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A Link 16 harcászati adatvonal hálózatmenedzselése
Dr. Csorba János nyá. mérnök alezredes

A harcászati információk platformok közötti titkosított és 
zavarvédett szétosztására szolgáló Link 16 digitális rá
diórendszer programozható rádiókészülékekkel, úgyne
vezett terminálokkal működik (1. ábra). A terminálok egy 
részét JTIDS (összhaderőnemi harcászati informá
cióelosztó rendszer), más részét MIDS (multifunkciós 
információelosztó rendszer) termináloknak nevezik. Van
nak köztük különbségek, mint ahogyan a két csoporthoz 
tartozó egyes termináltípusok között is, de közös bennük, 
hogy mindkét terminálcsoport ugyanazt a NATO 
STANAG 4175 Szabványosítási Egyezményben definiált 
hullámformát alkalmazza. A cikk függetlenül attól, hogy 
JTIDS vagy MIDS terminálokról van-e szó, megnevezé
sükre a Link 16 terminál, illetve egyszerűen a terminál ki
fejezést használja.

A Link 16 termináloknak sok bonyolult funkciója van, 
mégis elsősorban adatokat adnak és vesznek, miközben 
nem dolgozzák fel ezeket az adatokat oly módon, aho
gyan arra a befogadó platformnak a feladatai ellátásához 
szüksége lenne, és nem biztosítják a platform kezelősze
mélyzetével való kapcsolattartáshoz szükséges megol
dásokat, kijelzőket, kezelőszerveket sem. Ezeket a termi
nálok feladatkörébe nem tartozó feltételeket a Link 16 ter
minálnak a befogadó platformra történő integrálása során 
teremtik meg, ami a platformokon általában komoly hard
ver- és főleg szoftverfejlesztési munkálatok elvégzését 
jelenti. A Link 16 rendszer működésének további feltéte
le a megfelelő infrastruktúra megléte.

A cikk a Link 16-infrastruktúra egyik fontos részével, 
a hálózatmenedzselés témakörével foglalkozik, amely 
a Link 16 harcászati adatvonal sikeres alkalmazásá
hoz elengedhetetlen. Mindenekelőtt mindig előre meg 
kell tervezni azt a konkrét hálózatot, amelyben a Link 
16-képességgel rendelkező platformok majdan részt 
vesznek. Az ennek eredményeként kapott, az inter- 
operabilitás érdekében egymással szigorúan koordi
nált, platformonként eltérő programozási információkat 
el kell juttatni az összes érintett platformhoz, ahol azo
kat az induló állapot létrehozása érdekében be kell töl
teni a Link 16 terminálokba. A Link 16 hálózat működé
sének megkezdése után folyamatosan felügyelni és 
vezérelni kell a hálózatot, végül pedig a feladatok vég
rehajtása után elemezni és értékelni kell annak műkö
dését.

A Link 16 hálózat menedzselésének szakaszai

A Link 16 terminálok memóriájába működésük megkez
dése előtt több mint 550-féle paramétert kell betölteni. 
Ezek részben az adott terminál adott platformra történő 
integrálásának sajátosságaival, részben pedig más, pél
dául az adott terminál részére kijelölt időrésekkel össze
függő paraméterek. A terminálok feltöltését a szükséges 
paraméterekkel a kezdeti állapot beállításának, vagy más 
néven inicializálásnak nevezik. Igen nagy figyelmet kell 
fordítani annak koordinálására, hogy a Link 16 harcásza
ti adatkapcsolatban részt vevő minden egyes platform 
terminálját egymással összhangban állítsák be.

Az egyes platformok egyedi beállításainak összehan
golása a hálózatmenedzselési rendszerre háruló egyik 
feladat. A Link 16 hálózatmenedzselés azonban ennél 
többet jelent, vannak a tényleges működés előtti és utáni 
(off-line), valamint működés közbeni (on-line) elemei. A 
menedzselési folyamat szakaszait az 2. ábra tünteti fel.

A hálózatmenedzselés magában foglalja a hálózatter
vezési szakaszokat, azaz a hálózattervek létrehozását és 
a konkrét hálózat megtervezését, valamennyi tervezett 
résztvevő indulási állapotának beállítását, azaz a hálózat 
inicializálási szakaszát, tényleges működtetésének sza
kaszát, valamint a feladatok végrehajtása utáni kiértéke
lést.

A Link 16 hálózat felépítése

A Link 16 rendszer működése az idő- és kódosztás elvén 
alapul. Az időosztás a teljes működési idő különálló, egy
mástól független időrésekre tagolását jelenti. A kódosz
tás arra nyújt lehetőséget, hogy a felhasználók bizonyos 
csoportjai a többi felhasználócsoporttól elkülönített infor
mációcserét folytathassanak. Az időrések újbóli felhasz
nálása- az úgynevezett rivalizáló hozzáférés (contention 
access) esetét kivéve -  a kódosztással függ össze.
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Az időt ciklikusan ismétlődő, 12,8 perc hosszúságú 
szakaszokra osztják. Ezeknek a szakaszoknak a szakiro
dalomban az „Epoch” nevet adták, s grafikus ábrázolásá
ra a 3. ábrán látható gyűrűszerű szimbólumot választot
ták. Az Epochon belül egyenlő, egyenként 7,8125 ms idő
tartamú időrések találhatók, melyek mindegyikének 
egyedi azonosítója van. Az időréseknek a 3. ábrán szem
léltetett A1, B1, C1, A2, B2, C2 stb. típusú számozási 
rendszere alapján bármelyik időrés egyértelműen beazo
nosítható azáltal, hogy megadják, hogy az А, В vagy C 
csoportba tartozik-e, s hogy ezen belül az Epoch kezde
tétől számítva hányadik csoportban foglal helyet.

A 3. ábra szerinti időrés-felépítés egy lehetséges Link 
16 hálózat alapját képezheti, ahol a rendelkezésre álló 
kapacitás Epochonként 98 304 időrés. A hálózattervek el
készítésekor ezt a kapacitást lehet és kell szétosztani a 
hálózatban részt vevők között. Egy adott terminál egy 
adott időrésben vagy adhat vagy vehet, feltéve, hogy ezt 
az időrést számára kijelölték, illetve engedélyezték. Bár
mely időrésben általában egy kijelölt terminál adhat, más 
terminálok pedig vehetnek.

Ha egy adott időrésben az adást nem csak egy, hanem 
kettő vagy több terminál részére is engedélyezik, akkor 
az időrés újbóli felhasználásáról beszélünk. Az időrések 
többszöri felhasználása révén a hálózat kapacitása az 
imént ismertetett 98 304 időrés/Epochhoz képest megnö
velhető. Az időrések többszöri felhasználása a Link 16 
rendszer esetében alapvetően kétféle módon történhet. 
Az egyik ilyen mód a kódosztás nélküli, a másik pedig a 
kódosztás alkalmazásával történő újbóli felhasználás.

Háló és hálózat

A kódosztásra a Link 16 rendszerben az összeköttetések 
zavarvédettségének biztosításához az egyébként is al
kalmazott álvéletlen vivőfrekvencia-változtatás nyújt le
hetőséget. Ez azt jelenti, hogy a Link 16 rendszer számá
ra a 960 és az 1215 MHz közötti frekvenciatartományban 
kijelölt, összesen 51-féle vivőfrekvenciát az alkalmazott 
rejtjelkulcstól függő módon változtatják, ami a beavatatla- 
nok számára véletlenszerűnek látszik. Ennek adott lefo
lyását frekvenciaugratási mintának nevezik. A vivőfrek
venciák változási sorrendje eltérő lehet, azaz a változta
tás más és más frekvenciaugratási mintával is megoldha
tó. Az összeköttetés -  egyéb feltételek teljesülése esetén 
-  mindig csak azok között a platformok között jöhet létre, 
melyek termináljai ugyanazt a frekvenciaugratási mintát 
használják.

Kódosztás nélküli újrafelhasználás esetén az időrést 
újból felhasználó terminál ugyanazzal a frekvenciaugra
tási mintával működik, mint az időrést adásra használó

másik terminál. Ezzel a módszerrel csínján kell bánni, 
mert egyrészt az időrések ilyen felhasználását a béke
idős frekvenciahasználati engedélyek számos országban 
a terminálok közötti előírt távolságon belül kifejezetten 
tiltják, másrészt pedig a Link 16 rendszer működésén be
lül is bizonyos konfliktusokhoz vezethet.

Az időrések kódosztás alkalmazásával történő újbóli 
felhasználása esetén az ugyanazon időrést használó ter
minálok eltérő frekvenciaugratási mintával működnek. Ez 
azt eredményezi, hogy noha két, vagy több terminál 
ugyanabban az időrésben ad, a vételre kapcsolt terminá
lok csak annak a terminálnak az adását veszik, amely a 
sajátjukéval megegyező frekvenciaugratási mintával mű
ködik.

Minden eltérő frekvenciaugratási mintához egy külön 
teljes időréskészlet (98 304 időrés) tartozik. Az így kapott 
időréskészleteket a 3. ábra szerinti gyűrűk segítségével a 
4. ábrán látható módon szokták ábrázolni.

Az egy-egy adott frekvenciaugratási mintához tartozó 
időréskészletet hálónak (netnek) szokták nevezni. A Link 
16 rendszerben 0-tól 126-ig számozott, összesen 127 kü
lönböző háló létezik (4. ábra). Link 16 hálózatról akkor 
beszélünk, ha egy vagy több háló kapacitását (időréseit) 
hozzárendeljük a Link 16-résztvevőkhöz, s gondosko
dunk az egyes résztvevők együttműködésének szinkroni
zálásáról.

Hozzáférési módok

A 4. ábrán felvázolt időréskészletből az időrések adás 
céljára történő engedélyezésére többféle eljárás van. 
Először is, ha mindenki ugyanazt a frekvenciaugratási 
mintát használja, vagyis a 4. ábra gyűrűi közül csak az 
egyik gyűrűt vesszük igénybe, akkor az időrésekhez való 
hozzáférés lehet kijelölt vagy rivalizáló. Kijelölt hozzáfé
rés esetén az adott földrajzi körzeten belül tartózkodó 
platformok közül minden időrésben csak egyetlen plat
form terminálja adhat, míg rivalizáló hozzáférés engedé
lyezése esetén ugyanabban az időrésben több terminál 
is adhat. Utóbbi esetben az illető időrésekben vételre be
állított terminálok csak a hozzájuk közelebb tartózkodó 
terminálok adását veszik. Alkalmazási szempontból ez a 
rivalizáló hozzáférési mód főleg a kis időrésszükséglettel 
rendelkező platformok számára problémamentes ugyan, 
de a békeidős frekvenciahasználati engedélyek tiltják.

Az időrések kiosztásának másik megoldása a többféle 
frekvenciaugratási minta használata. Ilyenkor a 4. ábrán lát
ható gyűrűkből annyit vesznek igénybe, ahányféle frekven
ciaugratási mintát alkalmaznak. Attól függően, hogy az elté
rő frekvenciaugratási mintákhoz tartozó gyűrűket több kü
lönböző vagy egy és ugyanazon hálózat résztvevői csoport-
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jai (lásd később) használják, többszörös hálóról (Mult-net) 
vagy lépcsőzött hálókról (Stacked nets) beszélünk. A háló
zatmenedzselés során ezeknek a különbségeknek nagy je
lentősége van. A többszörös háló alkalmazásáról például ki
zárólag a hálózattervezés során döntenek, s a kezelőknek a 
továbbiakban semmilyen választási lehetőségük sincs. Lép
csőzött háló alkalmazása esetén ugyanakkor a kezelő vá
lasztja ki a 127 lehetséges háló közül azt, amelyet számára 
a terminál inicializálása során határoznak meg.

Az elmondottakból következik, hogy sokféle Link 16 
hálózat alakítható ki. Minden hálózat egy egyedi kommu
nikációs terv, melyet valamely harci alkalmazási, teszte
lési, karbantartási vagy kiképzési követelményeknek 
megfelelően állítottak elő. A hálózat a Link 16 rendszer 
kapacitását megosztja a feladat végrehajtásához szüksé
ges funkciók (például megfigyelés, légi irányítás stb.) 
szerint, és megfelelő kapacitást rendel minden részt ve
vő platformhoz is.

Hálózat-résztvevői csoportok

A Link 16 rendszeren belül megvalósított funkciók összessé
gét úgynevezett hálózat-résztvevői csoportokra (Network 
Participation Group, NPG) tagolják, függetlenül a hálózat
ban részt vevő platformoktól. Mivel a Link 16-funkciókat 
meghatározott üzenetek adásán és vételén keresztül reali
zálják, az egyúttal azt is jelenti, hogy a hálózat-résztvevői 
csoportok üzenetcsoportokként is értelmezhetőek. A háló
zat-résztvevői csoportok teszik lehetővé az egyes funkcio
nális területekhez tartozó közös üzenetcsoportoknak az 
összes érintett felhasználóhoz való eljuttatását, ezért ezeket 
egyfajta „csatornáknak” foghatjuk fel, mint például a megfi
gyelés, a beszédhang összeköttetés, az irányítás stb. A Link 
16 hálózatok építőköveit alkotó csoportok ily módon azok a 
funkcionális területek, amelyek között a Link 16 rendszer tel
jes kapacitását (az időréseket) a mindenkori feladatok vég
rehajtásához szükséges módon felosztják.

A jelenleg definiált mintegy húsz hálózat-résztvevői 
csoport nem teljes felsorolása az 1. táblázatban látható.

A hálózat-résztvevői csoportok egy részére jellemző a 
korábban említett lépcsőzött hálók felhasználása. Ilyen 
például az 1. táblázatban 9-es sorszám alatt szereplő lé
gi irányítás hálózat-résztvevői csoport is, amely arra szol
gál, hogy segítségével a kijelölt földi, hajófedélzeti vagy 
légi vezetési és irányítási pontok harcászati repülőgépe
ket tudjanak irányítani. A légi irányítás hálózat-résztvevői 
csoport a 4. ábrán felvázolt időréskészletből lépcsőzött

hálók formájában alakítja ki az irányító-irányított kapcso
latot (Uplink) és az irányított-irányító kapcsolatot (Back- 
link). Az irányítást végző egység az irányító-irányított há
lón keresztül juttatja el a vadászrepülőgépek számára a 
feladatkiosztó parancsokat és az egyéb szükséges infor
mációkat (5. ábra). Az irányított-irányító hálón keresztül a 
vadászrepülőgépek nyugtázzák a parancsokat és jelen
tenek a végrehajtás állapotáról.

Az 1. táblázat 19-es sorszáma alatti vadász-vadász há
lózat-résztvevői csoport egy másik jellegzetes példa a 
lépcsőzött hálók alkalmazására. Ebben a csoportban a 
vadászrepülőgépek egyebek között állapotadatokat és 
saját radarjaikkal nyert célinformációkat cserélnek egy
mással. A 6. ábrán az irányítás és a vadász-vadász háló
zat-résztvevői csoportok együtt láthatóak.

Hálózattervek készítése

A Link 16 rendszer idő- és kódosztáson alapuló működési 
elvéből következik, hogy minden, valamely meghatározott 
feladat végrehajtása érdekében létesítendő Link 16 háló
zatot előre meg kell tervezni. Ehhez fő kiindulási követel
ményekként szolgálnak, hogy milyen feladatban mely plat
formok fognak részt venni, közöttük milyen információcse
rére van szükség, az információcsere milyen gyakoriság
gal és milyen prioritási sorrendben szükséges, valamint 
mekkora mértékű rádióelektronikai zavarvédettséget kell 
biztosítani. További békeidős követelmény, hogy be kell 
tartani a polgári és katonai légi rádiónavigációs rendszerek 
zavarásának elkerülésére előírt korlátozásokat.

A gyakorlatban nem készítenek külön hálózattervet 
minden lehetséges szituációra. Ehelyett olyan hálózat- 
tervkönyvtárat hoznak létre, amely nem túl sok (hozzáve
tőlegesen 10), az alkalmazási követelmények zömét lefe
dő hálózattervet foglal magában. Ezek a hálózattervek 
kellően általánosak ahhoz, hogy valamelyiküket minden 
konkrét esetben hozzá lehessen idomítani a pillanatnyi 
alkalmazási követelményekhez.

A hálózattervek készítésének jelentős részét időrések 
kiosztása teszi ki, de a tervezett hálózattal kapcsolatos 
számos más paramétert (mint például az összeköttetési 
távolságot vagy az alkalmazandó kommunikációs üzem
módot) is be kell állítani. Ezenkívül a konkrét megvalósí
tástól függően platformonként különböző, a terminálok 
inicializálásához szükséges kiegészítő adatokat is csatol
ni kell a hálózattervekhez.

