fegyvert egy kéttengelyű stabilizáló berendezés 
irányítja, melyet egy szálkeresztes giroszkóppal szereltek 
fel. Az ellenőrzés itt is a CAN-BUS rendszerrel történik. A 
toronylövésznek kettő, a parancsnoknak egy irányzófo
gantyú áll rendelkezésére, mindkettő megfelelő elemeket 
kezel. Szükség esetén a torony és a fegyverek kézi ve
zérléssel is működtethetők.

Tűzvezető berendezés

A digitális tűzvezető berendezés részben megegyezik a 
Kürassier vadászpáncélos A2 típusáéval. Az Ulannál új
donság a célkövető rendszer, ami a toronylövész munká
ját lényegesen megkönnyíti. Az irányzó és a stabilizáló 
berendezés, valamint a fegyvervezérlés közötti kapcsola
tot hasonlóképpen a CAN-BUS rendszer biztosítja.

Célzó és megfigyelő berendezések

A toronylövésznek az ELBIT cég által készített 8x-os na
gyítású toronyba épített fő irányzó berendezés és egy in
tegrált 2,8 vagy 8,4x-es hőfényképezőgép áll rendelkezés
re. Az utóbbit egy monitor jeleníti meg a toronylövész és 
egy másik monitor a parancsnok számára. A fő irányzó be
rendezés a fegyvert elektronikusan vezérli, amelyet még 
kiegészít egy figyelő műszer is. A parancsnok számára 
egy parancsnoki irányzó berendezést, egy nyolcszoros na
gyítású és beépített célkereszttel ellátott figyelő műszert 
terveztek. A parancsnoki irányzó berendezés a fegyvert 
mechanikusan irányítja. A parancsnoki toronyba körkörö
sen még öt figyelő műszert (prizma) építettek be.

A leírt eszközök, berendezések kombinációja, valamint 
a nagy teljesítményű futóművek álló helyzetben és moz
gás közben is nagy valószínűséggel lehetővé teszik az 
álló és mozgó célok leküzdését.

Összefoglalás

Az Osztrák Szövetségi Hadsereg az Ulannal igen korsze
rű harcjárművet kapott páncélgránátosai számára. Gaz
dasági jelentősége is nagy azáltal, hogy osztrák értékte
remtő része kb. 50%. Csupán egyes építési elemeit sze
rezték be külföldről, mert ezek saját fejlesztés esetén, a 
csekély darabszámú megrendelés miatt igen magas költ
séget eredményeztek volna.

A cég már a kezdetekben is egy egész páncéloscsalád 
fejlesztését tűzte ki célul, de első helyen természetesen 
egy könnyű harckocsi fejlesztése állt.

Az ASCOD alvázán három tornyot próbáltak ki 105 
mm-es ágyúval. Több, fejlesztésben részt vevő állam eb
ben az irányban indult el. Az Egyesült Államokban már 
évekkel ezelőtt megalkottak egy ilyenfajta könnyű páncé
los harcjárművet. Ugyanis -  különösen a békefenntartó 
feladatok során -  a hagyományos harckocsik túl nehéz
keseknek bizonyultak. Az új lövészpáncélosok alkalma
sak gyors légi szállításra, de olyan országok területein 
való gyors mozgásra is (maximális sebesség 75 km/h), 
melyeknek nem megfelelő a közlekedési hálózata. Ehhez 
járul még ezeknek a lövészpáncélosoknak a várható el
lenséges behatás elleni „Overkill” megjelenítő hatása is, 
vagyis egy olyan harcérték felmutatása, amely a szüksé
gesnél jóval távolabbra mutat.

Mindhárom kipróbált harcjármű, de mindenekelőtt az 
Ulan messze eleget tesz ezeknek a követelményeknek.

Jegyzetek

1. ASCOD = Austrian Spanish Cooperative Develop
ment = osztrák-spanyol fejlesztési együttműködés.

2. CNC = Computerized Numeric Control = munkapa
raméterek digitális megjelenítése.

Lits Gábor nyá. alezredes

F u rk ó  B éla

Egy magyar hadifogoly emlékei 
a szovjet lágerekben élőkről és holtakról

Furkó Béla:
EGY MAGYAR HADIFOGOLY EMLÉKEI...

Bár a HT olvasói elég tájékozottak a második világháború körüli korszak szovjet 
valóságát illetően és vélhetően nincsenek illúzióik, mégis Furkó Béla „Egy magyar 
hadifogoly emlékei..." című, korlátozott példányszámban kiadott könyve életük 
egyik legérdekesebb olvasmánya lehet.

Megrendelhető: Új Hírért Bt.
Levélcím: 1139 Budapest, Teve utca 7-11.
Telefon: (06-20) 536-5392, e-mail: sz.joc.freemail.hu
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Voodoo -  varázslat az égen
A McDonnell F-101 története III. rész

A harcászati vadász, vadászbombázó F-101 A és 
F-101C változatnál sokkal jelentősebb helyet foglal el a 
típus történetében a felderítő változat. Már az F-101 fej
lesztésének korai időszakában felvetődött a lehetősége 
egy harcászati felderítő repülőgép kialakításának, hiszen 
a feltételek adottak voltak: nagy hatósugár, az orr-rész
ben pedig a tüzérfegyverzet elhagyása után elegendő 
hely állt rendelkezésre a fényképezőgépek elhelyezésé
re. 1953 januárjában meg is született az előszerződés két 
YRF-101A prototípus elkészítésére. Az első (gyári szá
ma 54 149) 1956. május 10-én emelkedett a levegőbe, 
ezt követte júniusban az első sorozatgyártású példány 
(gyári száma 541 494). Az RF-101A első pillantásra 
azonnal felismerhető szemmel láthatóan hosszabb és 
keskenyebb orráról, melyen ablakok voltak a fényképe
zőgépek (maximálisan 6 db) részére. A leggyakrabban 
alkalmazott fényképezőgépek a következők voltak: 1 db 
nagy gyújtótávolságú Fairchild KA-1,1 db függőleges és 
2 db ferde tengelyű (egy jobbra és egy balra) Ka-2, to
vábbá egy CAI-KA-18. A két prototípus és az első három 
sorozatgyártású példány tüzelőanyag-rendszere azonos 
volt az eredeti F-101A-éval, azonban a 4. számú pél
dánytól kezdve egy kissé megnövelték a belső tüzelő
anyag-tartályok térfogatát oly módon, hogy a szárnyak
ban egy-egy kis méretű tartályt helyeztek el. További ér
dekesség, hogy bár kimondottan felderítő repülőgépnek 
készült, mégis megmaradt ugyanaz a bombafüggesztési 
lehetőség, amely az F-101A-nál és C-nél volt. Az 
RF-101A és RF-101C között ugyanaz volt a különbség, 
mint az F-101 A és C között, vagyis az engedélyezett 
üzemeltetési túlterhelés 6,33 g-ot, illetve 7,33 g-ot tett ki.

Az RF-101A repülőgép és berendezéseinek gyártása 
nem volt szinkronban. A sárkányt és a hajtóművet már az 
F-101A-nál jól kidolgozták, így a sorozat első példányai 
nagyon hamar, 1957 májusában megérkeztek a 363. har
cászati felderítőwing (TRW) harcászati felderítő századá
nak (TRS) repülőterére, a Shaw légitámaszpontra, Dél- 
Karolinába. A fényképezőgépek és egyéb fontos beren
dezések nem készültek el idejében, így az első gépek fel
szerelése hiányos volt, esetenként teljesen hiányzott. 
Ezért ezeket kezdetben csak a repülőgép-vezetők kikép
zésére tudták felhasználni. Az RF-101Á pályafutása vi
szonylag hosszú volt, és egészen 1972-ig tartott. A meg
épült összesen 35 gépből nyolcat ideiglenesen átadtak 
Kína légierejének. Ezek voltak az első Voodoo-k, ame
lyek éles harcfeladatot kaptak, ugyanis számos felderítő 
repülést hajtottak végre a Kínai Népköztársaság területe 
felett, mielőtt a nemzetközi helyzet megváltozása miatt 
vissza kellett volna térniük az Egyesült Államokba. Az 
RF-101A nevéhez egy érdekes rekord is kapcsolódik. 
1957. november 26-án Gustav В. Klatt kontinensátrepülő 
rekordot állított fel a Los Angeles-New York-Los Angeles 
útvonalon, melyet 6 óra 42 perc 6,9 másodperc alatt tel
jesített. Az utolsó RF-101A-k kivonásukig a michigani 
Légi Nemzeti Gárda 127. harcászati felderítőwingjében 
szolgáltak.

Az RF-101A-nál lényegesen fontosabb szerepet ját
szott a 7,33 g-os RF-101C. A légierő vezetése ebben a 
típusban vélte megtalálni az ideális harcászati felderítő

gépet, s úgy ítélték meg, hogy az 1956. márciusban meg
rendelt 70 darabos sorozat a szükségletet nem fedezi, 
ezért rendelték el, hogy az utolsó 96 darab, eredetileg va
dászgépnek szánt F—101 C-t is felderítőgépként kell meg
építeni. Az RF-101C gyártása nagyon gyors ütemben 
folyt. Az első példány 1957. július 12-én szállt fel, a 166. 
pedig már 1959 márciusában legördült a gyártósorról. A 
szolgálatba állítás is hamar megtörtént, elsősorban a 
432. harcászati felderítőwingnél a Shaw légitámasztpon- 
ton, de kapott a gépből az Európai Parancsnokság és a 
Csendes-óceáni Légierő (Pacific Air Force, PacAF) is. A 
gép hadrendbe állításával egy időben jelentkeztek az el
ső nehézségek is, melyek főként a túlzott karbantartási 
igénnyel voltak kapcsolatosak. Ehhez párosult a gyenge 
anyag- és pótalkatrész-ellátás, ami már a hadrafogható
ságot is befolyásolta. Ennél is súlyosabb gondot okozott, 
hogy bizonyos alkatrészek, részegységek nagyon hamar 
tönkrementek, ez viszont konstrukciós hibára utalt. Pél
dául a főfutószárak hajlamosak voltak a törésre, ezért 
kellett 1959. januárban rövid időre az F-101 valamennyi 
változatára általános repülési tilalmat elrendelni. Hasonló 
intézkedésre került sor következő augusztusban a hidra
ulika-rendszer hibája miatt. A hatvanas évek elejére a 
karbantartási rendszert átszervezték, és sikerült azt lé
nyegesen egyszerűsíteni, az alkatrész-utánpótlás is 
megoldódott, de ez sem jelentette, hogy megszűntek a 
Voodoo körüli nehézségek. Ekkorra már valamennyi vál
tozat borításán repedések jelentkeztek, konkrétan a futó
mű áramvonalazó lemezén, a csűrökön, a kilépőéleken 
és a törzsféklapokon. A helyzetet súlyosbította, hogy a 
Délkelet-Ázsiában uralkodó párás időjárás hatására erő
teljes korróziós folyamat indult meg a PacAF RF-1 Ö le 
seken. Hasonló jelenséget Európában is tapasztaltak, de 
csak jóval később. A gépek egy részét helyben ki lehetett 
javítani, nagyon sok azonban olyan rossz állapotba ke
rült, hogy haza kellett szállítani az Egyesült Államokba 
teljes borításcserére, ami amellett, hogy sokba került, 
még meglehetősen időigényes is volt.

1962-ben került sor az RF-101C első jelentős korsze
rűsítésére, ami új, nagy felbontóképességű fényképező
gép beépítését és világítótöltény kilövésére szolgáló 
függesztmény alkalmazását jelentette. Ezzel a gép felde
rítési lehetőségei lényegesen megnövekedtek. Ugyaneb
ben az évben került sor a típus éles harci bevetésére ho
ni területről. Ekkor tört ki az ún. kubai válság, amikor a vi
lág az atomháború szélére sodródott, ugyanis Kuba terü
letén szovjet ll-28-as bombázók és közepes hatótávolsá
gú ballisztikus rakéták tűntek fel, amit természetesen az 
Egyesült Államok nem nézhetett tétlenül. Hírszerző és 
felderítő tevékenysége részeként RF-101-esek össze
sen 82 kis magasságú felderítő repülést hajtottak végre 
Kuba felett október 26. és november 15. között a rakéták 
valószínű telepítési körzeteiben, adatokat szolgáltatva 
100-nál több lehetséges célpontról. Hamarosan aztán 
győzött a politikusok bölcsessége és felelősségérzete 
népeik iránt, s a válság kölcsönös kompromisszumok 
árán megoldódott.

Közben a világ érdeklődését egyelőre elkerülve egy 
másik válsággóc alakult ki Délkelet-Ázsiában, a Vietna-
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Voodoo -  varázslat az égen

1. ábra: A jobb oldali levegő-beömlőnyílás 4. ábra: A Pratt & Whitney J57-P-55 hajtómű hátsó része. A 
hajtómű elhelyezési módja jellemző a McDonnel-re

2. ábra: A függőleges vezérsík 5. ábra: A Pratt & Whitney J57-P-55 hajtómű gázkiáramlás- 
sebességfokozója

3. ábra: A bal oldali fő futómű. A rugóstag mellett látható 
függőleges helyzetű rúd feladata a rugóstag összenyomott 
helyzetbe kényszerítése a helytakarékosság érdekében

6. ábra: A kettős orrfutó a leszálló- és guruló fényszóróval

A March Field (Kalifornia) Múzeumban látható McDonnel F-101B Vodoo részletei (a gép fényképe a Haditechnika 2005/4. számában 
jelent meg) gy.sz.:59-418. Az ábrákhoz tartozó cikket lásd a 40. oldalon. A szerk. Fotók: Varsányi Mihály
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Ulan -  az Osztrák Szövetségi Hadsereg új lövészpáncélosa

Az ábrákhoz tartozó cikket lásd a 35. oldalon. A szerk. Fotók: Hajdú Ferenc
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Nemzetközi légi show és haditechnikai bemutató Kecskeméten
2005 agusztusában

1. ábra 5. ábra

2. ábra 6. ábra

3. ábra 7. ábra

4. ábra

1. ábra: BTR-80 MVJ mentő-vontató jármű. 24. Bornemissza 
Gergely Felderítő-zászlóalj, Eger
2. ábra: BAT-2 típusú gyorsjáratú lánctalpas buldózer. 37. II. 
Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár, Szentes
3. ábra: BTR-80 műszaki páncélozott akadályelhárító jármű. 
5/62. Könnyűlövész-zászlóalj, Hódmezővásárhely
4. ábra: VT-72 harckocsivontató. 11. Hunyadi Mátyás Harc
kocsizászlóalj, Tata
5. ábra: T-72 típusú közepes harckocsi. 11. Hunyadi Mátyás 
Harckocsizászlóalj, Tata
6. ábra: VS-BRDM-2M vegyisugár-felderítő harcjármű. 93. 
Vegyivédelmi Zászlóalj, Székesfehérvár
7. ábra: 9P-148 Kunkursz páncéltörő rakétakomplexum. 25. 
Könnyűlövészdandár, Tata

Fotók: Kenyeres Dénes
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Nemzetközi légi show és haditechnikai bemutató Kecskeméten

1. ábra: A 2056 oldalszámú, görög Canadair CL-415 típusú 
tűzoltó repülőgép

2. ábra: Az L-410 típusú, 0730 lajstromszámú szlovák köze- 
pes szállítógép a bemutatóbetonon______________________

3. ábra: A 707 oldalszámú lengyel Szu-22-est is sokan meg
csodálták

4. ábra: A 38-57 oldalszámú német Phantom F-4F a kecs
keméti bemutatón

5. ábra: Az 5304 oldalszámú szlovák MiG-29-es a technikai 
bemutatón

Fotók: Kenyeres Dénes
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A tatai könnyűlövészdandár éleslövészete Hajmáskéren 2004. október 21-én

A lövészeten D-20M 152 mm-es tarackágyúk vettek részt. Fotók: Baranyai László
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Látogatás a Luftwaffe-múzeumban

1. ábra 5. ábra

2. ábra 6. ábra

3. ábra 7. ábra

4. ábra 8. ábra

Az ábrákhoz tartozó cikket lásd a 79. oldalon. A szerk. Fotók: Matthaeidesz Konrád
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9. ábra

Látogatás a Luftwaffe-múzeumban

13. ábra

10. ábra 14. ábra

11. ábra

12. ábra

Az ábrákhoz tartozó cikket lásd a 79. oldalon. A szerk.

15. ábra

1. ábra: Egy restaurálásra váró Jumo motor
2. ábra: A 8,8 cm-es Flak 37 légvédelmi ágyú
3. ábra: A Henschel Hs 293 A-0 siklóbomba farokrésze
4. ábra: Egy restaurált Bf 109F vadászgép afrikai festéssel
5. ábra: Egy 1918-ból származó Junkers
6. ábra: Egy újraépített DFS 230 szállító vitorlázógép
7. ábra: A Fi 156 C Storch futárgép
8. ábra: A Me 163 B-1 Komet rakétavadászgép
9. ábra: Az 1960-as évekig használt Gloster Meteor célvontató

repülőgép
10. ábra: A légi célként szolgáló E. E. Canberra bombázógép
11. ábra: A Kriegsmarine F. Gannet tengeralattjáró vadásza
12. ábra: A brit eredetű Sea Hawk és az RF-84G egy példánya
13. ábra: A kiképző és célgépként repülő OV-10 Bronco
14. ábra: A francia ajándék Mistree IV A vadászbombázó
15. ábra: A berlini légihíd egy brit Hastings teherszállítógépe

Fotók: Matthaeidesz Konrád
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A Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata Vili. rész

Repülőtiszt (hadnagy) szolgálati öltözetben -  1939-1945 Repülőgép-vezető (pilóta) nyári hajózóruhában -  1942-1943
Az illusztrációhoz vonatkozó cikket lásd a 75. oldalon. A szerk. Grafika: Hadnagy Róbert
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mi-félszigeten. 1961. október 18-án érkezett az első 4 db 
RF-101 a körzetbe, Tan Son Nhut repülőtérre, a 15. har
cászati felderítőszázad kötelékéből. A Pipe Stem (pipa
szár) fedőnevű műveletben hat repülőgép-vezető, fotóki
dolgozó és kiértékelő részleg, valamint műszaki kiszol
gálószemélyzet vett részt. Az első bevetésre már a meg
érkezés utáni második napon sor került, melyet még 66 
követett november 21-ig, amikor a gépek visszatértek 
eredeti állomáshelyükre, Kadenába. A felderítő repülések 
főleg Dél-Vietnamnak a Viet-Kong által elfoglalt területeit 
érintették.

A kötelék visszavonása nem jelentette egyben a felde
rítő repülések befejezését is, csupán csak annyit, hogy a 
feladat végrehajtását egy másik RF-101-es alakulat vet
te át a thaiföldi Don Muang nemzetközi repülőtérről, ami
hez a személyzetet és a gépeket az a 45. harcászati fel
derítőszázad biztosította, amelynek állandó települési 
helye Misava repülőtere volt Japánban. Kezdetben ez a 
különítmény is 4 gépből állt, és elsősorban Laosz fölött 
folytak a felderítő repülések, majd hamarosan még két 
gép csatlakozott hozzájuk, és a felderítések súlypontja 
áttevődött Dél-Vietnam fölé, így nem meglepő, hogy
1962. decemberben átköltöztek Tan Son Nhutba.

Ahogy a helyzet mind bonyolultabbá vált, úgy nőtt a 
Voodoo-k száma a körzetben, és 1964 augusztusára, 
amikor bekövetkezett a tonkini incidens, már 16 gépből 
állt a kötelék. 1964 decemberében már fegyveres harc
feladatban vettek részt az RF-101-esek. Egy amerikai 
kötelék a 8. számú utat és a Nape hidat támadta, és há
rom Voodoo hajtotta végre a csapást megelőző közvetlen 
légi felderítést, majd a bombázás eredményének ellenőr
zését. Hamarosan, 1965. február 8-án, a Voodoo F-100- 
asokkal együtt részt vett az Észak-Vietnam elleni légitá
madásban. Sajnos, ez a nap másról is nevezetes. Ekkor 
szenvedték el az F-101-esek történetük első harci vesz
teségét, amit a következő öt évben még nagyon sok kö
vetett. A súlyos veszteségek oka elsősorban a feladat jel
legében keresendő. Ugyanis közvetlenül a légitámadás 
befejezése után került sor az eredmény ellenőrzésére, 
amit a fegyvertelen Voodoo általában egyedül vagy egé
szen gyenge vadászkíséret mellett hajtott végre. A viet
nami légvédelem hamar észrevette, hogy a légicsapás 
után nemsokára megjelenik a körzetben a magányos fel
derítő, amely könnyű prédának számított. Mem kellett 
mást tenni, csak lesben várakozni, ha pedig nem volt a 
körzetben felhasználható földi légvédelmi eszköz, oda- 
küldeni néhány vadászrepülőgépet, és az eredmény nem 
maradt el.

Közben erőfeszítések történtek a felderítő kapacitás 
növelésére, ami a jóval korszerűbb Hycon KS-72A típu
sú fényképező berendezés beépítését jelentette, először 
1964 őszétől folyamatosan a PacAF gépeire, és csak ez
után a többi parancsnokságnál szolgálókra. A folyamat 
jelentősen elhúzódott, és csak 1967-ben fejeződött be.

Az amerikai szárazföldi csapatok vezetésének egyre 
nagyobb szüksége volt az eredményes tevékenységhez 
a jó minőségű légi felvételekre, ezért folyamatosan növel
ték a délkelet-ázsiai hadszíntéren tevékenykedő 
RF-101-esek mennyiségét, így a Tan Son Nhut repülőtér 
hamarosan kicsinek bizonyult, és az elhelyezkedése sem 
volt kedvező a feladatok jó részének végrehajtásához. Ez 
volt az oka, hogy a 432. TRW RF-101-esei a Thaiföldön 
levő Udorm légitámaszpontra települtek át, és innen foly
tatták felderítő tevékenységüket Laosz felett, valamint 
széles sávban és nagy mélységben Észak-Vietnam felett 
is egészen 1967. szeptemberig. Ekkor ugyanis az történt, 
hogy összetalálkozott a levegőben egy RF-101C és egy 
észak-vietnami MiG-21-es. Az egyenlőtlen küzdelem a

Voodoo megsemmisülésével végződött, ezért a vezetés 
úgy határozott, hogy a továbbiakban csak RF-4C Phan
tom hajthat végre felderítést a veszélyes északi területek 
felett. Ezzel gyakorlatilag megkezdődött az RF-101-esek 
fokozatos kivonása a hadszíntérről, bár a 45. harcászati 
felderítőszázad 1970. november 1-jéig Tan Son Nhutban 
maradt, és gépei rendszeresen hajtottak végre feladatot 
Laosz és Dél-Vietnam felett, sőt, néha Észak-Vietnam 
legkevésbé veszélyes körzeteiben is. Ezen a napon 
azonban a 45. TRS feloszlott, és ezzel véget ért az 
RF-101 kilenc évig tartó éles harci alkalmazása. A viet
nami hadszíntéren harctevékenység következtében 39 
Voodoo semmisült meg, 12 repülőgép-vezető vesztette 
életét és 10 esett hadifogságba.

1966-67-ben a légierő fegyverzetéből kivont 29 db 
F-101 А-t és 32 db F-101 C-t a Lockheed Aircraft services 
felderítővé alakította át, ami azt jelentette, hogy a gép
ágyúfegyverzetet leszerelték, helyette fényképező beren
dezéseket építettek be, és ennek megfelelően megvál
toztatták az orrkúp kialakítását. Az így átalakított repülő
gépeket a továbbiakban RF-101G (volt F-101 A), illetve 
RF-101H (volt F-101C) néven jegyezték. Ezeket a gépe
ket a Légi Nemzeti Gárda 123. harcászati felderítőwing- 
jének három századánál rendszeresítették Arkansas, 
Kentucky és Nevada államokban, és egészen 1972-ig 
használták. Közben 1968 januárjában mind a három szá
zadot mozgósították, majd júniusban áttelepültek az 
Itazuke légitámaszpontra Japánba. Ez a manőver része 
volt azoknak az ellenintézkedéseknek, amelyeket az 
Egyesült Államok akkor hozott, amikor Észak-Korea le
foglalta a parti vizei mentén elektronikus felderítést vég
ző Pueblo nevű hadihajót. Később a válság csillapultával 
1969. áprilisban a három alegység visszatért az anyare
pülőtérre, majd június 9-én a mozgósítást megszüntették, 
és visszaállították az eredeti állapotot.

Az RF-101-es történetéhez tartozik még, hogy 1971- 
ben a Kanadától visszakapott 56 db CF-101B közül 22-t 
felderítőgéppé alakították át, mégpedig úgy, hogy kisze
relték a tűzvezérlő rendszert, és a helyére fényképező 
berendezéseket építettek be, ezzel együtt megváltoztat
va az orr-rész körvonalát is. Ezek a gépek RF-101В jelö
léssel hosszú ideig eredményesen szolgáltak a nevadai 
Légi Nemzeti Gárda (ANG) 192. TRS-nél. RF-101В né
ven még egy repülőgép ismert, amelyet a Ling-Temco- 
Vought cég greenwille-i (Dél-Karolina) üzemében alakí
tottak át, és prototípusként szolgált a Harcászati Légi Pa
rancsnokság (TAC) által megrendelt 30 darabos sorozat
hoz. A megrendelést később törölték, az elkészült egyet
len példányt pedig szintén a 192. TRS használta. A gép 
jellegzetessége a 2000 mérföldes (kb. 3200 km) hatósu
gár volt.

Vietnam után az RF-101-es még tovább szolgált a lé
gierőnél 1971. februárig a 363. harcászati felderítő- 
wingnél, a Shaw légitámaszponton. Utóbb a legjobb álla
potban lévő gépek a Légi Nemzeti Gárda állományába 
kerültek, és eredményesen szolgáltak 1979. januárig, 
amikor a mississippibeli 153. harcászati felderítőszázad 
leadta az utolsó RF-101-est.

Az RF-100-as harcászat-technikai adatai lényegesen 
nem különböztek az F-101C-nél ismertetett adatoktól.