1. táblázat

Hálózat-résztvevői csoportok (példák)
1 Kezdeti belépés Initial Entry
2 Kétutas terjedésen alapuló címzett időzítés RTT A
3 Kétutas terjedésen alapuló címzés nélküli* időzítés RTT В
4 Hálózatmenedzsment Network Management
5 A résztvevők pontos helymeghatározása és azonosítása címzetten PPLI A
6 A résztvevők pontos helymeghatározása és azonosítása címzés nélkül* PPLI В
7 Megfigyelés Surveillance
8 Feladatmenedzsment Mission Management
9 Légi irányítás Air Control

10 Elektronikai hadviselés Elektronic Warfare
12 Címzett beszédhang összeköttetés Voice A
13 Címzés nélküli beszédhang összeköttetés Voice В
19 Vadászrepülőgépek közötti összeköttetés Fighter-to-Fighter

* A címzés nélkül azt jelenti, hogy az illető üzenetek minden résztvevőnek szólnak.
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Az időréskiosztás egy iteratív folyamat, melynek kere
tében a rendszer kapacitását hozzárendelik a funkciók
hoz (hálózat-résztvevői csoportokhoz), valamint a 
résztvevőkhöz. Az Egyesült Államokban a haditengeré
szeti légierőnél először a beszédhang összeköttetés idő
réseit kötik le, majd a légi irányítás, a megfigyelés és a 
vadász-vadász hálózat-résztvevői csoportok méretezése 
következik, végül a relékapacitást osztják szét az egyes 
csoportok között. Ezt követően minden egyes tervezett 
platform számára is pontosan meghatározzák, hogy 
konkrétan melyik hálón és melyik időrésekben adjon.

Hálózatterv-opciók

A hálózatterv tartalmazza, hogy az egyes hálózat-részt
vevői csoportokhoz és a csoportokon belüli 
résztvevőkhöz mennyi időrést rendeltek hozzá. Mivel 
azonban a platformok száma és típusa a hálózat-résztve
vői csoportokban változhat, egy-egy résztvevőcsoport
ban többféle időréskiosztásra lehet szükség. A rugalmas
ság biztosítása érdekében ezért a hálózattervhez úgyne
vezett tervezésiopció-fájlokat készítenek, amelyek a ter
vezett konkrét felhasználást megelőzően lehetővé teszik 
a hálózat testreszabását. Nem mindegyikhez szükséges, 
de a megfigyelés, a légi irányítás és a vadász-vadász há
lózat-résztvevői csoporthoz általában szoktak tervezési 
lehetőségeket kínáló opciófájlokat készíteni.

A 7. ábrán a vadász-vadász hálózat-résztvevői csopor
ton belüli két lehetséges időrés-kiosztási változat látszik. 
Az opciófájl változatai lehetővé teszik a csoporton belüli 
vadászrepülőgépek számának, valamint az egyes repü
lőgépeknek jutó időrések mennyiségének a meghatáro
zását. A 6. ábrán látható első változat esetén a csoport
ban hat, a második változatnál négy repülőgép vesz 
részt, de egyébként az egy csoportban részt vevő gépek 
száma általában nem haladja meg a nyolcat.

Mivel az Epoch hosszú időtartam (12,8 perc), ezért az 
Epochon belül egymás után ismétlődő rövidebb idősza
kaszokat is definiáltak. Ezeket a kisebb szakaszokat ke
retnek nevezik, melyek egyenként 12 másodperc hosz- 
szúságúak. Egy keretben 1536 időrés van, s a 7. ábrán 
szereplő összesen 32 időrés azt jelenti, hogy a vadász
vadász hálózat-résztvevői csoport számára a kereten
ként 1536-ból 32 időrést különítettek el.

Lehetőség van a csoport számára rendelkezésre álló 
időrések (ami a példában keretenként 32) eltérő mértékű 
szétosztására is a platformok között, vagyis egy-egy op
ción belül nem kötelező, hogy minden repülőgép azonos 
számú időrést kapjon. Látható, hogy az 1. változatban az 
első két repülőgép 8, míg a többi 4 időréssel rendelkezik.

A kész hálózattervkönyvtárat a teljes dokumentációval 
együtt távközlés útján, vagy valamely adathordozó segít
ségével eljuttatják egyrészt arra a helyszínre, ahol az al
kalmazandó Link 16 hálózat megtervezését végzik, más
részt a kezdeti állapot beállítását előkészítő, a platformok 
települési helyével általában egy helyen található feladat
tervező állomásra, illetve állomásokra.

A hálózat megtervezése

A hálózat megtervezése a hálózatmenedzselés második 
szakasza (2. ábra). Ez a szakasz magában foglalja a ter
vezett alkalmazás követelményeinek megfelelő hálózat
terv kiválasztását, a hálózat kapacitásának konkrét plat
formokhoz rendelését, a Link 16 hálózaton belüli szerep- 
osztás meghatározását, valamint a tervezett tevékeny
ség feladatszabását tartalmazó üzenet (OPTASK Link) 
Link 16-ra vonatkozó részének az elkészítését.

A hálózatién/ kiválasztása

A hálózattervek általános természetűek, és egy-egy háló
zatterv többféle alkalmazási forgatókönyv támogatására 
alkalmas. Ezért a hálózattervkönyvtárban minden változ
tatás nélkül tökéletesen megfelelő hálózatterv nem való
színű, hogy rendelkezésre áll, de ez nem is követelmény. 
A hálózat tervezőjének a könyvtárból a tervezett felada
tok igényeinek mindig a legjobban megfelelő hálózatter
vet kell kiválasztania, majd abból kiindulva végre kell haj
tania a szükséges pontosításokat és módosításokat.

Az időrésekhez való hozzáférés kiosztása

A hálózatterv részét képezik a platformonként egyedi 
betöltési fájlok (Network Design Load), amelyek a Link 
16 rendszer architektúrájának megfelelően minden plat
form számára meghatározzák azokat az időréseket, 
ahol az illető platformnak adnia kell, míg a vele informá
ciókat cserélő többi platform ugyanezen időrésekben 
vétel üzemmódban működik. A hálózat tervezőjének 
minden adott platformhoz egy-egy egyedi betöltési fájlt 
kell hozzárendelnie, vagyis ugyanazt a fájlt két vagy 
több platformnak nem szabad kiosztani. Ez alól kivételt 
képeznek azok az esetek, amikor a feladat végrehajtá
sához tartalék (helyettesítő) platformokat jelölnek ki. 
Ilyenkor az egymást helyettesítő platformok ugyanazt a 
betöltési fájlt kapják, de ez azért nem okoz gondot, mert 
a tevékenységben közülük egyszerre mindig csak az 
egyik vesz részt.
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7. ábra: Példa hálózatterv-opciók alkalmazására

Azon hálózat-résztvevői csoportok esetében, ahol van
nak opciófájlok, az illető csoportba tervezett platformok 
száma alapján első lépésként ki kell választani a megfe
lelő opciót, majd az opción belüli sorszámok platformok
hoz rendelésével meg kell határozni, hogy melyik konkrét 
platform melyik konkrét adási időrésblokkokat kapja meg. 
Ha például a tervezett hálózatban a vadász-vadász háló
zat-résztvevői csoportban négy repülőgép fog részt ven
ni, és a 7. ábrán látható lehetőségek állnak rendelkezés
re, akkor a 2. változatot, ha négynél több, akkor pedig az 
1. változatot kell kiválasztani. Ezenkívül meg kell adni, 
hogy a tervezett repülőgépek közül melyik lesz az 1. gép, 
melyik a 2. gép stb., mert egy és ugyanazon sorszámmal 
két repülőgép nem kapcsolódhat be a hálózatba.

A hálózati szerepkörök kiosztása

A Link 16 hálózatban részt vevő platformok többféle, a 
Link 16 hálózat működésével kapcsolatos szolgáltatási 
feladatot is ellátnak, s hogy ezek közül melyik platform 
milyen szerepet játszik, a hálózatmenedzselésnek ebben 
a szakaszában kell eldönteni. A szolgáltatási feladatok 
között vannak a hálózat szinkronizálásával, a navigáció 
vezérlésével és a több hálózat (Link 16 és Link 11) együt
tes működtetésével kapcsolatos feladatok.

Minden platformnak úgynevezett elsődleges felhaszná
lói alapbeállítása van, amely azt jelenti, hogy más előírás 
hiányában a platformok a hálózaton belül aktív szinkroni
zálást hajtanak végre. A hálózat tervezőjének az alapbe
állítások megváltoztatása útján meg kell határoznia, hogy 
a Link 16 hálózatban melyik platform milyen szerepet lás
son el. Az esetleges konfliktusok elkerülése érdekében a 
kiosztott szerepeket az OPTASK Link üzenet segítségé
vel eljuttatják az összes érintetthez.

A hálózati szerepkörök közül röviden ismertetünk hár
mat: a hálózati időreferencia adását, a kezdeti belépés 
távolságának kiterjesztését és az adattovábbítást a Link 
16 és a Link 11 hálózatok között.

A szinkronizált Link 16 hálózat működése érdekében a 
rendszeridőt minden résztvevőnek folyamatosan ismer
nie kell, ezért a hálózati időreferenciát szolgáltató plat
form kijelölése minden esetben kötelező. A hálózati idő
referencia adására bármelyik platform kijelölhető, de egy
szerre csak egy. Ez a platform belépési üzeneteket sugá
roz, s minden más platform hozzá szinkronizálódik.

Ismeretes, hogy a Link 16 platformok közötti összeköt
tetés közvetlenül csak látótávolságon belül lehetséges. A 
hálózati időreferenciát adó platform látótávolságán kívül 
tartózkodó platformok számára a hálózatba történő belé
pés lehetőségét úgy biztosítják, hogy a hálózati szerep
körök kiosztása során kezdeti belépési egységeket jelöl
nek ki. A kezdeti belépési egység szerep a hálózati idő

referenciát szolgáltató kivételével bármelyik platformnak 
kiosztható. Az erre kijelölt egységek, miután saját maguk 
már szinkronizálódtak a hálózathoz, szintén sugározzák 
a belépési üzeneteket, miáltal a rendszeridőt eljuttatják 
az időreferenciát adó platform látótávolságán kívüli terü
letekre is, s így a hálózatba további platformok is be tud
nak kapcsolódni.

Az adattovábbítás szerepet abban az esetben kell ki
osztani, amikor a harcászati adatok cseréje nemcsak a 
Link 16 hálózaton belül történik, hanem kiterjed a Link 11 
hálózatra is. Az adattovábbító egység mintegy „összekö
ti” a Link 16-ot a Link 11-gyei. Az információk továbbítá
sát az egyik rendszerből a másikba az erre kijelölt plat
form úgy oldja meg, hogy egyidejűleg mindkét adatvonal
ban működik. Erre a szerepre nyilvánvalóan csak olyan 
platform jelölhető ki, amely alkalmas a Link 11 hálózatban 
való működésre is.

A hálózatmenedzselésnek ebben a szakaszában ké
szítik el a tevékenységre vonatkozó feladatszabást tartal
mazó, úgynevezett OPTASK Link üzenetnek a Link 16 
hálózatra vonatkozó részét. Az OPTASK Link üzenetben 
szerepelnek mindazok az információk és utasítások, 
amelyek a hálózatmenedzselés további szakaszaiban 
garantálják a Link 16 hálózat előírt működésének és a 
platformok hatékony együttműködésének lehetőségét.

A hálózat inicializálása

Az inicializálás a hálózatmenedzselési folyamat harma
dik szakasza (2. ábra). Ebben a szakaszban készítik elő 
betöltésre és töltik be a terminálokba a programozásuk
hoz szükséges inicializálási paramétereket.

Az összesen több mint 550-féle inicializálási paraméter 
között vannak szabványos, többnyire nem változó, az 
adott platformra és annak termináljára jellemző paramé
terek, valamint a hálózatmenedzselés első szakaszában 
összeállított, nagyrészt az időrések kiosztásával és a mű
ködési üzemmódokkal kapcsolatos paraméterek. Ezek 
mind részét képezik a hálózatterveknek, s kiindulási ada
tokként a hálózattervkönyvtárban az inicializálást végző 
személyi állomány rendelkezésére állnak (8. ábra).

A paraméterek másik csoportja a hálózatmenedzselés 
második szakaszában elvégzett munka eredménye, s 
ezek az előbbinél lényegesen kisebb számú paraméterek 
az OPTASK Linken keresztül érkeznek az inicializálást 
előkészítő munkahelyre (8. ábra). Végezetül vannak fel
használói paraméterek, mint amilyenek például a kiindu
lási koordináták, a kötelékparancsnoki vagy beosztotti 
státusz stb., melyeket a kezelő állít be.

Az inicializálási szakaszban kiválasztják az előírt háló
zattervet a hálózattervkönyvtárból, és azt a tervezett al
kalmazásnak megfelelően, az OPTASK Link üzenet uta
sításainak betartásával aktualizálják (8. ábra). Az ered
mény a terminálbetöltési fájl (Terminal Load File), amely 
a Link 16 platformba és a terminálba az adatátviteli me
móriaegység közvetítésével jut el.

A hálózat működtetése

A Link 16 hálózat működése valamennyi részt vevő plat
form összehangolt tevékenységét követeli meg. Ehhez a 
nagyfokú automatizáltság mellett a Link 16 platformok 
kezelői -  vadászrepülőgépek esetén a repülőgép-veze
tők -  által végrehajtott műveletekre is szükség van. A re
pülőgép-vezetők ilyen irányú leterheltsége magában fog
lalja például az irányítótól kapott feladatok nyugtázását, a
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felkészülés során az OPTASK Linken keresztül meghatá
rozott hálózatszámok beállítását.

A hálózat működtetéséhez azonban mindezeken túl 
speciális feladatokat ellátó hálózatmenedzserre is szük
ség van. Ezt a szerepet általában egy földi (vagy hajófe
délzeti, vagyis nem légi) vezetési és irányítási központ
nak (C2 egységnek) osztják ki. Szükség esetén a háló
zatmenedzseri feladatok ellátására persze a légi vezeté
si és irányítási repülőgépek is képesek, de ez nem tarto
zik az alaprendeltetésükhöz.

A hálózatmenedzser valós idejű megfigyelést végez 
(például ellenőrzi az összeköttetések meglétét, a részt 
vevő platformok állapotát; a mindenkori időrés-kitöltési 
tényező nagyságát, az üzenetek kötegeléssűrűségét, az 
egyes hálózat-résztvevői csoportokon belüli igénybevé
telt, ugyanazon objektumok kettős megjelölését, a konf
liktusok keletkezését, a hibás adások előfordulását az 
adott időrésekben), s szükség esetén intézkedik a felme
rült problémák elhárítására. A hálózatmenedzser a háló
zat működése közben, az időrések iránti mindenkori igé
nyek felmerülésétől függően, az erre alkalmas terminá
lokkal felszerelt platformok között időrés-újraelosztást is 
végezhet.

A hálózatmenedzser két kiegészítő feladata lehet a 
kriptográfiai kulcsok használatának az irányítása, vala
mint a frekvenciahasználati engedély korlátozásainak be
tartatása.

Feladat utáni kiértékelés

A feladatok végrehajtása utáni kiértékelés a feladatok 
közben rögzített adatok alapján történik, így az elemzés
re sokkal több idő áll rendelkezésre, mint a hálózat aktu
ális működése közben. A kiértékelés terjedelme és mér
téke nyilván függ a végrehajtott feladatoktól. Különösen 
fontos szerepe van a feladat utáni kiértékelésnek a tesz
telések, s elsősorban az interoperabilitási tesztelések al
kalmával, de lényeges a kiképzési, a hadgyakorlatok ré
szeként vagy a harci alkalmazás során végrehajtott fel
adatok után is.

A feladat utáni kiértékelés lehetővé teszi a következő 
feladatok hatékonyabb megtervezését, s lehetséges, 
hogy új hálózatterv megrendelését vonja maga után. 
Amennyiben a kiértékelés interoperabilitási problémákat 
tár fel, úgy az érintett platform vagy platformok Link 16 
megvalósításának módosítása is szükségessé válhat.

A hálózatmenedzselés feltételrendszere

A Link 16 hálózatmenedzselési szakaszok mindegyiké
nek megvannak a speciális támogatási szükségletei, az
az minden szakaszban szükség van megfelelő berende
zésekre, megfelelően karbantartott dokumentációra, va
lamint hozzáértő szakemberek célirányos tevékenysé
gére.

A hálózatmenedzseléshez minimálisan talán a követ
kező három rendszer létrehozása és üzemeltetése szük
séges: hálózattervező rendszer, platform-inicializálási 
adatokat előkészítő rendszer és a Link 16 hálózat dina
mikus menedzselését végző rendszer.

A követelményektől és a lehetőségektől függően nyil
ván többféle létesítmény és többféle szervezeti felépítés 
hozható létre. A létesítmények és a szervezeti felépítés 
attól függően is eltérhet egymástól, hogy koalíciós vagy 
nemzeti, illetve összhaderőnemi vagy haderőnemi rend
szerekről van-e szó.

Frekvenciahasználati korlátozások

A Link 16 rendszer ugyanabban a frekvenciasávban mű
ködik, mint amelyikben a polgári és katonai légi rádió
navigációs rendszerek. Éppen ezért a Link 16 rendszer 
adójelének tervezése során kiemelt figyelmet fordítottak 
arra, hogy olyan modulációt alkalmazzanak, amely a 
rádiónavigációs rendszerekkel igen jó elektromágneses 
összeférhetőséget biztosít. A követelmény teljesülésének 
ellenőrzésére szerte a világon igen sok tesztet végeztek, 
melyek igazolták a gyakorlatilag zavarásmentes együtt
működést. Tekintve azonban, hogy a frekvenciahasználat 
szempontjából a rádiónavigációs rendszerek a Link 16 
rendszerrel szemben békeidőben elsőbbséget élveznek, 
az esetleges zavarásuk lehetőségének kizárása érdeké
ben a Link 16 rendszerre nézve szigorú előírásokat és bi
zonyos működési korlátozásokat vezettek be.

A Link 16 adójel vivőfrekvenciái

A Link 16 rendszer által alkalmazott adójel összesen 51 
vivőfrekvenciáját a 9. ábra tünteti fel. Látható, hogy a sze
kunder megfigyelő radarok (SSR) és a barát-idegen felis
merő (IFF) berendezések 1030 és 1090 MHz-es frekven
ciáinak közvetlen környezetében Link 16 adások nincse
nek, így ezek zavarásának mértéke gyakorlatilag nulla.

Az adójel vivőfrekvenciájának állandó álvéletlen változ
tatása, valamint az adójel teljesítményének vivőfrekven
cia körüli, a rádiónavigációs rendszerekétől jelentősen el
térő spektrális eloszlása szintén a zavarás lehetőségé
nek kizárása irányába hat.

Impulzusok az időréseken belül

Az időrések több szakaszból tevődnek össze, melyek kö
zött vannak olyan szakaszok, ahol adás nincs, s olyanok, 
amelyek alatt az adást végző terminál az impulzusokat ki
sugározza (2. táblázat). Az adás az időrések kezdeti és

Hálózatterv
könyvtár

V
O P T A S K

L IN K

\ 7

Adatátviteli
memóriaegység

Indulási állapot előkészítő 
és feladattervező rendszer L ink 16 platform

8. ábra: A hálózatmenedzselés inicializálási szakasza

Vivőfrekvenciák
14 db. 5 db. 32 db.

969 1008 1053 1065 1113 1206

(A frekvenciaértékek MHz-ben értendők)

9. ábra: A Link 16 rendszer által használt vivőfrekvenciák
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2. táblázat

Dzsitter Bevezető Adatcsomag 2 Terjedési idő
Dzsitter Bevezető Adatcsomag 1 Adatcsomag 1 Terjedési idő
Bevezető
Bevezető

Adatcsomag 2 Adatcsomag 2 Terjedési idő
Adatcsomag 1 Adatcsomag 1 Adatcsomag 1 Adatcsomag 1 Terjedési idő

A feliratok magyarázata:
Dzsitter -  Álvéletlen módon változó hosszúságú

időtartam
Bevezető -  Szinkronizáló és címzéssel kapcsolatos impulzusok
Adatcsomag 2 -  93 impulzusból álló impulzusköteg megduplázott kisugározása
Adatcsomag 1 -  93 impulzusból álló impulzusköteg

egyszeri kisugárzása 
Terjedési idő -  Adásszünet

végső szakaszában szünetel. A kezdeti szakaszban az 
adást megelőző szünet hosszúsága változó (lásd a 2. 
táblázatban a „Dzsitter” feliratú szakaszt), de egyes ese
tekben ezt a szakaszt teljesen kiiktatják (lásd a 2. táblá
zat harmadik és negyedik sorát). Az időrések végső sza
kaszában mindig adásszünet van, ami alatt az adást vég
ző terminál által kisugárzott elektromágneses hullámok 
elérik a Link 16 hálózatban működő többi terminált. A rö- 
videbb idő kisebb, a hosszabb idő nagyobb összekötteté
si távolságot tesz lehetővé.

A Link 16 terminálok által kisugárzott impulzusok kétfé
le funkciót töltenek be. Az impulzusok egy, a 2. táblázat
ban „Bevezető” felirattal jelzett része a szinkronizálással 
és a különféle címzésekkel kapcsolatos információt, a 
többi, „Adatcsomag” megnevezésű része pedig a Link 16 
üzenetekben kódolt adattartalmat hordozza.

Ami a Link 16 üzenetekben kódolt adattartalom kisugár
zását illeti, többféle adatkötegelési struktúra létezik. Az 
aktuális követelményeknek megfelelően választani lehet a 
normál (azaz kötegelés nélküli), a kettes kötegelésű és a 
négyes kötegelésű lehetőségek közül. A 2. táblázat első 
sorában látható normál esetben egy 93 impulzus által hor
dozott alap adatmennyiséget (Adatcsomag 2) sugároznak 
ki, de ezt a jó zavarvédettség biztosítása érdekében két
szer. Kettes adatkötegelés esetén kétszer anynyi kódolt 
adat sugározható ki, mégpedig kétféle módon. Egyrészt 
úgy, hogy a duplázásról lemondanak, vagyis ugyanannyi 
idő alatt kétszer annyi adatot (kétszer 93 impulzust) sugá
roznak ugyan ki, de mindegyiket csak egyszer (a 2. táblá
zat második sora). Másrészt a kettes adatkötegelés dup
lázással egybekötve is lehetséges, amihez azonban nyil
vánvalóan az előbbihez viszonyítottan plusz, összesen 
kétszer annyi idő szükséges (a 2. táblázat harmadik sora). 
Ezt a plusz időt az időrésből máshonnan kell elvenni, pél
dául az összeköttetési távolság rovására az elektromág
neses hullámok terjedésére hagyott időből. Ugyanígy, az 
időrésből máshonnan elvett idő rovására és egyidejűleg a 
duplázásról is lemondva, négyes adatkötegelés is meg
oldható (a 2. táblázat negyedik sora), amikor a normál 
esethez viszonyítva négyszer annyi adatmenynyiség 
(négyszer 93 impulzus) kisugárzása is lehetséges.

Az időrésekben kisugárzott impulzusok száma tehát 
változó. Az adatokat hordozó rész vagy 186 impulzusból 
áll, ami lehet 93 duplán vagy kétszer 93 szimplán kisu
gárzott impulzus, vagy pedig 372 impulzust foglal magá
ban, ami kétszer 93 duplán vagy négyszer 93 szimplán 
kisugárzott impulzusból tevődik össze. Ezenkívül a beve
zető részben további, szinkronizáló és címzéssel kapcso
latos impulzusok is vannak, s ezekkel együtt egy időrés

ben egy terminál összesen 258 vagy 444 impulzust sugá
roz ki. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 444 impulzus 
kisugárzását eredményező kötegelést a gyakorlatban 
nem mindig engedélyezik.

Időrés-kitöltési tényező

Az időrés-kitöltési tényező (Time Slot Duty Factor, TSDF) 
a kisugárzott impulzusok sűrűségét jellemzi. Ezt a jellem
zőt x/y alakban adják meg, ahol az „x” és az „y” egyaránt 
egy-egy %-ban kifejezett tényező, vagyis az x/y nem tört
számot jelent, hanem a tömör leírás érdekében a törtvo
nal csak két különálló tényezőt választ el egymástól. A 
40/20 időrés-kitöltési tényező tehát egyáltalán nem 
ugyanazt jelenti, mint a 100/50.

Az első szám a tevékenység földrajzi körzetén belül az 
összes éppen működő Link 16 terminál időegység alatt 
kisugárzott összes impulzusainak mennyiségét, a máso
dik szám pedig egy adott terminál időegység alatt kisu
gárzott impulzusainak mennyiségét fejezi ki. A második 
szám valamely légi vagy földi, illetve hajófedélzeti plat
form terminálja által kisugárzott impulzusok mennyiségét 
írja le. 100%-os időrés-kitöltési tényezőről akkor beszé
lünk, ha egy keret időtartama (12 s) alatt összesen 
396 288 kisugárzott impulzus fordul elő, vagyis a keret
ben lévő 1536 időrés mindegyikében adnak, s minden 
egyes időrésben 258 impulzust sugároznak ki.

A TSDF aktuális értékek a Link 16 platformok működé
se során a pillanatnyi adatforgalom függvényében változ
nak. A különböző frekvenciaugratási minták egyidejű al
kalmazásának köszönhetően az eredő TSDF a 100%-ot 
sokszorosan is meghaladhatja, amit azonban békeidő
ben általában nem engedélyeznek. Azt is korlátozni szok
ták, hogy egy-egy platform maximum mekkora TSDF-ka- 
pacitást használhat fel.
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A légi rádiónavigációs rendszerek 
zavarásának elkerülése

A légi rádiónavigációs rendszerek nem kívánt zavarása a 
következő három lehetőség külön-külön történő vagy 
együttes előfordulása esetén jöhet létre: valamely Link 16 
terminál adója nem az előírásoknak megfelelően műkö
dik; egy adott földrajzi körzetben a Link 16 terminálok 
összesen a megengedettnél több impulzust sugároznak 
ki; valamelyik terminál egy légi rádiónavigációs berende
zéshez túlságosan közel működik. A zavarás kizárására 
az alábbi módszerek és eljárások léteznek.

Terminálokon belüli zavarvédelmi megoldások

A Link 16 terminálok előírástól eltérő működésének meg
akadályozására a terminálokban hardver- és szoftver- 
eszközökkel megvalósított automatikus funkciókat épí
tettek be, melyeknek köszönhetően a terminálok helyes 
működése állandóan széles körű automatikus ellenőrzés 
alatt áll.

A beépített figyelő áramkörök a terminál adóberende
zésének minden egyes adását felügyelik mind az idő-, 
mind pedig a frekvenciatartományban. Egyebek között 
ellenőrzik a terminál adójel-vivőfrekvenciáinak előírt érté
két és változásának szabályos időbeni eloszlását, az 
adóteljesítmény esetleges túllépését és a kisugárzott im
pulzusok időtartamát. Ha bármelyik figyelő áramkör a be
állított határérték túllépését észleli, akkor hibaeseményt 
regisztrál, melyet a későbbi kiértékelés érdekében a hi
banaplóban rögzítenek.

A kisugárzott impulzusok számlálása útján a platform 
aktuális TSDF-értékét is folyamatosan kontrollálják. Túl
lépés esetén a beállított üzemmódtól függ, hogy a termi
nál adójának működését korlátozzák-e, vagy sem. A ter
minálban alkalmazott zavarvédelmi megoldások három
féle üzemmódban működhetnek: teljes védelem; hadgya
korlat és harci üzemmód.

Hibás működés előfordulásakor a normál békeviszo
nyok közötti üzemeltetés esetén beállított teljes védelem 
üzemmódban a terminál adójának működését letiltják, 
így a zavaró hatás nem jön létre. Gyakorlat üzemmódban 
az adást ilyenkor szintén beszüntetik, kivéve az időrés-ki
töltési tényező (TSDF) túllépésére vonatkozó követel
mény megszegését. Harci üzemmódban a katonai fel
adat végrehajtása élvez elsőbbséget, ezért ekkor hiba 
detektálása esetén az adás letiltására nem kerül sor.

A terminál védelmi üzemmódjának helyes beállítása ér
dekében a több mint 550-féle inicializálási paraméter 
egyike megadja, hogy a Link 16 hálózat működésére 
hadgyakorlat, illetve harci alkalmazás keretében kerül-e 
sor. Ez a megoldás kizárja, hogy a platformokon békevi
szonyok között a harci üzemmódot önkényesen vagy vé
letlenül be lehessen kapcsolni.

Az időrés-kitöltési tényező korlátozása

Ugyan a terminál számára engedélyezett TSDF időrés
kitöltési tényező túllépését a terminál megakadályozza, 
ez azonban önmagában nem elegendő, mert a tevékeny
ség földrajzi körzetében egyidejűleg sok terminál működ
het, s az eredő TSDF értékének alakulása ezzel a mód
szerrel nem ellenőrizhető.

Az eredő TSDF-érték alakulásának felügyelete, s szük
ség esetén az esetleges túllépés megszüntetésére irá
nyuló beavatkozás általában a hálózatmenedzserre há
ruló egyik feladat. Lehetséges az is, hogy a Polgári 
Légiközlekedési Hatóság igényeinek megfelelően ettől

független külön hálózatfelügyeletet is működtetnek, 
amely természetesen nemcsak az eredő TSDF kérdésé
vel, hanem a Link 16 rendszer és a légi rádiónavigációs 
rendszerek között felmerülő valamennyi elektromágne
ses összeférhetőségi területtel foglalkozik.

Távolság szerinti korlátozás

Ha a Link 16-jelek a rádiónavigációs berendezéseket na
gyon közelről érik, akkor zavarásuk veszélye megnő. En
nek megakadályozására távolság szerinti korlátozást al
kalmaznak, ami azt jelenti, hogy a védeni kívánt rádió
navigációs berendezésektől meghatározott bizonyos tá
volságon belül a kisugárzott jelek mennyiségét korlátoz
zák, vagy a kisugárzást teljes egészében letiltják.

Az Egyesült Királyságban érvényes frekvenciahaszná
lati megállapodás értelmében például a légi platformok 
termináljai részére az adás nem engedélyezett a megál
lapodásban megnevezett DME távolságmérő berendezé
sektől mért 12,5 tengeri mérföld (nm) ferde távolságon 
belül, kivéve, ha a tényleges időrés-kitöltési tényező (TS
DF) 20%-nál kisebb (lásd a 10. ábrát). A20%-nál kisebb 
tényleges TSDF esetén a légi platformok DME távolság
mérő berendezéstől mért előírt elkülönítési ferde távolsá
ga 3 tengeri mérföld.

Nemcsak a stabil telepítésű berendezésektől mért tá
volság szerint korlátozzák a Link 16 terminálok működé
sét, hanem a polgári vagy a polgári szabályok szerint 
repülő katonai repülőgépek meghatározott körzetében 
is. A 11. ábra a példa kedvéért az Egyesült Királyság 
frekvenciahasználati megállapodásának erre vonatkozó 
előírásait szemlélteti. Az ábrán látható, hogy polgári re
pülőgéptől mért 2000 láb távolságon belül a Link 16 ter
minálnak egyáltalán nem szabad adnia. 2000 és 4000 
láb között csak 10%-nál kisebb TSDF-érték engedélye
zett, a 4000 láb és a 3 tengeri mérföld közötti távolság
tartományban a TSDF nem lehet nagyobb 20%-nál, míg 
3 tengeri mérföldnél nagyobb távolságokon már a 20%- 
ot meghaladó, de 50%-nál nem nagyobb TSDF-érték is 
engedélyezett.

Összefoglalás

A Link 16-képességgel rendelkező platform azt jelenti, 
hogy a platformra Link 16 terminált integráltak, s a plat
form szoftverének, valamint kezelő és kijelző szervei
nek megfelelő kialakítása révén meghatározott Link 16- 
funkciókat valósítottak meg. Ilyen platformok megléte a 
Link 16 rendszer gyakorlati alkalmazásának nyilvánva

ló  ábra: Légi platformokra polgári repülőgépek környezeté
ben vonatkozó korlátozások
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lóan szükséges, de messze nem elégséges feltétele. 
Az egyes platformok Link 16 berendezéseinek egysze
rű bekapcsolása ugyanis nem elegendő a kívánt kap
csolatok létrehozásához. A Link 16 rendszer alkalma
zásának másik kulcsfontosságú feltétele a hálózatme
nedzselés.

A Link 16-os hálózatmenedzselés a hálózattervek lét
rehozásától kezdve, a hálózat konkrét megtervezésén 
és a platformok hálózatba történő belépésének előké
szítésén keresztül a hálózat létrehozásáig és működte
téséig terjedő szerteágazó folyamat. A Link 16 hálózat
menedzsment-szervezet, valamint a hálózatmenedzse
lés során alkalmazott létesítmények és technikai eszkö
zök a Link 16 infrastruktúra részét képezik. A Link 16 
rendszert alkalmazó országonként és haderőnemen
ként esetlegesen eltérő szervezeti és tárgyi megoldá
sokkal a cikk egyáltalán nem foglalkozott, csupán a há
lózatmenedzselés témaköréhez tartozó háttérismerete
ket vázolta fel.

A leírtakból következik, hogy a frekvenciahasználati 
engedélyek előírásainak betartatása, tekintettel a tevé

kenység országhatárokon túl nyúló földrajzi körzetére, 
vagy éppen az egyes követelmények betartása alóli ide
iglenes felmentés megadása igényli, hogy a nemzeti há
lózatmenedzsment-szervezetek rendszeres nemzetközi 
koordinációt is folytassanak, s egyebek között részt ve
gyenek az Európai JTIDS/MIDS Határkoordinációs Érte
kezlet munkájában.

Felhasznált irodalom

What is Link-16. http://prodevweb.prodev.usna.e- 
du/SeaNav/NS40x/NS401_old 

Csorba János: A Link 16 harcászati adatvonal. Hadi- 
technika, 2004/1.

JTIDS/MIDS frekvenciahasználati megállapodás a Ma
gyar Köztársaságban. Kormányzati Frekvenciagazdálko
dási Hivatal, Budapest.

UK MOD/CAA JTIDS/MIDS Frequency Clearance 
Agreement Edition 6.0

Borhi László: MAGYARORSZÁG A HIDEGHÁBORÚBAN
(A Szovjetunió és az Egyesült Államok között, 1945-1956)

A szerző Borhi László történész olvasmányos, ritkán felhasznált levéltári 
anyagokkal, dokumentumokkal alátámasztott, gazdagon illusztrált műve 
az általa kiemelt időszak hiteles, valósághű bemutatására törekszik. Több 
mint fél évszázad távlatából rekonstruálja a történelemformáló XX. század 
közepének magyar és kelet-közép európai eseményeit. Hozzájárul az 
egykori szereplők és a politikai, társadalmi, katonai viszonyok megértésé
hez. Könyvében elismeri, hogy a kor eseményeinek megítélésében nincs 
egységes történészi álláspont. Számos helyen bizonyítja, hogy a téves 
helyzetértékelés téves következtetéshez és emiatt elhibázott politikai 
irányvonalhoz vezetett.