A legyártott kétüléses F-101-esek megoszlása
F-101В 408 db (153 db átalakítva F-101F-fé;

22 db CF-101В átalakítva RF-101B-vé)
TF-101B 72 db
Összesen 480 db
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Az RF-101C háborús vesztesége Délkelet-Ázsiában 1964 és 1968 között

Sorszám Dátum Gyári szám Szd/Wing Ok Hely Rgv. sorsa
1 64. 11. 21. 56-0230 15TRS/2 AD lé.tü. Laosz kimentve
2 65. 04. 03. 56-0075 45 TRS/ lé.tü. Észak-Vietnam hadifogság
3 65. 04. 29. 56-0190 15 TRS/18 TFW lé.tü. Laosz hadifogság
4 65. 05. 06. 56-0045 45 TRS/ gpu. Észak-Vietnam meghalt
5 65. 06. 29. 56-0404 15 TRS/18 TFW lé.tü. Észak-Vietnam meghalt
6 65. 07. 29. 56-0067 45 TRS/ gpu. Észak-Vietnam meghalt
7 65. 08. 13. 56-0186 363 TRW lé.tü. Észak-Vietnam eltűnt
8 65. 09. 27. 56-6204 15 TRS/18 TFW gpu. Észak-Vietnam hadifogság
9 65. 10. 05. 56-0178 15 TRS/18 TFW lé.tü. Észak-Vietnam kimentve
10 65. 11. 01. 56-0174 15 TRS/18 TFW aut.fe. Észak-Vietnam fogs. megh.
11 66. 01. 26. 56-0084 20 TRS gpu. Észak-Vietnam fogs. megh.
12 66. 03. 07. 56-0043 20 TRS/460 TRW lé.rak. Észak-Vietnam eltűnt
13 66. 03. 07. 56-0220 18 TRS/460 TRW lé.rak. Észak-Vietnam meghalt
14 66. 03. 21. 56-0066 45 TRS/460 TRW gpu. Észak-Vietnam hadifogság
15 66. 04. 02. 56-0172 45 TRS/460 TRW gpu. Észak-Vietnam hadifogság
16 66. 04. 22. 56-0090 20 TRS/460 TRW gpu. Észak-Vietnam hadifogság
17 66. 04. 29. 56-0218 20 TRS/460 TRW gpu. Észak-Vietnam hadifogság
18 66. 07. 06. 56-0051 20 TRS/460 TRW ism. Észak-Vietnam hadifogság
19 66. 07. 31. 56-0226 20 TRS/460 TRW gpu. Észak-Vietnam hadifogság
20 66. 08. 12. 56-0056 20 TRS/460 TRW ism. Észak-Vietnam eltűnt
21 66. 11. 03. 56-0175 45 TRS/460 TRW gpu. Dél-Vietnam kimentve
22 66. 11. 04. 56-0093 20 TRS/432 TRW lé.rak. Észak-Vietnam hadifogság
23 66. 12. 05. 56-0165 20 TRS/432 TRW gpu. Észak-Vietnam eltűnt
24 67. 02. 08. 56-0203 45 TRS/460 TRW lé.tü. Észak-Vietnam kimentve
25 67. 05. 20. 56-0120 20 TRS/432 TRW lé.tü. Észak-Vietnam eltűnt
26 67. 06. 21. 56-0085 20 TRS/432 TRW lé.rak. Észak-Vietnam kimentve
27 67. 07. 07. 56-0096 45 TRS/460 TRW gpu. Észak-Vietnam kimentve
28 67. 08.01. 56-0207 20 TRS/432 TRW lé.rak. Észak-Vietnam meghalt
29 67. 09. 16. 56-0180 20 TRS/432 TRW MiG Észak-Vietnam hadifogság
30 67. 09. 16. 56-0181 20 TRS/432 TRW lé.rak. Észak-Vietnam kimentve
31 67. 10. 18. 56-0212 20 TRS/432 TRW gpu. Laosz kimentve
32 68. 02. 17. 56-0182 ismeretlen VK tám.Tan Shon Nut nem volt
33 68. 08. 06. 56-0215 45 TRS/460 TRW lé.tü. Észak-Vietnam kimentve

lé. tü. - légvédelmi tüzérség lelőtte; gpu. - légvédelmi géppuskatűz; lé. rak. - föld-levegő rakéta; aut.fe. - automata fegyver
VK tám. - viet-kong támadás a földön; fogs. megh. - meghalt a hadifogságban

Egyéb RF--101 C-veszteség a délkelet-ázsiai hadszíntéren

1 66. 04. 13. 56-0086 20 TRS/460 TRW leszállás közben Thaiföld kimentve
2 66. 06. 26. 56-0201 ismeretlen pilótahiba Thaiföld kimentve
3 66. 08. 07. 56-0064 20 TRS/460 TRW pilótahiba Thaiföld kimentve
4 67. 03. 12. 56-0063 20 TRS/432 TRW pilótahiba Thaiföld kimentve
5 67. 08. 09. 56-0225 45 TRS/460 TRW repülőbaleset Dél-Vietnam kimentve
6 nincs adat, valószínűleg földi baleset

(Az Air International nyomán)

Értesítés
A Haditechnika ára 2006-ban 400 Ft lesz, az előfizetési díj változatlan marad: 1800 Ft egy évre. (A szerk.)
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A kétüléses Voodoo

Az F-101B a Voodoo kétüléses elfogó változatának jelö
lése. Ez a jelölés kissé megtévesztő, mert eltér az Egye
sült Államok légierejében szokásos jelölési rendszertől, 
amely szerint az F betű után, ami a vadászgépek jelölé
se, kötőjellel a sorszám következik, majd kötőjel nélkül 
egy nagy betű a következő rendszer szerint: A - alap har
ci repülőgép, В - ugyanennek a gépnek a kétkormányos 
gyakorló változata, C - továbbfejlesztett, módosított harci 
repülőgép, D - ennek a kétkormányos gyakorló változata. 
Az F-101B-nek voltak ugyan kétkormányos példányai, 
mégis elsősorban elfogó vadászrepülőgép volt, a hátsó 
ülésben lokátorkezelő navigátorral.

Már az F-101-es fejlesztésének korai szakaszában, 
1952. októberben javasolta a Légvédelmi Parancsnok
ság (Air Defence Command, ADC), hogy ki kellene alakí
tani egy rakétafegyverrel ellátott elfogó változatot is. A ja
vaslatot azonban a Légierő Főparancsnoksága (USÁF 
Headquaters) nem fogadta el, mert már el volt kötelezve 
az F-102 Delta Dagger mellett. Utóbb az ADC 1953. áp
rilisban újból elővette az ötletet, mert úgy vélték, hogy az 
F-101-est jól lehetne használni az USA távoli vidékein. 
Ez alkalommal a javaslat kedvezőbb fogadtatásra talált, 
és a Légierő Tanácsa (Air Force Council) felszólította az 
ipart az ajánlat megtételére. A McDonnell tervezetét 
1955. február 25-én fogadták el, és márciusban 28 gép 
gyártására adtak megrendelést. A gép augusztusban 
kapta hivatalosan az F-101B jelölést, s ekkor még 651 
példány beszerzéséről volt szó. Közben a fentebb már is
mertetett okok miatt 1956. májusban mindenféle F—101 - 
es gyártását felfüggesztették néhány hónapra, s a be
szerzendő mennyiséget is erőteljesen csökkentették.

Az első F-101В (gyári száma 56 232, s az egyetlen pél
dány, amelynek az üzemeltetési korlátozása 6,33 g volt) 
első felszállására 1957. március 27-én került sor Lambert 
Field repülőtéren. Ezt a repülést egy meglehetősen hosz- 
szú és bonyolult berepülési-ellenőrzési folyamat követte, 
amely közel két évig tartott, és 1959. március 15-én feje
ződött be. A hosszantartó berepülés lehetőséget adott a 
Légvédelmi Parancsnokságnak arra, hogy végül egy kifor
rott, csapatszolgálatra alkalmas repülőgépet kapjon, te
kintve, hogy berepülés közben napvilágra kerültek az 
alapvető hiányosságok, s intézkedések történtek azok ki
küszöbölésére. A legkomolyabb nehézséget az okozta, 
hogy a repülőgép és az MG-13 tűzvezérlő rendszer nem 
volt összhangban egymással, mert ez nem olyan bonyo
lult géphez készült, mint az F-101B, s eredeti formájában 
nem is volt alkalmas erre a feladatra. Az ideális megoldás 
az lehetett volna, ha helyette az F-106 Delta Darthoz ki
fejlesztett MA-1 rendszert alkalmazzák, s ezzel egy csa
pásra megszűnt volna a probléma. Ez a lehetőség nem jö
hetett számításba túlzottan költséges volta miatt, helyette 
az MG-13-as kapacitását igyekeztek növelni, elsősorban 
a központi repülési adatfeldolgozó számítógép fejleszté
sével, amit sikeresen végre is hajtottak, igaz, hogy a gép 
hatékonysága és alkalmazhatósága szempontjából bizo
nyos kompromisszumokra kényszerültek.

A berepüléssel párhuzamosan folyt a sorozatgyártás, s 
az első F-101В már 1959. januárban megérkezett az 
Otis légitámaszponton települő 60. elfogó vadászrepülő
századhoz (Fighter Interceptor Squadron, FIS). A gép si
kerét bizonyítja, hogy 1960 végére a Légvédelmi Pa
rancsnokság (ADC) 17 százada kapta meg a típust. Az 
elfogó változat sorozatgyártása 1964. március 24-én fe
jeződött be a 480. példány átadásával. Az utolsó 93 gép, 
a 115-ös és 120-as sorozat némileg módosított tervek 
alapján készült és az F-101F jelölést kapta. Ezek közül

került ki az a 66 gép, amit a 60-as évek elején Kanadába 
szállítottak. Erről később bővebben lesz még szó.

A kétüléses Voodoo abban is különbözött elődeitől, 
hogy valamivel erősebb hajtóművet kapott, a Pratt & 
Whitney J57-P-55-öst, melynek a tolóereje maximális 
üzemmódban 4854 kp volt, utánégető üzemmódon pedig 
7666 kp, és külsőleg a láthatóan hosszabb fúvócsövéről 
ismerhető fel. 1961 második felében „Kitty Cas” fedőnév
vel egy korszerűsítési programot hajtottak végre a koráb
ban gyártott Voodoo-kon, és ennek keretében átalakítot
ták a tűzvezérlő rendszert is, így valamennyi gép a 120. 
sorozat színvonalára emelkedett. Ezután valamennyi el
fogó gép jelölése F-101В lett, F-101F-fel pedig a kétkor- 
mányosokat jelölték, amelyből az eredetileg tervezett 
mennyiségnél lényegesen kevesebb, összesen 72 darab 
készült el. Ehhez járult még vagy egy tucatnyi, harcfel
adat végrehajtására nem alkalmas gép, melyeket koráb
ban a berepülés egyes részfeladatainak a végrehajtásá
ra használtak. Az első 58 kétkormányos gép eredeti jelö
lése TF-101B volt, az utolsó 14-é pedig TF-101F. Végül 
aztán valamennyi kétkormányos gépet F-101 F-fel jelöl
ték. A kétkormányos gépek harci alkalmazás szempont
jából azonos értékűek voltak a harci változattal, és alkal
masak voltak bármilyen elfogási feladat végrehajtására, 
mégis elsősorban a repülőgépvezető-állomány kiképzé
sére és ellenőrzésére használták. A hátsó fülkében he
lyet foglaló oktató vagy ellenőrző repülőgép-vezetőnek 
igen korlátozottak voltak a lehetőségei, ha be akart avat
kozni a repülőgép vezetésébe. Különösen a „keleti tech
nikához”, a kétkormányos MiG-ekhez szokott szerzőnek 
érthetetlen, hogy mi indokolhatta a hátsó fülke vezérlő 
szerveinek ilyen „takarékos” kialakítását. A hátsó ülésben 
levőnek gyakorlatilag csak a botkormány és a lábkor
mány állt rendelkezésére, de nem tudta behúzni vagy ki
engedni a futóművet, nem tudta működtetni a fékszár
nyakat, a törzsféklapokat és a fékernyőt, és nem tudta 
vezérelni a hajtómű utánégető rendszerét sem. Alapvető 
lehetőségnek maradt a szóbeli figyelmeztetés.

Az elfogó Voodoo-k eredeti fegyverzete 4 db AIM-4 Fal
con levegő-levegő rakéta volt, mind a félaktív loká
torirányítású, mind pedig a passzív infravörös vezérlésű 
változat. Később a gépet alkalmassá tették az AIR-2A 
Genje típusú nukleáris robbanófejjel ellátott, nem irányítha
tó, levegő-levegő rakéta hordozására és indítására is, 
melyből 2 db-ot lehetett felfüggeszteni. Ennek a rakétának 
az alkalmazhatóságáról érdemes egy kicsit elgondolkozni. 
Az 1,5 kt robbanóerejű harci rész 300 m sugarú gömb ala
kú térben semmisítette volna meg a légi célokat, ezenkívül 
a robbanást követő lökéshullám okozott súlyos károkat. A 
Genie rakétával egy ízben hajtottak végre éles kísérleti in
dítást és robbantást a nevadai kísérleti terület felett 1957. 
július 19-én egy F-89J Scorpion típusú elfogó vadászrepü
lőgépről indítva a rakétát. (Ebben az időben még nem tiltot
ta nemzetközi egyezmény a légköri nukleáris kísérleteket.) 
Valószínűleg csak a korlátozás nélküli nukleáris háború kö
rülményei között, a honi területektől távol, a nyílt óceán fe
lett, kizárólag a feltételezhetően nukleáris támadó fegyvert 
hordozó ellenséges kötelék ellen lett volna célszerű bevet
ni. Ettől eltérő feltételek mellett a rakéta által okozott pusz
títás nem állhatott arányban a várható eredménnyel. így is, 
joggal feltételezve, hogy a robbanás hatására a célgépen 
levő nukleáris fegyver vagy fegyverek aktivizálódnak, a ra
kétát indító repülőgép-vezető számára ez „kamikazetá- 
madás” lett volna a túlélés minimális esélye nélkül.

(Folytatjuk)

Varsányi Mihály
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Az Amerikai Egyesült Államok rakétavédelmi rendszerei IV. rész

A THAAD rendszer

A háromszintű amerikai rakétavéde
lem utolsó rétege a THAAD (Theater 
High-Altitude Area Defence = Had- 
színtéri Nagy Magasságú Légtérvé
delem) rendszer. A védelmi miniszté
rium (DoD) Rakétavédelmi Ügynök
sége (Missile Defence Agency) 1987- 
ben javasolta először a rendszer kifej
lesztését, és az ipar 1990-ben kapott 
hivatalos felkérést az ajánlatok meg
tételére.

A rendszer kifejlesztésének szüksé
gességét az indokolta, hogy a Szovjet
unió felbomlása után keletkezett hatal
mi űrt betölteni szándékozó regionális 
hatalmak a Szovjetuniótól kapott tech
nológia bázisán erőltetett fejlesztési 
tevékenységbe fogtak saját nukleáris 
kapacitásuk és nukleáris fegyverek 
célba juttatására alkalmas középtávú 
ballisztikus rakétáik kifejlesztésére. 
Egyes országok -  az úgynevezett 
„banditaállamok’’ -  ilyen törekvései 
közvetlen fenyegetést jelentenek az 
Egyesült Államok és szövetségesei 
politikai érdekeire és fegyveres erői
nek biztonságára. Az 1990-es évek
ben az alábbi középtávú rakéták fej
lesztése folyt:

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg 
a ballisztikus rakéták teljes arzenáljá
val rendelkezett. India és Pakisztán 
akkor már kifejlesztette saját atom
fegyvereit, Irak, Irán és Észak-Korea 
hozzáfogott ezek kifejlesztéséhez, a 
két utóbbi állam napjainkban is folytat 
ilyen irányú tevékenységet.

Az első Öböl-háború tapasztalatai 
felszínre hozták az amerikai rakétavé
delmi rendszer azon hiányosságát, 
hogy az hézagos, nem biztosít megfe
lelő védelmet ilyen középtávú harcá
szati rakétákkal szemben. Az 1991- 
ben elfogadott Nemzeti Rakétavédel
mi Törvény (National Missile Defence 
Act) és Védelmi Felhatalmazási Tör
vény (Defence Appropriation Act) 
ezért követelményként írta elő az 
amerikai és szövetséges expedíciós 
erők hatékony rakétavédelmét biztosí
tó, gyorsan telepíthető „demonstráci
ós” rendszer létrehozását az 1990-es 
évek közepére. A törvény előírta, hogy 
a rendszer legyen képes az éles cél
tárgyat a megtévesztő céloktól megkü

lönböztetni, és a célt a ballisztikus röp- 
pálya középső szakaszának végén, a 
visszatérő szakasz elején az atmosz
férán kívül vagy az atmoszférába tör
ténő belépés fázisában nagy találati 
valószínűséggel elfogni.

A benyújtott ajánlatok alapján az 
MDA 1992. szeptemberben a Lock
heed Martin Missiles & Space Compa
ny cégnek megbízást adott, hogy fő- 
vállalkozóként vezesse programot. A 
Lockheed Martinnal megkötött PD & 
RR (Program Demonstration and Risk 
Reduction = Program Bemutató és 
Kockázatcsökkentés) szerződés egy 
olyan rendszer kifejlesztésére irányult, 
amely a kitűzött célt jó hatékonysággal 
megvalósítja, azaz a támadó rakétákat 
200 km távolságig és 150 km magas
ságig a rakéta kinetikus energiája ré
vén, közvetlen ütközéssel elfogja. A 
program első fázisában kezdetben hét 
kísérleti rakétaindítást irányoztak elő, 
amit később további hat indítással 
egészítettek ki.

Az egyes alrendszerek kifejlesztésével 
megbízott alvállalkozók:

United Technologies Corp. Chemical 
Systems Division: szilárd tüzelőanya
gú gyorsító rakéta;

Rockwell Intrenational Rocketdyne 
Division: az elfogó eszköz menet- és 
kormányhajtóművei;

Honeywell Space Systems Group: a 
rakéta elektronikus és navigációs 
rendszere;

Loral Infrared & Imaging Systems: a 
rakéta infravörös keresőfeje;

Westinghouse Marine Division: ra
kéták tároló és védő konténere;

Litton Data Systems Division: a ve
zérlőállomás (BMC 31) főbb berende
zései;

Raytheon Company: fázisvezérelt 
X-sávú radarberendezés;

Oshkosh Truck Company: HEMTT 
alapú hordozójárművek;

Lockheed Sanders: kiképző és kü
lönleges karbantartó berendezések.

A PD & RR szerződés keretében a 
rendszer kifejlesztésére biztosított 689 
millió dollár összeget eredményesen 
használták fel, és mintegy három év
vel a megbízás kiadását követően, 
1995. április 21-én megtörtént az első 
rakétaindítás.

A THAAD rendszer központi eleme 
a nagy manőverezőképességű kétlép

csős Lockheed Martin rakéta. A szilárd 
hajtóanyagú gyorsító fokozat tolóerő
vektor irányítású (TVC). A rakéta 
hossza 6170 mm, az első fokozat át
mérője 340 mm, indítási tömege 900 
kg. Az elfogó rész hossza 1945 mm, 
legnagyobb átmérője 370 mm. Legna
gyobb sebesség a hajtóművek kiégé
sekor 2800 m/s (10 000 km/h). Az elfo
gó fokozat (kill vehicle) kétkomponen
sű folyékony hajtóanyagú, manővere
ző és stabilizáló rakétafúvókákkal 
(DACS, Divert and Attitude Control 
System) és infravörös keresőfejjel lát
ták el. A gyorsító fokozat és az elfogó 
fokozat között a leválasztó motort, 
elektronikai elemeket és az önmeg
semmisítő berendezést magában fog
laló rövid összekötő rész helyezkedik 
el, amely a gyorsító fokozat kiégése 
után azt az elfogó rakétáról levá
lasztja.

Az elfogó fokozat DACS rendszere 
tíz fúvókát tartalmaz, ebből négy az 
irány változtatási tömegpont körül he
lyezkedik el (Divert Control), a többi 
hat a repülőeszköz hátsó részén bizto
sítja a három tengely szerinti stabilitást 
(Attitude Control). A rövid impulzusok
kal működő DACS rendszer kifejlesz
tése nagy kihívás volt a rakétatechni
kában nagy tapasztalatokkal rendelke
ző Rocketdyne szakemberei számára 
is, akik számos megoldási lehetőséget 
vizsgáltak, kísérletek hosszú sorát vé
gezték el, és új gyártási módszereket 
dolgoztak ki. Afúvókák gyártása során 
korábban soha nem látott 0,008 mm 
pontosságot sikerült elérni.

A rakétaorrban elhelyezett kardános 
felfüggesztésű infravörös képalkotó 
keresőfejet a repülés során osztott 
kagylóburkolat védi, amely a röppálya 
végső, megközelítő szakaszában le
válik és ettől kezdve az elfogó fokozat 
önirányítóvá válik. Az érzékelőfej gyúj
tósíkjában elhelyezett indium-anti- 
monid érzékelő (FPA, Focal Plane 
Array) a 3-5 m infravörös hullámhosz- 
szú sávban működik, és integrált 
elektronika (IAP) révén működteti a 
DACS rendszer fúvókéit (az első hét 
kísérletnél a légkörön belül kedvezőbb 
platina-szilícium érzékelőt használtak, 
amit a nyolcadik kísérlettől kezdve a 
légkörön túli érzékeléseknél nagyobb 
érzékenységű InSb érzékelő váltott 
fel). Az elfogó fokozat orrcsúcsa a cél
tárgy közvetlen ütközéssel történő 
megsemmisítésére, lerohanására ke-
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1. táblázat
Ország Rakétatípus Hatótávolság Röppályacsúcs Hordképesség

Észak-Korea Nodong 1200 km 150 km 700 kg
Észak-Korea Taepodong-1 2500 km

India Agni II 2500 km 400 km 1000 kg
Irak Tammuz 2000 km
Irán Shahab 3 1500 km 160 km 700 kg

Pakisztán Ghauri (Hatf-5) 1500 km 160 km 700 kg
Pakisztán Shaheen II (Hatf-6) 2000 km 1000 kg

2. táblázat

Kísérlet jele Kísérlet napja Kísérlet célja, értékelése

FT—1 1995. 04. 21. Demonstráló/értékelő fázis első kísérlete. Hajtórendszer kipróbálása. 
Elfogást nem terveztek.

FT-2 1995. 07. 31. Elfogó fokozat kormányrendszerének kipróbálása. Elfogást nem terveztek. A kísérletet 
meg kellett szakítani, mert a rakéta a hajtómű kiégésekor túl gyors volt, és a kísérlet 
végén történő megsemmisítéskor a roncsok a célterületen kívül szóródtak volna szét.

FT-3 1995. 10. 13. Elhaladás a cél mellett. A céltárgyként használt Storm rakéta adatokat gyűjtött a 
célkereső működéséről.

FT—4 1995. 12. 13. A KV elfogó fokozat hajtóanyaga szoftverhiba miatt idő előtt elfogyott. A céltárgy ebben 
az esetben is Storm rakéta volt.

FT-5 1996. 03. 22. Az első kísérlet raklapos járműről történő indítással. A KV elfogó fokozat kábelhiba 
miatt nem vált el a gyorsító fokozattól.

FT-6 1996. 07. 15. Az FPA célkereső érzékelő egyik fele feltehetően a hűtőrendszer elszennyeződése 
miatt nem szolgáltatott adatokat. A céltárgy egy Hera rakéta volt.

FT-7 1997. 03. 06. Az első kísérlet, amelyben a THAAD rendszer GBR radarja szolgáltatta a felderítési és 
céladatokat. A KV elfogó fokozat DACS kormányfúvókái az akkumulátor csatlakozó 
kapcsainak szennyeződés okozta zárlata miatt nem léptek működésbe.

FT-8 1998. 05. 12. A gyorsító fokozat tolóerővektor-vezérlésébe került idegen anyag okozta villamos zárlat 
miatti kudarc. A sikertelenség miatt a szenátus 253,9 millió dollár támogatást megvont, 
és a Lockheed Martint felelőssé tette a további kísérletekért.

FT-9 1999.03. 29. A kísérlet célja az új InSb érzékelő és az üzemi értékelő rendszer radar 
teljesítőképességének kipróbálása volt. Az elfogó fokozat AC stabilizáló rendszer 
fúvókaegysége leszakadt a rögzítéséről. Következmények: egy manőverező fúvóka 
meghibásodott, az égéskamra túlmelegedett, a telemetrikus rendszer nem működött, és 
a rakéta elhibázta a célt. A Lockheed Martint 15 millió dollár kártérítésre kötelezték.

FT-10 1999. 06. 10. Hera típusú egyedi cél elfogása a kijelölt körzeten belül. Eredményes elfogás kb. 90 km 
magasságban, miközben mind a céltárgy, mind az elfogó fokozat sebessége kb. 1500 
m/s (5500 km/h) volt.

F T -11 1999. 08. 02. Hera cél rakéta-robbanófej imitáció elfogása atmoszférán kívül. Az eredményes elfogás 
okán a tervezett harmadik elfogási kísérlet végrehajtásától a Pentagon eltekintett. 
Sikertelenség esetén a Lockheed Martinnak 20 millió dollár bánatpénzt kellett volna fizetnie.

mény acélból készül. Az elfogó foko
zat hatékonyságának meghatározásá
ra 1995-ben 15 ütközéses szán-kísér
letet végeztek a légierő Holloman bá
zisán, Uj-Mexikó államban.

A célmegközelítés szükséges röp- 
pályaadatait és a várható elfogási hely 
adatait a rakétaindítást közvetlenül 
megelőzően táplálja be a vezetési 
pont számítógépe. Az adatokat repü
lés közben folyamatosan helyesbítik, 
majd a céltárgy megközelítésekor az 
infravörös önirányító rendszer lép mű
ködésbe. A THAAD rendszer találati 
valószínűsége egy rakéta indítása 
esetén 90%.

A rakéták tárolása, szállítása és in
dítása konténerben történik. A grafit
szál erősítésű műanyag szalagból te
kercselési technológiával készített 
konténer mérete 6630x460x460 mm, 
üres tömege 370 kg, és a villás emelő
vel történő rakodást emelő zsebek se
gítik. A konténer első oldalán alkalma
zott, rakétaindításkor átszakadó 
membránlap 10 év időtartamra bizto
sítja a rakéták hermetikus tárolását. A 
konténer hátsó oldalán helyezkednek 
el az adatátvitelre és a működtető 
energia átvitelére szolgáló villamos- 
és optikaikábel-csatlakozók. Az adat- 
átviteli rendszerrel a személyzet folya

matosan ellenőrizheti a tárolt rakéták 
és az indítórendszer műszaki állapo
tát. Tíz konténer közös raklapra erősít
ve alkot egy indító egységet. A konté
nereket tartalmazó raklap két hidrauli
kus emelő munkahengerrel fordítható 
a megfelelő indítási helyzetbe.

A THAAD rendszer rakétáinak szál
lító és indító járműve az erre a célra 
átalakított Oshkosh M1075 tízkerekű 
raklapos PLS (Palletized Load Sys
tem) közúti tehergépkocsi, amelyet 
hátsó stabilizátortámaszokkal, keze
lő-karbantartó járdákkal, hidraulikus 
és elektronikus kiszolgáló rendszer
rel, valamint 10 kW teljesítményű se-
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4. ábra: TOS taktikai műveleti központ és LCS indító állo
más gépkocsijai

REAR STABILIZERS

5. ábra: THAAD indító jármű elrendezése

gédüzemi energiaellátó rendszerrel 
láttak el.

A hordozójármű a telepítést követő 
30 perc alatt helyezhető harckész álla
potba. Az indítások egyenként vagy 
rövid időközönként egymást követve 
történhetnek. A konténereket tartalma
zó raklap harci körülmények között 30 
perc alatt cserélhető.

A THAAD rendszer másik kulcsele
me a Raytheon GBR (Ground Based 
Radar) nagy felbontású X-sávú fázis
vezérelt radarberendezés. A többfel
adatú radar adott célnak legjobban 
megfelelő üzemmódját a BM/C3I harc- 
vezetési pont határozza meg, tekintet
tel a veszélyeztetettségre, védett terü
letre, objektumokra, valamint a rakéta
indító berendezések és a radar hely
zetére. A berendezés rendszerben 
vagy önállóan egyaránt működtethető.

A radar alkalmas potenciális célok 
1000 km távolságból történő észlelé
sére, a céltárgy jellegének (sugárhaj

tóműves repülőeszköz, ballisztikus ra
kéta stb.) és típusának azonosítására, 
a röppálya és a becsapódás várható 
helyének meghatározására. Meghatá
rozza a THAAD rakéta indításához 
szükséges kiinduló adatokat, és repü
lés közben folyamatosan szolgáltatja a 
céltárgy és az elfogó rakéta valós ide
jű adatait a THAAD rakétának és a 
gyorsító fokozat leválása után annak 
elfogó fokozatának. Az önirányítás át
vételét megelőzően a radar céltárgy
térkép (ТОМ, Target Object Map)-ada- 
tokat szolgáltat, amely tartalmazza a 
céltárgy, az elfogó fokozat és a kör
nyezetükben lévő egyéb tárgyak pon
tos helyzetét.

A radar megsemmisítésnek minősíti 
az elfogást akkor, ha az eredmény a 
céltárgy jelentős radarvisszaverő ke
resztmetszetű szétesése, s a szétre
pülő törmelékek egyikének a nagysá
ga sem haladja meg a meghatározott 
küszöbméretet. Eredménytelennek

minősül az elfogás akkor, ha nem ész
lelhető szétesés, röppálya-megszaka- 
dás és nincsenek törmelékek. Bizony
talan kimenetelűnek minősül az elfo
gás, ha a röppálya megszakadása 
vagy törmelékek keletkezése észlelhe
tő, de a megsemmisítés egyéb feltét
elei nem teljesülnek.

A radarberendezés antennája (AE, 
Antenna Equioment) félpótkocsira van 
telepítve, amelyet M983 típusú nyer
ges vontatóval mozgatnak. Az össze
sen 25 344 sugárzó modult tartalma
zó, 9,2 m2 aktív sugárzó felületű an
tenna 72 alegységből áll. Minden al
egység 11 darab, egyenként 32 adó
vevő modulból összeállított adó- és 
vevőelemet és saját félvezetős erősí
tőt tartalmaz. Az antenna magassági 
irányban 0-80° szöghatárok között ál
lítható.

A radarberendezés EEU (Electro
nics Equipment Unit) elektronikus egy
sége vevőrészből, jel- és adatfeldolgo-
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zó részből és adatrögzítőkből áll, 
légrúgózású, környezeti szennyeződé
sektől védett szűrt levegőjű utánfutóra 
települ, vontatója az M983 típus.