1945-től évről évre követi nyomon, tárja elénk a magyar belpolitikai, 
párt- és választási harcokat. Bemutatja az élményt és a traumát, felnagyít
ja a feszült pillanatokat. Aprólékos részletességgel, filmszerűen vetíti 
elénk a szereplők motivációit és életrajzát. Elemzi a befolyási övezetek ki
alakulását, a Kelet és Nyugat közötti ideplógiai különbségek éleződését. 
Képet fest a Szovjetunió és az Egyesült Államok háború utáni külpolitiká
járól, mely nem sok nosztalgiát tükrözött a háború alatti együttműködés 
iránt, miközben a magyar függetlenség és demokrácia kilátásai rosszabb
ra fordultak. A vasfüggöny eközben leereszkedett Európára, a kontinens 
kettészakadt.

A mű részletesen feltárja a bolsevizálás, a szovjet túlkapások, a sötét 
cselszövések időszakát. Szól a hadsereg átgondolatlan és erőn felüli felduzzasztásáról, a magyar védelmi politi
ka szovjet ellenőrzéséről. Bemutatja, hogy a szovjet típusú tervutasításos gazdasági rendszer hogyan ingatta meg 
a magyar függetlenség gazdasági pilléreit, hogyan mélyítette az ország politikai alárendeltségét és gazdasági füg
gőségét. Ajóvátételi kötelezettség és a hazánkban állomásozó szovjet csapatok ellátása nehezen elviselhető ter
het jelentett. Választ keres arra, mi volt Magyarország szerepe a szovjet hatalom időszakában. Áttekinti a politi
kai, gazdasági intézményrendszereket, azokat a szolgáltatásokat, melyeket az ország a Szovjetuniónak nyújtott.

Élményszerű a forradalom eseményeinek lépésről lépésre történő leírása. Jól érzékelteti a hozott döntések bi
zonytalanságait, kiszámíthatatlanságait, hirtelen, kockázatos változásait. Részletesen ábrázolja a politikai, diplo
máciai és katonai eszközök alkalmazásának folyamatát. Párhuzamot von a nemzetközi helyzet és a magyar for
radalmi történések között. Vizsgálja, hogy a teljes felszabadulás valódi lehetőség volt-e. Ütközteti a nagyhatalmak 
céljait és érdekeit.

E könyv hozzásegíti az olvasót a hidegháború magyar történetének mélyebb megismeréséhez.

Corvina Kiadó, Budapest 2005. Terjedelem: 250 oldal, bolti ára 3500 Ft. 
Megvásárolható a könyvüzletekben vagy postai utánvéttel megrendelhető 
a kiadónál: corvker@axelero.hu, tel.: 318-4148

--------------BORHI L Á S Z L Ó --------------- ;

Magyarország 
a hidegháborúban

A SZOVJETUNIÓ ÉS AZ EGYESÜLT 
ÁLLAMOK KÖZÖTT, 1945-1956

CORVINA
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A csehszlovák légierő szervezete és eszközei 1919-1938 I. rész
dr. Berkovics Gábor -  dr. Krajnc Zoltán

Az első világháború hatalmas lökést adott a repülőeszkö
zök fejlődésének mind minőségi, technikai, mind mennyi
ségi területen. Nemcsak a hadviselő nagyhatalmak épí
tették ki légierejüket, de kisebb szövetségeseik hadsere
geiben is megjelentek a repülőgépek mint harci eszkö
zök.

A kisebb anyagi lehetőséggel rendelkező országok s 
hadseregeik a háború alatt elsősorban felderítő célra 
használt repülőgépeket szereztek be. Az 1918 utáni je
lentős mértékű haderőcsökkentés, részleges leszerelés 
a harci repülőeszközök és szervezeteik vonatkozásában 
általában nem valósult meg. Térségünkben ez különösen 
igaz volt. A közép-európai államok -  melyeket nem korlá
tozott a párizsi békekonferencia, illetve a békeszerződé
sek -  folytatták vagy megkezdték légierejük dinamikus ki
építését. Közülük, annak ellenére, hogy újonnan alakult 
állam volt, Csehszlovákia rendelkezett a legjobb lehető
ségekkel.

Hadiipari háttér és fegyverkereskedelem

A Monarchia több, nagy gyártási kapacitású repülőgép- 
és hajtóműgyára is cseh-morva területen működött, s há
borús kár nem érte őket. A gazdasági potenciál mellett 
komoly szellemi kapacitással, nagyszámú tervező, kivite
lező szakemberrel rendelkeztek, akik a világháború alatt 
a Monarchia repülőgépgyáraiban dolgoztak, s ez biztosí
totta a saját légierő mielőbbi megteremtését, kiépítését.

Csehszlovákia tehát jelentős ipari és hadiipari kapaci
tással rendelkezett. Hét gyárban folyt repülőgépgyártás 
vagy repülőgép-hajtómű előállítása a vizsgált idő
szakban:’

-  Avia gyár (Cakovica): repülőgép és repülőgépmotor;
-  Aero Repülőgépművek (Praga-Vysocany): repülő

gép és repülőgépmotor;
-  Katonai Repülőgépművek (Letov-Letnany): repülő

gép és repülőgépmotor, valamint alkatrészek;
-  a CKD Repülőosztálya (Praga-Karlin és Pra- 

ga-Liben): repülőgépmotorok;
-  Walter Repülőmotorgyár (Jinonice): repülőgépmo

torok;
-  brnói fegyvergyár: repülőgépmotorok;
-  Michl-féle motorkerékpárgyár (Slany): egy osztályon 

repülőgépmotorok.
A repülőgépgyárak -  Avia, Aero, Letov -  teljesítménye 

a húszas évek elején mintegy 250-300 darab2 a harmin
cas évek elején mintegy 500-600 darab3 eszköz elkészí
tését biztosította évenként. A tényleges termelés termé
szetesen ennél lényegesebben alacsonyabb volt. A gyár
tási kapacitás már a húszas években is lehetőséget adott 
volna nagy volumenű exportra mind a repülőgépek, mind 
a motorok és az alkatrészek területén. Körülbelül 200 da
rab harci repülőgépet adtak el, elsősorban a kisantantál- 
lamoknak (Romániának 54 darabot, Jugoszláviának 60 
darabot). Csehszlovákia 1918-30 között összesen mint
egy 1200 darab repülőgépet gyártott.4

Csehszlovákia legfontosabb javítóbázisa az 
Olmützben5 működő Repülő Főműhely volt. Ugyanott te

lepült a Repülő Főraktár is. A harci repülőgépek tervezé
se és gyártása már 1919-től folyt. Csak bizonyos funkci
ókra kellett eszközöket, illetve gyártási licencet vásárolni
uk (elsősorban az éjjeli vagy nehézbombázók rendszer
be állítására). 1933-tól a cseh repülőgépipar a fa repülő
gépek gyártásáról átállt a fém repülőgépek sorozat- 
gyártására.6

A kisantantállamok folyamatosan rendeltek fegyverze
tet a csehszlovákoktól, ami csak a gazdasági válság alatt 
esett vissza, mivel ideiglenesen adósak maradtak, a ju- 
goszlávok 320, a románok 100 millió korona értékű esz
köz árával.7

A repülőgépek, repülőgépmotorok, alkatrészek és tar
tozékok kereskedelmében általában aktívumot mutatott 
fel a csehszlovák hadiipar. Teljesítőképességét a repülő- 
eszközök kereskedelmében jól illusztrálja a második táb
lázat.

A légierőre biztosított költségvetési keretek

A csehszlovák politikai és katonai vezetés a légierő ki
építésére, fenntartására, modernizálására mindvégig 
jelentős forrásokat biztosított. A húszas években -  a 
hadsereg költségvetéséből -  egyre növekvő arányban 
és összegben fordítottak a repülőeszközök tervezésére, 
gyártására és a meglévő szervezetek fenntartására, bő
vítésére. A folyamatos és viszonylag egyenletes forrás- 
biztosítás egyedül 1926-ban nőtt meg látványosan. En
nek valószínű magyarázata a következő: A csehszlovák 
légierő 1927-re elérte, hogy az eszköz- és alkatrész- 
gyártás területén gyakorlatilag önellátóvá vált. Ennek 
feltétele volt a hadiipari kapacitás kibővítése és a szinte 
teljes eszközcsere a légierőn belül. Az évtizedben ek
kor, 1926-ban állították fel egyszerre a legtöbb repülő
századot (hatot). Ezután viszont mind nominálisan, 
mind arányait tekintve viszonylag egyenletes volt a légi
erőre fordított keret. Az állam 1929-ben költségvetés
ének 17,3%-át fordította a fegyveres erőre.9 A gazdasá
gi világválság a hadseregre fordított összegeket ugyan 
alapvetően csökkentette, ez azonban a légierőt nem 
érintette lényegesen, a végrehajtott fejlesztések, mo
dernizáció alapján nem is érinthette. A Nemzetközi Ka
tonai Évkönyv adatai ugyan helyenként önmaguknak is 
ellentmondanak -  a megadott, majd később a valóság
ban ráfordított összegek megjelölésében, mint például 
az 1929-es, 1930-as éveknél - ,  azonban az eltérések 
nem jelentősek. A harmincas évek első felében, 1935-ig 
drasztikusan és folyamatosan csökkent a csehszlovák 
katonai költségvetés. Azonban a hadsereg repülőszá
zadainak és repülőgépeinek száma, ha nem is dinami
kusan, de fokozatosan tovább emelkedett. Az évtized 
közepétől pedig újra erőteljes mennyiségi és minőségi 
fejlesztés kezdődött meg a légierőnél.

A repülőgépek relatíve magas előállítási és kereskedel
mi árai alapjaiban befolyásolták az államok lehetőségeit 
-  így volt ez Csehszlovákia esetében is -  légierejük fej
lesztésében. A húszas évek végén a felderítő- és vadász- 
repülőgépek hozzávetőleges kereskedelmi ára mintegy

2006/1 HADITECHNIKA 11



A csehszlovák légierő legfontosabb repülőgépei
1. táblázat

Megnevezés Funkció Gyártmány Rendszeresítés Vmax. Hcsúcs(m) Motortel- Dható vagy
éve (km/h) jesítmény (LE) repülési idő

A—11 Felderítő Hazai 1925 210 7500 240 750 km
A-12 Felderítő Hazai 1923 200 7000 260
A-18 Vadász Hazai 1922 238 9000 185 1,5 óra
A-20 Vadász Hazai 1923 224 7500 300
A-24 Bombázó Hazai 1925 155 3600 520
A-29 Felderítő Hazai 1926 190 5500 270
A-30 Bombázó Hazai 1927 230 6500 450
A-32 Bombázó Hazai 1929 230 420
A-42 Bombázó Hazai 1931 270 7000 1000 1200 km
A-46 Bombázó Hazai 1936 4800 3x580 1000 km
A-100,101 Bombázó Hazai 1934/36 270/280 6500/6000 660/812 4 óra, 950 km
A-130 Felderítő Hazai 212 6500 480 3,5 óra
A—300 Bombázó Hazai 470 8000 900 km
BH-7 Vadász Hazai 1923 240 5000 300
BH-8 Vadász Hazai 1923 220 7000 300
BH-17 Vadász Hazai 1924 235 8000 300
BH-19 Vadász Hazai 1924 250 8000 300
BH-21 Vadász Hazai 1925 246 8000 300 2 óra, 550 km
BH-22 Vadász Hazai 1922 210 6000 180
BH-26 Vadász Hazai 1926 240 6500 420
BH-28 Vadász Hazai 1927 225 6000 385
BH-32 Vadász Hazai
BH-33 Vadász Hazai 1931 298 8000 420 2 óra, 450 km
BH-34 Vadász Hazai 1932 >320 5000 750 750 km
BH-35 Vadász Hazai 1938 >500 8500 860
BH-44 Vadász Hazai 320 8500 750
AVIA B—7 Bombázó Hazai 436 9000 2x860 1100 km
AVIA F—39 Bombázó Hazai 1936 4000 3x560 500 km
AVIA B-534 Vadász Hazai 1935 392 10650 862 600 km (900 km)
MB-200 Bombázó Hazai 430 9560 890 1200 km
S-3 Vadász Hazai 1921 225 8400 185
S-4 Vadász Hazai 1921 232 5500 200
S-5 Felderítő Hazai 1922 195 5000 230
S-6 Bombázó Hazai 1923 186 6200 260
S—7 Vadász Hazai 1924 235 300
S-8 Vadász Hazai 1924 360 7000 450
S-12 Vadász Hazai 1924 220 6000 200
S-13 Vadász Hazai 1924 230 7000 300
S-16 Bombázó Hazai 1924 230 6500 450 5,5 óra
S-20 Vadász Hazai 1925 256 7200 300 2 óra
S-21 Vadász Hazai 1926 210 4600 180
S-22 Vadász Hazai 1926 450
S-28 Felderítő Hazai 1929 525
S-31 Vadász Hazai 1929 275 9500 525 2 óra
S-33 Bombázó Hazai 800
S-116 Felderítő Hazai 220 7000 500 5,5 óra
S-128 Felderítő Hazai 265 7300 480 3 óra, 800 km
S-131 Felderítő Hazai 220 480
S-228 Felderítő Hazai 7700 530 450 km (800 km)
S-231 Vadász Hazai 1936 348 9300 560
S-228 Bombázó Hazai 1934 280 645 700 km
S-328 Bombázó Hazai 1934 280 7200 580 700 km (1280 km)
S-331 Vadász Hazai 1936 407 9300 900
S-528 Bombázó Hazai 1936 340 9500 800 870 km
Praga E-45 Vadász Hazai 1938 előtt 415 11000 650
Fokker IX Bombázó Licence 1925 után 208 3x365 1200 km

alapján hazai gyártás

A Haditechnika korábbi, 1998-2005. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők:

STÚDIÓ KÖNYVESBOLT
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461
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Csehszlovákia 3 évi hadianyagimport- és -export-adatai8
2. táblázat

Rg-
(db/ezer Korona)

1928
Rg. alkatrész
(q/ezer korona)

Rg. motor
(db/ezer korona)

Összes kivitel 6/1996 177/2821 63/3354
Összes behozatal 2/729 20 10/1583

(főleg francia) (főleg francia)
Kivitel
Romániába 4 51/389 1/14
Jugoszláviába 12/27 6/89

1929
Rg. Rg. alkatrész Rg. motor
(db/ezer korona) (q/ezer korona) (db/ezer korona)

Összes kivitel 11/4278 110/1239 227/11 208
Összes behozatal 26/494 13/3007

(német és francia)
Kivitel
Romániába 1/10
Jugoszláviába 3/830 89/948 2/98

1930

Rg. Rg. alkatrész Rg. motor
(db/ezer Korona) (q/ezer korona) (db/ezer korona)

Összes kivitel 11/7178 50/521 73/5557
Összes behozatal 1/1710 124/1866 42/8611
Kivitel
Romániába 1/296
Jugoszláviába 14/33 5/355

3-400 000 korona volt, míg a bombázóké 4-600 000 
korona. 10 Ebben az időben a csehszlovák légierő éven
te átlag 60 repülőgépet selejtezett ki, tehát a pótlás és a 
fejlesztés állandóan nagy összegeket emésztett fel.11 A 
repülőeszközök előállítási és beszerzési költségei a har
mincas években folyamatosan nőttek, gyakorlatilag 
majdnem egy nagyságrenddel.12

A légierő kiépítése és szervezetei

Csehszlovákia a húszas években három repülőezredbe 
szervezte légierejét. A léghajók és a légvédelmi tüzércsa
patok a szárazföldi erőkhöz tartoztak. A repülőezredek 
közül az 1. Prágában (és Égerben), a 2. Olmützben, a 3. 
pedig Pozsonyban (ezenkívül Nyitrán, Kassán) települt.

Az ezredek alárendeltségébe tartozó repülőszázadok 
száma és a repülőgépek mennyisége az évtizedben fo
lyamatosan növekedett. Míg 1922-ben 11 századdal és 
mintegy 250 repülőgéppel rendelkeztek, addig 1929-ben 
már 23 százada (más források szerint 26) és mintegy 800 
harci, kiképző és tartalék repülőgépe volt a csehszlovák 
légierőnek.

A tényleges repülőeszközök számának megállapítása 
a rendelkezésre álló források alapján meglehetősen ne
héz. A viszonylag megbízhatónak tekinthető Annuaire 
Militaire kiadványok gyakran közölnek két-három évvel 
korábbi adatokat, a Magyar Katonai Közlemények 
(MKK) és a Magyar Katonai Szemle (MKSZ) források 
pedig gyakran összevonják a harci („első vonalbeli”) re
pülőgépeket a kiképző, a tartalék és időnként a polgári 
életből bevonható eszközökkel. Természetesen ez

* Az 1. táblázat forrásai:
Repülőgép enciklopédia, Gemini Kiadó, Budapest 1992.
Angelucci, Enzo: The Rand McNally Encyklopedia of Military 

Aircraft, 1914 to the Present. Crescent Books New York 1981.
Kliment K., Charles: Slovenska Armada 1939-1945. Plzen 

1996.
Munson Kenneth: A hadviselő felek valamennyi repülőgé

pe. Műszaki Kiadó, Budapest 1994.
Vitéz Szentnémedy Ferenc: Visszapillantás a légügy fejlő

désére. MKSZ 1932/1, MKSZ 1933/1, MKSZ 1937/1, MKSZ 
1938/1

Taschenbuch der Luftflotten, V. Jahrgang. Herausgegeben 
von Dr. Ing. W. von Langsdorf, 1926.

Taschenbuch der Luftflotten 1928/29, Frankfurt am Main 1928 
HL, VKF 2. о. 23693/T 1928., HL, VKF 2. o. 118161/Eln. 

1931., HL, VKF 2. o. 118884/Eln. 1931., HL, VKF 2. o. 
119925/Eln. 1931., HL, VKF 2. o. 118606/Eln.

1932., HL, VKF 2. o. 120474/Eln. 1932., HL, VKF 2. o. 
123183/Eln. 1932., HL, VKF 2. o. 118585/Eln. 1933., HL, VKF 
2/a. o. 121265/Eln. 1933., HL, VKF 2. o.

120523/Eln. 1933., HL, VKF 2. o. 122192/Eln. 1935., HL, 
VKF 2. o. 124820/Eln. 1935. anyagok alapján.
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3. táblázat

Év Katonai
kiadás
(mK)

% (1929 = 100%) Forrás

1929 1793,1 100 Annuaire Militaire 1934
1930 1701,5 88 Annuaire Militaire 1934
1931 1764,4 80,8 Annuaire Militaire 1934
1932 1620,6 74,6 Annuaire Militaire 1934
1933 1595,5 72 Annuaire Militaire 1934
1934 1538,8 70,8 Annuaire Militaire 1934
1935 1610,5 76,4 Annuaire Militaire 1935
1936 2005,8 77 Annuaire Militaire 1936
1937 1793,3 83 Annuaire Militaire 1937

4. táblázat

Év Katonai kiadás 
(mK)

Légierőre % Forrás 
(mK)

1922 3361,1 105,32 3,1 Annuaire Militaire 1924
1923 3000 130 4,3 Annuaire Militaire 1924
1924 2435,6 145,663 5,9 Annuaire Militaire 1924
1925 1889,4 133,98 7,1 Annuaire Militairel 926
1926 1935,4 207,254 10,7Annuaire Militaire 1927
1927 1685 101,382 6 Annuaire Militaire 1928
1928 1824 101,064 5,5 Annuaire Militaire 1929
1929 1715 95,437 5,5 Annuaire Militaire 1930
1930 1706,3 103,848 6,1 Annuaire Militaire 1931

utóbbiak is alkalmazhatóak voltak harcfeladatok végre
hajtására, de nem azonnali bevethetőséggel, és egy ré
szük csak kisebb hatékonysággal. A másik bonyolító té
nyező, hogy a felderítő repülőgépeket -  a húszas évek 
jelentős részében -  gyakran könnyű bombázórepülő
ként is nyilvántartották. Ezek az eszközök ugyan általá
ban képesek voltak bomba szállítására, de csak igen kis 
terheléssel. így hatékonyságuk a bombázásban meg
kérdőjelezhető volt.

1929-ben felállították a 4. repülőezred-parancsnoksá
got Königgrátzben, majd megkezdték az 5. és 6. ezred -  
elsősorban a parancsnokságaik -  megszervezését is.13 
Az egységek általában két-három osztályból álltak. A há
rom szárazföldi hadsereg állományába a húszas évek 
közepén közvetlenül csak 64 darab (16-24-24) repülőgép 
tartozott.14 Ezeket elsősorban felderítő- és futárszolgálat
ra használták. A légierő számára rendelkezésre állt nyolc 
katonai és öt olyan repülőtér, melyeket a polgári légi for
galommal közösen használhattak. 1928-ban megkezdő
dött a légierő modernizálása. Elsősorban erősebb motor
ral bíró eszközöket akartak szolgálatba állítani. Az évti
zed végén mintegy 300 darab repülőgépet raktári kész
letként tároltak.15

Csehszlovákia a harmincas évek elején hat, majd 
1937-től hét repülőezredbe szervezte a légierejét, 
melyhez továbbra is csak a repülőerők tartoztak.161930 
elején négy repülőezred már feltöltött és harckész volt. 
Az 5. és a 6. ezredeket 1932-re felállították és feltöltöt- 
ték.17Az egységek közül az 1. Prágában (és Égerben), 
a 2. Olmützben, a 3. Pöstyénben (és Nyitrán, valamint 
Kassán) a 4. Königgrátzben, az 5. Brünnben, a 6. 
Prágában,18 a 7. Ungváron állomásozott. A 7. ezredet 
először Budweisre, majd Nyitrára tervezték. Ezeken kí

vül egy 8. ezredet is létre akartak hozni Budweisben, 
majd Pilsenben, de végül nem állították fel.19 Az egysé
gek közül az 1., 2., 3. három-három, a 4., 5., 6. kettő
kettő osztályból állt.20 Az 1., 2., 3., 4. repülőezredet az 
I., II., III., IV. hadműveleti hadsereghez tervezték be
osztani, míg az 5., 6. repülőezred a hadsereg általános 
tartalékát képezte.21 Ez utóbbiakban összpontosult a 
bombázóerők legnagyobb része, ezek a csapatok je
lentették az „offenzív légiflottát” .22 A légierőben 
közelfelderítő, távolfelderítő, vadász-, éjjeli vadász, 
nappali bombázó és éjjeli bombázó századok (ez utób
biakat gyakran könnyű-, illetve nehézbombázónak is 
nevezték) voltak. A csehszlovák hadsereg az évtized 
elején a légierő nagyarányú fejlesztésébe kezdett, az 
évtized végére 70 repülőszázadot terveztek.23 Ez nem 
valósult meg egészében, de légierejük így is jelenté
keny erőt képviselt.

Rendelkezésre állt tíz katonai repülőtér és húsz olyan 
repülőtér, melyeket szükség esetén a polgári légi forga
lommal közösen használhattak. Ezek kiegészítésére 
1936-ban megkezdték tíz szükségrepülőtér megépítését 
és berendezését, négyet cseh-morva, hatot szlovák terü
leten.

Az 1938-1939-es évek gyökeresen átalakították Ma
gyarország északi szomszédjának helyzetét és légiere
jét. A müncheni egyezmény és az első bécsi döntés után 
létrejött az önálló Szlovákia, melynek területe a később 
Lengyelországtól visszacsatolt 640 knf-rel együtt 38 140 
km2, összlakossága pedig 2 530 000 fő volt. Az addigi 
csehszlovák katonai potenciálhoz képest jóval kisebb 
erőkkel rendelkeztek.
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(Folytatjuk)
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Nemzetközi haditechnikai szemle

A Szovjetunió egyetlen atomcsapása

A Szovjetunióban, Tockoje térségé
ben 1954. szeptember 14-én nukleá
ris kísérletet végeztek, harcászati 
gyakorlat keretében. A megerősített 
védelmű ellenfélre három csapást 
mértek, ezek közül az első valós har
cászati bomba volt, a másik kettő 
benzinnel és robbanóanyaggal imi
tált. Bár a Szovjetunió 1949. augusz
tus 29-én elvégezte az első sikeres 
robbantást, de a harcászati bomba 
sorozatgyártása csak 1953-ban in
dult be. A szovjet HM-ben megala
kult a 12. főcsoportfőnökség, amely 
a nukleáris eszközzel kapcsolatos 
feladatokat koordinálta. A szükséges 
előírások, szabályzók kidolgozása 
és szétterítése után a katonai veze
tés azonnal ki akarta próbálni az új 
támadóeszközt. A bemutató hadtest
szintű harcászati gyakorlatra a szov
je t fegyveres erő szinte minden 
szakágának képviselőjét kirendelték, 
sőt, külföldi vendégeket is hívtak a 
különleges látványosságra. A gya
korlat eredményeit, tapasztalatait ki
értékelték ugyan, de a titoktartás mi
att azokat elhallgatták, így a mai na
pig találgatás övezi az eseményt. A 
közelmúltban számos szájhagyo
mányra alapozott publikáció jelent 
meg még hazánkban is, amely több 
tízezer áldozatról és több ezer négy
zetkilométer elszennyeződéséről 
számolt be.

Jelen cikkünk a hiteles, nyílt publiká
ciók alapján bemutatja az első, szovjet 
harcászati nukleáris bombát, a harcá
szati gyakorlat biztonsági rendszerét 
és áttekintjük a nyilvánosságra hozott 
eredményeket.

Az elmúlt évtized során számos publi
káció tárta fel a szovjet atomtitok 
egyes szegmenseit. Az adatok alapján 
ismert, mennyi információt szereztek 
be az orosz ügynökök, és juttattak el a 
Szovjetunióba, gyakran megfogalma
zódik az is, hogy az atomfegyvert csak 
kémkedés révén tudták előállítani. Az 
tény, hogy 1949-ben az első amerikai 
nukleáris töltet másolatát robbantották 
fel. Arról ritkábban olvashatunk, hogy 
a robbantáshoz szükséges fegyvermi
nőségű hasadóanyagot az orosz ipar
nak kellett előállítani, amelynek szín

vonala ekkor még az Európában szo
kásostól is évtizedes elmaradásban 
volt.

Két apró ténnyel szemléltethető a 
szovjetek szakmai felkészültsége. Az 
ipari plutónium előállításának első kí
sérlete során az ülepítőtartályban nem 
maradt semmi, az elkeseredett mun
kások alkalmi eszközökkel szétszed
ték az ülepítő szűrőit, itt találták meg a 
hasadóanyag minimális mennyiségét. 
Az urándúsítás nagyon lassan haladt, 
a mágneses módszer hatalmas ener
giaigényét alig tudták biztosítani. Jel
lemző, hogy a fegyverhez szükséges 
uránt csak 1951-re tudták összegyűj
teni.

Truman elnök 1949-ben bejelen
tette, hogy a szovjetek csak 
1953-55-re készíthetik el az első 
nukleáris bombájukat, és ekkor még 
a hordozóról nem is beszélt. Valójá
ban az első töltetet csak két év múl
va követte a második nukleáris kí
sérlet. A harcászati bomba prototípu
sa volt a harmadik. Ezt a Tu-4 típu
sú repülőgép szállította, amely az 
óceánon nem tudott átrepülni. Az át- 
repülésre képes hordozók, a Tu-95 
és az M-4 csak 1955-ben jelentek 
meg. Az R-7 típusú interkontinentá
lis rakéta 1957-ben készült el. így a 
Karib-válság idején, a számtalan 
amerikai nukleáris töltetre csak né
hány szovjet R-7 rakéta tudott volna 
válaszolni, mert a szovjet bombázók 
sikeres bevetésére nagyon kis esé
lyük volt.

Az első szovjet nukleáris fegyver

Kétéves szünet után, Szemipalatyin- 
szkban 1951 szeptemberében elvé
gezték a második és október 18-án a 
harmadik nukleáris kísérletet.

A szovjet hadiipar végre elkészítette 
az urándúsítás ipari rendszerét, amely 
kísérleti üzemmódban 1951 nyarára 
előállította a töltethez szükséges 
mennyiségű 235 U izotópot. A fejlesz
tők két tervet készítettek, mindkét 
szerkezet az RSzD-1 mintájára ké
szült, de a hasadóanyagok keverékét 
alkalmazták. A két szerkezet hasonló 
volt, de a belső felépítésük eltért. Két
éves tudományos és konstruktőri mun
kával a kb. 1,8 m átmérőjű, gömbszer
kezetből 0,6-0,7 m átmérőjű 2 m 
hosszú bombát állítottak elő. A prototí
pus hatóereje 42 kt volt.

Az 1951 őszén végzett kísérletek 
során először az RSzD-2 szerkezetet 
egy toronyban robbantották fel, majd 
az RSzD-3 típust légibombaként. En
nél a kísérletnél Tu-4 típusú bombázó 
repülőgép szállította a bombát. A bom
ba méretei meghaladták a bombatér 
méreteit, ezért a bombázást nyitott 
bombatérrel hajtották végre. A bomba 
zuhanását hatalmas fékezőernyő las
sította le, hogy a bombázó elhagyhas
sa a veszélyes zónát.

A szovjet szakemberek 1953-ban 
már ipari mennyiségben állították elő a 
fegyverhez szükséges uránt és plutó
niumot, beindult a bombák sorozat- 
gyártása. 1953 augusztusában meg-
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alakították a Honvédelmi Minisztérium 
12. főcsoportfőnökségét, amelynek 
feladata a nukleáris fegyver alkalma
zásával kapcsolatos tevékenység 
szervezése és irányítása volt. Kidol
gozták az új fegyver harcászati alkal
mazásával kapcsolatos szakutasításo
kat, kiképzési előírásokat, a szüksé
ges útmutatásokat. A csapatoknál ha
marosan elkezdődött az új fegyverrel 
kapcsolatos rendszabályok betanítá
sa, gyakorlása. Nemsokára átvették 
az első légibombát.

Bár hivatalosan csak azt ismerték el, 
hogy a bomba prototípusa az RSzD-3 
volt, szerkezetileg hasonlított az első
höz, de már a fegyveruránt keverték a 
plutóniummal, így a hatóerejét meg

duplázták, miközben méreteit megfe
lezték. A bomba a két félgömb formájú 
plutónium-urán keverékre épült fel, ezt 
vette körbe a bonyolult robbantószer
kezet, amely a két félgömböt egymás
hoz préselve, azok térfogatát 30-40%- 
kal csökkentve elérte a láncreakció 
beindulását. Az ehhez szükséges sza
bad elektronokat a középpontba elhe
lyezett forrásból kapta az összesűrített 
keverék.

A bombatestet szerkezetileg három 
rész alkotta, a félgömb formájú orr
rész, a hengeres robbanótöltet és a 
kúpos záró rész a stabilizáló szerke
zettel (1. ábra). Az orr-rész csúcsán 
helyezték el a magasságmérést előse
gítő pitotcsövet. A védőburkolat alatt 
kapott helyet a robbantást vezérlő 
elektronikus szerkezet, amely a meg
határozott magasságon a robbantási 
sorrend szerint berobbantotta a nukle
áris töltet piroszerkezeteit.

A hengeres középső részhez hat 
csavarral rögzítették az orrfélgömböt. 
A robbanótöltetet körbevevő védőkö
penyen kialakított 2x8 hengeres nyílá
son lehetett a piroszerkezeteket kar
bantartani, szükség esetén cserélni. 
Két, hajlított lemezből kialakított ken
gyel rögzítette a bombát a bombatér 
felfüggesztéséhez. A kengyeleket a 
középső rész felső részéhez hegesz
tették.

A kúpos záró részt szintén 6 db csa
varral rögzítették a középső részhez. 
A záró rész végére szerelték a négy

hosszú stabilizálólapot, amelyet két le
mezgyűrű kötött össze. Ezek a gyűrűk 
rögzítették a speciális formájú aerodi- 
namikus féklapokat (2. ábra). A kúpos 
testben helyezték el a fékezőernyőt, 
amelyet a kioldás után meghatározott 
időben nyitott ki az automatikus szer
kezet. Méretéről nincs információ, de 
felülete nagyon nagy lehetett, mert a 
mintegy 2-3 t tömegű szerkezet a 
8000 m-ről 350 m-ig tartó zuhanást 48 
s alatt tette meg.

Az első szovjet atomcsapás

Az éles atomcsapással egybekötött 
harcászati gyakorlatot 1954 szeptem
berében a Tockoje melletti gyakorló
térre tervezte a szovjet legfelsőbb ka
tonai vezetés. A katonaság már 1904 
óta alkalmazta ezt a területet, amely a 
Kujbisevet (Szamarát) Orenburggal 
összekötő vasút és közút mellett ka
nyargó Szamara folyótól északra 14 
km-es szélességben és 17 km-es 
mélységben terül el. 1915-ben itt volt 
hadifogoly Hacek, majd itt alakult meg 
Bruszilov tábornok gárdája. A második 
világháború alatt számos hadosztály 
szerveződött itt, de itt volt az első 
orosz-amerikai harcászati gyakorlat is 
1994-ben.

Az 1971-ben kiadott autóstérképen 
(3. ábra) a terület még teljesen üres, 
de a harcászati gyakorlat vázlatán (4. 
ábra) már látható, hogy a robbanás
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3. ábra: Kujbisev környéke az 1971-es autóatlaszból
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5. ábra: Az Arzamas múzeuma, középen az első harcászati atombomba 
(www.sarov.ru)

epicentrumától 5-10 km-es körzetben 
számos település, 20 km-es körzeten 
belül pedig már nagyobb település is 
akadt. Az amerikai kísérleteknél Las 
Vegasból észlelhető volt az atomrob
banás, de ez az epicentrumtól sokkal 
távolabb esett.

A gyakorlat vezetője G. K. Zsukov, a

Szovjetunió marsallja, honvédelmi mi
niszterhelyettes volt. Célul az erősen 
kiépített védelmi övezet áttörését tűz
ték ki atomcsapások alkalmazásával. 
A gyakorlatra a szovjet fegyveres erők 
szinte minden szakterületéről kirendel
tek résztvevőket, sőt, külföldi szakem
bereket is meghívtak. A teljes létszám

elérte a 45 ezer főt. A kirendelt csapa
tokat már augusztus elejére átcsopor
tosították, és elkezdték az alapos fel
készítésüket.