A vevő alacsony zajszintű, széles di
namikus sávhatárú, precíziós adat
gyűjtésű berendezés. A gerjesztő rész 
széles sávhatárok között pontos és 
stabil frekvenciájú modulált hullámokat 
generál. A gerjesztő rész egy egyedi 
céltárgy minden tulajdonságával ren
delkező rádiófrekvenciás kísérleti cél
tárgy generálására is alkalmas, bele
értve az impulzus üzemű és Doppler
rendszerű válaszadást, a cél nagysá
gát és távolságát. A jelfeldolgozó egy
ség két párhuzamos számítógépből 
álló redundáns rendszer. A vevőtől ér
kező nyers analóg és digitális jelek két 
nagy teljesítményű párhuzamos inter
fészen lépnek be. A többsugaras kere
sés vett jeleinek feldolgozását ana- 
lóg/digitális átalakítóval ellátott három 
fő- és hét segédcsatorna alkalmazása 
teszi lehetővé. Az adatfeldolgozó egy
ség két mikroszámítógépet foglal ma
gában, melyek közül az egyik a műkö
dő egység, a másik „forró” tartalék. A 
jelfeldolgozó és adatfeldolgozó egysé
gek közötti adatátvitel többszörös opti
kai kábelkapcsolat útján történik. Az 
elektronikus egységet keményleme
zes és mágnesszalagos adatrögzítő 
berendezésekkel is felszerelték.

Az adatfeldolgozó egység hat szoft
verkészlettel működtethető:
• feladatorientált alkalmazási program 
(Mission Application Program)
• elő- és utófeldolgozást támogató 
program (Preprocessing and Post- 
processsing Support Program)
• radarellenőrző vizsgálati program 
(Radar Test Control Program)
• radarszimulációs szoftver (Radar 
Simulation Software)
• megjelenítő és vezérlő program (Dis
play and Control Program)
• külső kapcsolati program (External 
Communications Program)

Az AE radar antennaegység és az 
EEU elektronikus egység energiaszük
ségletét az energiaellátó egység bizto
sítja, amely légrúgós nyerges félpótko
csira van telepítve. A PPU (Prime 
Power Unit) dízel áramfejlesztő gép
csoport 1,1 MW állandó teljesítményt 
szolgáltat 4160 V háromfázisú váltako
zó feszültségen. Az üzemanyagtartály
ban tárolt JP8 kerozin üzemanyag
mennyiség egy óra üzemidőt biztosít. 
Az üzemkész állapot gyors elérésére 
alacsony környezeti hőmérsékleten 
olajtüzelésű előmelegítő berendezés 
szolgál. A rendszer elemeinek energia- 
ellátása az energiaelosztó egység út
ján történik, amelyet külső hálózati

energiabetáplálás céljára hálózati csat
lakozással is elláttak.

Az AE antennaegység hűtését a 
PPU egységhez hasonlóan utánfutóra 
telepített CEU (Cooling Equipment 
Unit) hűtőegység biztosítja. A folyé
kony hűtőközeg keringési rendszert a 
harckész állapot gyorsabb elérése, il
letve a gyors áttelepülés érdekében 
gyorscsatlakozókkal szerelték fel. A 
túlnyomásos hűtőkört minden szüksé
ges védelemmel és figyelmeztető jel
zéssel ellátták, így alacsony és magas 
hőmérséklet, alacsony hűtőközeg
nyomás, alacsony hűtőközegszint az 
50 gallon térfogatú tartályban vagy 
ventilátorhiba elleni védelemmel is.

A radarberendezés működtetése az 
OCU (Operator Control Unit) kezelő- 
egységről történik. Az OCU egység 
ABC védelemmel ellátott, szűrt leve
gős felépítményű M998 HMMWV típu
sú könnyű közúti járműre települ. A ke
zelőegységen három munkahelyet 
alakítottak ki. Az egység a PPU egy
ségről betáplált energia kimaradása 
esetére egy utánfutóra épített PU 801 
típusú 15 kW teljesítményű szünet- 
mentes saját áramfejlesztő egységgel 
(UPS) rendelkezik. Az UPS egység 
áramkimaradás esetén biztosítja a biz
tonságos leálláshoz szükséges 10-15 
perc üzemidőt. Az EEU elektronikus 
egység és az OCU kezelőegység kö
zött az adatátvitel optikai kábelen ke
resztül történik.

A THAAD egység lelke és agya a 
BM/C3I (Battle Management/Com- 
mand, Control, Communications and 
Intelligence) harcvezetési pont, amely
nek feladata az üteg tevékenységének 
koordinálása, a ballisztikus rakéták el
leni védelmi tevékenység megtervezé
se és végrehajtása, együttműködés a 
magasabb egységgel (task force), a 
környező magasabb és alacsonyabb 
szintű rakétavédelmi egységekkel és 
más külső rendszerekkel. Alkalmas a 
saját és távoli radarok beérkező jelei
nek a feladatok (felderítés, kisugárzás 
ellenőrzése, telítettség csökkenté- 
se/kiküszöbölése, célravezetés) meg
oldása céljából legmegfelelőbb keze
lésére.

Egy BM/C3I harcvezetési pont álta
lában két TSG (Tactical Support 
Group, Tactical Shelter Group) harcá
szati támogató csoportból áll. Habár a 
célfelderítési és elfogási feladatok el
látásához egy TSG is elegendő, a má
sodik TSG forró hátteret biztosít célkö
vetésben és közreműködik az elfogás
ban, növelve a rendszer megbízható
ságát áramkimaradás vagy meghibá
sodás esetén.

A TSG-k jellemző működésmódjai:
• egy TSG követi a célt, a másik vezér

li az elfogást, és hátteret biztosít a cél
követéshez (normál üzemmód);
• egy TSG látja el mind a célkövetés, 
mind az elfogás feladatát, míg a másik 
forró hátteret biztosít mindkét fel
adathoz;
• egy TSG látja el mind a célkövetés, 
mind az elfogás feladatát háttérbizto
sítás nélkül.

A TSG egy TOS (Tactical Operations 
Station) harcászati műveleti állomás
ból, egy LCS (Launch Control Station) 
rakétaindítás-vezérlő állomásból és 
egy ACV (Antenna/Cable Vehicle) an- 
tennás/kábeles járműből áll. A TOS és 
LCS állomások az OCU egységhez 
hasonlóan АВС-védelemmel ellátott, 
szűrt levegős felépítményű M998 
HMMWV típusú könnyű közúti jármű
vekre települnek, és PU801 típusú 15 
kW teljesítményű szünetmentes saját 
áramfejlesztő berendezéseik vannak. 
Az ACV hordozójárműve egy M1078 
típusú közepes harcászati szállító jár
mű (Light-medium Tactical Support 
Vehicle) PU802 áramfejlesztős utánfu
tóval.

A TOS taktikai műveleti állomáson 
helyezték el a három HP 735 adatfel
dolgozó egységből álló központi szá
mítógépet két munkahellyel, az adattá
roló berendezéseket, a nyomtatót és a 
faxberendezést. A TOS duplex -  tele- 
fónia- és adatátviteli -  kapcsolatban 
van optikai adatátviteli vezeték révén 
az LCS indító állomással és kétirányú 
DNVT (Digital Non-secure Voice Termi
nal) digitális nem kódolt távbeszélő 
kapcsolat révén az MSE egységgel. A 
CIU biztosítja a központi számítógép 
által vezérelt önműködő analóg/digitá- 
lis beszédátkapcsolást és a VCCM-, 
DNVT- és faxegységek kapcsolatát. Az 
állomás vezetékes és rádió kapcsolat
ban van külső egységekkel is.

Az LCS indításvezérlő egység az 
automatizált digitális adatátvitelhez és 
rádiós beszédkapcsolathoz szükséges 
minden berendezéssel rendelkezik. 
Ezek: JTIDS (Joint Tactical Information 
Distribution System) egyesített harcá
szati információelosztó rendszer termi
nál, ACUS/MSE közös felhasználói 
rendszer interfész/mobil előfizetői be
rendezés, SINCGARS egycsatornás 
VHF földi és légi rádiórendszer, 
CTT/H-R parancsnoki harcászati hib
rid vevő, PLGR precíziós globális 
helyzetmeghatározó rendszer vevője, 
valamint a biztonsági kódoló berende
zés. Az LCS-járművet elektromágne
ses interferencia- és kompatibi
litásszűrővel (EMI/EMC) is ellátták. A 
jármű tetején helyezték el a CTT/H-R 
rendszer denevérszárny-antennáját, a 
SINCGARS és PLGR rendszerek 
négy antennája földi telepítésű.
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A TSG-hez, illetve LCS-hez rendelt 
ACV antennás/kábeles jármű szállítja 
a távközlési rendszerek telekommuni
kációs antennáit, az antennaárboco
kat, az optikai kábeltekercseket és a 
segédüzemi berendezéseket. Az 
M1078 járművet anyagkezelő daruval 
is felszerelték.

A TOS harcászati műveleti állomáso
kat és az LCS indításvezérlő egysége
ket a feladattól függően funkcionális 
csoportosulásokba lehet szervezni. Az 
alapelrendezés egy-egy egymással op
tikai kábellel összekötött TOS-ból és 
LSG-ből álló TSG harcászati támogató 
csoport. A TSG csoport tevékenykedhet 
önállóan vagy másik TSG csoporttal 
együtt mint ütegharcálláspont. Egy tá
volabb működő radarállomással össze
kötve a neve SSI (Sensor System Inter
face) érzékelő rendszer kapcsolat. Az 
SSI kapcsolatot biztosít a távoli radar és 
a célkövető-elfogó tevékenység között. 
A TSG csoport CR távközlési közvetítő 
reléállomásként is működhet, amelynek 
feladata a kapcsolat biztosítása

• a TSG és az indítóállás között a 
THAAD rendszer elemeinek távvezér
lésére optikai kábellel,

• a célkövető-elfogó tevékenységet 
végző TSG és SSI között JTIDS útján, 
közben felügyelve a távoli radar vezér
lését,

• a célkövető-elfogó tevékenységet 
végző TSG és külső szervek vagy há
lózatok között, szükség esetén.

A különböző tevékenységekhez 
szükséges szoftverek a kezelői kész
let részét képezik.

A PD & RR fejlesztési program kere
tében előirányozott 13 kísérletből 
1999 végéig 11 kísérletet hajtottak 
végre, ezekből csak az utolsó kettő so
rán történt eredményes elfogás. A kí
sérletek színhelye a hadsereg White 
Sands kísérleti lőtere volt.

Az első kísérletek végrehajtása ide

jén, 1995 közepén a kísérletsorozat le
zárását és a THAAD rendszer gyártás
ba vételét 1996 végére képzelték el, a 
fejlesztés, a kísérletek és a gyártásba 
vétel költségeit 10 milliárd dollárra be
csülték. Az ezt követő EMD (Engi- 
neeering and Manufacturing Develop
ment) tervezési és gyártási fázis vég
rehajtására négy évet szántak. A rela
tív sikert eredményező PD & RR fej
lesztési kísérletsorozat befejezése 
után, 2000. június 30-án a Lockheed 
Martin 2 milliárd dollár értékű megren
delést kapott az EMD tervezési és 
gyártási fejlesztési program végrehaj
tására. A 2005 elején kezdődő prog
ram 16 indítási kísérletet tartalmaz, az 
elsőket atmoszférán kívüli, a későbbi
eket atmoszférán belüli elfogásokkal. 
A kísérletek színhelye 2005-től ismét a 
hadsereg White Sands kísérleti lőtere, 
majd 2006-tól a Kwajalein szigeten lé
tesített csendes-óceáni rakétakísérleti 
telep lesz.

A THAAD rakéták gyártására a Lock
heed Martin új üzemet létesített az 
alabamai Pike megyében. Az EMD kí
sérletsorozathoz szükséges rakéták 
gyártását 2004. májusban már az új 
üzemben kezdték meg. A 16 kísérlet ra
kétáinak legyártása után az üzem ala
csony kapacitással (Low Rate Initial 
Production, 40 rakéta évente) fog ter
melni, ami lehetővé teszi az UOES 
(User Operational Evaluation System) 
kezdeti operatív készültségi szint eléré
sét 2007-re 40 rakétával és két GBR ra
darral. Az Egyesült Államok hadserege 
2009-ig tervezett teljes beszerzési igé
nye 80-100 indítóállomás 1422 rakétá
val és 18 GBR radarberendezés.

Az Egyesült Államok hadserege a 
két egyidejű regionális konfliktus kon
cepciónak megfelelően két THAAD 
dandár felállítását tervezi, amelyek bé
keidőben a hadsereg légvédelmi tü
zérségi központjában, Fort Blissben 
állomásoznak. A dandárok szállítása 
közúton, vasúton vagy légi úton történ

het (C 17 vagy C 130 repülőgépekkel), 
és igen rövid idő alatt áttelepülhetnek 
a világ bármely részére. A dandár állo
mányába egy vezetési pont (főhadi
szállás), egy központi zászlóalj és 
négy harci zászlóalj tartozik, összesen 
638 fős állománytáblával. A központi 
zászlóalj egy BM/C3I vezetési ponttal 
és két GBR radarral rendelkezik. A 
harci zászlóaljak állományába egy 
BM/C3I vezetési pont, egy GBR radar, 
kilenc indító jármű 144 rakétával és a 
kiszolgáló járművek tartoznak, 122 fő 
kiszolgáló személyzettel.

Az Egyesült Államok haditengeré
szete is fontolóra vette a THAAD rend
szer rendszeresítését a repülőgép
hordozó harci csoportosulások védel
mére. A hajófedélzeti THAAD rend
szert az Aegis-osztályú cirkálókra tele
pítenék, azok meglévő rakétasilóinak 
felhasználásával.

Felhasznált irodalom

Mark Wade: Encyclopedia Astronauti- 
ca, THAAD (http://www.astronautix.- 
com(lvs/thaad.htm)

FM44-100-2 Air Defense Artillery 
Reference Handbook, Final Draft -  4 
fejezet (http://www.fas.org/spp/star- 
w ars /docops/fm 44-100-2 fd /chap- 
ter4.htm)

THAAD TMD (http://www.fas.org/sp- 
p/starwars/program/thaad.htm)

Theatre High Altitude Area Defense 
Missile System, USA 

(h ttp  ://ww w . a rm y-tech  no logy.- 
com/projects/thaad)

Missile Defence Flight Tests: The
atre High Altitude Area Defense 
(THAAD) Flight Test History 
( h ttp :/ /w w w .c d i.o rg /m is s ile -d e -  
fense/tests-thaad-pr.cfm)

Villányi György

Dr. Sáringer Gyula:
A SOMOGY MEGYEI NAGYBAJOMBÓL ELHURCOLT LEVENTE  
HÁBORÚS ÉLMÉNYEI 1944-1945

Az ötvenoldalas füzet (emlékirat) a második világháború utolsó időszakában Németországba vitt magyar fiatalok sor
sát követi. Láttak Me 262-t és tanúi voltak annak, amint a német hadsereg maradéka felkészült az utolsó harcokra. 
A füzet elején a Nagybajom térségében vívott harcokról lehet még olvasni.

A szerző magánkiadása, 2004, ára 980 Ft (postaköltséggel együtt).
Megrendelhető az Új Hírért Bt.-nél.
Levélcím: 1139 Bp., Teve u. 7-11. Tel.: 06-20-536-5392 (10 órától este 8-ig hívható); e-mail: sz.joc@freemail.hu

2005/6 HADITECHNIKA 57



Skylon -  realisztikus tervezet egyfokozatú űrrepülőgép
megvalósítására

Több mint húsz éve már, hogy kezdetét vette az a haj
tómű-tervezőmunka, mely a HÓTÓL (Horizontal Take- 
off/Horizontal Landing -  vízszintes fel-leszállás) űrre
pülőgép felvázolásához vezetett, és mindemellett a 
világ tudósainak figyelmét ráirányította az egyfokoza
tú űrrepülőgépek kutatására. Nagyjából 10 éve jelen
tek meg az első leírások a Skylon-koncepcióról, 
amely tulajdonképpen a HÓTÓL űrrepülőgépre vo
natkozó tanulmányok továbbfejlesztéséből született.

A húsz évet átfogó kutatómunka eredményeképpen szá
mos űrrepülőgép-tanulmány látott napvilágot különböző 
országokban, gyakran részletes és teljes egészében 
megvalósítható kutatási és fejlesztési költségvetéssel 
együtt. Ezek a tanulmányok a legkülönfélébb konfiguráci
ók leírását tartalmazták, az eltérések az egyfokozatú űr
repülőgépekre vonatkozó kezdeti elvárások másságából 
fakadtak, abból, hogy elvárások és igények széles skálá
ja figyelhető meg egy ilyen típusú űrrepülőgép megépíté
se kapcsán.

A dolgok jelenlegi állása szerint azonban nem épült 
még költséghatékony űrrepülőgép, de még tesztelés alatt 
sem áll ilyen szerkezet. Mindez annak ellenére van így, 
hogy az eredeti elképzelés főbb pontjai nem változtak, 
mióta a tervezési munkálatok megkezdődtek a HÓTÓL 
kapcsán, s az ilyen típusú eszköz kifejlesztésével össze
függő viták pontosan olyan elkeseredettek, mint annak 
idején voltak.

Jelen tanulmány megvizsgálja az egyfokozatú űrrepü
lőgép megvalósítási követelményei mögött rejtőző alap- 
feltételeket, bemutatja a különböző paramétereket, a 
Skylon program jelenlegi helyzetét, s megvizsgálja a kö
zeljövő várható történéseit.

Az egyfokozatú űrrepülőgéppel szembeni elvárások

Az újrafelhasználható űrrepülőgép megvalósítását az te
szi elengedhetetlenné, hogy a világűr kutatása kiterjeszt
hető lehessen, elhagyva az igen költséges és körülmé
nyesen üzemeltethető egyszer használatos hordozóraké
tákat, melyek megszületése a ballisztikus rakétáknak kö
szönhető, s időben a múlt század közepére tehető.

Ha egy jövőbeni űreszköznek sikerül elérnie viszonylag 
alacsony felbocsátási költséget (a hasznos teher kilo
grammonkénti pályára állítási költsége ne kerüljön sok
ba), és a rendszert könnyű lesz üzemeltetni, akkor a kö
vetkező alapfeltételeket fogja teljesíteni:

• Az űreszköznek egyetlen fokozatból kell állnia azért, 
hogy a fejlesztési és a működtetési költségek alacso
nyabbak legyenek egy többfokozatú űreszközzel való 
összehasonlításban.

• Az űreszközt maximális mennyiségben és mértékben 
lehet ismételten felhasználni.

• Az űreszköznek automata üzemmódban kell működ
nie; pilótás repülésekre való megfelelés esetében jelen
tősen megnövekednek a fejlesztési költségek.

• Az űreszköznek meghatározott pályaíven kell repül
nie, hogy a szerkezeti tulajdonságai maximálisan érvény
re juthassanak, beleértve az aerodinamikai melegedést 
és a tömegközéppont helyzetét.

• Az űreszköz felbocsátásának és visszatérésének 
egyszerűnek kell lennie a fordulási idő és a költségek mi
nimalizálása miatt.

• Az űreszköznek az emelkedés bármelyik pillanatában 
képesnek kell lennie kényszerleszállást végrehajtani -  
amennyiben a hajtóműrendszerében problémák jelent
keznének - ,  lehetőség szerint a felbocsátás helyére.

• A hajtóműveknek alkalmasnak kell lenniük nyitott fék
padi próbákhoz -  a költségek minimalizálása céljából.

• A hajtóműveknek meg kell felelniük a korszerű aero
dinamikai elvárásoknak, és már létező anyagtudományi 
technológiákon kell alapulniuk.

• Az űreszköz legyen képes együttműködni más űresz
közökkel; amennyiben a megvalósítás során már létez
nek egyéb űrszállító rendszerek, azoknak hatékony ré
szét képezze.

• Az űreszköznek környezetbarát meghajtási rendszert 
kell alkalmaznia a légköri szennyezés elkerülése végett.

A Skylon-tervezet

A Skylon többször felhasználható, egyfokozatú (SSTO), 
szárnyakkal ellátott űreszköz, célja alacsony költségkiha
tású, rutinszerűen végrehajtott űrrepülések megvalósítá
sa. Az űreszköz teljes felszállótömege 2751 lesz, melyből 
220 tonnát a hajtóanyag tesz ki; és 12 tonnás hasznos te
her alacsony Föld körüli pályára helyezésére lesz képes.

A Skylon törzse hosszú és vékony, magába zárja a haj
tóanyagtartályokat és a hasznos teher befogadására al
kalmas konténert. A törzs testének nagyjából a felénél 
deltaszárny található. A hajtóművek a törzs hosszanti 
tengelyével párhuzamosan, tengelyszimmetrikusan he
lyezkednek el a szárnyak csúcsán. Az űreszköz irányítá
sát -  amikor belép a légkörbe -  az orr-részen kacsaszár
nyak, a törzs közepén, a deltaszárnyakon vízszintes ve
zérsíkok, míg a törzs végén függőleges vezérsíkok bizto
sítják.

Az űreszköz emelkedése során a főhajtóművek teljesít
ménye fokozatosan növekedik, ahogy a dinamikus terhe
lés csökken, egészen addig, amíg a megfelelő magasság 
elérésekor az irányítók ki nem kapcsolják őket. Az űresz
köz képes bármilyen konvencionális repülőtérről fel- és 
leszállni, saját futóművekkel rendelkezik.

A Skylon elrendezése a HÓTÓL űrrepülőgép szerkeze
tére vonatkozó tervek felülvizsgálata és átdolgozása ré
vén született meg, számos megoldást tartalmaz, melyek
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a HÓTÓL tervezésének késői szakaszában még mint 
megoldandó problémák merültek fel.

A HÓTÓL szerkezeti felépítése a hagyományos, függő
legesen felszálló hordozórakéták elrendezéséből eredt, a 
főhajtóművek az űreszköz fara közelében kaptak helyet. 
A gép tömegközéppontját a hajtóművek térségére tervez
ték, a szárnyak és az oxigéntartály hátsó elhelyezése mi
att azonban meglehetősen közel került az űreszköz fará
hoz. Következésképp a hasznos teher kamrája és a hid
rogéntartály az űreszköz elülső részére szorult. Ez a faj
ta konfiguráció komoly problémákat mutatott a tömegkö
zéppont hátsó elhelyezkedése következtében az emelke
dés kezdeti, levegőbeszívó szakaszában.

Az űreszköz stabilitásának biztosítása érdekében szá
mos alternatív tervezési javaslat született, azonban vala
mennyi a hasznos teher tömegének a rovására ment. A 
hasznos teher tömegének növelése érdekében fokozták 
a teherkamra méretét, elhagyták a hagyományos futómű
veket és egy speciális kocsiszerkezetet terveztek a 
HÓTÓL számára, mely a felszállásnál jutott volna szerep
hez. Mindent egybevéve, a fentebb vázolt problémák az 
űreszköz működtetési gondjainak sorozatát hozhatták 
volna magukkal, s a hasznos teher tömege is jelentősen 
lecsökkent. Mindezek mellett a tervek gyakran csak el
méletben létező anyagokkal kalkuláltak, így igyekeztek 
áthidalni a szegényes tervezésből keletkező problémá
kat.

Az eddigiekkel ellentétben a Skylon szerkezeti felépíté
sét úgy határozták meg, hogy kiküszöböljék a tömegkö
zépponti és szerkezeti problémákat, a korábbi elképzelé
sekkel szemben sokkal hatékonyabban, s mindeközben 
többnyire ugyanazokat a komponenseket felhasználva. A 
Skylon-konfiguráció előnyei közül néhány a HOTOL-lal 
szemben:

• A tervezés során arra törekedtek, hogy a teletankolt és 
az üres űrrepülőgép irányítása ne térjen el egymástól, a 
két különböző állapotban a tömegközéppont ugyanoda 
essen, köszönhetően a hajtóművek szárnycsúcson való 
elhelyezésének. A tömegeloszlás állandóságának fenn
tartásában az is szerepet játszik, hogy a hasznos teher 
konténere a tömegközéppontban van. A folyékony oxigén 
tartálya megosztható, és körülfoghatja a hasznos teher 
konténerét, a hidrogéntartály is két részre osztható és az 
űreszköz két végébe is beépíthető. Mindezek a szerkeze
ti elrendezések megoldanak bármiféle tömegközépponti 
problémát mind a felszállás, mind a visszatérés során.

• A szárny térsége maximális emelkedési szögre opti
malizálható, mivel a tömegeloszlási problémák megol
dottnak vehetők, ennek köszönhetően könnyebb szárny
szerkezet tervezhető, s jelentősen lecsökkenthető a 
szárny berezgése ellen beépített szerkezeti elemek tö
mege és mennyisége.

• A hidrogéntartály aerodinamikája megfelelhet az opti
mális igényeknek és meghajlás elleni szerkezeti elemei 
szintén csökkenthetők, ezáltal természetesen csökken
nek a költségei is; a teljes szerkezeti tömeg is kisebb 
lesz.

• A tervezési elképzeléseknek hála, teljes mértékben 
elhagyható a kilövéseknél segítséget nyújtó különleges 
hordszerkezet, s felcserélhető a repülőgépeknél már ha
gyományosan alkalmazott beépített futóművel.

• A hajtóművek közvetlen közeléből is számos szerke
zeti elem elhagyható, hiszen a tolóerő iránya párhuza
mos a hossztengellyel és a tömegközéppont közelében 
jelentkezik, emiatt az űreszköz irányíthatósága jelentős 
mértékben megnövekszik, különösen a hangsebesség 
feletti tartományban.

• A hajtóművek elhelyezkedése minimalizálja a hajtó
műtérbe vezető tápvezetékek hosszát, ezáltal csökkent
ve a tömegüket is; a befecskendezési rendszer tömegét 
is mérsékelve.

• Már létező vagy kísérleti fázisban lévő anyagok hasz
nálhatók mind az űreszköz szerkezeti elemeinek, mind a 
hajtómű elemeinek megépítéséhez, ezáltal minimálisra 
csökken a fejlesztési kockázat, nem lesz szükség költsé
ges fejlesztési és gyártási technológiákra és új strukturá
lis elgondolások kidolgozásához a könnyű hordszerkezet 
megvalósítása érdekében.

A Skylon felépítése különbözik a többi űrrepülőgép 
koncepciójától néhány fő összetevőjében. Eltekintve a 
különleges meghajtási rendszerétől, a legfontosabb kü
lönbség az aerodinamikai megoldásban rejlik, mely egy
értelműen egy szárnyakkal ellátott sárkányszerkezetre 
vonatkozik. Azért esett erre a megoldásra a választás, 
mert bebizonyosodott, hogy az ily módon megszerkesz
tett űreszköz tömege sokkal optimálisabban tervezhető, 
hasznosteher-emelő képessége nagyobb, mint a mosta
nában divatossá vált, a jövő űrrepülőgépeinek „emelő 
test” (lifting body) típusú megoldásaival szemben elvár
ható értékek.

A szokatlan elrendezés következtében a szárnyak nem 
illeszkednek közvetlenül a törzs körül támadó áramlási 
rendszerbe a visszatérés során, ezért egyes pontjain 
megnövekedett melegedési értékekkel lehet számolni, 
azonban mindez a szárnyak aktív hűtésével kiküszöböl
hető.

A hővédő pajzs alakja egyben a törzs külső formáját is 
meghatározza. El kell viselnie az aerodinamikai nyomást 
és a kinetikus feihevülést. A hővédő pajzs passzív hűté- 
sű, a visszatérés során maximálisan 1100 К-es hőmér
sékletet ér el.

A visszatérés megkezdésére viszonylag nagy magas
ságban kerül sor a Skylon esetében (tipikusan 10 km-rel 
magasabban, mint a jelenleg üzemelő űrrepülőgépek), 
mindez az alacsonyabb ballisztikus együtthatónak ко-

f. ábra: A Skylon űrrepülőgép -  egyelőre még csak művé
szi ábrázolásban
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szönhető (tömeg/profilkeresztmetszet). A visszatérés so
rán az űreszköz hőmérsékletét 1100 К alatt kell tartani. A 
megoldás a visszatérési pálya dinamikus változtatható
sága és az űreszköz felületi hőmérsékletének folyamatos 
mérése és ennek visszajelzése.

Mindez már lehetséges virtuálisan; az alacsony ballisz
tikus együttható, az űreszköz irányíthatósága, s az eddi
gi, az emelkedő repülő testeken megfigyelt jellegzetes vi
selkedések ezt előre tervezhetővé teszik.