Helyszínül Ahtub repterét választot
ták, amely 850 km-re nyugatra van 
Tockojétől, a Volga mellett az akkori 
Sztálingrád körzetében. A légierő két 
repülőgép-személyzetet jelölt ki, végül 
a bombát a V. Kutircsev őrnagy által 
vezetett csapatra bízták, ahol a bom
bavető tiszt L. Kokorin százados, a 
másodpilóta Romenszkij, a navigátor 
V. Babjec volt. A személyzet már ko
rábban Szemipalatyinszkban kipróbál
ta a bombavetőt. A kijelölt célpontra öt 
alkalommal 250 kg-os betonbombát 
dobtak. A célponton a szokásos célke
resztet kifestették, ezenkívül három rá
diólokációs tükröt is kihelyeztek, hogy 
a rádiólokációs irányzók pontosabban 
tudjon működni. A felkészülés során a 
bombavetést 50-60 m-es hibával vé
gezték 10 000 m-es magasságról. A 
gyakorlásra 100 üzemórát kaptak. A 
repülést négy repülőgépből álló köte
lékben végezték (2 MiG-17-es va
dász- és ll-28-as bombázó repülőgép 
kísérte a hordozót).

A bombavetés előtt az időjárás foko
zatosan romlott Tockoje térségében. A 
föld közelében nyugat felől 20 m/s szél 
fújt, a magassággal ez 30 m/s értékre 
növekedett. A felhők egyre szaporod
tak, először csak nagyobb magassá
gon, majd négy- és ötezer m magas
ságon is. Az égbolt fedettsége hama
rosan elérte az ötpontos értéket. A 
gyakorlat vezetője engedélyezte a 
bombavetést. A bomba helyi idő sze
rint 9 óra 34 perc 48 másodperckor fel
robbant.

A nukleáris fegyver elleni védelem

A szovjet katonai vezetés a gyakorla
ton három nukleáris csapást tervezett, 
amelyeket összehangoltak a hagyo
mányos légi és tüzérségi előkészítés
sel. A fő nukleáris csapást a fő védel
mi vonal második lépcsőjére mérték, 
ezt két kisebb segédcsapással is ki
egészítettek.

A veszély csökkentése céljából a lé
gi és tüzérségi előkészítést a csapás 
után 15 perccel tervezték, a támadó 
csapatok előrevonását a robbanás 
után két órával. A robbanás pillanatá
ban a részt vevő csapatok a kiépített 
fedezékekben tartózkodtak.

Az előrevonás során az epicentru
mot 400-800 m-re közelítették meg a 
csapatok, legközelebb a meghívott 
vendégek és a katonai vezetők kerül
tek. Amikor a gyakorlat során szemle
pontot váltottak, a könnyű terepjáró 
gépjárművekben 400 m-re közelítették
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6. ábra: A robbanás után néhány másodperccel készített felvétel Tockojéből 
(a Jagyernyije iszpitanyija c. könyvből)

7. ábra: Az első hidrogénbomba és felette az első harcászati bomba modellje 
(www.ng.ru)

meg a robbantás középpontját. A vé
dőöltözetük egy speciális szemüveg 
volt. A veszélyes zónában páncélozott 
gépjárműveikkel 8-12 km/h sebesség
gel, teljes védőöltözetben haladtak a 
lövészek, a harckocsizok pedig gázál
arcban.

A polgári lakosság védelmét az epi
centrumtól mért távolság függvényében 
négy zónában szervezték meg. A nyolc 
kilométeren belüli zónából a lakosságot 
a teljes élőállománnyal és a mozdítható 
ingósággal kitelepítették a 15 km-en tú
li zónába. A nyolc-tizenkét kilométeres 
zónában a lakosság természetes völ
gyekben, halmok mögötti természetes 
fedezékekben a földön fekve várta a 
robbanást, az állatállományt a 15 km- 
en túli zónába terelték. A tizenkét—ti
zenöt kilométeres zónában az épüle
tektől 30 m-re a földön fekve várták a 
robbanást. A tizenöt és ötven kilométer 
közötti zónában a lakosságot előkészí
tették az azonnali kitelepítésre. A repü
lőgép repülési útvonala alatt a 10 km-es 
sávot külön zónaként kezelték, és in
nen is kitelepítettek mindenkit.

Az erdők megóvására 13 tűzoltó 
csapatot, 4 tűzoltó rajt és 3 műszaki 
zászlóaljat készítettek elő. Az epicent
rumtól öt kilométerre a robbanás előtt 
öt nappal kitiltottak minden személyt. 
Csak speciális engedéllyel, meghatá
rozott védőruhában léphettek be azok 
is, akiknek ezen a területen még volt 
feladatuk.

A robbanás pillanatában a vadász- 
repülőgépek 30-35 km-re, a bombá
zók 100 km-re tartózkodtak. Előtte 
minden repülőgépet elfordítottak a 
robbanás irányából.

A robbanás hatása

A robbanáskor keletkező felhő 13 km 
magasságig emelkedett, a legmaga
sabb sugárszintet 8-9 km magasságon 
észlelték. A felhő a szél hatására 84 
km/h átlagsebességgel haladt tovább, 
nyomvonalát 210 km-ig lehetett követni.

A robbanás után egy órával a felhő 
mozgásának irányában mért radioakti
vitás 25-70 km-es távolságon 0,1 r/h 
értékű volt, majd ez az érték a talaj fe
lett 0,6-1 m-es magasságon rohamo
san csökkent. Ez azt jelentette, hogy a 
talajszennyezettség a megengedett 
értéken belül maradt. Az epicentrum
ban a robbanás után 73 órával 1 r/h 
értéket mértek.

Jelentősebb gondokat okozott a 
lökőhullám és a hőhatás. Az epicent
rum 300 m-es körzetéből eltűnt min
den növény, még a több száz éves töl
gyekből sem maradt semmi. Az 
500-1000 m-es körzetben elhelyezett 
haditechnikai eszközök közül még a

harckocsik sem vészelték át a robba
nást. A harckocsiknak szinte teljesen 
eltűnt a futóműve, több esetben 
30-40 m repülés után felfordulva ér
tek földet.

Az epicentrumtól 5,5 km-es körzet
ben erőteljes tüzek keletkeztek, szá
mos épület leégett. De a távolabbi há
zakon is látszódott a hatalmas erő 
pusztítása, az ablakok nagy része be
tört. A zónákra előírt biztonsági rend
szabályokat nem mindenhol tartották 
be, 216 polgári eseményt jelentettek,

15 esetben a sérültet kórházba kellett 
szállítani.

A csapatok részére 16 órakor rendel
ték el a gyakorlat lefújását. A teljes sze
mélyzetet és a technikai eszközöket 
mentesítő oldattal lemosták, s kötele
zővé tették a ruhaváltást. A gyakorlat 
során sérülésről nem érkezett jelentés.

Ha a valós helyzetet akarjuk áttekin
teni, akkor az esemény elhallgatására 
irányuló orosz „szervezőképesség” ki
fog rajtunk. A gyakorlat állományát 
szinte alegységenként rendelték ki a
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Szovjetunió összes katonai körzeté
ből. Ide azonnal vissza is vezényelték 
őket, de a gyakorlaton való részvétel
ről senkinek sem számolhattak be. 
Összegzett kimutatást nem készítet
tek, jelenleg az áldozatoknak kell iga
zolniuk, hogy a gyakorlaton voltak.

A titoktartásra jellemző, hogy az 1954. 
szeptember 17-én kiadott TASZSZ-je- 
lentés szerint a nukleáris fegyverek 
egyik változatát próbálták ki Szovjetunió 
területén. A hónap során a gyakorlatról 
két cikk számolt be, de egy szóval sem 
említették meg az atomcsapást. Csak 
1968-ban, az ötven év értékelésekor 
említik meg a gyakorlatot. Némi infor
mációt 1984-től eseti szemtanúkra való 
utalással vagy olvasói kérdésekre vála
szolva jelentettek meg. Majd amikor a 
Szovjetunió széthullott, megindultak a 
visszaemlékezések, de ezek időnként 
valótlan részletekről is beszámoltak.

A robbanás után két órával a menet
oszlopok 500-600 m-re megközelítet
ték az epicentrumot. Az epicentrumtól 
730 m-re telepített műszer a robbanás 
után 2 perccel 65 r/h, 10 perc múlva 
10, 25 perc múlva 2,5, 47 perc múlva 
már 1,4 r/h szintet regisztrált. A lövé
szek 0,02-0,03 r sugárdózist, a harc
kocsizó katonák ennek negyedét kap
ták. A levegőben támadókról a hivata
los jegyzőkönyv nem beszélt.

A robbanás pillanatában a repülőgé
peket elfordították a helyszíntől, de kí
váncsiságból és a veszélyről kapott 
pontatlan információ miatt néhányan 
megnézték az eseményt. A sérülésekről 
csak legendák terjednek, hivatalosan

csak az ismert, hogy a gázálarcok színe 
hamarosan szürke lett, és anyaguk is 
megváltozott. így a felszabaduló energi
ától már nem olvadtak olyan könnyen a 
katonák arcára mint az elődeik.

A gyakorlat eredménye az új fegyver 
megismerése, a pusztító hatás tanul
mányozása volt. A gyakorlat során az 
állomány egy része sugárbetegséget 
kapott, többen komoly égési sérülése
ket szenvedtek. Az orosz hagyomá
nyoknak megfelelően a valós gondokat 
elhallgatták, negyven év után ismerték 
el hivatalosan, hogy lehettek áldozatok, 
de a mai napig nem készült hitelesnek 
tekinthető beszámoló a nyilvánosság 
részére. Az áldozatok számát több an
gol nyelvű forrás kissé felnagyítva 100 
ezer fő felettinek tartja. A gyakorlat so
rán nemcsak a katonák voltak veszély- 
helyzetben, hanem a környéken lakó 
polgárok is. A jelenleg ismert adatok 
alapján nehéz pontosan megbecsülni a 
lehetséges áldozatok számát. Közvet
len veszélyben a repülőszemélyzetek, 
a díszvendégek és az epicentrumot 
megközelítő katonák voltak. Mintegy öt
hatezer fő kaphatott súlyos sugárbeteg
séget, illetve égési sérüléseket. A terü
let szennyezettségét 1994-ben ameri
kai szakemberek bevizsgálták, a több 
mint negyven próbavétel során plutóni
umot nem találtak.

A gyakorlat talán egyetlen pozitív 
hatása, hogy többet nem ismételték 
meg. így a katonai állomány bevonása 
a tudományos kísérletekbe ilyen nagy 
létszámmal többször nem fordult elő. 
Bár közismert tény, hogy 1962-ig a kí

sérleteknél több alkalmi megfigyelő 
volt. Orosz szóbeszéd szerint az nem 
is igazi vegyivédelmi tiszt, aki nem lá
tott atomvillanást.

Tehát a Szovjetuniónak csak 1954-re 
sikerült atomcsapást mérnie. Abban, 
hogy a különböző külpolitikai helyze
tekben a felelős szovjet államvezetők 
nem vették elő ezt a veszedelmes 
fegyvert, jelentős szerepe volt a Tocko- 
je melletti gyakorlatnak, hiszen az or
szág politikai vezetése ekkor megis
merhette az igazi hatásait. A hideghá
ború veszélye elmúlt, Földünk jelenleg 
elkerülheti a nukleáris háborút, de a 
nukleáris katasztrófa veszélye nem 
múlt el, az évek során felhalmozódott 
hasadóanyagok hatástalanítása még 
hosszú ideig problémát fog okozni.
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Chris Bishop:
IDEGENLÉGIÓSOK A HARMADIK BIRODALOM SZOLGÁLATÁBAN

A második világháborúban több százezer külföldi harcolt Németország ol
dalán a Waffen-SS soraiban. A legtöbb fiatalember meggyőződésből, lel
kesedésből vagy bosszúvágyból csatlakozott ezekhez az elitalakulatok
hoz. Voltak francia, dán, belga, magyar, észt, olasz, kalmük, norvég, tatár, 
finn, román, svéd, indiai stb. nemzetiségű egységek. A könyv ezek törté
netét tekinti át két részben: a toborzás menetét országonként, majd pedig 
a külföldiekből álló WSS-alakulatok történetét.

Híres eset volt, amikor a de Gaulle-párti, ún. Szabad Francia Erők 
Ledere nevű tábornoka (napjainkban egy harckocsitípus őrzi a nevét) elé 
vezettek néhány hadifoglyot, a Charlemagne francia SS-hadosztály állo
mányából. A tábornok kérdésére, „Mit keresnek Önök német egyenruhá
ban?” a következő választ kapta: „Ön meg miért van amerikai egyenruhá
ban?” Ledere dühében agyonlövette a foglyokat.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen 2005. Terjedelem 160 oldal.
3000 Ft + 500 postaköltség áron megrendelhető a kiadónál: 4017 
Debrecen, Pf. 32. Tel.: 06-30-419-3530. E-mail: rendel@hajja.hu
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Voodoo -  varázslat az égen
A McDonnell F—101 története IV. rész

1963 és 1966 között „Bould Yourney” elnevezéssel egy 
újabb korszerűsítési programot hajtottak végre, amelynek 
a másik, a lényeget jobban kifejező neve, Elfogó Fejleszté
si program (Interceptor Improvement Programme) volt. En
nek eredményeként 350 db F-101В és F-101F repülőgép
nek növekedett a rádióelektronikai zavar elleni védettsége, 
szélesedett az MG-13 tűzvezérlő rendszer alkalmazási le
hetősége, elsősorban a kis magasságon repülő légi célok 
ellen. Sor került az MB-5 robotpilóta tökéletesítésére, ez
zel végleg megszűntek a hosszirányú stabilitási problé
mák, amiről már korábban volt szó. A korszerűsítés külső 
látható jele, hogy eltűnt a légi utántöltésre szolgáló behúz
ható csatlakozócső, és helyére az infravörös célfelderítő 
rendszer érzékelőjét építették be. Az infravörös felderítő 
rendszer által kidolgozott céljel a lokátor képernyőjén jelent 
meg távolság és irány szerint, nagyban segítve a hátsó fül
kében helyet foglaló fegyverkezelő navigátor munkáját.

Az F-101 В az Egyesült Államok Légierejében a Légvé
delmi Parancsnokságnál (ADC) 12 évig maradt elsővol- 
nalbeli szolgálatban. Fokozatos kivonása 1968-ban kez
dődött meg, amikor a működő századok számát 15-ről 6- 
ra csökkentették, és az aktív szolgálatból kivont gépek 
nagy részét hosszú távú raktározásra küldték az Arizona 
államban levő Davis-Monthan légitámaszpontra. További 
három század a következő évben átadta gépeit a Légi 
Nemzeti Gárdának (ANG). A megmaradt három század
nál 1971 tavaszáig repültek a Voodoo-k, amikor ezek is 
átkerültek a gárda fegyverzetébe. Összesen a Légi Nem
zeti Gárda hét százada használta az elfogó Voodoo-t, és 
utolsóként a texasi Légi Nemzeti Gárda 111. elfogó va- 
dászrepülő-százada (FIS) cserélte le F-4 Phantomra.

A kétüléses Voodoo-k történetének még egy érdekes 
mozzanatáról feltétlenül meg kell emlékezni. 1971-ben 
egyezség jött létre Kanada és az Egyesült Államok kö
zött, amelynek értelmében Kanada visszaadta a megma
radt 56 db F-101-est, és helyette kapott 66 db régebbi 
gyártású, de lényegében kevesebbet repült gépet a rak
táron levő készletből. A visszaadott gépekből 22 db volt 
CF-101 В-t felderítővé alakították át. Kicserélték az orrkú
pot, kiszerelték a tűzvezérlő rendszert, és helyette fény
képező berendezéseket építettek be. Az így átalakított 
gép lett az RF-101B, és a nevadai Légi Nemzeti Gárda 
kapta meg üzemeltetésre, és használta egészen addig, 
amíg a típust végleg ki nem vonták az aktív szolgálatból.

A Voodoo a Kanadai Királyi Légierő kötelékében

1959-ben a Kanadai Királyi Légierő vadászrepülőgép-hi
ánnyal küszködött. Törölték a beszerzendő gépek listájáról 
az Avro CF-105 Arrow-t, és kivonták a szolgálatból a szá
zadoknál lévő CF-100-at, anélkül hogy lett volna megfele
lő másik helyette. A szóba jöhető típusok közül az éppen 
sorozatgyártás alatt álló F-101 В-t választották. így lett Ka
nada a Voodoo egyedüli külföldi alkalmazója (ha nem szá
mítjuk Tajvant, ahol 8 db RF-101A végzett felderítő repü
lést néhány hónapig). Az egyezmény értelmében össze
sen 66 gépet adtak át Kanadának, ahol az 56 harcit 
CF-101 B-nek, a 10 db kétkormányost pedig CF-101 F-nek

nevezték. Valamennyi átadott példány az utolsó gyártási 
sorozatból származott, sőt köztük volt az utolsó St. Louis- 
ban gyártott F-101 В is. A CF-101B-k az F-101B-115MC 
és az F-101B-120MC sorozatból kerültek ki, a 
CF-101 F-ek pedig az F-101 F-116MC és az 
F—101F-121 MC sorozatból.