A kilövést megelőzően, a hasznos teher helyére illesz
tését követően az űreszköz az üzemanyagtöltő állomás
ra kerül, ahol automatikusan történik a kiszolgálása, rá
kapcsolódik az üzemanyagtöltő rendszerre a hasa alatt 
lévő szelepek segítségével. Az üzemanyagot előhűtött 
állapotban töltik az űreszköz tartályaiba (a hidrogént 16 
К-fokon, az oxigént 80 К-fokon), ennek köszönhetően a 
hajtóanyagtartályok hőtágulásának mértéke beszabá
lyozható; nagyban csökken az áramló és párolgó hajtó
anyag robbanásának veszélye.

A tervezésnek köszönhetően az üzemanyag-adagoló 
rendszer képes a hajtóanyagot két órán át tárolni, mielőtt 
le kellene engedni és az új startműveletet meg kellene 
kezdeni. Ez lehetővé teszi az űreszköz számára, hogy a 
kifutópályán várakozzon, a Föld körüli pályán esetlege
sen egy űrrandevú célpontjaként szolgáló mesterséges 
hold egy további keringésének időtartamára, ami a rend
szer működésének és felhasználhatóságának további 
flexibilitását jelenti.

A Sabre hajtómű

A Sabre hajtómű a tervek szerint nagy sebességű áram
lási viszonyok mellett igen jó tolóerő/tömeg arány para
méterrel rendelkezik, hajtóanyag-takarékos üzemmódból 
speciális üzemanyag-befecskendezési megoldás révén 
jut el a hagyományos, nagy tolóerőt jelentő rakéta jellegű 
meghajtáshoz. Levegőbeszívásos módban a rendszer 
működése egy turbószivattyúval segített ciklusra alapo
zott, a hajtómű képes arra, hogy folyamatosan impulzu
sokat adjon (hasonlóan a ramjet hajtóműciklushoz), a 
hajtóműfejlesztések ezért nyitott fékpadrendszeren is ki
vitelezhetek.

Az optimális átmenet a levegőbeszívásról a rakéta
meghajtásra -  a tervezett hajtóművel -  ötszörös hangse
bességnél és kb. 26 km-es magasságban történik, mi
közben az űreszköz meredeken emelkedik és maga mö
gött hagyja az atmoszféra sűrűbb rétegeit, ahol a légel
lenállás a legnagyobb.

A tervekben meghatározott emelkedési pálya arány
lag jól megfelel mind a hajtóműveknek, mind a törzs
szerkezetnek, széles tervezési és fejlesztési lehetősé
get hagyva a törzs anyagainak meghatározásához, 
hogy az emelkedés és a visszatérés során aktív hűtés 
nélkül lehessen megoldani az űreszköz hőterhelésének 
ellensúlyozását.

A Sabre hajtóműveket már-már művészi technológiai 
igényességgel tervezték -  a turbószivattyú-rendszert, a 
befecskendezést, az égéstereket stb. A jelenlegi anyag
technológiai tudást alkalmazták a hajtóművek megterve
zésére: a hajtóműház elemei edzett szilikon-karbid kerá
miából készülnek, a vezetékrendszer karbon-szilikon- 
karbidból.

A rakétahajtás égésterei, szivattyúi és szerkezeti ele
mei egyaránt használatosak mindkét üzemmódban. Ez
zel elkerülhető a levegőbetápláló szivattyú jelentette ext
ra tömeg, mely viszont egyben azzal az előnnyel is jár, 
hogy amikor a rakétahajtómű-üzemmód még nem aktív,

a neki megfelelő szerkezeti elemek sem jelentenek „holt 
tömeget”, hiszen a két rendszer egy és azonos.

A termodinamikus ciklus energiaigényének csökkenté
se érdekében és azért, hogy a légsűrítőkből távozó leve
gő hőmérséklete megfelelő legyen, szükséges a beáram
ló levegő hűtése, főleg nagy Mach-értékek mellett.

Habár a Sabre hajtómű legtöbb komponense (égéstér, 
vezetékek, szivattyúk, turbókompresszor) viszonylag ha
gyományos berendezés, addig a kis tömegű nagy telje
sítményű hőcserélő különleges darab, és megvalósítása 
számos gyártástechnikai problémát támaszt.

A hőcserélő berendezés hatékony áramlásviszonyokat 
mutató eszköz, sok ezer parányi, vékony falú és kicsiny 
keresztmetszetű mikrocsövecskét tartalmaz. Folyékony 
hélium áramlik belsejükben, miközben a külső levegő hő
mérséklete rendkívül magas.

Levegőbeszívásos üzemmódban a külső légkör oxi
génje és az űreszköz hajtóanyagtartályában tárolt folyé
kony hidrogén közti jelentős nyomáskülönbség a lehető 
legkisebb hajtóműmátrix tervezését biztosítja. A mátrix 
méretét különböző optimalizálási feladatok megoldása 
után határozták meg, ahol a hővédelem kérdéseit kellett 
összehangolni a légellenállási és szilárdsági követelmé
nyekkel. Az eredményül kapott mátrix aránylag nagy ki
terjedésű az áramlási iránnyal szemben, következésképp 
a hajtóművet áramvonalas, elkeskenyedő cilinder formá
jú házba illesztették.

A hőcserélő berendezés mintegy 1,2 millió darab, 
összhosszúságban 2000 kilométernyi mikrocsövecskét 
tartalmaz. Gyártási eljárásának kidolgozását a DTI Smart 
segítségével végzik. Mindössze egy milliméter átmérőjű 
területen 718 parányi mikrocsövecske található, egyen-

3. ábra: A Reaction Engines Ltd. széiesatornás berendezé
se, ahoi a jelenlegi koncepció megbízhatóságára vonatkozó 
vizsgálatokat végzik

4. ábra: A Skylon űrrepülőgéphez kifejlesztendő új hajtómű 
modellje
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ként 25 mikronnyi falvastagsággal. A fejlesztések kon
centrált területei még a gyártásirányítás kérdése és a hő
cserélő illeszkedése. A célok elérése érdekében számos 
vállalat együttműködésére van szükség, mint például a 
Fine Tubes, a Wines, a Poeton, az Alan Spargo és a 
UKAEA Special Techniques Group.

Az alaptechnológiák kidolgozásának összefogásával je
lenleg a Reaction Engines Ltd.-t bízták meg, mely válla
lat egyben a kis tömegű kompakt hőcserélő rendszer ki
dolgozója is, azonbelül különös tekintettel a vízpárában 
gazdag környezetre. A levegőben lebegő vízpára meny- 
nyisége ugyanis 12 km-es magasságig problémát okoz 
az előhűtésű hajtóművek számára, ami azzal a veszéllyel 
jár, hogy a hajtómű pillanatok alatt leáll. A hajtóműbe ke
rülő víz jelentős részét kivonják ezért a levegő hűtése so
rán még folyadék állapotában, s eltávolítják a hajtóműtér
ből, mielőtt megfagyhatna. Folyamatos ellenőrzésre van 
szükség, hogy megakadályozhassák a jéglerakódást a 
hajtómű mátrixán belül, ezért a vízpárát közvetlenül a be
áramló levegőből kell kivonni. A kísérleti program egyik fő 
része annak bizonyítására irányul, hogy ez a törekvés 
megvalósítható.

A hajtóművet folyamatos terhelésnek vetették alá szélcsa
tornában, ahol a levegő hőmérséklete 193 К volt (-80°C), 
és a hajtómű mátrixa folyamatos nyomásterhelésnek volt 
kitéve. A teszt nyolc percen át tartott, a szélcsatorna para
méterei által behatárolva. Összehasonlításképpen, a 
rendszer folyamatos működésével szembeni követelmény 
mindössze négy perc, ennyi szükséges ahhoz, hogy az 
adott pályaszakaszon az űreszköz áthaladjon.

A Reaction Engines Ltd. a fejlesztésnek ezen szaka
szában áttekintette az elmúlt tíz évben elvégzett tervezé
si munkálatokat, és a vizsgálatokra alapozott következte
tés szerint az űreszköz tömege és bekerülési költsége 
egyaránt lényegesen magasabb lesz az eredeti elképze
lésekhez képest. A program azonban bebizonyította létjo
gosultságát az alábbi feladatok megoldhatóságának de
monstrálásával:

• A vízpára kondenzálásának és folyamatos kivonásá
nak művelete a hajtóműtérből, a termodinamikus ciklus 
során, biztosítható az üzemi hőmérsékleten.

• A gyártási technológia kidolgozása a hőcserélő pará
nyi átmérőjű mikrocsöveinek előállítására, beleértve a 
szilárdsági követelményeknek való megfelelést és bizo
nyítva a rendszer megbízhatóságát működés közben.

• Alacsony hőmérsékletű hőcserélő működés közben, 
természetes körülmények között.

• Magas hőmérsékletű, nagy nyomáson végrehajtott 
anyagpróbák szélcsatornában.

• A hőátvitelre és a nyomásviszonyokra vonatkozó pa
raméterek meghatározása.

• Az űreszköz, valamint a párátlanító rendszer tömegé
nek előzetes meghatározása.

Akadémikusokból álló közösség jelentős erőfeszítése
ket tesz a tudományos háttér biztosítására és részlete
sen kidolgozza, támogatókat igyekszik szerezni a Sky- 
lon-tervezet megvalósításához, főleg a Bristol, a York és 
a Kingston Egyetem bevonásával, kiemelten a különö
sen sokba kerülő munkálatok elvégzésére. A program 
egyes részleteinek kidolgozása számos diplomamunka 
témája volt és alapjául szolgált öt doktorátusi cím meg
szerzésének is. A kutatott területek felölelik, mind elmé
leti, mind gyakorlati síkon, a kísérleti eljárások kidolgo
zásának kérdését, a hőcserélők, valamint a szerkezeti 
elemek, az aerodinamika, az üzemeltetés és az irányítás 
problémakörét.

Következtetések

A részletes elemzések a Skylon űrrepülőgép és Sabre tí
pusú hajtóművének paraméterei vonatkozásában a kö
vetkezőket mutatják: a felszállótömeg 275 tonna, az ala
csony, egyenlítői Föld körüli pályára juttatható hasznos 
teher nagysága 12 tonna; 9,5 tonna 28,5 fokos, 460 km- 
es körpályára; valamint 4,8 tonna 98 fokos, 250 km-es 
poláris pályára.

A Skylon egyedülálló működése már megvalósult vagy 
közvetlen megvalósulás előtt álló technológiákon alapul 
és a felhasznált anyagok megbízhatóak, nincs szükség 
semmiféle ígéretes új fejlesztésre. A hajtómű üzem
anyagtere és a turbószivattyú-rendszer szintén jól ismert 
ötvözeteken és jól megalapozott technológiákon alapul. 
A hőcserélő berendezés gyártási követelményei a jelen
legi lehetőségeken még túlmutatnak, azonban a kísérleti 
erőfeszítések már biztosították az alapkoncepció kidolgo
zását.

A szerkezeti elemek szintén létező anyagokból készülné
nek. Az alacsony ballisztikus együttható -  az űreszköz 
nagy folyékonyhidrogén-tartálya miatt -  lehetővé teszi a 
visszatérés során bekövetkezendő fölmelegedés köny- 
nyebb kezelhetőségét. Mindezek a tulajdonságok meg
engedik az üveg-kerámia anyagok használatát, melyek 
olcsók, nagyon jó alkalmazhatósági tulajdonságokkal 
rendelkeznek, a hővédő pajzs különböző részein egy
aránt felhasználhatók.

A Skylon-tervezet kidolgozása során elvégzett elemzé
sek azt mutatták, hogy az egyik legfontosabb célkitűzés
ként megjelölt, az űreszköz kiegyensúlyozásával kapcso
latos elvárások önmaguktól adódtak. Egyértelművé vált, 
hogy számos űrrepülőgépépítés-megközelítésben meg
fogalmazott követelmények az egyes alkalmazásokra el
végzett alaposabb vizsgálatok és modellkísérletek nem 
tudtak igazolni. A hajtóműveknek az űreszköz végére he
lyezése azonnal magával hozott bizonyos problémákat, 
miközben tömegközéppontban való elhelyezésük továb
bi, az egyensúly megteremtésére irányuló egyéb megol
dásokat tesz feleslegessé.

A parametrikus tömegbecslés módszerét használva, 
mely technikát a hagyományos űrrepülőgépek tulajdon
ságainak elemzésére fejlesztettek ki, sikerült eljutni a je
lenlegi, meglehetősen szokatlan külsőhöz. A Skylon futó
műve egyik extrém példája ennek, ahol a parametrikus 
tömegbecslés tette nyilvánvalóvá, hogy lehetséges olyan 
futóművet építeni, mely a felszállásnál is szóba jöhet, mi
közben a hagyományos elemzési technikák ezt a fajta 
tervezési megoldást már eleve lehetetlennek tartották.

A tervezés egyik céljaként megjelölt felhasználóbarát 
űrrepülőgép megalkotásának a Skylon karakterisztikája 
tökéletesen megfelel, az alacsony üzemeltetési költség 
és a rugalmas működtetési lehetőség biztosítja a keres
kedelmi felhasználhatóságot, és az üzemeltetők számá
ra esélyt ad arra, hogy olcsó és megbízható űrszállító 
rendszert kínáljanak a megrendelőknek, s ezen még pro
fitot is szerezzenek. Ez a fajta megoldás az űrszállítást az 
egyéb szállítási lehetőségekkel azonos szintre emeli, így 
a magánszektor érdeklődésére jogosan tarthat számot.

A Spaceflight 2003. áprilisi cikke nyomán fordította:
Aranyi László
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Hazai tükör

Szovjet rádióberendezések a Magyar Néphadseregben I. rész

A Haditechnika évtizedek óta sorra ismertette a Magyar 
Királyi Honvédség alapvető híradástechnikai berendezé
seit, azok technikai adatait, rövid leírásukat. Az össze
gyűjtött kutatási anyagból 1995-ben könyvet készítettem, 
melynek kiadását az Elektronikai Csoportfőnökség támo
gatja. Ha elkészül, valószínűleg zárt körben terjesztik, 
ezért szükségét látom az anyag egy része nyílt terjeszté
sének is, rövidített, szelektált formában.

A következő cikkben a szovjet rádióberendezések, 
-állomások fontosabb adatait, harcászati jellemzőit és az 
egyszerűbb rádiók felépítését adom közre. Teszem ezt 
azért, mert a Varsói Szerződés tagállamainak hadserege
iben -  így a Magyar Néphadseregben is -  a híradás 
egyes területein megengedték a tagországoknak, hogy 
saját híradás-technikai berendezéseiket alkalmazzák, 
míg más területeken ragaszkodtak az egységes szovjet 
technikához. Ilyen terület volt a rádióhíradás, melynek 
technikáját kezdetben eredeti szovjet berendezésekkel, 
később licenc alapján gyártott hazai berendezésekkel 
kellett megvalósítani. Az áttekintést az is indokolja, hogy 
napjainkban -  a korszerű digitális technika mellett -  ezt a 
technikát is alkalmazzuk. (Kivéve a külföldön lévő alegy
ségekkel létesített összeköttetéseket.)

Az 1998-tól megindult fejlesztés először a vezetékes 
híradóeszközöket kívánta korszerűsíteni. Első lépésként 
az állandó hírközpontok eszközeit, a légvédelem híradá
sát és az értesítés, együttműködés rendszerét szervezik 
új, digitális elven működő berendezésekkel. Ennek egyik 
oka a Magyar Honvédség megváltozott szerepe a NATO 
szervezetében. A másik ok a készülékek teljes elörege
dése, a gépjárművek többségének mozgásképtelensége.

A rádióhíradásról röviden

A három alapvető híradási forma -  futárszolgálat, vezeté
kes és vezeték nélküli híradás -  közül az utóbbi a legfia
talabb. A rádió ősének a szikratávírót tekintjük, megjele
nése a hadseregekben az 1910-es évekre tehető. Az el
ső világháborúban már szerepet kapott a felső hadveze
tés híradásában.

A mai elven működő rádiók a magyar honvédségben a 
két világháború közötti időben jelentek meg. A magyar 
ipar több rádiótípust gyártott, melyeket a második világ
háborúban már alkalmaztak (lásd Haditechnika 1986, 
1990). A háború után újjáépített magyar híradás-techni
kai ipar az 1950-es évek elejére kifejlesztette a honvéd
ség részére azt a rádiósorozatot, amely a szovjet rádiók 
bevezetéséig volt használatban.

A vezeték nélküli híradásban a katonai szakállomány 
két alapvető csoportra osztja az eszközöket: rádiókra és 
rádiórelékre. A lényeges eltérés a két eszköz között, hogy 
míg a rádiók két pont között közvetlenül hozzák létre az 
összeköttetést, addig a rádiórelék ezt adott távolságokon 
telepített átjátszóállomások sorozatával érik el. A leg

újabb összeköttetési forma a vezeték nélküli híradásban 
a műholdakon keresztül létesített összeköttetés, amely a 
relézés egy speciális formája.

A honvédségben a rádióállomásokat több szempontból 
csoportosítjuk: a teljesítmény, a hullám- és frekvenciater
jedelem, a létrehozható adásmódok, a modulációs rend
szer, a hordozhatóság, a táplálás és a konstrukciós rend
szer szerint.

A rádióberendezések a több mint fél évszázad alatt ha
talmas fejlődésen mentek keresztül. A gyártók a fenti jel
lemzőket olyan irányban változtatták meg, amely fokoza
tosan kielégítette a szakemberek által szabott követelmé
nyeket. Ennek lényeges elemei az üzembiztonság, a 
megbízhatóság, az információvédelem, a tömeg- és tér
fogatcsökkenés, az automatizálás. A rádiókészülékek 
történelmileg kialakult fejlődését időszakokra oszthatjuk: 
a szikratávírók kora, az elektroncsöves rádiók megjele
nése, az elektroncsövek miniatürizálásának kora, a félve
zető dióda és a tranzisztor megjelenése, az integrált 
áramköri elemek megjelenése, a mikroelektronika bevo
nulása a rádióhíradásba.

A magyar honvédségben a rádióhíradás elterjedését 
az első világháború végétől számíthatjuk. Kezdetben né
met, osztrák, később magyar gyártmányú szikratávírók 
biztosították a magasabb parancsnokságok híradását. 
Az ellátást az elöljáró parancsnokságoknál kezdték, és 
fokozatosan feltöltötték az alegységeket is. A háború vé
gén már voltak hordozható szikratívírók is.

Az 1930-as években a vesztes háború és az antantszigo
rítások után a magára talált hadiipar elektronikai eszközö
ket gyártó cégei, együttműködve a Haditechnikai Intézettel, 
több rádiókészüléket terveztek és gyártottak. Típusaikat R 
betűvel és számmal jelölték (R-1 ...R-16). Szerkezetük 
szerint adókat, vevőket és adó-vevőket rendszeresítettek. 
Kisebb mennyiségben megtalálhatók voltak a külföldi gyárt
mányok is (Lorenz, Telefunken, Siemens, Philips).

Az 1952-től gyártott magyar katonai rádiókat egy nagy
ságrenddel nagyobb számozással jelölték. így a gyalog
sági rádiók közül megjelent az R-10, R-20 szállítható 
változatban az R-30, R-40, R-50, R-51 típus. Ezeket ki
egészítették a vevőkészülékek és a géptávíró üzemmód 
létrehozásához szükséges berendezések. A rádióberen
dezések eltérően elégítik ki a különböző fegyvernemek 
igényeit. Már a kezdettől fogva eltértek a szárazföldi csa
patok, a légierő, a tengerészet készülékei. A szárazföldi 
csapatokon belül is más-más követelmények szerint 
gyártják a rádiókat a harckocsik, páncélozott járművek 
részére, mint a felderítés vagy a hagyományos gyalog
ság számára (1. és 2. ábra).

A szovjet híradástechnika történelmi előzményei

Akik emlékeznek az ötvenes években oktatott híradás- 
technika tankönyveire, azok tudják, hogy ezekből azt ta-
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1. áb ra : A m ásod ik  v ilágháborúban a lka lm azo tt rád iókészü
lékek te lepítése sátorban, gyakorlás  cé ljáb ó l

2. áb ra : Leggyakoribb  szo v je t g ép távíró  be rendezés egy  
rész le te  a H íradó M úzeum ban (B O D Ó  távírógép)

nították, hogy az orosz és a szovjet tudomány a külvilág
tól elzártan minden olyan híradással kapcsolatos talál
mányt felfedezett, melyet Európában vagy Amerikában is 
feltaláltak és alkalmaztak. Már ekkor igyekeztek a fejünk
be verni, hogy a szovjet technika a világon a legjobb.

Kétségtelen tény, hogy már a cári udvar is élen járt az 
új, híradással kapcsolatos találmányok alkalmazásában. 
1839-ben távíróvonalat létesítettek a Téli Palota és a ve
zérkar épülete között. 1853-ban már alkalmazták a 
Siemens-Halske-féle telegráfot a krími háborúban 
(1853-1856). Egy angol céggel kiépíttették a Krím-félszi- 
get és Várna közötti tengeri, kábeles hálózatot.

Közismert olyan tudósok neve és találmánya, mint bá
ró Pavel Lvovics Silling orosz diplomata 16 betűs távíró
ja, amely 1881-ben Kronstadt és Szentpétervár között 
működött, vagy Borisz Szemjonovics Jacobi, aki a távíró
jeleket egy relé közbeiktatásával felerősítette, így növel
ve a hatótávolságot 30 km-re.

Elismert feltaláló Alekszandr Sztyepanovics Popov, aki 
Herz kísérleteire támaszkodva jelentős eredményeket ért 
el a drót nélküli táviratozásban, ami a rádiózás alapjait 
rakta le. Popov felhasználta Nikola Tesla transzformáto
rát, és olyan rádiókészüléket gyártott, amellyel sikerült je
leket továbbítani 250 méterre.

Elektroncsövek gyártásában Boncs-Brujevics orosz 
hadmérnök szerzett érdemeket. 1915-ben neki sikerült a 
Tver (Oroszország) városában működő kísérleti üzem
ben először elektroncsövet előállítani. 1917-ben már 
nagyüzemi szinten indított gyártással segítette a katonai 
rádiók mennyiségének növelését.

A nagy októberi szocialista forradalom után a több or

szágot tömörítő Szovjetunió elszigetelődött a nyugati ál
lamoktól, így lemaradt a technikai fejlődésben. Az 1930- 
as években bizonyos közeledés volt tapasztalható keres
kedelmi téren, de a híradástechnika, főleg a katonai esz
közök nem kerülhettek be kereskedelmi úton a Szovjet
unióba. A fejlesztéseket valószínűleg az illegálisan meg
szerzett eszközök „lekoppintásával” végezték.

Szovjet rádióberendezések a második világháborúban

I. T. Pereszipkinnek (1904-1978), a híradócsapatok mar- 
salljának visszaemlékezéseiből áttekintést kaphatunk a 
szovjet csapatok háború előtti és alatti híradásának álla
potáról. (Tekintettel a témára, csak a rádióhíradással kap
csolatos megállapításait foglalom össze.) A háború előtti 
évek állami híradó rendszerét a vezetékes híradás ké
pezte. A vonalak többsége légvezetékes volt. Az 1939- 
ben átadott Moszkva-Habarovszk közötti volt az egyik 
leghosszabb vonal, 8615 km. Ezeket a vonalakat rádió- 
frekvenciás vivőhullámmal többszörösen kihasználták. A 
készülékek között voltak saját gyártásúak és külföldiek 
egyaránt. A föld alatti összeköttetés kábeles rendszere 
nem volt ismert, illetve nem alkalmazták.

Széles körben alkalmazták viszont a távíró-összekötte
téseket, melyeknek csak 35%-a volt távgépíró, a többi 
morzerendszerű. Saját fejlesztésű -  a Siemens által 
gyártott távírógépek mintájára - ,  mechanikus rendszerű 
távírógépeikkel a cirill betűkkel történő információcserét 
biztosították. Ilyen volt az SZT-35 típusú géptávíró, me
lyet még az ötvenes években is gyártottak. Nálunk is 
használták. A rádióhíradás alapját a polgári műsorszóró 
hálózat képezte. Az első rádióállomást 1919-ben kezdték 
építeni Moszkvában. Később Taskentben, Odesszában 
és Omszkban épült rádióadó.

A német támadást 1941-ben a műsorszóró állomás je
lentette, innen tudták meg a csapatok is a háború kezde
tét. 1941-ben a Szovjetunió területén 1010 rádióadó üze
melt. Ezek többségükben kis teljesítményű helyi adók 
voltak, 15-100 W teljesítménnyel. A csapatoknál rádió
híradás nem volt.

A háborúra történő felkészülés idején fejlesztették a 
határ menti híradó hálózatot, amely túlnyomó részben el
ső világháborús Hughes típusú távírókból állt. Saját fej
lesztésben is készítettek Baudot-rendszerű távírógépet, 
amely három nagyméretű (asztallap nagyságú) egység
ből állt. A tábori híradásban főleg a helyi híradó eszközö
ket vették igénybe, amelyeket a németek folyamatosan
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romboltak, így a híradást a háború első éveiben a szov
jetek gyengének minősítették.

A híradó eszközök gyártását csak 1942-től kezdték 
meg, amikor a hátországba telepített gyárak megkezdték 
működésüket. Ekkor kerültek először tábori rádióállomá
sok a harctérre, valamint a gépkocsikba is ekkor kezdték 
azokat beépíteni. Ezek a típusok RAT, RAF jelöléssel a 
front és a hadsereg híradását, RB és RSZB jelöléssel a 
lövész- és a tüzércsapatok összeköttetését biztosították.

Leningrádban gyártották az RL-6 és az RL-8 típusú 
rövidhullámú katonai rádiókészülékeket, melyekbe mű
sorvevő készülékek alkatrészeit is felhasználták (a hábo
rú alatt a rádiókat be kellett szolgáltatni!).

A rádiók fejlesztését tagoltan végezték, külön kísérle
tezett a flotta, külön a légierő és a szárazföldi vezérkar. 
Bizonyos verseny alakult ki, ezért nem folyt tapaszta
latcsere, a gyártott készülékeket szinte titokban alkal
mazták. Ez a tény jelentősen hátráltatta a fejlődést. A 
rádiógyártás eredményességének biztosítását maga az 
Állami Védelmi Bizottság vette kézbe, amely határozott 
intézkedéseivel eredményeket ért el. 1943-ban elkészí
tették a 13-P és az A -7  jelölésű, hordozható, rövid- és 
ultrarövid-hullámú csapatrádiókat. 1944-ben 485 gép
kocsiba épített RAF-állomás, 2332 db közepes teljesít
ményű RSZB rádiókészülék, 41 341 db RB, RBM és 12 
RP típusú hordozható, rövidhullámú rádiókészülék ké
szült el.

A háború alatt a konstruktőrök a harctéri tapasztalatok 
alapján állandóan fejlesztették a rádiókészülékeket, 
újabb és újabb módosított típusokat rendszeresítettek. A 
szárazföldi csapatoknál megjelent a RAT-44,

RAF-KV-4, RSZB-F-3 gépkocsikba épített típus. A va
dászrepülő alegységeknél többszöri korszerűsítés után 
alkalmazták az RSZM-6M, az RSZI-6MU, a felderítő re
pülőknél az RSZR-2-bisz, a bombázókon az 
RSZB-3-bisz repülőgép-rádiókat. A harckocsirádiókkal 
szemben támasztott különleges követelmények szerint 
megépített típusok voltak a 9-R és a 10-R, majd a 
10-RT. Lövészezredek és zászlóaljak között alkalmazták 
az 1942-ben tervezett A-7, A-7A és A-7B hordozható 
URH-frekvenciamodulált rádiókészülékeket. 1943-tól rá
dión keresztüli géptávíró híradás megvalósítására is ké
szítettek rádióállomásokat. Ilyen volt az ALMAZ fedőne
vű berendezés, amelynek segítségével a RAT rádióállo
másokon keresztül Baudot-géptávíróval létesítettek 
front-hadsereg viszonylatokban összeköttetést. 1944- 
ben már működtek rádióközpontok, gépkocsiba épített 
vevőközpontok, és megvalósították a TAI-43-MR készü
lékkel a rádióadók távvezérlését is.

Összességében: a háború megindulásakor a csapa
toknál rádióhíradás nem volt, de a háború alatt megindult 
gyors fejlesztés eredményeként a háború végére megva
lósították és általánossá tették.

Az áttekintést indokolja az is, hogy a megalakuló nép
hadsereg az átvett szovjet technikákkal megkapta a hír
adó eszközöket is, melyek a repülőcsapatoknál és a 
harckocsicsapatoknál azonosak voltak a második világ- 
háborús készülékekkel.

(Folytatjuk)

Vörös Béla

Román István: A VÖRÖS KOLOSTOR

Szinte mindegyik magyar családban volt legalább egyvalaki, aki 
katonaként megjárta a Don-kanyart vagy a szovjet hadifogságot. Vagy 
mindkettőt.
Román István hétköznapi emberként, tartalékos zászlósként került a 2. 
magyar hadsereg kötelékében a keleti frontra. Katonai feladatait igyekezett 
legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen ellátni. Alárendeltjei körében 
népszerű parancsnok volt. Visszaemlékezésének első egyharmada a 
harctéri emlékekről, a maradék rész a hadifogoly-évekről számol be.

„Katonás tartású, szikár férfi lépett be, eddig még nem láttam. Üdvözölte 
Natasát és kérdezett tőle valamit, majd rám se nézett és kiment.
-  Ki ez? -  faggattam Natasát. -  Mit akart?

-  Ő a párt itteni titkára, történelmet tanít, nagy hatalma van, mi félünk
tőle. Az igazgató elvtársat kereste.

Piros arca lassan elhalványodott.
Egyszer egy Európa-térképet mutatott, kérdezte, hol van Magyarország, 
és én hol lakom. Megmutattam kis országunkat és Budapestet, a főváros 
mellett egy kis városban születtem Kispesten, és ott lakom.
-  Vengrija öcsin málenkij (Magyarország nagyon kicsi) -  mondta egy kicsit 
csalódottan.

-  Málenkij, málenkij, öcsin krassziva eta Vengrija (Kicsi, kicsi, nagyon gyönyörű ez a Magyarország) -  válaszoltam 
büszkén.”

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2003
233 oldal + 32 oldal fekete-fehér fénykép és rajz. Bolti ára 2500 Ft.
2000 Ft + 500 Ft postaköltség áron megrendelhető a kiadónál.
Levélcím: 4017 Debrecen, Pf. 32., tel.: 06-30-419-3530, e-mail: rendel@hajja.hu, honlap: www.hajja.hu
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М М М  futárhelikopterek az MN hadrendjében III. rész
1962-63 -  Kiképzés és gyakorlatok

A helikoptertechnika és az állomány elosztása

Az osztályparancsnok 1961. november 30-án kelt, 037. 
számú parancsában az 1961/62-es kiképzési évre a kö
vetkezőképpen osztotta be a helikoptertechnikát és a 
személyi állományt:

Helikopterszázad

Kiképző rajparancsnok: Pávics János százados, század
parancsnok,
megfigyelő: Garai Imre százados, 
technikai helyettes: Tóth Viktor százados, 
különleges kiszolgáló csoportparancsnok: Siklódi József 
százados,
rádiókiszolgáló csoportparancsnok: Taskovics István fő
hadnagy.

I. ekvipázs a 02 017 gysz. MÍ-1M helikopteren

Oktató: Antalóczi Dezső százados, 
repülőgép-technikus: Mucha István százados, 
helikoptervezető: Asztalos Barna, Magyar János, Komá
romi Gábor századosok, 
mechanikus: Födi László őrmester, 
sorszerelők: Vincze Lajos és Lakatos István honvédek, 
különleges mechanikus: Tóth Ferenc főtörzsőrmester, 
különleges sorszerelő: Balogh János honvéd, 
rádiómechanikus: Horváth Ferenc törzsőrmester, 
rádió-sorszerelő: Kádár Ferenc honvéd.

II. ekvipázs a 02 019 gysz. MÍ-1MU helikopteren

Oktató: Emperger Ferenc százados, 
repülőgép/helikoptertechnikus: Desits Ferenc főhadnagy, 
helikoptervezető: Tóth József, Kiss Tibor, Garai Mihály 
századosok és Ecseghy László főhadnagy, 
mechanikus: Tatarek Lajos tsz. tizedes, 
sorszerelő: Tóth János és Pándi Lajos honvédek, 
különleges mechanikus: Varga József honvéd, 
rádiómechanikus: Jakab Sándor tsz. tizedes.

III. ekvipázs a 02 013 gysz. Mi-MU helikopteren

oktató: Bakó János százados, 
helikoptertechnikus: Lóczi József százados, 
helikoptervezető: Markó Gyula őrnagy, Willing István, 
Gonda Sándor, Csiker István századosok, 
mechanikus: Drahó Mihály tsz. tizedes, 
sorszerelő: Herbály Ferenc, Rideg István honvédek, 
különleges szerelő: Bencsik Károly honvéd, 
rádiószerelő: Kun Pál honvéd.

A lekonzervált 1033 gysz. helikopter karbantartására 
Desits Ferenc főhadnagyot, a 1032 gysz. lekonzervált 
gép karbantartására Lóczi József századost jelölték ki.

Megjegyzés: A Mi—1 típusú helikopterek oldalszámait 
(gyári számait) az egység napi parancsaiban nem min
den esetben tüntették fel azonos módon. A felsorolásnál

általában elhagyták a „W” betűjelet, s a lajstromszám 
előtti „0”-t. A gyári szám használata gyakran két változat
ban is előfordult a parancsokban, holott a gépekre rövidít
ve került felfestésre oldalszámként az utolsó két-három 
szám. (Például egy helikopter gyári száma W-01 033 
volt, a gépre a 33-as szám volt felfestve, a parancsokban 
pedig 01 033, 1033 és 33-as számmal szerepelt.)

Helikopterkiképzés

Az Országos Légvédelmi Parancsnokság parancsnoka, 
Szilágyi László vezérőrnagy a Mi—1 helikopterszázad ré
szére az alábbi főfeladatot határozta meg: „A Mi-1-es he
likopterszázad hajózóállományát ki kell képezni repülés
re nappal és éjjel egyszerű időjárási viszonyok között.”

A 86. Önálló vegyes repülőosztály anyagilag az MN 59. 
Honi vadász repülőezredhez volt utalva. De ez a tény 
nemcsak anyagi utaltságot jelentett, hanem a repülés 
szervezése, tervezése is körültekintő munkát igényelt az 
osztály- és a századparancsnokok részéről. A kecskemé
ti repülőbázis azokban az években rendkívül zsúfolt volt. 
1962 elején kezdték hadrendbe állítani a MiG-21 (F—13) 
típusú elfogó vadászgépeket. A díszszemlére is ott ké
szültek fel. Ezért a Mi—1 típusú helikopterek kiszorultak a 
repülőtér területéről, annak az északi oldalán lévő zöld
övezetben készültek a repülésre.

Az állományt mindennap tehergépkocsin szállították ki 
a repülőtérre, a helikoptereket pedig négy oktató repülte 
ki a repülőtér északi részébe. A kiképzés ütemesen ha
ladt. Az oktatók a két darab kétkormányos helikopterrel 
kezdték oktatni az átképzésre kijelölt személyeket. 
Gonda Sándor nyá. alezredes, az egykori Mi-1-es okta
tópilóta szerint a helikoptereknél nem lényeges a sebes
ség. Viszont a legbonyolultabb, legnehezebb az egy 
helyben, azonos magasságon való függeszkedés végre
hajtása. A merev szárnyú repülőgép vezetéséhez szokott 
pilóták reflexei 8-10 óra repülés után álltak csak át a he
likopter vezetéséhez szükséges mozdulatokra.

A függeszkedést nagyon nehéz megtanulni, mivel a 
repülőgéppel szemben a helikopter tulajdonképpen el
lentétes reflexeket igényel. A helikoptert nemcsak bot
kormánnyal és lábpedállal, hanem az egyesített gázkar
ral (ami a rotorlapátok közös állásszögét állítja) és a 
korrekcióval (ami a motor fordulatszámát szabályozza) 
is kormányozza a pilóta. A forgószárnyas repülőeszköz
zel lehet oldalirányba és hátrafelé is „csúszni” , függőle
ges magasságban, és egy helyben mindkét irányban 
körbefordulni. Gonda Sándor szerint a Mi—1 típusnál 
legkényesebb mozzanat a tengelykapcsolás művelete 
volt, amit nagyon figyelmesen és körültekintően kellett 
végezni.

A helikopterek a kiképzések során a repülőtér keríté
sén kívül a bombaraktár közelében lévő szabad terület 
felett repültek. A repülőtérrel ellentétes oldalon iskolakor 
felépítésével folyt a kiképzés. Olyan is előfordult, hogy a 
vadászgép és a jóval kisebb sebességű helikopter egy
szerre siklott be a leszálláshoz alig néhány száz méter
nyire egymástól.
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Sikeres átképzés

Az első nyolc fő 1962. május közepén fejezte be az át
képzést a Mi—1 helikopterre. A kiképzés alatt Demény 
László százados kivált a csoportból, más beosztásba ke
rült. Rácz István százados csak később vizsgázott le a tí
pusból. A vizsgák alapján az osztályparancsnok a Mi—1 
típusú helikopteren az alábbi repüléseket engedélyezte 
részükre: megadott útvonalon történő repülések végre
hajtása; levegőből kiválasztott területre való leszállás; re
pülések végrehajtása utasokkal.

A repüléseket csak nappal, egyszerű időjárási viszo
nyok között 200 méteres felhőalap, 10/10 borultság, 2 
km-es látás, 12 m/s szélerősség mellett végezhették. A 
hadműveleti repüléseket a meghatározott időjárási mini
mum mellett engedélyezte a parancsnok.

Újabb helikoptervezetők a típuson

Takács Ottó századost 1962 elején helyezték a helikop
terszázad állományába. Az elméleti kiképzés anyagából 
sikeres vizsgát tett május közepén. így megkezdhette a 
Mi—1M és Mi—1MU típuson a gyakorlati átképzést.

Az 1961-ben beérkezett helikoptereken még nem volt 
buszterrendszer, így a forgószárny forgásából adódó 
rezonancia áttevődött a botkormányra, ami 2-3 cm-es 
körben a botkormány állandó mozgását eredményezte. 
1962. június 20-tól Lóczi József százados átadta üzemel
tetésre a 02 013-as számú helikoptert Török József tsz. 
tizedesnek. 1962-ben kerültek Mi-1-es átképzésre Bere- 
na Ferenc, Kádár István, Füvesi Tivadar századosok. 
1962. június 20-án gyakorlati ismeretekből, repülésből le
vizsgázott Markó Gyula őrnagy, Csiker István, Gonda 
Sándor és Willing István századosok. Az OPK engedé
lyezte részükre az Mi—1 típuson a kiképzési repülést.

Gyakorlaton a Mi-1-esek

A kiképzés befejeztével a Mi-1-es századot hamar be
dobták a mély vízbe. Hadműveleti feladatok ellátására 
egyre többször vették igénybe a fütárhelikopterek sze
mélyzetét. Az első jelentősebb „éles” bevetésre minden
ki készült. A helikoptervezetők és műszakiak szerették 
volna bizonyítani, hogy urai a technikának, alkalmasak a 
feladatok maradéktalan végrehajtására.

Az első igazi megmérettetésre 1962. április 9-16. kö
zött a hadsereg Duna-62 gyakorlatán került sor. Pávics 
százados parancsnoksága alatt Kecskemétről 4 helikop
tert telepítettek ki. Hét pilótát rendeltek ki a négy gépre. A 
2013-assal Pávics és Garai Imre, a 2017-essel Tóth Jó
zsef és Asztalos Barna, a 2019-essel Bakó János, 
Antalóczi Dezső, a 2032-essel pedig Emperger Ferenc 
települt a gyakorlat helyszínére. Összesen 4 műszaki 
tiszt, 4 tiszthelyettes és 4 sorkatona utazott el teher- és 
töltőgépkocsikkal a helikopterek kiszolgálására. A gya
korlatról április 17-18-án települtek vissza.

A következő feladatot az OLP repülőcsapatok főnökétől 
kapták. 1962. június 26-án három Mi-1-es települt Buda
örsre, a szárazföldi csapatok összeköttetését biztosítot
ták. A kijelölt raj légi és földi lépcsővel települt át Kecske
métről Budaörsre. Pávics János százados, századpa
rancsnok a 2033-assal utazott, vele ment Tóth Viktor szá
zados századmérnök is. A 2019-essel repült Garai Imre 
százados és Kuti László törzsőrmester, a gép mechaniku
sa. Kiss Tibor százados a 2013 számú helikopterrel szállt 
fel, fedélzetén a gép mechanikusa Török József tizedes

volt. A budaörsi laktanyában voltak elszállásolva. A heli
kopterek probléma nélkül megoldották a feladatokat.

1962. július 26-29. között ismét egy gyakorlatra telepí
tették a Mi-1-es gépeket. Alagon oldotta meg a futárfel
adatát egy helikopterraj. Garai Imre százados a 2033-as 
géppel, mechanikusa Török József tizedes volt, Markó 
Gyula őrnagy a 2013-assal, fedélzetén Kuti László törzs- 
őrmester mechanikussal, Asztalos Barna százados és 
Csabai János tizedes, a gép mechanikusa a 2019 oldal
számú helikopterrel repült a gyakorlat ideje alatt.

Kuti László augusztus 1-jén átadta üzemeltetésre a 
2019 számú gépet Tordai Sándor szakaszvezetőnek, 
Csabai János tizedes pedig a 01 033-as helikoptert ad
ta át Födi László törzsőrmesternek. Augusztus 20-án 
Tóth József százados a 1032 oldalszámú géppel útba 
indult Szentkirályszabadjára, a gépen tartózkodott

2. ábra: Delics László főtörzsőrmester főleg a 033 
oldalszámú Mi-1M-el repült mint a gép mechanikusa
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3. ábra: Márki, 1964, táborban Kancsár Béla őrm., Drakó 
Mihály őrm..Csernák András őrm., Bodnár Elek törm., 
Brunner Bálint őrm., a MÍ-1M mechanikusai

4. ábra: Az 1964-es városligeti majálison Emperger Ferenc 
szds., a 31-es oldalszámú géppel

5. ábra: A 35-ös oldalszámú gép

8. ábra: Az 1964-es városligeti bemutatóra Emperger 
Ferenc szds. repülte fel a Mi-1M-et. Sorkatonák között 
Tóth Viktor szds., tőle jobbra Majoros József, az OLP-ről 
egy tiszt, Emperger Ferenc és Szeidl József őrgy., a 86. 
vegyes repülőosztály pk-a
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Desits Ferenc százados, technikustiszt is. Kirendeltek 
még egy töltőgépkocsit is. Október 15-én indultak útba 
Mi—1 helikopterek átvételére Pávics János és Kiss Tibor 
századosok.

Az OPK parancsára 1962. október 15-19. között Eger 
környékére kirendeltek egy gyakorlatra négy helikoptert. 
A gyakorlaton repült repülőgép-vezetők Bakó, Komáromi, 
Magyar és Csiker századosok voltak. A gépek kiszolgá
lására megfelelő kiszolgáló eszközökkel és tartalékkész
letekkel ellátva 9 főt indítottak útba.

Időjárási minimum

Az OPK 1962. november 20-i napiparancsa részletesen 
szabályozta a repülőgép/helikoptervezetők időjárásimini- 
mum-fogalmát. A Mi-1-es helikoptervezetők csak jó látá
si viszonyok mellett repülhettek. A nappali felhőrepülést, 
az alkonyat utáni és éjszakai repülést nem engedélyez
ték, amíg a kiképzési tervekben előírt gyakorlatokat az 
oktatóval végre nem hajtják.

Az állomány beosztása

1962. november végén a személyi állomány beosztása a 
helikopterszázadnál:
02 020 számú gép: Emperger Ferenc százados, helikop
tervezető; Kuti László törzsőrmester, mechanikus; Vincze 
Lajos őrvezető, sorszerelő.
02 017 számú gép: Tóth József százados, helikopterve
zető; Drahó Mihály szakaszvezető, mechanikus; Papp 
István honvéd, sorszerelő.
02 013 számú gép: Willing István százados, helikopterve
zető; Kókai Miklós szakaszvezető, mechanikus.
02 019 számú gép: Markó Gyula őrnagy, helikopterveze
tő; Tordai Sándor szakaszvezető, mechanikus; Juhász 
Gyula őrvezető, sorszerelő.
01 032 számú gép: Garai Mihály százados, helikopterve
zető; Csanádi István szakaszvezető, mechanikus; Aubéli 
László honvéd, sorszerelő.
01 033 számú gép: Gonda Sándor százados, helikopter
vezető; Födi László törzsőrmester, mechanikus; Tóth Já
nos tizedes, sorszerelő.
A téli átállás szemléjét 1962. november 29-én tartották 
meg a helikopter- és repülőtechnikán.

Feltöltik a századot

A Mi-1-es helikopterszázad állománytábláját fokozato
san töltötték fel helikoptervezetőkkel és műszaki végzett
ségű személyekkel. Az 1961 nyarán újra indított Kilián 
György Repülő és Műszaki Tiszti Iskoláról 1962 őszén 
bocsátottak ki jelentős számú tiszthelyettest, 1963-ban 
pedig tiszteket és további tiszthelyetteseket. A helikopter
századhoz 1962. október 1-jével áthelyezték Tóth Mihály, 
Brunner Bálint, Bosch István, Tóth József, Széli János, 
Csernák András, Kancsár Béla, Fentös László őrmeste
reket, Huszár Attila, Ámon Gábor, Pletikoszits Antal és 
Fülöp Bálint törzsőrmestereket. Valamennyit beiskolázták 
típusátképzésre. December 28-án tettek a Mi—1 típusból 
elméleti és gyakorlati vizsgát. Az OPK engedélyezte ré
szükre a M i-l-es  típus üzemeltetését, s a gépek karban
tartását, kiszolgálását. Ugyanekkor vizsgáztak az alaku
latnál szolgálatot teljesítő tartalékos tisztjelöltek is: Cser 
Pál őrmester, Gábor Péter, Hering Károly és Kapitány 
Sándor törzsőrmesterek.

Szervezeti változás az alárendeltségi viszonyban

Az 1962 augusztusában kiadott 00 170/1962. VKF-in- 
tézkedés alapján október 1-jei hatállyal az OLP közvet
len alárendeltségből alárendelték a Miskolcon akkor fel
állított 2. Honi légvédelmi hadosztály-parancsnokság
nak (MN 5229) a 86. Önálló vegyes repülőosztályt. 
Stock János ezredest nevezték ki hadosztályparancs
nokká. A repülőfőnök Sirák Géza alezredes lett. Ekkor a 
86. vegyes repülőosztály béke és mozgósítás utáni lét
száma 342 fő volt.

1962-ben a Mi—1 helikopterszázad a kiképzés során 
553, a hadműveleti repülések alkalmával 208 órát repült. 
Összesen 1895 felszállást teljesített, és 761 órát repült. 
Az osztály összes repülőeszköze 2435 órát töltött a leve
gőben, miközben 4312 felszállást hajtottak végre.

Téli időszakban mindig kevesebbet repültek a helikop
terek. Ekkor a repülőgép-vezetők és a műszaki állomány 
heteken keresztül elméleti (tantermi) foglalkozásokon 
vett részt. A repülő-műszaki állomány (tiszthelyettesek, 
sorkatonák) a technikus tisztek és a mérnökök irányításá
val a helikoptertechnikán végrehajtotta a kötelező mű
szaki munkálatokat, kisebb javításokat, a gépek motor
próbáját, az állóhelyek környékének takarítását.

1963-as kiképzési év 
-  újabb helikopterek a századnál

1963 januárjában érkezett Kecskemétre ládákba csoma
golt nyolc db Mi-1-es helikopter. Ezeket a gépeket a Ili
as hangárban szerelte össze az állomány, a lengyelek is 
jelen voltak az üzembe állításánál. A Mi-1-esek gyári 
számai W04 031, W04 032, W04 033, W04 034, W04 
035, W04 036, W04 037, W04 038 voltak. Áprilisban ér
kezett meg a 05 005, 05 006, 05 007, 05 008, 05 009, 
8001 és a 8002 gyári számú helikopter.

Kiképzés és gyakorlat

Február 15-től háromnapos, településsel egybekötött gya
korlaton vettek részt a Mi—1 -es helikopterek Mezőfalván 1 
rajjal (3 gép). A parancsnok Kiss Tibor százados volt, a 
mérnök Tóth Viktor százados. A 1033 oldalszámú géppel 
Garai Mihály százados Bodnár Elek törzsőrmesterrel, a 
2020-as helikopterrel Asztalos Barna százados, Kuti Lász
ló mechanikus, a 2032-es géppel Willing István százados 
Csanádi István tizedessel szerepelt a kitelepülésen. Össze
sen 21 tiszt, tiszthelyettes és sorkatona vett részt a Mi—1 -es 
századtól a téli gyakorlaton, illetve annak biztosításában.

1963. március 2-án az árvízhelyzet miatt hat Mi-1-es 
típusú helikoptert helyeztek készenlétbe a megfelelő sze
mélyzetekkel. A felszerelésnél előírták a kötélhágcsót a 
teher leeresztése, illetve személyek felhúzása céljából.

A Mi—1 század hajózóállománya a Miskolc Malek repü
lőtér használati utasításból a kijelölt bizottság előtt ered
ményes vizsgát tett. Nappal, jó és bonyolult időjárási vi
szonyok között a repülőtérre megállapított minimum mel
lett végezhettek repüléseket.

Átképzés a Határőrség részére

A BM Határőrség Országos Parancsnoksága 1963 elején 
úgy döntött, hogy állományában légi szolgálatot hoz lét
re. Ezért helikopterátképzés céljából 1963. április 5-én 
bevonultak Kecskemétre a határőrtisztek. Helikopterve
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zetői átképzést kapott Takács András és Vass György 
hőr. főhadnagy, műszaki átképzést Keserű Sándor szá
zados és Margel Kálmán főhadnagy. A tanfolyam részük
re 8-án kezdődött. A Mi-1-es századtól kijelölt tisztek ok
tatták és vizsgáztatták őket.

Végül is 1963. november 1-jén alakult meg a Határőrség 
légi szolgálata. A Határőrség az MN-től megkapta a W02 
018, majd a 05 009 gyári számú gépeket. Evek múlva az 
üzemeltetés során a 2018-as lezuhant, helyette a 40 1032- 
est vették át üzemeltetésre a hadseregtől. Az átvett gépe
ket kék-fehér színnel festették, oldalszámként R-018, 
R-032, R-009 szerepelt rajtuk. Később Kecskeméten át
képezték pilótának Bodnár József századost. Kecskemét
ről a Határőrség állományába helyezték repülő-műszaki 
beosztásba Susánszki István századost és Serbán József 
főtörzsőrmestert. Vass György százados 1966. október 22- 
én Kecskeméten megkezdte helikopteres éjszakai kikép
zését Bakó János százados oktató vezetésével.

Repülés, gyakorlatok, kiképzés

1963. április 22-én településsel egybekötött gyakorlatra 
rendelték a Mi-1-eseket. Ezért Budaörsre települt 5 gép 
Pávics százados parancsnoksága alá. A helikopterek ol
dalszámai 1032, 4031, 4032, 4037, 4038 voltak. 
Emperger Ferenc százados vezetésével egy helikopter
raj települt Veszprémbe (4033, 4034, 4035). Miskolcra 
Bakó százados települt a 4036 oldalszámú helikopterrel.

Az OPK 1963. szeptember 4-én kelt 034. számú napi
parancsban intézkedett a Mi—1 század nappali és éjsza
kai repülésének megszervezésére.

Nappali kiképzést végző csoport

Parancsnok: Gonda Sándor százados, 
oktató: Antalóczi Dezső százados, 
helikoptervezetők: Majoros József őrnagy, Gera Sándor, 
Vass György, Balda János, Hartl János századosok, Ta
kács András főhadnagy, 
ügyeletes mérnök: Desits Ferenc százados, 
rádió- és különleges csoportparancsnok: Taskovics Ist
ván százados,
beosztottak: a gépek szervezetszerű állománya.
A nappali csoport gépe 2019 MÍ-1MU és a szükség sze
rinti egykormányos gép.

Éjjeli kiképzést végző csoport

Parancsnok: Pávics János százados; 
oktató: Markó Gyula őrnagy, Emperger Ferenc százados; 
helikoptervezetők: Kiss Tibor, Garai Mihály, Tóth József, 
Takács Ottó, Csiker István, Asztalos Barna, Komáromi 
Gábor, Magyar János, Willing István századosok, 
Ecseghy László főhadnagy;
ügyeletes mérnök: Lóczi József százados, helyettese 
Orosz Zsigmond százados;
rádió- és különleges csoportparancsnok: Forgó Gyula őr
mester;
beosztottak: a gépek szervezetszerű állománya; 
kiszolgáló eszközök: 1 db benzintöltő gépkocsi, 1 db olaj
töltő gépkocsi, 1 db 3 tonnás tehergépkocsi.
Az éjjeli csoport állománya a 2013, 8001, 8002 MÍ-1MU 
helikopterrel, valamint 3 db egykormányos gép felhasz
nálás szerint.

Ekvipázsok beosztása

Oktatók: Pávics, Emperger századosok, Markó őrnagy;
1. ekvipázs: Kiss, Garai, Tóth, Takács, Csiker századosok;
2. ekvipázs: Asztalos, Komáromi, Magyar, Willing száza
dosok, Ecseghy főhadnagy.

Felhasznált irodalom

Levéltári források 
HL 1962/T 137 
HL 1963Я247 
HL 1963/T 292 

Feldolgozások
Iván Dezső: A magyar katonai repülés története 

1956-1980. Budapest, 2000.
Kiss Tibor: A vegyes repülőosztálytól a helikopterezre

dig. Magyar Szárnyak XXXI. évf. 31. szám, 2003.
Zsák Ferenc: М М М  helikopterek Magyarországon. 

Top Gun 1994/7.
Levelek

Gonda Sándor, Ecseghy László, Dobosi Ottó, Török 
József nyugállományú katonák szerzőhöz írt levelei.

(Folytatjuk)

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

Kocsis Barnabás: HUSZÁRKALANDJAIM

A szerző hadapród őrmester volt a Magyar Királyi Honvédségben a második 
világháború idején. Visszaemlékezései rendkívül szórakoztatóak, néha már a 
hihetőség határát súrolják. Vagy át is lépik...

A „Huszárkalandjaim” derűs hangulatú, gyorsan elolvasható munka. Az ismert 
szerzők művei közül talán Rejtő Jenő „Az elátkozott part” és a „Három testőr 
Afrikában” című regényei állnak a legközelebb hozzá, eltekintve attól, hogy azok 
teljes mértékben kitalált történetek. Esetleg még a Rideg Sándor-féle „Indul a 
Bakterház”-zal is lehet párhuzamot találni.

Ha igaz amit ír, akkor az állandóan sürgő-forgó, fürge észjárású Kocsis 
hadapród valódi fenegyerek, az akkori honvédség egyik nagy ígérete volt, aki 
később, a szovjet fogságban is feltalálta magát. Az biztos, hogy a könyvet 
kiolvasása előtt nehéz lerakni.
Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2004, 244 oldal, bolti ára 2500 Ft.
2000 Ft + 500 Ft postaköltség áron megrendelhető a kiadótól: 4017 Debrecen, 
Pf. 32. Tel.: 06-30-419-3530, e-mail: rendel@hajja.hu, honlap: www.hajja.hu
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Tu-2 kétmotoros frontbombázó repülőgépek 
a Magyar Légierőben

Az Önálló Bombázórepülő Ezred szervezése már 1951- 
ben megtörtént, majd 1952. december 1-jétől 82. Bombá
zórepülő-hadosztállyá alakult át, de bombázó repülőgé
peket csak 1953. január 27-én kapott. A megelőző idő
szakban Li-2 típusú repülőgépekkel, illetve Zlin-381 és 
AERO-45 repülőgépekkel repültek az alakulatok.

Az állomány feltöltöttsége hiányos és vegyes összeté
telű volt. Korban és képzettségben igen nagy volt a kü
lönbség. Legtöbben szállító repülőgépeken repültek. Vál
tozás 1952. december végén következett be. Ekkor érke
zett meg a Szovjetunióba a Tu-2 típusú repülőgépre át- 
képzett 16 fő repülőgép-vezető, valamint a Kilián György 
Repülő Hajózó Tiszti Iskolán avatott 22 fő megfigyelő.

Ezen személyi állomány bevonulásával lezárult egy 
szakasz a bombázó és felderítő repülőalakulatok történe
tében, és ettől kezdve három szakaszra oszthatjuk a 
megnevezett alakulatok szervezését és tevékenységét:
1952. december -  1954. október, 1954. október -  1955. 
október, 1955. október -  1957. április.