A repülőgép-vezetők és műszakiak első csoportját a 
kaliforniai Hamilton légitámaszponton képezték ki, még 
mielőtt az első gép 1961 októberében megérkezett volna 
az albertai Namao repülőtérre, a 425. századhoz. A 
fennmaradó kanadai személyzetet a Kaliforniában kikép
zett állomány készítette fel Namaóban. A CF-101B-vel 
először a 425. századot szerelték fel, majd a beérkezés 
sorrendjében a 409., a 410. és a 416. századot, valamint 
egy kiképzőegységet, a 3. W(F) OTU-t. A Kanadának át
adott gépek mindegyike alkalmas volt légi utántöltésre, 
de a Kanadai Királyi Légierő (RCAF) abban az időben 
nem rendelkezett légi utántöltő repülőgéppel, ezért a ha
józóállományt ennek használatára nem képezték ki, s ezt 
a lehetőséget soha nem is használták, pedig lett volna rá 
szükség a későbbiekben.

1968-ban a fegyveres erők tekintetében alapvető át
szervezést hajtottak végre Kanadában. Közös parancs
nokság alá vonták össze az addig önálló légierőt, haditen
gerészetet és hadsereget, és az így létrejött szervezet a 
Kanadai Fegyveres Erők (Canadian Armed Forces, CAF) 
nevet kapta. Körülbelül ezzel egy időben kezdte meg az 
Egyesült Államok légiereje a Voodoo-k kivonását az aktív 
szolgálatból, és vonta össze tartós raktározás céljából az 
Arizonában levő Davis-Monthan légitámaszpontra. Ezek a 
gépek általában 2-3 évvel voltak öregebbek, mint a 
CF-101-esek, de jóval kevesebbet repültek azoknál. Köz
ben a kanadai Voodoo-k megérettek a felújításra, kézen
fekvő volt tehát az ötlet: cseréljék ki ezeket a gépeket a 
raktáron levő kevésbé használtakra, és azokat újítsák fel 
Kanada számára. A megkötött egyezmény értelmében a 
megmaradt 56 CF-101-est (47 В-t és 9 F-et) 1971-ben 
visszarepülték Davis-Monthanba, és cserébe 66 raktáron 
lévő gépet (56 В-t és 10 F-et) vittek a Bristol Aerospace 
winnipegi gyárába nagyjavításra. Ennek keretében kisebb 
változtatásokat hajtottak végre a hajtóműveken, a kata- 
pultüléseken és a repülőgép egyéb berendezésein. Átala
kították és továbbfejlesztették a Hughes MG-13 tűzvezér
lő rendszert, és alkalmassá tették az újonnan felszerelt 
infravörös célfelderítő berendezés adatainak feldolgozá
sára. Az infravörös érzékelőt az orr-rész felső részére épí
tették be, közvetlenül a kabintető elé, a leszerelt légi után
töltő cső helyére, amit úgysem használtak a kanadaiak. 
Az így átalakított Voodoo-kat a 409., 410., 416. és 425. 
századok kapták. A 414. század és a 3. AW(F) OTU ez
után nem üzemeltette a típust tovább.

A kanadai Voodoo-k a típus kivonásáig készültségben 
voltak az USAF-fel közös NÓRÁD légvédelmi parancsnok
ság alárendeltségében. Az USAF F-101-eseivel és F-106- 
osaival együtt őrizték az észak-amerikai szárazföld légterét, 
a 409. század Kanada nyugati, a 416. és 425. század pe
dig a keleti partjait. A 416. század a Chatham légitámasz
ponton éjjel-nappal folyamatosan ötperces készültségben 
tartott 2 db teljesen felfegyverzett CF-101B-L Ha a sziréna
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megszólalt, ez a két gép átrepült az Új-Foundlandon levő 
Ganderbe, ahol újratöltették tüzelőanyaggal, és az ismételt 
felszállás után megkísérelték elfogni a Szovjetunió felől ér
kező Tu-95 Bearokat, ami rendszerint a repülőtértől jelen
tős távolságra történt meg. Ekkor hiányzott aztán igazán a 
légi utántöltés lehetősége. Ennek hiányában a pilóta vagy a 
fegyverkezelő-navigátor kénytelen volt fél szemmel állan
dóan a tüzelőanyag-mennyiségmérőt figyelni. Természete
sen a szovjet Bearoek személyzete hamar rájött, hogy a ka
nadai Voodoo-k tüzelőanyag-tartaléka nem teszi lehetővé a 
korlátlan ideig tartó kísérgetést. Kedvenc fogásuk az volt, 
hogy amikor észlelték a közeledő CF-101-eseket, elindul
tak a nyílt óceán felé, és igyekeztek magukkal csalni elfo- 
góikat, és amikor azok a tüzelőanyag fogytával kénytelenek 
voltak visszafordulni, nyugodtan folytathatták a feladatuk 
végrehajtását. A Voodoo-kat felszerelték kereső fényszóró
val is. Ez a törzs bal oldalán, közvetlenül a navigátor fülké
jének pereme alatt helyezkedett el, és az éjszakai elfogás 
végrehajtása után az elfogott cél azonosítására és megfi
gyelésére szolgált. Amikor a Tu-95 személyzete észlelte a 
gépükre irányított fényszórófényt, válaszlépésként, mintegy 
büntetésképpen saját kereső fényszórójuk fényét egyene
sen az elfogó pilótafülkéjére, a repülőgép-vezető szemébe 
irányították. A fénytől elvakított szerencsétlen elfogó aztán 
a fülkében levő halovány megvilágításban a saját műszere
it sem látta, és kénytelen volt tisztes távolságra félrehúzód
ni, hogy elkerülje az összeütközést.

Kanada 133. Voodoo-ja egy speciálisan átalakított gép 
lett. Az EF-101-est rádióelektronikai zavaróberendezés
sel szerelték fel, s arra szolgált, hogy a többi gép gyako
rolhassa az elfogások végrehajtását zavarviszonyok kö
zött. Egyébként ez a példány, amelynek beceneve „Elec
tric Voodoo”, volt az utolsó repülőképes F-101-es, mert a 
típus 1984. december 31-i kivonása után még évekig re
pült Kanadában, és látta el feladatát közmegelégedésre.

A kanadaiak nagyon szerették a Voodoo-t. Mindenki, 
aki kapcsolatba került vele, hajózok és műszakiak egy
aránt büszkék voltak arra, hogy a CF-101B-vel dolgoz
hattak. Különösen sokat jelentett a navigátoroknak, hi
szen nekik ez volt a „nagy sebességű” repülőgép, és a tí
pus selejtezése egyben azt is jelentette, hogy számukra 
véget ért a hangsebesség feletti repülés korszaka, mert a 
Voodoo helyébe az egyszemélyes CF-18 Flornet lépett.

A kanadai üzemeltetés 23 éve alatt a 133 db CF-1 Ö l
esből 28 semmisült meg, ami elfogadható egy ilyen korai 
hangsebesség feletti vadászrepülőgép esetén, különö
sen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy Kanada baleset 
következtében 112 db Canadair CF-104-est veszített.

A kétüléses Voodoo testközelből

A Voodoo a korabeli vadászrepülőgépek közül méreteivel 
tűnt ki, csak az F-105-ös volt hozzá hasonlóan nagy és 
nehéz. Méretei nagyjából megegyeztek utódjáéval, a világ
szerte ismert és sikeres F-4 Phantom ll-ével. A 12 m-es 
fesztávolság és a 20 méternél nagyobb törzshossz, a hoz
zá tartozó 5 és fél méteres magassággal közelről félelme
tes benyomást keltett. Gondoljuk csak meg, közel két mé
terrel volt hosszabb, mint a közismert DC-3-as szállító re
pülőgép! A 2 db Pratt & Whitney J57-P-55 két forgórészes 
utánégető rendszerrel felszerelt hajtómű tekintélyes toló
erőt biztosított a gépnek. Egyenként az utánégető nélkül 
4627 kp, utánégetővel pedig 7259 kp volt. Az élettartam 
növelése céljából a kiképzés körülményei között a hajtó
műveket 94%-ra szabályozták. A kanadai változat üres tö
mege 12 700 kg volt, teljesen feltöltve pedig 21 183 kg, ami 
legalább 0,68 tolóerő-tömeg viszonyt jelentett. Ez a hatal

mas tolóerő figyelemreméltó teljesítményt biztosított a 
gépnek: végsebessége 1963 km/h volt vagy M = 1,85, 
szolgálati csúcsmagassága 16 400 m. Jól képzett, ügyes 
repülőgép-vezető különösebb nehézség nélkül fel tudott 
vele emelkedni 18 000 m-re vagy még a fölé is. A nagy tel
jesítménynek természetesen ára volt. Teljes utánégető 
üzemmódon 454 kg tüzelőanyagot fogyasztott nagy ma
gasságon percenként, kis magasságon pedig 907 kg-ot! A 
teljesítményhez és a fogyasztáshoz igazították természe
tesen a tüzelőanyag-tartályok űrtartalmát is. A 11 belső tar
tályba, melyekből 5 a törzsben, három-három a szárnyak
ban függeszthető, hangsebesség felett is használható és 
ledobható póttartály, amelyek segítségével a tüzelőanyag
mennyiség 8798 kg-ra növelhető, és így a hatótávolság el
érte a 3500 km-t. Ez a tüzelőanyag-mennyiség ötszöröse 
volt annak, amit az F-84D Thunderjet vihetett magával.

Érdekes megoldást dolgoztak ki a rakéták (a többi vál
tozatnál a bombák) felfüggesztésére. A törzs alsó részén 
közvetlenül az orrfutógondola mögött a borítást kivágták, 
és megerősített fedőlemezzel pótolták. Ezt a lemezt 
hosszanti szimmetriavonala mentén tengellyel látták el, 
amely körül elfordult. Erre a fedélre lehetett felfüggeszte
ni a rakétákat, 2 darabot belül, 2 darabot kívül. A külső 
két rakéta indítása után a fedél a tengelye körül 180°-ot 
elfordult, kívülre került az eddig a törzs belsejében levő 
másik két rakéta, és szükség esetén lehetett indítani. Az 
AIM-4D Falcon rakétákat, melyeknek a sebessége elér
te az M = 4-et, mindig párosával indították, az elsőt fél 
másodperc múlva automatikusan követte a második.

Repülés előtt az ejtőernyőt, amely meglehetősen nehéz 
volt, a személyzet a földön vette magára, és azzal együtt 
ment fel a létrán a kabinba. Az ejtőernyő hevederrendsze
rének beszabályozása és az ülésben a bekötés procedú
rája eléggé hosszadalmas volt, még a Martin Baker ülé
sekhez szokott hajózok számára is. A repülőgépvezető-fül- 
ke, mind az első, mind a hátsó, szokatlanul tágasnak tűnt, 
főleg annak, aki más vadászrepülőgép kabinjában gyako
rolta korábban a repülés művészetét. Kitekintve ebből a 
hatalmas gépből, már a földön állva is távolinak tűnt a ta
laj. A két hajtómű egymás után könnyen beindult. Az óriá
si, hátra és felfelé nyíló kabintetőt az első ülésből lehetett 
a hidraulikarendszerrel működtetni. Az F-101-es nem ren
delkezett parkolófékkel, és kigurulásnál már egészen kis 
fordulatszám-növelésre megindult. A gurulás maximális 
sebességét 46 km/h-ra korlátozták, megelőzendő a fékek 
túlmelegedését, ami egy ilyen nagy tömegű repülőgép 
esetében hamar bekövetkezhet. Egyébként nem is igye
keztek a pilóták gyorsabban gurulni, mert gurulás közben 
a gép erősen rázkódott, és vibráció is tapasztalható volt, 
ennek köszönhette a „mosógép” becenevet. A felszállást 
kiengedett fékszárnnyal kellett végrehajtani, amelynek 
csak két helyzete volt (ugyanúgy, mint az első MiG-21-e- 
seknek): kiengedett és behúzott. A fékeket a hajtóművek 
fordulatszámának növelésével egy időben fel kellett en
gedni a fékek kímélése céljából. Géppár-felszállásnál az 
utánégető kapcsolására a vezér fejbólintással adott paran
csot, ugyanúgy, ahogy ez nálunk Magyarországon a mai 
napig szokás. Az F-101-es nekifutás közben meglehető
sen dinamikusan gyorsult. Az oldalkormány kb. 130 km/h 
sebességnél vált hatásossá, az alatt az orrkerék elfordítá- 
sával lehetett az irányt tartani. A gép orrát 250 km/h sebes
ségnél lehetett és kellett felemelni. 287 km/h volt az a ma
ximális sebesség, ameddig a felszállást meg lehetett sza
kítani, és 315 km/h-nál emelkedett el a földtől, a nekifutás 
hossza pedig az elemelkedésig alig volt több egy km-nél. 
A felszállás sebességadatai nagyjából megegyeznek a jó
val könnyebb MiG-21-es hasonló adataival. A futóműveket 
460 km-h-nál kisebb sebességnél kellett behúzni, e fölött
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már a hidraulika-rendszer ereje kevés volt a légellenállás 
leküzdéséhez, az előre csukódó orrfutó bezárásához. Az 
utánégető kikapcsolása után a Voodoo hajtóműve ugyan
úgy füstölt, mint a legtöbb hasonló teljesítményű hajtómű 
abban az időben, bárhol is készült a világon.

A levegőben az F-101-es nyugodtan és simán repült, 
és a jelentős tolóerő következtében jó manőverezőké
pességgel rendelkezett. A robotpilóta továbbfejlesztésé
vel sikerült lényegesen csökkenteni annak a veszélyét, 
hogy nagy állásszögön való repülésnél a gép önkénye
sen továbbnövelje az állásszöget, és kormányozhatatlan- 
ná váljon. Azonban a jelenséget kiváltó aerodinamikai 
okokat nem szüntették meg, így erre a repülőgép-vezető
nek továbbra is figyelnie kellett, mert a jelenség mindig 
váratlanul, a legrosszabb időben jelentkezett, megölve 
sok pilótát, köztük a koreai háború egyik sok légi harcban 
győztes ászát is. A Voodoo viszonylag nehéz repülőgép, 
tömegének igen jelentős része a hossztengely közelében 
helyezkedik el, szárnyai aránylag kicsik. Az ilyen repülő
gép a hirtelen bedöntésre úgy reagál, hogy a hosszten
gely körül szinte megállíthatatlan önpörgésbe kezd, kor- 
mányozhatatlanná válik, és előbb-utóbb törés következ
het be a repülőgép szerkezeti részeinél. Ezért az F-1 Ö l
essel tilos volt folyamatosan több orsót végrehajtani. Ha
sonló jelenség a MiG-21-esnél is előfordult, ott úgy igye
keztek elejét venni, hogy a bedöntés változtatásának az 
ütemét maximalizálták 90°/sec értékre. A kanadai légierő 
legalább két gépet veszített ezen ok miatt. Amerikai véle
mények szerint az F-101 Voodoo volt a legveszélyesebb, 
legnehezebben vezethető repülőgép, amely csapatszol
gálatba került náluk. Arról volt híres, hogy soha semmit 
nem bocsát meg.

A törzsféklapokat bármilyen sebességnél ki lehetett en
gedni, használata nem volt korlátozva. Leszállásnál kien
gedett futóművel, fékszárnnyal és törzsféklapokkal a meg
közelítési sebesség 324 km/h volt. Földet érés után köz
vetlenül ki kellett engedni a fékernyőt, és kifutás közben 
lehetőleg minél tovább felemelve kellett tartani a gép or
rát, hogy ezzel maximálisan kihasználják az aerodinami
kai fékezés lehetőségét. A leszállópálya elhagyása után, 
gurulás közben néhány centiméterre ki lehetett nyitni a ka
bintetőt, ami különösen a meleg éghajlaton lévő repülőte
reken volt hasznos és kényelmes a pilóták számára.

A legyártott RF-101-esek megoszlása
YRF-101A 2 db
RF-101A 35 db
RF-101C 166 db
RF-101G 29 db (átalakított F-101 A)
RF-101H 32 db (átalakított F-101C)
RF-101B 22 db (átalakított CF-101B)
RF-101B 1 db (prototípus)
Összesen 287 db (Harci veszteség: 39 db)

A történet vége

A típus selejtezése után a gépek egy részét még raktáron 
tartották rövidebb-hosszabb ideig, de végül a legyártott 
több mint 800 Voodoo nagy többsége a kohókban kötött ki. 
Csupán néhány példány menekült meg a lángvágótól, eze
ket ma az Egyesült Államok különböző repülőgép-múzeu
maiban őrzik. Jó állapotú F-101В látható Kaliforniában, a 
March Field repülőtéren levő repülőgép-múzeumban. Ez a 
múzeum egy ma is működő tartalék légitámaszponton van, 
ahol jelenleg KC-135-ös utántöltő és C-141-es szállítógé

pek állomásoznak. Los Angelesből könnyen megközelíthe
tő, és amerikai méretekben sincs nagyon messze. A sza
badtéri kiállításon kb. 40, főleg a második világháború utá
ni időszakból származó repülőgép látható, többek között 
B-52-es és SR-71-es is. Van egy F-101В a világhírű 
Edwards légi támaszpont repülőgépskanzenjében is. He
tente egy alkalommal van nyílt nap, amikor előzetes tele
fonbejelentkezés után fogadják a látogatókat. A USAF kí
sérleti telepén idegenvezetővel, autóbuszon viszik körül az 
érdeklődő vendégeket. Bár a fényképezés lehetőségei ért
hető okokból korlátozottak (tilos fényképezni épületeket és 
levegőben levő gépeket), de szerencsés esetben még 
rendszeresítés előtt álló kísérleti gépeket is láthatunk a föl
dön vagy a levegőben. Délután aztán át lehet menni a NA
SA szomszédos kísérleti telepére (Dryden Flight Research 
Facility). Itt szintén idegenvezető viszi körbe a vendégeket 
egy filmvetítés után, amely megismertet az itt korábban 
végrehajtott kísérleti programokkal. A hangárban néhány X 
jelzésű repülőgép is látható.