Első szakasz

Az 1952 decemberében bevonult repülőgép-vezetői és 
megfigyelői állomány, amely bombázó kiképzést kapott, 3 
ezred (2 bombázó és egy felderítő) alparancsnoki állo
mány feltöltésére volt elegendő, ezzel a korábbi létszám 
kb. kétszeresére emelkedett.

A Tu-2-es átképző tanfolyam 1953. január 4-én indult 
be. Ekkor Kiskunlacházáról a 37. Önálló felderítő repülő
ezred állományát is Kunmadarasra vonták össze.

A Tu-2 repülőgépek január 27-én érkeztek. Először 5 db, 
majd folyamatosan a többi. A Szovjetunióban végzett állo
mány február elején kezdte meg a gyakorlati repülőkikép
zést. A tanfolyam gyorsított ütemben zajlott, így hamar sor
ra kerültek azok is, akik már régebben a hadosztály állomá
nyába tartoztak, és a Li-2-es típussal már repültek.

A repülőkiképzés azért is gyorsított ütemben folyt, mert 
az április 4-i díszszemlén egy Tu-2-es frontbombázó 
díszezrednek is részt kellett vennie. A díszszemle után 
továbbra is összevonva folyt a gyakorlati repülőkiképzés, 
melybe beletartozott a 37. Ö.fere.e állománya. Ez a felál
lás 1953. októberig tartott. Ekkor a 37. Ö.fere.e. áttelepült 
állomáshelyére Kiskunlacházára, és új parancsnokot ka
pott B. Varga Sándor őrnagy személyében.

A második, egyben legnagyobb létszámú feltöltést
1953. novemberében kapta a 82. Bombázórepülő-had
osztály és a 37. Önálló felderítőrepülő-ezred. Ekkor avat
ták fel azt a kb. 60 fő repülőgép-vezetőt és kb. 40 fő meg
figyelőt a Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskolán, 
akikkel a két alakulatot feltöltötték.

1954. októberig tartott a fejlesztés. Ekkor kezdődött meg 
a 82. Bore. ho. felszámolása. 1954-ben csak a 26. Bore. e. 
került felszámolásra. Mindez a személyi állomány nagyszá
mú leszerelésével és életmódváltásával járt. A leszerelt 
személyi állományból elég sokan felvételt nyertek a 
MALÉV-hoz. Ez főleg repülőgép-vezetőket és megfigyelő
ket (navigátorokat) érintett, de a technikusok közül is töb
ben el tudtak helyezkedni. Ez a MALÉV-nak is előnyt jelen

tett, hiszen képzett szakembereket kaptak. A 82. Bombázó
repülő-hadosztályból Vegyes repülőhadosztályt szerveztek, 
és alárendelték a 37. Önálló felderítő-repülőezredet.

Második szakasz

A 82. Vegyes repülőhadosztály egy évig működött. Köz
ben elképzelés született modernebb repülőgépek be
szerzésére, illetve alakulatok felállítására.

1955. januárban beszerzésre került 3 db II—28 típusú, 
ugyancsak frontbombázó, két hajtóműves sugárhajtású 
repülőgép. Erre a típusra két átképző tanfolyamot szer
veztek. Az elsőn 6, a másodikon 12 repülőgép-személy
zetet képeztek át. A második tanfolyam alaposabb volt, 
hosszabb ideig tartott, de a gyakorlati repülőkiképzés 
már nem folyt következetesen. Vélhetően felsőbb szinten 
más elhatározás született.

1955. május 31-én Nagyorosziban egy tüzércél- 
repüléskor katasztrófa történt, egy gép vízszintes vezér
síkja leszakadt. Ekkor a Tu-2-es repülőgépeket hosz- 
szabb időre leállították a repülésről. Közben Székesfe
hérváron folytak a javítások. Kiderült, hogy sokba kerülne 
a repülőgépek rendbehozatala, és kapacitás sincs rá. 
Néhány példányt azért megjavítottak, de a probléma vál
tozatlanul fennállt. A Tu-2-es letiltása idejében Po-2-es 
repülőgépekkel folyt a kiképzés, kevés reptechnikai, 
nagyrészt útvonalrepülések voltak nappal és éjjel.

Az ll-28-as típusra átképzett 6 fő folytatta a harckiképzé
si programot. Mivel nem épült ki az időszakos vizsgák vég
rehajtásához szükséges bázis, ezeket a munkálatokat egy 
ideig Debrecenben, az ott települő, ugyanezt a típust üze
meltető szovjet bázison végezték el. Két repülőgép-ka
tasztrófa történt: az egyik január 14-én a repülőgép-veze
tő hibájából, a már említett másik május 31-én a típus mű
szaki állapota miatt következett be. Az esemény kihatott az 
alakulatok személyi állományára. Érezni lehetett, hogy 
döntő hatása lesz a Tu-2 típusú repülőgépek további üze
meltetésére és a személyi állomány jövőjére is. Ez valóban 
be is következett az 1955-ös szervezéskor.

Harmadik szakasz

Megkezdődött a 82. Vegyes repülőhadosztály felszámo
lása. Ez azt jelentette, hogy a 10. Bore.e., valamint a 37. 
Fere.e. is megszűnt. A korábbi három ezredből, amelyik 
Tu-2 típusú frontbombázó repülőgépekkel repült, egy 
század maradt, 37. Önálló felderítő- és célvontató repü
lőszázad megnevezéssel.

Ezt a századot a 10. Bore.e. állományából töltötték fel, 
ami azt jelentette, hogy Kunmadarasról Kiskunlacházára 
költözött az az állomány, amelyik beosztást nyert a szá
zadhoz. A Kiskunlacházán felszámolt, 37. Fere.e állomá
nyának zöme Budaörsön, a 16. Vegyes szállítórepülő ez
rednél kapott beosztást. A tö bb iek -a  82. Vegyes repülő
hadosztály törzse és a 10. Bore.e. beosztást nem kapott 
állománya -  más alakulatokhoz kerültek, de voltak, akiket 
leszereltek.
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A Tu-2 frontbombázó repülőgépekkel felszerelt alakulatok szervezése

Első szakasz: 1952. december 1. -  1954. október

Második szakasz: 1954. október -  1955. október

Harmadik szakasz: 1955. október -  1957. április

A század repülőgép-állománya: 9 db Tu-2, 3 db II—28, 4 db Po-2

A század hajózóállománya: 18 repülőgép-személyzet, egy személyzet 4 főből (repülőgép-vezető, megfigyelő, rádiós
lövész és fedélzeti lövész) tevődik össze.
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A század 1955. december elejére befejezte az áttele
pülési Kunmadarasról Kiskunlacházára. Három repülő- 
géptípussal rendelkezett: Tu-2, II—28, Po-2.

1956-ban folytatódtak a repülések a Tu-2-essel. Ezt meg
előzően Kunmadarason és Kiskunlacházán megkezdődtek 
a hadrendből kivont Tu-2 repülőgépek szétbontási munká
latai, melyeket Kunmadarason egy visszamaradt részleg 
végzett. Kiskunlacházán a hajózóállományt is bevonták a 
munkába. A gépek sárkányát lecsupaszították, a motorokat, 
műszereket, berendezéseket kiépítették. A kiszerelt anyagot 
(tudomásom szerint) Isaszegre szállították.

Ezen munkák befejezése után a század megkezdte a 
repülőkiképzést és a célzsákvontatást a vadászrepülők 
és a tüzérek részére, valamint a légtérellenőrzéshez 
úgynevezett „OLP” repüléseket hajtottak végre. Ezek a 
műveletek a Tu-2-essel 1956. május 24-ig folytatódtak. 
Ekkor a személyzet (Takács Ferenc fhdgy. repülőgép
vezető, Kiss Sándor fhdgy. megfigyelő, egy rádiós-lö
vész és egy fedélzeti-lövész sorállományú) új feladatot 
kapott 4000 magasságon, ami lényegében az ország 
körülrepülését jelentette. A repülési idő 03 óra 20 perc, 
a repülőgép oldalszáma „03” volt. A személyzet a fel
adatot Kapuvár-Dombóvár útszakaszon végrehajtotta, 
majd a Központi Harcállásponttól engedélyezték a fel
adat befejezését.

A repülés után a műszaki állomány elvégezte az előírt 
technológiai sort, ennek során megállapította, hogy a víz
szintes vezérsík rögzítési csomópontja elrepedt. Ezután 
a Tu-2-es repülőgépeket véglegesen letiltották, tehát ez 
a típus 1953. január 27. és 1956. május 24. között repült 
Magyarországon.

Katasztrófák és géptörések

Katasztrófák és egy repülőgép elégése szerepel az Iván 
Dezső által írt „A magyar katonai repülés története 
1945-1956” c. könyv első részében. Ez 3 db repülőgép 
megsemmisülését jelentette.

Géptörések
1953, Kunmadaras: üzemanyag kifogyása miatt motor

leállás, hasra szállás a repülőtér körzetében.
1954, Kunmadaras: a kiguruló repülőgép álló repülő

gépnek ütközött szárnyvéggel, szembefordultak, mindkét 
repülőgép megsérült.

1954, Kunmadaras: útvonalrepülésen mindkét motor 
leállt, a repülőgép-vezető, tartva a repülési irányt, hasra 
szállt.

1954, Kunmadaras: éjszakai repüléskor betonra merő
leges bejövetel kiengedett futóművekkel, sebességel
vesztés, egyik futó kitörése, irányváltoztatás. Csak a 
törzs maradt egyben, a személyzet nem sérült meg.

1955, Kiskunlacháza: A repülőgép futóműve leszállás 
közben a betonon becsukódott, a repülőgép részben ösz- 
szetört.

1955, Kiskunlacháza: kényszerleszálló mezőben törté
nő leszállás futómű-meghibásodás miatt. A repülőgép
vezető könnyebb sérülést szenvedett.

Összegezve: egy repülőgép elégett a földön, a repülő
géptörések következtében 9 db megsemmisült, illetve 
használhatatlanná vált.

Kiss Sándor

Z. Kárpát Dániel: HÁBORÚK A VÍZÉRT A XXI. SZÁZADBAN

„A két legalapvetőbb cikk az élelem és a víz, a XXI. század fegyverei. 
Elsőként mégis a vízzel kell foglalkoznunk, hisz ez az élet alapja, enélkül 
nincs élelmiszer-termelés, de emberi élet sem.”

„Az 1991. évi Öböl-háború során Iraknak még visszavonulás közben is 
volt gondja arra, hogy megsemmisítse Kuvait majdnem összes sótalanító 
egységét, melyek által édesvizet biztosítottak a lakosság számára. 
»Cserébe« az amerikaiak szétlőtték Bagdad összes vízellátó egységét...” 

A látványos borító alatt rejtőző, zsebkönyv jellegű kis kötet szerzője 
szociálisan érzékeny gondolkodású fiatal közgazdász.

A bemutatásra kerülő mű első tagja egy négykötetes sorozatnak, amely 
a jövőnket fenyegető fő veszélyforrásokat tárgyalja. Sajnos a leírtakról 
elmondhatjuk, ez már nem sci-fi, hanem a valóság. Előreláthatóan a XXI. 
század még zavarosabb és kegyetlenebb lesz, mint az előző. A gazdasági, 
környezeti folyamatok nagyon kedvezőtlen irányba tartanak. 15-20 év 
múlva az ivóvíz ugyanolyan értékes kincsnek számít majd, mint a kőolaj, 
egyes országokban már ma is az -  és ami értékes, azért háborúk indulnak. 
A vízhiányból eredően világszerte szomjúság- és éhséglázadások, helyi 
háborúk tucatjai várhatóak. Erre a helyzetre hosszú távon a Magyar 
Honvédségnek és a magyar lakosságnak is fel kell készülnie.

Az elgondolkodtató munka utolsó oldalain érdekes felsorolás-áttekintés 
olvasható a vizet, vízhiányt fegyverként alkalmazó vagy a vízforrások 
birtoklása körüli viták miatt eddig kitört közel 500 háború egy-egy részletéről.

Kárpátia Műhely, 2004,150 oldal, bolti ára 1250 Ft

Megvásárolható a „piros” metróvonal Kossuth téri állomásán található könyvesboltban (nyitva: 
7.30-18.30), a „kék” metróvonal Nagyvárad téri állomásán lévő könyves pavilonban (nyitva: 7.00-18.30) 
vagy a Fehérlófia könyvesboltban (1084 Bp., József u. 8., nyitva 10-18 óráig).

1250 Ft-os áron megrendelhető a kiadónál is, amely ebben az esetben magára vállalja a kötetre eső 
postaköltséget. A kiadó levelezési címe: Kárpátja Műhely, 1399 Bp., Pf. 701/531. Telefon: 06-20/4188-165 
(csak 16.30-18.30), e-mail: karpatia@freedom.hu
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Haditechnika-történet

Tűzszerészek és hadihajósok napja
2005. július 22.

Bőven volt látnivaló és látogató azon a háromnapos ren
dezvénysorozaton, melyre 2005. július 22-24. között ke
rült sor a Dunán. Az ünnepségek az Országos Ómagyar 
Kultúra Baráti Társaság rendezésében kezdődtek, mint
egy negyven helyszínen a pesti rakparton. Korhű ruhákat 
viselő katonák, hölgyek, páncélos vitézek haditorna-be
mutatót tartottak, megkoszorúzták a Dunát az 1456. júli
us 14-i nándorferhérvári csatára emlékezve.

Mint ismeretes, Hunyadi János negyven, hadi célokra 
is alkalmas naszáddal és Mohács, Szeged környékéről 
lefoglalt 160 egyéb vízi járművet halászbárkával, vala
mint toborzott legénységgel hatalmas küzdelemben győ
zött a török túlerővel szemben. A török flottilla nagyszá
mú, igen jól felszerelt hajókból állt.

Az újpesti hadikikötőben a tűzszerészek és hadihajó
sok napja alkalmából tartottak szerény megemlékezést 
az 1848-ban vízre bocsátott Mészáros Lázár hadigőzös
ről, a tűzszerész alakulat megalakulásáról és az elhunyt 
bajtársakról. Sor került az elmúlt évben felavatott emlék
mű megkoszorúzására is. Ezen a helyszínen is nagyon 
sokan voltak. Régi flottillások, parancsnokok, tisztek,

4. ábra: Egy AN-2 naszád felújításon
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tiszthelyettesek, matrózok, a legkülönfélébb hadihajós, 
hajós, tengerész és civil ruhákban.

A beszédtéma a régi emlékek, fegyverbarátságok fel
emlegetése mellett még mindig a felszámolás okozta 
sokkhatás, felháborodás, a ruházat, a technika, a hajók 
eladása és a név eltörlése volt. Ilyen kevés technikával, 
hajóval, létszámmal az ország vízi útjainak biztosítását, 
őrzését nem lehet ellátni!

Sok a még fel nem derített roncs és robbanószer. Csak 
a Duna 417 km-es magyarországi szakaszára minimum 
tízszer ennyi különböző rendeltetésű hajóra lenne szük
ség békeidőben. A Tisza 600 km-en az ukránok kérésére 
nemzetközi hajózóút lesz. Átvizsgálása, hajózhatóvá té
tele, biztosítása Magyarország feladata lesz. A jelenlegi 
védelem olyan gyenge, hogy említést sem érdemel. 
Mindkét folyót 2010-ig -  minden évszakban -  teljes hosz- 
szában rendbe kell tenni (az EU-ban erre a pénzt elkülö
nítették), hogy hajózható legyen.

A terrorcselekmények, elemi csapások, vízi katasztró
fák indokolttá tennék az eddigi hibás döntések azonnali 
felülvizsgálatát és megváltoztatását. A hajóépítés, - 
javítás megszűnt. Minden igényt kielégítő, korszerű „ne
gyedik generációs” hajóépítő üzemet kellene beindítani

8. ábra: Forintos Gyula elkészült tengeralattjárójának 
bemutatója a Lánchídnál

míg nem késő, hogy világszínvonalú hajókat tudjunk sa
ját és export célra építeni.

Ezen kis kitérő után visszatérve, lehetőség nyílt egy 
hadihajós sétahajózásra az AM-32 „Dunaföldvár” akna
mentesítő hajóval. Ezen a programon szinte mindenki 
részt vett, bár a „menetrend” kissé pontatlan volt.

A kikötőben felállított sátrakban a meghívottak kitűnően 
elkészített és felszolgált babgulyást és túrós buktát fo
gyaszthattak el az MH támogató ezred jóvoltából. A szer
vezők igazán kitettek magukért, amikor meglepetésként 
katonanótákat is „felszolgáltak” az ebéd mellé. Egy másik 
sátor igazi csemegét nyújtott a hadihajózás szerelmesei
nek. A hadihajó- (F2-RC) modellezők pazar bemutatójá
val. ígéretük szerint 2006-ban ugyanitt nagyszabású mo
dellverseny kerül lebonyolításra.

Aki ellátogatott a Lánchíd pesti hídfőjéhez, láthatta Fo
rintos Gyula elkészült csodálatos óceáni tengeralattjáró
ját, egyelőre tréleren és szárazon. Épült 12 évig. Magyar- 
országon 73 év óta nem építettek ilyen hajót.

A fotókat a szerző készítette.

Gulyás Jenő

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 Magyar Királyi Honvéd Légierő egyenruházata Vili. rész

Repülőgép-vezető (pilóta) nyári hajózóruhában
1942-1943

A német repülőgépekkel (a Messerschmittek mellett külön
féle Heinkel és Junkers típusok) együtt személyi felszerelé
si cikkek és ruházat is érkezett, elsősorban fejvédők, de 
szőrmebéléses „Messzer-csizmák”, bőr hajózózubbonyok 
és egyes alakulatok részére speciális pilótanadrágok is. Az 
eredetileg még a nyílt üléses CR-vadászokhoz megállapí
tott öltözködési normák 1943-ra már elavultak, hiszen a té
li öltözetként rendszeresített többrétegű béléssel ellátott bőr 
kezeslábasra a csukott kabinú gépekben nem volt szükség. 
A nyári öltözetként még a harmincas években bevezetett 
drapp ballonvászon kezeslábas azonban kényelmes és 
praktikus volta miatt használatban maradt. A ballonvászon 
még az első világháború idején került a hadseregek ruhatá
rába alapanyagként, ebből készítették a nevezetes „trencs- 
kó”-kat (az eredeti angol trench-coat = lövészárok-kabát ki
fejezésből), melyek a háború után a civil öltözködésben is 
elterjedtek. A húszas-harmincas évek sportpilótái is meg
kedvelték, és divatos fehér, illetve jóval praktikusabb drapp 
nyári repülőruhákat varrattak ebből az anyagból, a hozzáil
lő fejvédővel együtt. A könnyű, de mégis rendkívül tartós 
ballonvászonból készült kezeslábas hamar kiszorította az 
egyéb öltözékeket a pilóták ruhatárából, hiszen kényelmes 
és praktikus viselet volt, ugyanakkor lehetőséget nyújtott a 
réteges öltözködésre is, hiszen lehetett a rendes szolgálati 
egyenruha fölött is viselni. Ezek a kezeslábasok azután ha
mar „átszivárogtak” a harmincas években rohamos fejlő
désnek induló légierők öltözeti rendszereibe, és előbb- 
utóbb a legtöbb ország légierejének pilótái ilyeneket hord
tak. A pilótaruházat alapelemei a harmincas-negyvenes 
évek fordulóján annyi változáson mentek keresztül, ameny- 
nyit a technikai fejlődés megkövetelt; a bőr vagy vászon 
(nyári) fejvédők a pilótaszemüveg mellett -  a fedélzeti rádi
ók elterjedése után -  a fejhallgatót rejtő jellegzetes bőr fül
részekkel egészültek ki. Egyes típusokon az oxigénálarc 
rögzítésére szolgáló kapcsokat is alkalmaztak. 1943-ra 
más országok légierőinél általában már korszerűbb -  húzó
záras -  kezeslábas változatokat rendszeresítettek, a gom
bos magyar változat tulajdonképpen éppen úgy megfelelt a 
követelményeknek, noha fel- és levétele nehézkesebb volt, 
illetve a zsebekben elhelyezett tárgyakhoz is nehezebb volt 
hozzájutni. A képen látható kezeslábas (angol eredetije 
után „overalP’-nak is hívták) ragián szabású ujjakkal, egy 
mellzsebbel, két bevágott oldalzsebbel -  ezek egyben ha
sítékként is szolgáltak arra az esetre, ha a szolgálati egyen
ruha fölé öltötték fel -  és két alsólábszárzsebbel készült. Az 
alsólábszáron alkalmazott zsebek a pilótaruhák jellegzetes
ségei voltak, mert jóllehet az ezekben a zsebekben elhelye
zett tárgyak pl. gyaloglás közben zavarták a ruházat viselő
jét, de a szűk pilótakabinban ülve biztosították a tárgyak 
könnyű elérhetőségét. Nyári időben a kezeslábast gyakran 
csak magában hordták, vagyis nem öltöztek alá. A légierő 
állománya általában meglehetősen „lazán” kezelte az öltö
zeti szabályzatok előírásait. Egyrészt a rendelkezésre álló 
ruházati anyag sokfélesége miatt, másrészt, mert a harc
modorból fakadó individualizmus sajátságos „repülő divaf- 
ot teremtett. Tudvalevő, hogy a pilóták „kulturált” körülmé
nyek között indultak a harcba, és a bevetés után remélhe

tőleg ugyanoda vissza is tértek, ellentétben a harcoló gya
logsággal, viszonylag „kényelmes” körülmények között har
coltak. A képen látható pilóta a Messerschmitt vadászgé
pekhez kiadott német Lkp S 101 típusjelű vászon (nyári) fej
védőt viseli. A bőr alkatrészekkel kiegészített fejvédő sár
gásszürke vászonból készült, műszatén béléssel. A fejvédő 
rádiórendszere mágneses, illetve szénmikrofon volt, négy
pólusú csatlakozóval.

Repülőtiszt (hadnagy) szolgálati öltözetben -  
1939-1945

A szolgálati öltözetet -  a légierő többi fő egyenruhatípusá
hoz hasonlóan -  az 1930-as öltözködési utasítás határoz
ta meg. Eredetileg csak pantallós változatban rendszere
sítették, azonban ahogy a légierő 1938-tól a honvédség 
önálló haderőnemévé vált, a szárazföldi erők tisztjei által 
viselt csizmanadrágos-csizmás öltözet viselése is elter
jedt. Később, különösen a háború alatt kedvelt viseletté 
vált, hiszen frontkörülmények között a csizma gyakran 
célszerűbb lábbelinek bizonyult, mint a félcipő.

A csizmanadrág elméletileg ugyanolyan anyagból ké
szült, mint a zubbony, jóllehet gyakran eltérő színárnyalatú 
nadrágokat is hordtak, különösen, ha a nadrágot esetleg 
csak a frontra indulás előtt készíttették, a már meglévő 
zubbonyhoz. A kihajtott gallérú (fazonos) zubbonyhoz le
hajtott gallérú, tábori zöld inget és fekete nyakkendőt visel
tek, kedvelt volt a mellzsebekkel ellátott ún. cserkészing is, 
főleg nyáron. A zubbonyt repülőjelvénnyel díszített aranyo
zott gombok zárták, a modern szabás miatt a zsebek egye
nes zsebfedővel készültek, szemben a szárazföldi erők 
tisztjei által viselt hagyományos, ívelt zsebfedőkkel.

A szolgálati tányérsapka az öltözet anyagával meg
egyező gabardinból készült, elöl középen a repülő sapka- 
jelvény díszítette, a sapkazsinór sodrott aranyzsinórból 
készült, a fejpánton az állománycsoportnak megfelelő 
szélességű paszomány futott körbe. A sapka szemernyő
je zöldesbarnára festett bőrből készült.

A kéttüskés, keretes rézcsattal szerelt tiszti derék
szíj eredetileg szintén nem tartozott a repülőtisztek öl
tözetéhez, azonban a repülőtiszti öv hadi használatra 
kevéssé bizonyult alkalmasnak (például nem lehetett 
rá pisztolytáskát erősíteni, hiszen nem volt elég tartá
sa ahhoz, hogy azt megtartsa), így a földi erők tiszti ru
határából ezt a kelléket is átvette a légierő. Jóllehet a 
tiszti derékszíjnak szabványosított változatai (pl. 1935 
M) is léteztek, a legtöbb tiszt saját maga készíttette 
vagy vásárolta e felszerelési cikkét, így a legkülönfé
lébb változatok maradtak az utókorra, réz- és nikkele- 
zett, szélesebb és keskenyebb csattal, posztóval bé
lelve stb. -  szinte nehéz két egyforma darabot találni. 
A tiszti derékszíjak mellett -  mint azt máshol is említet
tük -  a legénységi derékszíj viselése is elterjedt, affé
le „frontdivatként". A képen látható repülő hadnagy a 
rendszeresített 35 M pisztolytáskát viseli derékszíján.

A cikkhez tartozó színes ábrát lásd a 48. oldalon

Baczoni Tamás
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Epizódok a koreai háborúból -  ezerből három II. rész

Jabara százados: „A kötelék 10 670 méterre emelkedett 
és ledobta a póttartályokat -  mindenki, rajtam kívül. Az 
én egyik tartályom nem vált le. Az érvényben lévő rend 
szerint a pilóta, akinek póttartályai nem váltak le, köteles 
volt hazamenni. Én azonban nem akartam elszalasztani 
az utolsó lehetőséget, hogy ász legyek. Hívtam rádión a 
kísérőmet, Kempet, és azt mondtam neki, hogy bekap
csolódunk a harcba.

A repülőgép egy póttartállyal nagyon nehezen fordul, 
és vagy fél tucat MÍG közeledett felénk. Egy Sabre 
géppár kettészakította az ellenséges köteléket, és mi az 
egyik hármas után mentünk. Éppen lőni készültem, ami
kor még három MÍG támadott meg bennünket. Fordulót 
kezdtem feléjük, és ők túlszaladtak rajtunk. A MÍG géppár 
kifordult, de a harmadikhoz szorosan felzárkóztam. Az 
mindent megpróbált, ami lehetséges, de nem tudott le
rázni. Megközelítettem 450 méterre, és három jó soroza
tot adtam le. Láttam, ahogy a páncéltörő-gyújtó lövedé
kek robbanásai végigfutnak a törzsén és a bal szárnyán. 
A MÍG néhány orsót csinált, majd dugóhúzóba esett. 
3050 méteren, miközben mi Kemppel köröztünk felette, a 
pilóta kiugrott. És jól tette, hogy nem maradt tovább a ka
binban -  a MÍG néhány másodperc múlva felrobbant. 
Kemp fedezett, én pedig készítettem néhány filmkockát a 
fotógéppuskával a robbanásról.

A következő néhány perc valóságos pokol volt a 28 
Sabre-nak, amelyeket feldühödött méhrajkén támadott 
vagy 50 MÍG. Újból 6100 méterre emelkedtem, és még 
két MiG-gel találkoztam. Jó helyzetben voltam a támadás 
megkezdéséhez, kiválasztottam egyet közülük, megkö
zelítettem, és leadtam két sorozatot. Egyik a törzsét talál
ta el, másik a farkát. A fúvócsövéből füst tört elő. Egy má
sik sorozatom a törzse közepét találta el és kigyulladt.

Gyorsan levettem a gázt, kiengedtem a törzsféklapot, 
és követtem 1980 méterig, hogy meggyőződjek a lezuha
násáról. Egyszer csak olyan hangot hallottam, mintha a 
kabinban kukoricát pattogtatnának. Körbenéztem, és 
megláttam az engem támadó MÍG géppárt, ráadásul na
gyon jó helyzetben voltak. Kempnek figyelmeztetnie kel
lett volna, de mire engem megtámadtak, ő már egy má
sik MÍG géppárral volt elfoglalva. Ez nagyon kellemetle
nül érintett!”

Alfejev főhadnagy: „Az 1951. május 20-án 15.06-tól 
15.50-ig Teczuán (jelenleg Csholszán) körzetében lezaj
lott légi harcban lelőttem egy ellenséges F-86 típusú re
pülőgépet. A negyedik sorozat után, amit 600-300 méter
ről 0/4 rálátási szög alatt lőttem, az ellenséges gép, ame
lyen egy póttartály volt, zuhanni kezdett, nehezen volt 
kormányozható...”13

Jabara százados: „Balra rántottam a gépet, teljes gázt 
adtam, és behúztam a törzsféklapokat. Vagy két percig 
vergődtünk az égen, ők lőttek, én menekültem, közben 
olyasmit is megcsináltam, amiről azt hittük, hogy a Sabre 
képtelen lenne rá. Aztán az éterben meghallottam a kö
telékem két tagjának a hangját, azt mondták, alattunk egy 
Sabre bajban van. Azonnal feleltem, hogy értettem, de 
ezt magam is nagyon jól tudom. Szólj, ha szükséged van 
segítségre! -  mondták. Tekintve, hogy az üzemanyagom 
fogytán volt, azt feleltem: Biztos vagyok benne, hogy a 
segítség jól jönne!

Két F-86-os kivált a harcból és lesüllyedt segíteni. Egy
szerűen csodálatosak voltak! Az egyik MiG meglátva a 
közelgő segítséget, elfordult és elindult hazafelé. A másik 
kitartott, és tovább lőtt. Gene Holley, az egyik F-86-os pi
lóta beült a MiG farka mögé, és tüzet nyitott...”

Alfejev főhadnagy: „A támadás pillanatában engem is 
megtámadott egy ellenséges F-86-os, amit viszont a kí
sérőm, Sebanov főhadnagy támadott, így én kiváltam 
jobbra felfelé, így a lezuhanás pontos helyét nem 
láttam.”14

Sebanov főhadnagy: „51.05.21-én Teczuán körzetében 
légi harcot vívva egy ellenséges vadászrepülő-kötelék- 
kel, Alfejev főhadnagy géppárja a harc folyamán egy el
lenséges F-86-os géppár mögé zárkózott. Alfejev főhad
nagy tüzet nyitott a kísérő F-86-osra. Közben 
géppárunkat ellenséges vadászok támadták meg. Meghi
úsítottam az ellenség támadását, három sorozatot adtam 
le 300-200 méterről 1/4-0/4 rálátási szög alatt. Az ellen
séges gép füstölni kezdett, majd meredek süllyedéssel 
eltávozott a harc körzetéből.”15

Szokovec főhadnagy: „A légi harc közben, amit század 
kötelékben vívtunk rajunkkal a 3. körzettől északra, 
7000-8000 méter magasan ellenséges F-86-os repülő
gépek köteléke ellen, láttam, ahogyan Sevanov főhadna
gyot, amikor elhárította az ellenség támadását, amit ve
zére, Alfejev főhadnagy ellen indítottak, megtámadta egy 
F-86-os. Sebanov kis távolságról néhány sorozatot lőtt 
az ellenséges gép felé, aminek következtében az ellen
séges F-86-os füstölni kezdett, majd meredeken süly- 
lyedt. Úgy gondolom, hogy a Sebanov által támadott el
lenséges F-86-os repülőgép megsemmisült.”16

Jabara százados: „Egyik fordulót a másik után hajtottuk 
végre, én menekültem, a MiG-ek pedig lőttek engem, 
Holley lőtte a MiG-eket, Pitts, a másik kísérő fedezett 
bennünket. Nemsokára a MiG füstölni kezdett, és elrepült 
a Jaluczjánon túlra. A tartályaink már majdnem üresek 
voltak, így senki nem akarta üldözni. Holleyne azt mond
ta: «Köszönöm, megmentetted a bőrömet!« Nagyon ke
mény húsz perc volt.”17

így a történelem első sugárhajtású ásza James Jabara 
százados lett, néhány perccel megelőzve Fjodor 
Sebanov főhadnagyot.

Ászok?

Őszintén szólva a Korea egén vívott légi harcok végered
ménye számunkra kényes téma, és veszélyes is. Lesz bi
zonyára olyan, aki hiányolja részünkről a hazafiasságot. 
Vajon hazafiasság-e, ha félresöpörjük azokat a tényeket, 
amelyek nem illenek a 64. vadászrepülő-különítmény si
keres tevékenységéről kialakított képbe? Nem értéktele- 
níti-e el az ilyen hozzáállás a szovjet repülőgép-vezetők 
valós harci sikereit is? Igyekszünk beszámolni a valódi si
kerekről -  elkülönítve a vélt sikerektől, ez utóbbiakból, 
sajnos nem kevés volt -  és a valós veszteségekről. A ve
teránoknak nincs miért szégyenkezniük. A kudarcok túl
nyomó többségének az oka nem bennük keresendő. So
kaknak közülük gyenge volt a repülési, harcászati és légi 
lövészeti felkészültsége, és a háború kitöréséig kénytele-

76 HADITECHNIKA 2005/6



nek voltak szigorúan a szabályzat szerint repülni, és ma
ga a küldetés titkossága sem segítette a tevékenység si
kerét. Olyan időkben repültek, amikor kiemelkedő pilótá
nak lenni egyszerűen veszélyes volt. A repülőgép-veze
tők, akiket a 324. vadászrepülő-hadosztály parancsnoka, 
I. N. Kozsedub szerint „odadobtak két ezreddel az egész 
imperializmus ellen”, a rendszer hibájáért szenvedéssel, 
vérrel és életükkel fizettek, miközben teljesítették köte
lességüket -  harcoltak...

Tehát félretesszük az általunk korábban elfogadott fel
tételeket, és a légi győzelmeket csak akkor számítjuk va
lósnak, ha a megtámadott repülőgépet lelőtték (megsem
misült, elpusztult), mindenféle hozzáfűzés nélkül. Az 
eredmény minden képzeletet felülmúl.

Sz. I. Naumenko százados légi győzelmet aratott 1950. 
december 4-én (2 F-84), 6-án (1 B-29) és 24-én (2 
F-86). Valójában december 4-én nem lőhetett le F-84- 
est, tekintve, hogy ez a típus csak három nappal később 
hajtotta végre az első bevetést Koreában, vagyis az el
lenséges repülőgép azonosításában hiba történt. Más 
amerikai repülőgép elvesztéséről azon a napon nincs 
adatunk.

December 6-án bombázógép elvesztését az amerikai 
fél nem ismeri el. Ebben az esetben az ő részükről nincs 
hamisítás, tekintve, hogy a repülőgép-vezetőnek a légi 
győzelmet a fotógéppuskafilm alapján számolták el, 
amelynek kockáit csatolták a légi harc leírásához. A fel
vételek megmutatják, hogy a tűzmegnyitás távolsága 
nagy volt, az objektív látószögébe belefért majdnem az 
egész B-29-es kötelék. Meg kell jegyezni, hogy az első 
légi harcokban a Superfortress távolságának hibás meg
állapítása elég gyakran előfordult.

A Sabre-ekkel kapcsolatban az amerikai statisztika azt 
állítja, hogy 1950. decemberében az F-86-osok 239 be
vetést hajtottak végre, és légi harcban csak egy gépet ve
szítettek, december 22-én, amikor Lawrence V. Bach 
századost lelőtték.

Bár a dokumentumok szerint Sebanov főhadnagy és 
Jabara százados május 20-án mindketten sugárhajtású 
ászok lettek, valóságban egyikük sem volt ász. Jabara a 
légi harcban valóban lelőtt egy MiG-15-öst. A mi doku
mentumaink szerint május 20-án lelőtték a 196. vadász- 
repülő-ezredből Nazarkin századost, aki katapultált, és 
egy MiG megsérült. Az amerikai statisztika szerint Jabara 
százados lelőtt egy-egy MiG-15-öst 1951. április 3-án, 
10-én, 12-én és 22-én. Április 3-án az amerikaiak három 
MiG-15-ös lelövését számolták el, a valóságos vesztesé
günk is három repülőgép. Április 10-én veszteség nem 
volt. Április 12-én hatalmas légi csata zajlott le a 
Superfortressekkel, ellentétben az amerikai légierő 11 
MiG megsemmisítéséről szóló jelentésével, a szovjet 
egységek csak egy repülőgépet veszítettek. Végül április 
22-én Jabarán kívül még három pilótának számoltak el 
légi győzelmet MiG-ek ellen. A valóságban egységeink 
csak egy gépet veszítettek. így tehát, ha úgy vesszük, 
hogy április 12-én és 22-én azt az egy gépet Jabara szá
zadosunk lőtte le, a május 20-i légi harc után légi győzel
meinek valóságos száma még csak négy.

Fjodor Sebanov főhadnagy szintén nem volt sugárhaj
tásos ász. Előző légi győzelmeit április 4-én (F-86), 10- 
én (F-86), 12-én (B-29), 18-án (F-86) és 22-én (F-86) 
aratta. A 324. hadosztály irataiból az derül ki, hogy a tör
ténelmi határt jelentő összecsapásban a MiG-ek és 
Superfortressek közt április 12-én a két ezred repülőgép
vezetői 10 B-29-est lőttek le. Az amerikai források a légi 
harc eredményeit másként értékelik. A cél körzetében a 
19. és a 307. csoport egy-egy B-29-est vesztett, míg hat 
B-29-es a 19. csoportból és egy a 307. csoportból ko

moly sérüléseket szenvedett. Ez utóbbi Szuvonban kény
szerleszállást hajtott végre, és kiselejtezték. így tehát, ha 
a B-29-esek elvesztéséről szóló információ igaz (amiben 
erősen kételkedünk), akkor minden lelőtt B-29-esre há
rom szovjet pilóta tart igényt.

F. A. Sebanov Sabre-ek felett aratott légi győzelmeinek 
elemzéséhez nem rendelkezünk megfelelő részletes 
adatokkal az amerikai légierő veszteségeiről. Mindössze 
annyi ismeretes, hogy április hónapban mindössze há
rom F-86-os harci veszteséget ismer el, és ezek közül 
egyet sem légi harcban lőttek le. Megjegyezzük, hogy az 
ötödik Sebanov által lelőtt Sabre Gene Holley F-86-osa, 
akinek Jabara, ahogy visszaemlékezett, a hazavezető 
úton köszönte meg a segítséget.

Levonhatunk egy fontos tanulságot -  nem lehet a Ko
rea egén folytatott háború elbírálásánál végletekbe bo
csátkozni csak a saját, archív adataink alapján.

A május 20-i légi csata egyébként nagyon megfelel en
nek a következtetésnek az igazolására. Miközben csak 
egy gépet vesztettünk, két MiG-15-öst számoltak el csak 
Jabara századosnak, és még egyet Milton E. Nelson szá
zadosnak a 335. repülőszázadból. Az amerikai kiadvá
nyok nem említenek lelőtt F-86-ost abban a légi harcban. 
A mi részünkről 4 Sabre-t számoltak el. Egy-egy légi győ
zelmet kapott Alfejev főhadnagy és Sebanov főhadnagy. 
Egy F-86-ost a 196. ezred parancsnokának, Jevgenyij 
Pepeljajev ezredesnek számoltak el, aki így ír jelentésé
ben: „51.05.20-án 15.08-tól 15.58-ig terjedő időszakban 
légi harcot vívtunk egy F-86-os kötelékkel, én 500-600 
méterről lőttem egy F-86-os repülőgépre. A lövés pillana
tában láttam a lövedékek becsapódását és a robbanáso
kat a jobb szárnyon, ami után a gép bal bedöntésből jobb 
lebontásba ment át”18. Ez volt J. G. Pepeljajev 19 légi 
győzelméből az első. Fordítsanak figyelmet egy tiszteletet 
érdemlő részletre. A jelentésben nem mondja ki egyene
sen a repülőgép lelövését, csak a támadás következmé
nyét írja le -  az összes jelentésre ez a stílus jellemző. Az 
utolsó, negyedik Sabre Kiriszov őrnagy számlájára került, 
aki a légi harcról így jelentett: „az 1950. május 20-i légi 
harcban, amit az ellenséges F-86-os kötelékkel vívtunk 
Szenszen körzetében 15.08-tól 15.57-ig, lelőttem egy el
lenséges F-86-os típusú repülőgépet. Az ellenséges re
pülőgép lezuhanásának pontos helyét a légi harc bonyo
lult körülményei közt nem sikerült megállapítani’”9.

A valóságban a négy lelőtt közül legalább kettő, mint 
láttuk, hazatért. Mindössze egyről érkezett eléggé meg
győző igazolás az észak-koreai rendőrségtől: „Tejszju 
körzetében (jelenleg Csondzsu) Dekon falutól 7 km-re 
délkeletre lelőttek egy amerikai vadász-repülőgépet, ami 
a levegőben kigyulladt, és lezuhant, a pilóta ejtőernyővel 
kiugrott -  jelenleg kórházban van a kínai önkénteseknél, 
az iratait is azok vették magukhoz”20. Később a hadosz
tályhoz megérkezett a feljegyzés a kínai önkéntesektől a 
fogságba esett pilóta kihallgatásának az eredményéről. 
Megadjuk neki, ami megilleti -  tagolatlan néven nevezte 
meg magát, kijelentette, hogy kimondhatatlan nevű repü
lőgépen repült, és hogy a támaszpontjukon még ezer 
ilyen repülőgép van. Az egyetlen igaznak bizonyult infor
máció az volt, hogy a fejvédőjének a színe kék. Egyéb
ként J. G. Pepeljajev ezredparancsnok május 20-i harcje
lentésében azt közölte, hogy a hajózóállomány jelentése 
szerint egy F-86-ost lőttek le, a fotóellenőrzés adatai 
szerint -  négyet. Úgy látszik a repülőgép-vezetők objek
tivitása magasabb szinten volt, mint az „objektív kontroll” 
eszközeié.

A sokéves kutatómunka eredményeként kialakult véle
ményünk szerint az első ász feltűnése Koreában aligha 
lehetett korábban, mint 1950. nyár végén, ősz elején.

2005/6 HADITECHNIKA 77



Jegyzetek

13. САМО RF, f. 196 IAP, op. 674066, d. 1. „Raporta i 
potverzsgyenyija szbitih szamoljotov protivnyika”, I. 5. 
(OF HM Központi Archívum, 196. vadászrepülő-ezred, 
Jelentés a lelőtt ellenséges repülőgépekről és azok iga
zolása. 5. oldal)
14. Uo. 51. oldal.
15. Uo. 58. oldal.
16. Uo. 59. oldal.
17. Larry Davis: MiG Alley. Sqadron Signal Publ. Inc., 
Carrolton, 1978. 18. oldal.
18. САМО RF, f. 196 IAP, op. 674066 Sz, d. 1. „Raporta 
i potverzsgyenyija szbitih szamoljotov protivnyika”, I. 56. 
(OF HM Központi Archívum, 196. vadászrepülő-ezred, 
Jelentés a lelőtt ellenséges repülőgépekről és azok iga
zolása. 56. oldal)
19. Uo. 57. oldal.
20. Uo. 55. oldal.

A fordító megjegyzései

Ezen írás a konkrét eseményeken túl egy nagyon érdekes 
kérdésre irányítja rá a figyelmet. Egy olyan kérdésre, amiről 
az irodalomban csak ritkán, vagy egyáltalán nem esik szó. 
Nevezetesen arra, hogy a különböző statisztikákban és 
visszaemlékezésekben található, az elismert légi győzelmek 
mennyiségét ismertető, olykor igen jelentős számokról szó
ló adatok vajon mennyire reálisak, mennyire fedik a valósá
got, és mennyire esnek egybe az ellenfél által elismert vesz
teségekkel? Mint a cikkből kiderül, az igazolt légi győzelmek, 
és az ellenfél által elismert veszteségek száma nagyon 
messze van egymástól. Sajnos a szerzőknek csak a szovjet 
légierő eredeti dokumentumait volt lehetőségük áttanulmá
nyozni. Az USA repülőire vonatkozó adatokat az amerikai 
archívumokban nem vizsgálhatták, csupán a nagyközönség 
számára megjelent szakkönyvekre támaszkodtak. Márpedig 
ezek íróit a történelmi hűségen kívül egyéb szempontok is 
vezérlik (politika, presztízs, eladhatóság stb.).

A légi győzelem a vadászrepülő számára maga az el
érendő cél. Az ellenséges repülőgép lelövése dicsőséget je
lent, kitüntetést, előléptetést, esetleg magasabb beosztást, 
tárgya a személyes vetélkedésnek is. Sőt, a koreai háború
ban részt vett szovjet pilóták szerint amerikai ellenfeleik je
lentős összeget kaptak dollárban minden lelőtt ellenséges 
gépért. Hogy ez igaz-e, vagy csak a politikai apparátus pró
bálta így növelni a harci morált, nem tudom. Az ember gyar
ló, nem kivétel ez alól a pilóta sem. Az itt felsorolt okok ért
hetővé teszik, miért igyekeznek akkor is légi győzelemről be
számolni, amikor az a valójában nem volt. A tudatos túlzá
sokat félretéve, mint az a cikkből is kiderül, gyakran alakul
nak úgy a körülmények, hogy a pilóta joggal véli azt, hogy 
megsemmisítette az ellenséget, holott az épségben haza
tért. Az írásból az is kiderül, hogy a napi harcjelentést össze

állító törzstisztek olyan légi győzelmeket is jelentettek fölfe
lé, amiről a pilóták a légi harcról szóló beszámolóikban nem 
tettek említést. Nyilván ezek a tisztek jobban tisztában vol
tak az elöljáró elvárásaival, mint a harcok résztvevői.

A harcból visszatérő pilóták győzelmi jelentéseinek iga
zolása bonyolult folyamat. Legegyszerűbb a dolog, ha a 
kérdéses helyen és időpontban a szárazföldi csapatok 
vagy a helyi hatóságok szintén jelentik ellenséges repülő
gép lezuhanását. Ha a légi harc az ellenfél területe fölött 
folyt le, ez a lehetőség magától értetődően kizárt. A máso
dik világháborúban több légierőnél elég volt, ha a kötelék 
valamelyik másik tagja látta az ellenség lelövését. De va
jon melyik beosztott repülőgép-vezető meri azt mondani, 
ha a századparancsnoka légi győzelmet jelent, hogy ő 
nem látta, vagy azt, hogy ő bizony látta, de a kérdéses re
pülőgép nem zuhant le, hanem hazarepült. A 
fotogéppuskafilmek elemzése bonyolult folyamat, amiben 
több lépésben is szerepet játszhat az elemzést végző 
szubjektivitása, és végül is csak az állapítható meg, hogy 
a lövészet távolsága jó volt-e, és nem volt-e célzási hiba. 
A fotogéppuska akkor is készít eredményes filmet, ha a 
gépágyú meg sem szólal (lásd gyakorló légi harc). Véle
ményem szerint a legreálisabb adatokat az egységpa
rancsnokok napi jelentéseinek veszteségekről szóló részé
ből lehet megtudni. Mint láttuk, a győzelmekről szóló szá
mokat lehet tudatosan eltúlozni, de lehet akaratlanul is té
vedni, általában nincs lehetőség az ellenőrzésre. A veszte
séggel azonban nincs mit tenni, azt nem lehet eltitkolni, az 
elöljárónak a valóságnak megfelelően kell jelenteni, mert a 
következő harcfeladatot a papíron rendelkezésre álló esz
közök figyelembevételével határozzák meg. Márpedig ha 
az több a valóságosnál, az adott parancsnok kényelmetlen 
helyzetbe kerülhet. A kutató dolga akkor egyszerű, ha ezek 
a napi jelentések mindkét résztől rendelkezésre állnak. Ös
sze lehet hasonlítani az adatokat, meg lehet próbálni az 
igazolt légi győzelmek közül kiválogatni a valósakat.

Megjelent 2000-ben a Hájjá Kiadó gondozásában egy 
kitűnő angol mű magyar fordítása: Brian Cullard -  Bruce 
Lander -  Heinrich Weiss: Tizenkét nap májusban. Az 
Észak-Franciaországért és a Benelux-államokért vívott 
légi csata története, 1940. május 10-21. -  ahogy a va
dászpilóták látták. A cím önmagáért beszél. Ami a mi té
mánkat érinti: a szerzők minden nap végén ismertetik az 
igazolt angol légi győzelmeket, és összevetik a német 
veszteségekkel. A számok elgondolkoztatóak. Csak egy 
nap eredményei találomra: május 17-én az angol légi 
győzelmekből megerősítve: 39, valószínű: 13, megron
gált: 3, összesen: 55. Ezzel szemben a Luftwaffe veszte
ségei: 60-100%: 26, 60% alatt: 2, összesen 28. Választ
hattam volna bármelyiket a 12 nap közül, az arányok ha
sonlóak. Ez több, mint elgondolkodtató.

A Mir Aviácii 1997/1. számában megjelent Leonyid 
Krilov és Juríj Tyepszukrajev cikke nyomán fordította:

Varsányi Mihály

Szakirodalom eladó
RÜK no2. IL-14 típusfüzet első kiadás, 1000 Ft; Bill Gunston: Modern Fighters angolul, 1988, Salamander, 1880 Ft; 
WWP no6 Israeli Armour in detail, 2700 Ft; 4+ kiadó Westland Wyvern típusfüzet angolul, rajzokkal, 4700 Ft; Philip 

Janett: Lieadlá, szlovák nyelven, képes Bratislava, 3580 Ft; The Moddeleres Manual oktató füzet régi amerikai 
gépek rajzával -  1974, Microscale Publications, 450 Ft; Sqadron Signal No 127; Mosquito I. r., 3300 Ft; Focke Wulf 
189 No 142, 3300 Ft; Afrikakorps in Action, 3300 Ft; Szokol Tibor: A levegő királya, a Jumbo, 2000 Ft; A lopakodó 

F-117A, Zrínyi Kiadó, 1240 Ft; Die RAF im Krieg, BechterMünz 1982, 3000 Ft.

Ifjú Fűry Nándor 1044 Budapest, Bezerédy u. 26., Tel.: 06/30 575-0709. E-mail: dornan@vipmail.hu
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Adnának, ha kérnénk
Látogatás a Luftwaffe-múzeumban

Berlin említése különböző gondolatokat ébreszt az em
berekben, kezdve Hadik hőstettétől a fal emeléséig, rom
bolásáig. Ez alkalomból is a történelembe tekintünk visz- 
sza, mégpedig a repülés történetébe.

A Berlin Gatow repülőtér nevéhez nem fűződik a mi 
Rákosmezőnkhöz hasonló hőskor, hiszen építése a III. Bi
rodalom időszakára tevődik. Igaz a második világháború 
folyamán és az azt követő időben fontos történelmi szere
pet töltött be. A háborús években a Luftwaffe használta, 
betonjáról emelkedtek fel a kísérleti gépek, itt rajtolt a Me 
163, a Me 264, az új korszakot nyitó Henkelek, de ide szállt 
le a Schellenberg gépe is, a balul sikerült Hitler elleni me
rénylet után. A háborút követően a négy részre osztott vá
ros angol zónájába került, a britek vették igénybe 
1945-1994 között, és itt volt a brit légierő berlini főhadi
szállása is. Fontos szerepet játszott a szovjet blokád után 
kialakított légihídban, amikor a szövetségesek csak a szál
lító repülőgépek igénybevételével tudták biztosítani a vá
ros ellátását. Akkor 3 percenként szálltak le és fel a gépek.

A német egyesítés után megszűnt a reptér forgalma, 
területén alakították ki a Luftwaffe-múzeumot. A szövet
ségi köztársaságban 1958-tól gyűjtötték a hivatalosan 
hadrendből kivont harci repülőgépeket, az első típusok a 
NATO által biztosított „F” sorozat vadászai voltak, és a lé
gierő Hamburg melletti bázisát vették igénybe a gépek 
bemutatására. A gatowi bázist 1994-ben vette át a britek
től a Luftwaffe, és kezdte meg a múzeumkialakítást, ide 
kerültek az NDK néphadseregének szovjet típusai is. A 
háborús időkre a gépeken kívül az épületek is emlékez
tetnek: a központi bejárat feletti dombormű mintázata ko
rabeli fejfedőket örökít meg, rohamsisakot, matrózsapkát, 
a német tisztek jellegzetes sapkáját.

A múzeumnak jelenleg 200 repülőeszköz van a birtoká
ban, ebből 90 darabot tekinthet meg a látogató, repülőké
pes eszközük nincs.

A gépeket távolba nyúló kifutók vonalán helyezték el. 
Külön csoportban, más-más kifutópályán mutatják be a 
hajdanán egymás ellen készült harcirepülőgép-típusokat. 
Az F-84-es, az F-86-os, az F-104-esek különböző altípu
sai gondozottan állnak glédában éppúgy, mint a szovjet 
MiG-sorozat. A Marine, a haditengerészeti légierő gépei 
számunkra ritkaságszámba mennek, a Sea Hawk, a Can- 
net csak néhány kiállításon tekinthető meg. A sor végén 
sorakoznak a helikopterek. Ezek a típusok ismertek, kivé
ve a H-12-est, mely tekintélyes nagyságával, egyedi alka
tával önkéntelenül magára vonja a látogató figyelmét.

A kor gépeinek irányítója, megfigyelője a lokátor, ezek 
rendszerből kivont példányai is itt sorakoznak. Nagy ér
deklődésre számíthatnak a rakéták is, melyek hajdan ha
zánk irányába tekintettek, most itt, testközelből békésen 
állják az érdeklődők rohamát, a Matador, a Persing, a 
Hawk, a Nike és a Mercedes.

A múzeum épületében kaptak helyet az első és máso
dik világháború újjáépített, illetve megmaradt típusai. 
Csupa érdekesség, Rihthoffen, Göring (mert kár lenne ta
gadni, a későbbi marsall kiváló pilóta volt) Fokkerjei, Al
batroszok. Alighanem egyedi példány a második világhá
ború időszaka német ifjúsági szervezetének, a Hitlerju- 
gendnek számtalan példányban gyártott SG-38-as típu

sú vitorlázó gépe. Magyar, konkrétan Budapesttel kap
csolatos érdekességet is találunk, egy DFS-230-as vitor
lázó gépet, mely a Vérmező egyik épületének padlásába 
csapódása révén számtalan fényképfelvételen maradt az 
utókorra. A második világháború idejéből kevés géppel 
rendelkezik a kiállítás, a megszokott Stroch, a Me 163-as 
(csereként) és egy Me 109-es. Ezt a gépet a spanyolok 
által a 70-es években gyártott CASA-ból alakították át. A 
gépek többsége mellett korhű egyenruhában ott állnak a 
pilóták, mintha harci bevetésre várnának.

A múzeum parancsnoka, Harold Potempa ezredes jó
voltából betekinthettünk a raktárba, illetve a felújító 
üzembe is. Épp egy angol Meteoron végezték el az utol
só simításokat -  a V-1 rakéta külső borítását szinte so
rozatban készítik - ,  de láthattuk a nem oly rég földből ki
emelt Ju 52-es jellegzetes bordázatú testét is. A sztár a 
Fw 190-es volt, melynek darabjait a seejdeni tóból emel
ték ki. Több éve dolgoznak rajta, fő darabjai fémtisztán, 
egymás mellett sorakoznak, egyedül a gép oldalkor
mányára került festék, tereptarka, rajta az akkor használt 
felségjellel. A gép többi része folyamatosan készül.

1. ábra: A kivont nukleáris töltetű Matador A robotrepülőgép 
múzeumi példánya

-

2. ábra: A nukleáris töltetű kivont Pershing-1A rakéta 
múzeumi példánya
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Miután előre időpontot egyeztettünk, a múzeum pa
rancsnoka örömmel állt rendelkezésünkre, igaz, a kezde
ti merev kérdezz-felelek után akkor engedett csak fel, 
amikor érezte, nem politikai, hanem repüléstörténeti kér
désekre kell válaszolnia. Potemta ezredes, maga is törté
nész, így mutatta be a Luftwaffe-múzeumot: „Múzeu
munk a Bundeswehr egyik intézménye, költségeinket a 
szövetségi köztársaság finanszírozza. 54 alkalmazottal 
dolgozunk, bérüket, valamint működési költségünket is a 
költségvetés fedezi. Ez évben különböző rendezvények
re, melyek középpontjában az 50 éves évforduló áll, 65 
ezer eurót kaptunk. Nem sok, de beosztva elegendő, 
hozzá kell tenni a társadalmi segítséget, gyűjtők, önkén
tesek is segítik munkánkat, velük együtt érünk el 
eredményt.”

Ezután megkérdeztük az ezredest, hogy ajándékozná
nak-e esetleg Magyarországra egy repülőgépet, hogy 
szolnoki szegényes, állagukban leromlott, muzeális repü
lőértékeinket gyarapítsuk. Azt válaszolta, örömmel veszi 
a megkeresést, nem látja akadályát. Az ajándékozás at
tól függ, mennyi van az érintett típusból, ezenkívül van 
egy adminisztrációs út is, de a magyarok a NATO-szövet- 
ségben vannak, no meg azon kívül is...

A látottak, a nyilatkozat alapján bízni lehet abban, hogy 
mint a múltban is, segítenék gyarapítani muzeális értéke
inket, de magyar részről is tenni kell, gondozni kell az 
évekkel ezelőtt átadott F-104-est, mert ha netán az eset
leges átadáson megjelenik egy német szakember, nem 
lesz mivel dicsekednünk.

Matthaeidesz Konrád

Új információk a magyar 44M buzogánylövedékről

A Haditechnika 2000/2., 3. száma közölte első írásomat 
a Magyar Királyi Honvédség e különleges lőszeréről. Az 
azóta eltelt években a Magyar Honvédség 1. Honvéd 
Tűzszerész és Hadihajós Ezredénél végzett munkám so
rán a buzogánylövedékről tovább bővültek ismereteim, 
amelyeket most közreadok.

A 2000 óta előkerült darabok

Az alakulat ebben az időszakban 7 db 44M típusú buzo
gánylövedéket talált:

• 2001. július, Alsónémedi külterülete (szántóföld),
• 2002. március, Halásztelek külterülete (szántóföld),
• 2002. április, Budapest XXIII. kér. (kisállattemető mel

letti szántóföld),
• 2002. július, Budapest XI. kér. (Bartók Béla ú t-T é té 

nyi út kereszteződése),
• 2003. november, Leányfalu (kompátkelő),
• 2004. július, Vecsés, Ferihegyi repülőtér közelében, 

külterület (szántóföld),
• 2004 ősze, Esztergom-Kertváros, Strázsa-hegy déli 

oldala, külterület (mező).

A fenti lőszerek a már említett cikkben leírt típusúak voltak: 
üreges töltetű páncéltörő rakéták. A Leányfalun talált példány 
kivételével (ennek a darabnak még az alumínium ballisztikai 
süvege is megmaradt) mindegyik kilőtt volt. A leányfalui löve
dék -  melyet a Dunában találtak sok más eredeti csomago
lású lőszerrel együtt -  valószínűleg szállítás közben veszett 
el. A látható maradványok és a lakosság elbeszélése szerint 
a második világháborúban fa hadihíd volt a helyszínen.

Az eddig általánosan uralkodó elképzelés szerint Bu
dapest ostromakor a hivatalosan még nem rendszeresí
tett lőszert (és valószínűleg a hozzá rögtönzött vetőket is) 
kiosztották a védőknek, akik elsősorban az „Attila-vona- 
lon” (Halásztelek-Tököl-Alsónémedi körzete), majd a 
visszavonuláskor a főváros belső pesti kerületeiben, vé
gül a budai oldalon használták azt. Ebbe az elméletbe il
lik a fent említett lelőhelyek többsége. 2. ábra: A robbantás után összegyűjtött repeszdarabok
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Az első cikk kapcsán érkezett hozzám egy szemtanú 
visszaemlékezése. Juhász László levelének egy részében 
a már említett belvárosi harcokról ír, és szót ejt a lőszerhez 
tartozó rögtönzött (?) vetőkről is: „...már itt történt, a laká
sunknál, Budapesten, az Üllői út és az Erkel utca sarkán. 
1945 januárjában, mikor már Budapest ostroma tartott, va
laki lejött az óvóhelyre és mondta, hogy a nyilasok az Er
kel utca sarkán Szálasi-röppentyűt állítottak fel. Ezt hallván 
azonnal felkerekedtem, és feljöttem az óvóhelyről meg
nézni ezen csodafegyvernek mondott valamit. Az Erkel ut
cában a házunknál, a fal mellett volt vagy nyolc-tíz ilyen 
röppentyű lefektetve, és azt hiszem, tán négy nyilas kar
szalagos katona cigarettázott mellettük. Közei nem enged
tek, de megengedték, hogy kb. öt-hat méterről nézzem a 
lövedékeket. Nagy bunkós fejük volt, s mint valami elég rö
vid csövű aknavető állvány állt a járdánál kettő, amire azt 
mondták, hogy azzal lövik ki ezeket a röppentyűket.” 

Akadnak azonban a lőszer alkalmazásáról széles kör
ben elfogadott elméletnek ellentmondó információk is.

Juhász László is utal arra visszaemlékezésében, hogy 
a lövedéket már korábban is használhatták: „... valamikor 
1944 őszén történt, mikor is bátyám hazajött az orosz 
frontról pár napra, és apámmal -  ki az akkori Honvédel
mi Minisztérium Légierő Főcsoportfőnökségén dolgozott 
polgári alkalmazottként -  beszélgettek a háborúról, és 
bátyám megemlítette a »Szálasi-röppentyűt«, amit a 
fronton látott alkalmazásban, s mint mondta, ahogy em
lékszem »borzalmas hatása volt«. Apám azt mondta, 
hogy igen, ő is hallott róla, hogy kísérletek folynak vele, 
és csupán annyit tud róla, hogy igen vastag, többcentis 
vaslemezeket is átütöttek vele a kísérleti telepen.”

A Leányfalun talált rakéta jelzi, hogy Budapesttől 
északra is kerülhetett a „csodafegyverből”.

A rakéta különböző változatai

A források szerint a rakétának két alapvető típusa volt:
• páncéltörő (buzogány),
• repesz-romboló (zápor).

A páncéltörő rakétáról a szakmai közvélemény azt tartja, 
hogy valószínűleg kumulatív hatással ütötte át a célt.

Előző cikkemben írtam arról, hogy a rakéta robbanótöl
tetét két részre osztja egy alumíniumból készült belső 
kúp. Úgy tűnt, ennek a szokatlan szerkezeti felépítésnek 
gyakorlati haszna nincs, viszont bonyolult formája és a 
robbanóanyagon belüli elhelyezkedése nagyon megdrá
gíthatta a gyártást. Az 1944-es helyzetet figyelembe vé
ve nehezen érthető, miért alkalmaztak ilyen megoldást.

A kumulatív és lökőtányéros töltetek tervezése terén a 
második világháború alatt Misnay József mérnök őrnagy 
számított az egyik legkiemelkedőbb szakembernek. Mun
kájáról sajnos nagyon kevés hiteles dokumentum áll ren
delkezésre, de az egyik, a Ludovikán egy hadi-műszaki 
törzskari továbbképzés során (1942-43) elhangzott elő
adásának jegyzete magyarázatot adhat arra, milyen meg
fontolásból került az ismeretlen funkciójú belső alumínium
kúp a robbanóanyagba. A vázolt elmélet és Misnay egyéb 
munkái arra utalnak, hogy ő lehetett a „Szálasi-röppentyű” 
harci részének tervezője. Misnay őrnagy szerint a robba
nás során keletkező hő és szén-dioxid megfelelő fémmel 
(pl. alumínium, acél) érintkezve ún. „fémreakcióba lép”, így 
jelentősen növelhető a robbanási hőmennyiség és hőfok. 
Ráadásul a fémlemez miatt a reakció a térben irányítható- 
vá válik. Ma már tudjuk, hogy elmélete téves volt, a belső 
alumíniumkúpnak semmilyen jelentősége nem volt, lősze
rei valójában a kumulatív, illetve lökőtányéros elven mű-

3. áb ra : A segéd fúvókák  és  a hosszában  fe lhasadt 
ha jtóm űház

ködtek. Ez azonban csak a hatvanas években készült rönt
genfelvételekkel vált világossá.

A HM TH táborfalvai raktárában található rakétatestek 
(B változat, melyről a 2000-ben megjelent cikkemben is 
említést teszek) jelentősen különböznek a harctéren ed
dig talált „buzogány” (A) változattól. A mellékelt ábra 
szemlélteti az eltéréseket. A fejrész mérete és alakja 
szembetűnően különbözik. A fúvókás összekötő elem 
funkcionálisan azonos, és mindkét típus 10-10 segédfú- 
vókával rendelkezik, de formájuk egészen más. A tábor
falvai példányok hajtóműháza nem nyúlik túl a zárókoron
gon. A hajtóműház azonos, ezért feltételezhető, hogy a 
lőportöltet szintén megegyezett.

A repesz-romboló rakétáról megbízható adataink nin
csenek. Visszaemlékezések alapján feltételezzük a létezé
sét. A Magyar Televízió „Századunk” című műsorának
2001. május 19-i adásában bemutattak egy 1947 májusi 
filmfelvételt, melyen a tűzszerészek a háború utáni lőszer
mentesítést végzik. Az egyik katona kezében feltűnik egy 
különlegesen érdekes röppentyű. A filmről is megállapítha
tó, hogy fejrésze valószínűleg egy darabból készült, alumí
nium ballisztikai süvege nincs, fejrésze monoblokk acél, 
hegyesedő formájú. Ez lehetett a „zápor”?

Az A típusú páncéltörő lövedék hatása

Saját tapasztalatom, illetve kollégáim beszámolói 
alapján bizton állíthatom, hogy a rakéta robbanóhatá
sa rendkívül jelentős. Az eddig talált darabokat az ala
kulat túlnyomórészt felrobbantotta. Tapasztalati becs
lés alapján hatása valamivel nagyobb lehet mint egy
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(lelőhely: Esztergom, gyakorló lőtér)

44M pct. buzogánylövedék, rendszeresített típus 
(Budapesten és környékén harcban használták)
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(lelőhely: Táborfalva, tesztlőtér)

44M repesz-romboló buzogánylövedék, rendszeresített típus 
(Budapesten és környékén harcban használták)

6. ábra: A magyar 44M buzogányvető lőszerei

15 cm-es tüzérségi repesz-romboló gránáté. A robban
tási protokoll szerint tehát 1 m-nél mélyebbre kell be
ásni, de a csekély falvastagság miatt mindössze 1 kg- 
nyi TNT-indítótöltet elegendő a biztos megsemmisítés
hez.

A 2002 áprilisában Budapesten talált lőszer megsem
misítését sikerült részletesen dokumentálnom. Mivel 
ezen a helyszínen külön került elő az üres hajtómű és az 
éles harci rész, a robbantás csak ez utóbbi hatásáról ad 
tájékoztatást. (A robbantás során külső töltetek iniciálják 
a lőszer detonációját, ezért a robbanás ereje alatta ma
rad annak, amit akkor figyelhetünk meg, ha a lőszer saját 
gyújtási lánca működik, így tehát kevesebb, de nagyobb 
tömegű repeszdarab keletkezik.)

A terepen (művelt szántó) a talaj homogén szerkezetű 
volt, jelentősebb növényi részek, kövek, kavicsok nélkül. 
A robbantási gödör mélysége 1,1 m, alulra került az üres 
hajtómű, tetejére kumulatív üreggel lefelé a harci rész. Az 
indítótöltet 3x400 g szabványos utász préstest volt, me
lyekből kettő befaragva a fúvókás összekötő elembe, egy 
pedig rájuk keresztbe került. Iniciátorként 2 db 8-as erős

ségű (Nobel-skála) villamos gyutacsot használtak az 
egyik alsó és a felső indítótöltetbe tekerve. A gödröt az 
eredeti szintnél kb. 20 cm-rel magasabbra temették 
vissza.

A robbanás után jelentős méretű, szabályos tölcsér 
képződött. A repeszek közül kevés távozott a gödörből, 
és azok is 1 m-es körzetben maradtak. A tölcsér mélysé
ge kb. 1 m, átmérője kb. 2,7 m volt. A gödör belsejéből 
előkerült repeszek (270 db) adatait az alábbi táblázat 
összegzi.

A hajtómű középső része gyakorlatilag megsemmisült a 
robbanás során, a nyitott (harci rész felé eső) rész 4 da
rabra tört szét, a zárt (fúvókás) vég egyben maradt. A 
fénykép jól mutatja, hogy az utóbbi elem hosszában, nyíl
egyenesen felrepedt. Tehát tévedtem, amikor előző cik
kemben azt feltételeztem, hogy a cső varrat nélkül ké
szült.

A külső indítótöltet miatt a rakéta fejrészének palástja 
viszonylag nagy darabokra szakadt. Ha a robbanóanyag 
a saját gyújtási láncában működik, a fejrész nagyobb

Darabszám Legkisebb 

repesz tömege
(g)

Legnagyobb 
repesz tömege 

(9)

Összes
repesz tömege

(g)
Alumíniumrepeszek 119 <1 12 357
Acél repeszek 143 6 102 3604
Alumínium- és acélrepeszek 2 8 16 24
Fúvókás összekötőelem repeszei 5 304 564 2110
A hajtómű egészben maradt darabja 1 6170
Összegyűjtött repeszek összes tömege (g) -  eredeti tömeg kb. 48%-a 12 265
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7. ábra: A Budapest, Vili. kér., Kálvária téren talált 
robbanótestek (1947, 67. MAFIRT-filmhíradó)

mennyiségű, de kisebb repeszt ad. A fúvókás összekötő 
elem a fúvókák furatai mentén repedt szét, ott, ahol a leg
gyengébb a keresztmetszet. A furatokból kiszakított fúvó- 
kákat egészben találtuk meg.

Forrásanyagok

Juhász László visszaemlékezése 
1947; 67. MAFIRT-filmhíradó
AZMNE-BJKMFK Haditechnikai Park tulajdonában lé

vő В változatú 44M buzogánylövedékek 
Az MH 1 HTHE tevékenysége során összegyűjtött 44M 

buzogánylövedékek 
Személyes mérések

Hatala András

Cselenyák Imre: SCHLARAFFIA
Vonat zakatol nyugat felé a síneken, marhavagonokba zsúfolt magyar 
zsidókat visz egy gyűjtőtáborba. Haragosának köszönhetően a regény 
főszereplője is velük nyomorog a vagonban, bár nem zsidó származású. A 
németet anyanyelvi szinten bíró fiatalembernek sikerül megszöknie a 
szerelvényről. Ott áll a III. Birodalomban, háborús időkben, gyanús, 
ápolatlan külsővel, élelem és papírok nélkül...

Egy erdészcsaládnál lel menedékre. A házigazda fia katona a fronton, három 
huszonéves lánya otthon lakik. Innentől a cselekmény korhatáros és bizonyos 
tekintetben Emile Zola „Tisztes úriház” című regényére emlékeztet.

Olvasmányos és viszonylag érdekes mű, de sok benne a sablonos (néha 
a pártállami történetírás stílusát idéző) elem. Történelmi tények és a 
fegyverzet terén a szerző tájékozatlan. Hiányos ismereteivel magyarázható, 
hogy időnként nagy melléfogásai vannak (lehangoló, hogy Leopard tankokat 
említ), írása több vonatkozásban sem életszerű (pl. a főhős sasokat 
megszégyenítve képes szabad szemmel megfigyelni a 7-8000 méteres 
magasságban haladó nehézbombázók részleteit, és minden új politikai
háborús hírről azonnal határozott véleményt alkot).

Összességében egy tizenhat éven felülieknek szóló kalandregény.

Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2005, 245 oldal, bolti ára 1980 Ft.

Megvásárolható:
Gulliver könyvesbolt (1039 Bp., Csobánka tér 1.), Kódex Könyváruház (1054 Bp., Honvéd u. 5.), Magyar 
Napló Kiadó (1062 Bp., Bajza u. 18.), Főnix könyvesbolt (1074 Bp., Vörösmarty u. 5.), Budapesti Teleki téka 
(1088 Bp., Baross u. 1.), Ráday könyvesház (1092 Bp., Ráday u. 27.), Gonda könyvesbolt (3300 Eger, 
Széchenyi u. 42.), Avantgárd könyvesbolt (5000 Szolnok, Baross G. u. 24.), Móra Ferenc könyvesbolt (6000 
Kecskemét, Szabadság tér 3/A), Bagolyfészek könyvesbolt (7621 Pécs, Ferencesek u. 27.)

Megrendelhető a Magyar Napló Kiadónál (levélcím: 1406 Bp., Pf. 15., tel.: 413-6673, e-mail: 
magynap@hu.inter.net, honlap: www.magyarnaplo.hu).______________________________________________

Zathureczky Gyula: AZ ÚTON VÉGIG KELL MENNI
Zathureczky Gyula, a művelt, tanult, tehetséges és egyenes természetű újságíró 1944 decemberében a Magyar 
Királyi Honvédség főhadnagyaként, sebesülten esett szovjet fogságba.

Ott tanúsított helytállása, emberi tartása szolgáljon példaképül a haza jelenlegi és jövőbeni katonái számára. 
Ezért ajánljuk nagyon minden olvasónknak hadifogolyéveiről írt visszaemlékezéseit.

Vannak könyvek, amelyek sokkal értékesebbek, mint első ránézésre vagy a téma hallatán gondolnánk. Nagyon 
helyes döntés volt a Kráter Műhely Egyesület részéről, hogy megjelentette, a mai magyar közönség számára 
elérhetővé tette ezt a kiemelkedő, a szovjet és magyar történelem egy korszakáról hiteles képet nyújtó művet.

Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2005, 246 oldal, bolti ára 1500 Ft
Megvásárolható az Astoria közelében, a Kráter Könyvesházban (1072 Budapest, Rákóczi út 8/A belső 
udvar, telefon: 266-3153), vagy megrendelhető a kiadónál (2013 Pomáz, Búzavirág utca 2., telefon: (06-26) 
328-491, (06-20) 915-3234; e-mail: szutor@krater.hu, honlap: www.krater.hu)
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Légitámadás hajók ellen -  Mohács, 1944. április 13.

1944 elején az egyébként is mindig feszült német nyers
anyaghelyzet kezdett kritikussá válni. Számos alapvető 
nyersanyagot és színesércet Németországban egyáltalán 
nem, vagy alig termeltek. A hiányt Európa megszállt területe
iről és a semleges országokból fedezték. Később, amikor szá
mítani lehetett arra, hogy ezek a területek nem sokáig marad
nak a német hadsereg ellenőrzése alatt, újból számba kellett 
venni a lehetőségeket. Mindemellett még az angol és ameri
kai légitámadások is akadályozták a termelést. Ezért Speer 
iparügyi miniszter megbízottat küldött Romániába és Magyar- 
országra, hogy ezekből az országokból a korábbinál nagyobb 
mennyiséget szállítsanak. Persze a megnövekedett szállítá
sok még jobban igénybe vették a közlekedést. Az angol légi
erő által végzett aknatelepítések miatt pedig „elsüllyednek 
vagy zátonyra futnak nap-nap után az ellátó hajók”.(1)

Az aknarakások kezdetének idején Mohács volt az el
ső olyan kikötője a felfelé haladó hajókaravánoknak, ahol 
nem kellett rettegni a partizánakcióktól, erre utal Veesen- 
mayer birodalmi követ nyilatkozata a háború után: „Egy 
nap Jugoszláviában veszélyesebb volt, mint egy év Ma
gyarországon”.

Lehet, hogy a veszélyérzet elmúlása és a véletlenek 
egybeesése okozta a mohácsi kikötővel szemben a bal 
parton álló hajók pusztulását.

A légitámadás idején Mohácson a Nönling vendéglő előtt 
horgonyzott a BL. STRAUSS vontatógőzös hegymenetben 
7 db járművel; A DDSG. WESTMARK vontatógőzös völgy- 
menetben 10 db terhelt járművel; az SDP. R. I. vontatómo

toros hegymenetben 7 db terhelt és 1 db üres járművel; az 
MFTR. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ gőzös hegymenetben uta
sokkal, valamint áruval. Az MFTR. GRÓF SZAPÁRY GYU
LA vontatógőzös 21 óra 30 perckor érkezett hegymenetben 
3 db terhelt és 5 db üres járművel. Továbbá a part mellett a 
városi oldalon sorakoztak a helyi lakosság kisebb vízi jármű
vei és a Mohács város tulajdonát képező II. LAJOS kis átke
lő gőzös is. 13-án éjjel 2 óra után Szerbia felől teljes gőzzel 
hajózott hegymenetben az 1200 lóerős cseh MASARYK ne
vű gőzhajó 3 darab üres uszállyal. A vontatmány személy
zete ugyan nem akart kikötni, de kíváncsiságból, vagy a le
szűkült hajózóút miatt fényszórójával megvilágította a kikö
tött uszályokat -  megfeledkeztek vagy nem tudtak arról, 
hogy az elsötétítési tilalom pár hete újra életbe lépett. A szin
te célpontként megvilágított STRAUSS vontatóhoz tartozó 
PTA HOTIN tankuszály valójában a HÜTTING (2) közelében 
repült az aknarakáshoz leereszkedő RAF 178. százada. Az 
eseményt J. С. H. Lewis százados így mesélte el a háború 
után: „A part mellett voltak kikötve az uszályok, első sorozat
ra lángra lobbant az egyik, amire viszszafordultunk, félmér- 
földnyi hosszúságban lángolt a Dunán a ploiesti olaj, és ki
gyulladt a többi hajó és uszály is. 2200 lövedéket lőttünk ki. 
A bevetésen lévő többi gép jelentette, hogy bombázásokat 
végzett. Az aknarakó bevetések is éjszakai feladatok voltak. 
Az első időszakban csak holdvilágos éjszaka végeztünk 
ilyen bevetéseket. A nagy magasságban végzett éjszakai 
bombatámadások -  némi túlzással -  az aknarakó beveté
sekhez képest könynyű feladatok voltak.” (3)
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A kikötőből szemlélve a légitámadás sokkal kétségbe- 
ejtőbb volt. A kigyulladt HÜTTING tartályhajóból kifolyó 
olajszármazékokat a víz rásodorta a kikötőben álló 
uszálysorra. Az égő tartályhajót először al l .  LAJOS átke
lőhajó személyzete kísérelte meg kihúzni a nyílt vízre. A 
Velmár Lajos hajókapitány által irányított GR. SZAPÁRY 
gőzös és legénysége végül vakmerő bátorsággal kihúzta 
a roncsok közül az MFTR. 1110 lőszerekkel megrakott és 
az oldalán felkúszó lángoktól már alig látszó uszályt. A B.
L. HÜTTIG uszály 65 790 kg motorin, 131 000 kg desztil
lált petróleum és 355 972 kg nyersolaj rakományával az 
1446 fkm-nél felrobbant, és a fedélzetén tárolt égő üzem
anyaghordók szétrepültek a környéken, felgyújtva a parti 
füzeseket és kikötői nyaralókat. A közelben álló hajók is 
súlyos sérüléseket szenvedtek, ugyanis az éjszaka folya
mán a STRAUSS és a WESTMARK vontatók elmentek 
szeneink A nagy igyekezet ellenére megsérült továbbá:

-  A Comos KASTEN uszályhajó, melynek rakománya 
650 tonna borsó volt. A tűz eloltása után a rakomány je
lentős részét meg tudták menteni.

- A B .  L.778. sz. tankuszály 692 tonna nyersolajjal. A 
fedélzeti tűz eloltása után a rakomány teljes egészében 
megmenekült.

-  Az SDP. 6708. sz. uszályhajó, melynek rakománya 
400 tonna hadiszén volt. A tűz eloltása után a rakomány 
kis része megmaradt.

-  A WALLNER „RATIBOR” uszályhajó 346 tonna da
rabáru-rakománnyal. A tűz eloltása után a rakomány je
lentős része megmaradt.

-  A DDSG 6759. sz. uszályhajó 401 tonna barnaszén
rakománnyal. A tűz eloltása után a rakomány kis része 
megmaradt.

-  Az MFTR. 1110. uszályhajó 512 tonna lőszerrako
mánnyal. A tűz kitörése után az uszályhajót az égő 
uszályhajók közül kivontatták, a fedélzeten a kormányál
lásban, valamint a hajóslegény lakásában támadt tüzet 
eloltották, s így az egész uszályhajó rakományát sikerült 
megmenteni.

-  A DDSG. 67.199. sz. uszályhajó 502 tonna darabáru
val. A darabáru legnagyobb részét sikerült megmenteni.

Nem lehetett megmenteni:
-  A BL. 171. sz. uszályhajót, melynek rakománya 617 

tonna hadiszén volt.
-  A JRP. 26.806. sz. uszályhajót 419 tonna német hadi

áru (gyertya, karbid, paraffin és petróleum) rakományával.

-  A BPB. 67.152. sz. uszályhajót 515 tonna német 
gázszénrakományával.

-  Az MFTR. 777. sz. uszályhajót, melynek rakománya 
512 tonna gázszén volt.

Az ezeken az uszályokon támadt tüzeket minden igyeke
zet ellenére sem sikerült elfojtani, ezért folyó év április hó 15- 
én az MFTR. 777. sz. uszályt ömlesztéssel, a BL. 171. és a 
BPB. 67.152. sz. uszályhajókat lékeléssel, a JRP. 26806. sz. 
uszályhajót pedig, mivel a keletkezett rendkívül magas hő 
miatt megközelíteni sem lehetett, sorozatos gépfegyvertűz- 
zel a jobb parton húzódó sekély vizű cigányzátonyon fenék
re ültették. A lobogó lánggal égő járművek fenékre ültetésé
re, illetve vízzel való elbontására, tekintettel az állandó légi 
veszélyre, a város és a kikötőben horgonyzó többi hajó biz
tonsága végett volt szükség. A lefolytatott vizsgálat adatai 
szerint folyó hó 13-án 2.45-kor ellenséges repülőgépek több 
ízben gépfegyvertűzzel végigpásztázták a kikötő területén 
horgonyzó járműveket, majd a bal part mellett az 1446. fkm- 
nél horgonyzó PCA-t. A HOTIN nevű tankuszályra gyújtó
bombákat dobtak, s az uszály rakományával együtt teljesen 
megsemmisült. A szertefolyó petróleum és nyersolaj a kikö
tőben horgonyzó többi uszályhajót is lángba borította.

Szinte hihetetlen, hogy az óriási tűzvész és a rendkívüli 
veszélyhelyzet ellenére a hajózószemélyzet közül ekkor 
még nem sérült meg senki. Az épen maradt uszályokat 9 
órára a DGT állomásra vontatták.

A kikötőt elhagyó vízi járművek közül a SZAPÁRY gő
zös aznap az 1466 fkm-nél, az ERZSÉBET KIRÁLYNÉ 
április 15-én Apostagnál aknára futott. Akkor már súlyos 
és halálos kimenetelű veszteségek keletkeztek.

Felhasznált irodalom

1. OL. Filmtár 13831 Kriegstagebuch der Oberquartier
meister in Ungarn
2. A M. Kir. Rendőrség bajai révkapitányságának 277/2- 
1944 számú jelentése a M. Kir. Belügyminisztérium köz- 
biztonsági osztályának, 1944. április 20.
3. Simpson HRC: All World War II. Missing Aircraft 
Report. A felsorolás csak a hadműveleti idegen területen 
lezuhant vagy eltűnt repülőgépek adatait tartalmazza.
4. Ránki György: 1944. március 19. Kossuth Könyvkiadó

Tóth Ferenc

William J. Ruhe: HÁBORÚ A TENGEREN
Amikor a második világháborús tengeralattjárók kerülnek szóba, akkor mindenki a németekre gondol. Pedig mind 
az első, mind a második világháborúban az összes tengeri nagyhatalomnak voltak tengeralattjárói. Kétségtelen, 
hogy a németeknek volt a legtöbb, de pl. 1939 és 1945 között 319 tengeralattjáró szolgált az Amerikai Egyesült 
Államok haditengerészetében. Ezek egy része már 1939-ben megvolt, több mint 200 db-ot pedig a háború alatt 
gyártottak le.

Működésük Japán számára felért egy katasztrófával. A harcok során az amerikai tengeralattjárók a tengerfenék
re küldték a japán kereskedelmi hajótér 90 százalékát, és jó néhány kisebb-nagyobb hadihajót, beleértve tíz re
pülőgép-hordozót. Tulajdonképpen egyedül a tengeralattjárók több japán hajót süllyesztettek el, mint a felszíni ha
dihajók és a repülőgépek összesen. Ez a siker 52 tengeralattjáróba került az amerikai hadvezetésnek.

W. J. Ruhe huszonévesen, fiatal tengeralattjárós tisztként szolgált a háborúban, emlékirata ezekről az évekről 
szól. Több hajón megfordult’és a könyvben utal rá, hogy az amerikai tengeralattjárók más elvek szerint épültek, 
mint a németek. A Csendes-óceán hatalmas távolságaira tervezett amerikai hajók jóval nagyobbak voltak, bősé
ges torpedó- és üzemanyagkészletet vittek magukkal. A személyzet számára több kényelmet biztosítottak, mint a 
német típusok. Hatalmas motorokat kaptak (üzemanyag volt bőven), és már a kezdeti években is volt radarjuk.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 1998, 312 oldal.
A kifogyóban lévő könyvet már kizárólag csak a kiadótól lehet beszerezni, ára 1600 Ft + 500 Ft 
postaköltség. A kiadó levélcíme: 4017 Debrecen, Pf. 32. Telefon: 06-30-419-3530; e-mail: rendel@hajja.hu
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