Az F-101-es története azt illusztrálja, hogyan lehet egy 
repülőgép-konstrukció sikeres akkor is, ha a feladat, 
amelynek végrehajtására szánták, a gép elkészülte alatt 
elveszíti jelentőségét. A második világháború alatt több 
száz egységből álló hadászati támadó kötelékek hatoltak 
be mélyen az ellenséges hátország fölé. Ezeknek a kísé
rése és oltalmazása megfelelő vadászgépekkel a veszte
ségek csökkentése szempontjából életbevágóan fontos 
volt. Az Egyesült Államok repülőgépipara képes volt meg
felelni a kihívásoknak, és a feladat megoldására kiválóan 
alkalmas vadászgépeket hozott létre és gyártott nagy tö
megben. Először a P-47 Thunderbolt, majd a P-38 Light
ning és a P—51 Mustang ideális volt a feladat szempontjá
ból. Erős volt a fegyverzetük, jól manővereztek, és hatósu
garuk megegyezett a bombázókéval, nem kellett azokat 
magukra hagyni a cél körzetében vagy a visszaúton, nem 
kellett a pilótáknak attól rettegniük, hogyha légi harcba ke
verednek, nem lesz elég hazáig a tüzelőanyag. Valami 
ilyesmit szerettek volna létrehozni a sugárhajtású korszak 
kezdetén is, de mire a potenciális jelölt elkészült, megvál
toztak a körülmények, a kísérés már elvesztette jelentősé
gét. Volt egy viszonylag jól sikerült konstrukció -  feladat 
nélkül. Ekkor összefogott a felhasználó a gyártóval, villám
gyorsan alkalmassá tették a Voodoo-t atomfegyver célba 
juttatására. Pandúrból rabló lett, vadászgépből bombázó, 
amely az atom-ütőerő részeként sikeresen szolgált az eu
rópai hadszíntéren 8 évig. Persze volt közben egy sikerte
len próbálkozás is vadászbombázó szerepkörben, de ez 
olyan rövid ideig tartott, hogy szóra sem érdemes. A né
hány tucat atomhordozó nem oldotta meg a gyártó problé
máját, a fejlesztésre fordított összeg még nem térült meg. 
Ekkor jött a zseniális ötlet: felderítőgépet kell az F-101-es- 
ből csinálni, és ez bevált. Talán az összes változat közül a 
legsikeresebb a felderítő volt. Bevált Kína és Kuba felett, 
helytállt Vietnamban, a Nemzeti Gárda elvitte Japánba is. 
Sikeres pályafutása 22 évig, 1957-től 1979-ig tartott. Adott 
volt egy nagy hatósugarú, nagy teherbírású repülőgép és 
az Egyesült Államok hatalmas területe meg az óceánok. 
Csak a megfelelő lokátort és tűzvezérlő rendszert kellett 
megtalálni és beépíteni, máris létrejött az ideális, minden 
időjárási viszonyok között alkalmazható elfogó vadászre
pülőgép, amely 25 évig sikerrel vette ki részét az Egyesült 
Államok és Kanada légterének oltalmazásából. Aztán per
sze az idő eljárt az F-101-es felett is, újabb, korszerűbb 
gépek kerültek a helyére, nem utolsó sorban az F-4 Phan
tom II, amelynek megalkotása elképzelhetetlen lett volna a 
Voodoo-val szerzett tapasztalatok nélkül.

Varsányi Mihály
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Furkó Béla: EGY MAGYAR HADIFOGOLY EMLÉKEI 
A SZOVJET LÁGEREKBEN ÉLŐKRŐL ÉS HOLTAKRÓL

„1944. október 24. reggel 6 óra. Megkezdődött három magyar katona: Dé
nes Mátyás, Furkó Béla. Rontó László tragédiája. Hadifoglyok voltunk, vá
lasztanunk kellett a halál vagy a fogság között. Az utóbbit választottuk, ra
gaszkodtunk ehhez a nyomorult élethez, bár a halált választottuk volna, 
mert nem kellene akkor eltűrni a leköpdösést és az ütleget. Nekem orosz 
géppisztolyom volt, ezért külön megkaptam a jutalmam. Számból, orrom
ból folyt a vér, egy bőrkabátos ruszki a pisztoly agyával eltörte az orrcson
tom, kérdezte hány oroszt lőttem le a pisztolyért. Szerencsére Dénes Má
tyás tudott egy kicsit oroszul és mondta, hogy én szanitéc vagyok és teg
nap egy orosz sebesültet vittem a kötözőhelyre, és azért volt a pisztoly, így 
hagytak meg életben.

Pedig ha tudta volna, hogy Rovnó alatt szereztem és nem vagyok sza
nitéc, nem kellett volna sokáig ennem a toplászos kenyerüket. Ezen kis 
bemelegítő után jött a kutatás, óra, fésű, zsebkés, borotva, gyűrű érdekel
te legjobban a nagy felszabadítónk fiait. Ötször, tízszer elölről kezdik, va
lahányszor új ruszki vesz észre bennünket.”

Furkó Béla naplónak nevezi azt a kis könyvecskét, melyben életének, 
személyes történetének legmegrázóbb négy évét, a szovjet hadifogság
ban töltött idejét tárja az olvasó elé. A leírás nem hiteles hadtörténeti alko
tás, nem irodalmi mű, nem is a legteljesebb életrajzi írás. Egy feladatát es

küjéhez híven teljesítő, hazáját szerető magyar katona őszinte és fájdalmas visszaemlékezése, önvallomása ez a 
hadifoglyok megaláztatásairól, kiszolgáltatottságairól és reménytelenségeiről. Hétköznapi, egyszerű módon me
séli el riasztó történetét, a hadifoglyok mindennapi küzdelmét az életben maradásért.

Naplójában emléket állít azoknak, akik a lágerekben fejezték be ifjú életüket, üzen a mának, hogy soha nem 
szabad elfelejteni az ott történteket, és vádolja azokat, akik sok ezer hadifogoly sorsáért, haláláért felelősek.

A történet Kárpátalján kezdődik, ahol embertelen körülmények között, hidegben, hiányos öltözetben, járványok, 
betegségek tizedelték a foglyokat. Az egészségesnek látszó embereket kemény munkára vezényelték. A kimerült 
foglyok szenvedése napról napra elölről kezdődött.

A minősíthetetlenül gyenge koszt és az éjszaka is fűtetlen alvóhelyek csak rontottak a helyzeten. A minden jo
guktól és emberi mivoltuktól is megfosztott emberek rendszeres ütlegelés, könyörtelen bánásmód mellett sínylőd
tek. Számuk egyre fogyott. A lelki terror csak fokozta az elviselhetetlen fizikai fájdalmakat. A szerző egyszerre ér
zi magát szerencsésnek és balszerencsésnek. Életben maradása sokszor a leleményességén múlt. A kíméletlen 
durvaságot elkövetők mellett nem felejt el hálát adni azoknak a jólelkű nővéreknek, orvosoknak, katonatiszteknek, 
tábornokoknak, civil lakosoknak, akik megpróbáltak emberek maradni az embertelenségben.

Az író megjárta a fogolykórházat, ahol még több szenvedést tapasztalt. A lágerbe visszakerülve a háborús károk 
helyreállításán dolgoztak. A civilben mozdonyvezető szerző szakácsként tevékenykedett. Szemtanúja volt tragi
kus végű szökéseknek, megtorlásnak. Hazatéréssel hitegették, ehelyett társaival együtt még távolabb, a Kaszpi- 
tenger partján fekvő Bakuba szállították. Korábbi helyükre a németek által elfogott szovjet hadifoglyok kerültek. 
Bűnük az volt, hogy nem harcoltak elég bátran, gyávák voltak, megadták magukat.

A bakui táborban feljavult az étkezés, ennek következtében elviselhetőbbé, változatosabbá lett a munka. Sza
badabb volt a napi élet. Még egy történetíró orosz katonatisztnek is segített, ismeretségeket kötött. A helyszínen 
megtapasztalta, hogy a szovjet internáltak, politikai foglyok néha még keményebb bánásmódban részesültek, mint 
a magyar vagy német hadifoglyok. A szungaiti tábor volt a következő, egyben utolsó állomás, ahol egy gyártelep 
építésében vettek részt. 1948 júniusában elérkezett a várva várt szabadulás napja. Izgalmas utazás, valamint vi
szontagságos frontszolgálat és szovjetunióbeli hadifogság után Debrecenben megkapta az elbocsátó igazolványt.

Köszönet és hála illeti Furkó Béla egykori magyar katonát, bajtársat, hogy papírra vetette megrázó emlékeit, 
örök mementóul az utókor számára.

Végh Ferenc

A könyvet az Új Hírért Bt.-nél lehet megrendelni. Ára 1280 Ft + postaköltség.
Levélcím: Új Hírért Bt., 1139 Bp., Teve u. 7-11. Tel.: 06-20-536-5392, e-mail: sz.joc@freemail.hu.

Bár a Haditechnika 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.
1280 Ft + postaköltség áron megrendelhető: Új Hírért Bt. Levélcím: 1139 Bp., Teve u. 7-11.
Tel.: 06-20-536-5392, e-mail: sz.joc@freemail.hu

F u r k ó  B é la

Egy magyar hadifogoly emlékei 
a szovjet lágerekben élőkről és holtakról
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A brit V-Bombázó Erő II. rész
Dr. Pokorádi László

A Vulcanok a teljes szolgálati idejük 
alatt csak egyszer -  a Falkland-háború- 
ban -  vettek részt harci bevetésben, a 
híres Black Buck művelet során. A fel
adat a Falkland-szigeteket megszálló 
argentin állások bombázása volt. Nagy 
problémát jelentett, hogy 7200 km-nél 
(3886 mérföld) közelebb nem volt hasz
nálható repülőtér a britek számára. A 
legközelebbi Ascenscion szigetén fe
küdt, nem messze Afrika partjaitól.

Az első (Black Buck 1) bevetésre 
1982. április 30-án és május 1-jén ke
rült sor. A repülés 8 órát igényelt a 
Falkland-szigetekig, és ez idő alatt 
több légi utántöltésre volt szükség. Eh
hez 11 Victor K2 tanker repülőgépet al
kalmaztak. A tervek szerint egy légi 
utántöltési sorrendet dolgoztak ki. A 
Victorok utántöltötték a Vulcant (mely 
az XM607 oldalszámot viselte), majd 
pedig a többi tankert. így fokozatosan 
csökkent a kötelékben részt vevő repü
lőgépek száma, mivel az üres utántöltő 
gépek visszafordultak Ascenscionra. A 
Victorok és a Vulcanok figyelmen kívül 
hagyott különböző teljesítménye, tüze
lőanyag-fogyasztása miatt több Victor 
teljesen üres tartállyal tért vissza. Néha 
több repülőgép szállt le egymás után 
úgy, hogy a még levegőben lévő gépek 
nem tudták megvárni, amíg az előző 
gép elhagyja a kifutópályát. Az utolsó 
Victor, miután utántöltötte a Vulcant, 
nem rendelkezett annyi tüzelőanyag
gal, hogy visszatérhessen a repülőtér
re. Egy másik Victor segítette ki, és 
csak így érte el a kiindulási repülőteret. 
A fenti bonyodalmak ellenére a műve
letek során nem zuhant Victor a ten
gerbe tüzelőanyag-hiány miatt.

Amint az utolsó légi utántöltés befe
jeződött, az XM607 oldalszámú Vul
can egyedül folytatta a repülést a Falk- 
land-szigetek felé. Körülbelül 550 kim
re (300 mérföldre) a céltól közel 100 
méter (300 láb) tengerfelszín feletti 
magasságra süllyedt le. Az argentin 
lokátorok 75 km (40 mérföld) körül 
észlelték a repülőgépet, ekkor 3000 
méterre (10 000 lábra) emelkedett a 
bombázási manőver végrehajtásához. 
18 km-re (10 mérföldre) a cél előtt egy 
lokátor fogta be a Vulcant. Ekkor egy 
amerikai gyártmányú ALQ-101 zavaró 
berendezés bekapcsolásával meg
szüntették a követést. A bombateret 
kinyitották és kioldották a bombákat. A 
küldetés célja legalább egy bomba le-

dobása volt a Port Stanley-i repülőtér 
fel- és leszálló pályájára. Egy „tan
könyv szerinti” bombavetést hajtottak 
végre 21 darab 450 kg-os (1000 fon

tos) bombát dobva átlós irányban a 
pályára. Egy pont a beton közepét ta
lálta el. A terhektől megszabadulva a 
visszaút már könnyebbnek bizonyult.
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Elegendő volt egyetlen légi utántöltő 
gép segítsége is, amely a brazil par
toktól nem messze várta a Vulcant. Ez 
a művelet nagyon fontos üzenetet je

lentett Argentína számára: „Nem vagy
tok a hatósugarunkon kívül!” Ugyanis 
bebizonyosodott, hogy -  a Falkland- 
szigetekhez hasonlóan -  argentin te

rületeket is képesek voltak bombázni, 
támadni a britek.

A második bevetés lényegében az el
ső ismétlése volt. A harmadikat és a ne
gyediket félbe kellett szakítani légi után
töltési gondok miatt. A negyedik beve
tés május 31. és június 1. között történt. 
Ekkor a fő cél a Falkland-szigetekre te
lepített lokátorállomások támadása volt. 
A feladatot az XM597-es Vulcannal haj
tották végre. A repülőgép és személy
zete sikeresen tért vissza a Widewake 
repülőtérre. Ez a bevetés pontosan 16 
órát vett igénybe, ez akkor a leghosz- 
szabb idejű bevetés rekordját jelentet
te. (Később ezt egy amerikai B-52-es 
bombázó döntötte meg, 1991-ben az 
Öböl-háború során.)

A legizgalmasabbnak a „Black Buck 
6” akció bizonyult, június 2-3. között. 
A bevetés fő célja a Port Stanley kör
nyékén elhelyezett argentin lokátorok 
támadása volt. A Falkland-szigetek fö
lé érve nem bírták „rávenni” a 
TPS-43-as lokátorokat, hogy bekap
csoljanak, így a nekik szánt rakétákat 
nem tudták elindítani, ezért félig dolga- 
végezetlenül indultak vissza. Az utolsó 
Victor géppel való találkozás során 
nem sikerült a légi utántöltés. Az elő
zetes eligazítás szerint sikertelen 
utántöltés esetén a tengerre szállást 
kellett választania a gépszemélyzet
nek, amitől ők vonakodtak. Ezért fel
emelkedtek 12 900 méterre (43 000 
láb), hogy az optimális fogyasztásnak 
megfelelő magasságon repüljenek 
Dél-Amerika, Brazília felé. A brazil lég
tér elérése előtt megpróbáltak a fel 
nem használt rakétáktól megszabadul
ni, megelőzni az esetleges diplomáciai 
problémákat. Sajnos az egyik tenger
be dobása nem sikerült, ami később 
tényleg problémákat okozott. Kiherme- 
tizálás után a kabinajtón keresztül a 
tengerbe dobták az összes titkos do
kumentumot és filmet. 6000 méterre 
(20 000 lábra) süllyedtek, kijátszva ez
zel egy brazil F-5-ös géppárt, mely ke
resztezte az útvonalukat. Mivel nem 
rendelkeztek már a műszeres megkö
zelítéssel történő leszálláshoz elegen
dő tüzelőanyaggal, spirális siklással 
szálltak le a Rio’s Galeao nemzetközi 
repülőterére. Mint később kiderült, 
„csak” pár száz liter tüzelőanyag volt a 
tartályokban.

A gépet a repülőtér katonai részé
ben helyezték el, a személyzet hét 
napra fogságba került. A további bo
nyodalmak megelőzése érdekében az 
XM597-es oldalszámú repülőgépet és 
személyzetét elengedték, majd vissza
repültek Ascensionra. A gép parancs
nokát, squadron leader Neil 
McDougallt kitüntették. Az utolsó, he
tedik bevetés után a Vulcanok elbú
csúztak a Falkland-háborútól.
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A Victorok két ízben hajtottak végre há
borús feladatot. Először 1982-ben a 
Falkland-háborúban, amikor Vul- 
canokat szolgáltak ki a Black Buck had
műveletek során. Ekkor jelentősen 
megnőttek a meghibásodásaik, így a 
Victorok számát lecsökkentették. 1986- 
ban felszámolták az 57. squadront, ami 
azt jelentette, hogy már csak az 55. 
squadron használt Victor tankereket, az 
az egység, amely a legelsőket kapta.

A második és egyben az utolsó há
borús feladatra az Öböl-háborúban 
került sor. Ekkor a Granby művelet 
(Operation Granby) keretében a Kuva- 
it felszabadításáért harcoló szövetsé
ges repülőgépek légi utántöltését lát
ták el. A repülőgépek merész, színes 
orrfestést kaptak Andy Price jóvoltá
ból, és a gépparancsnokok feleségéről

vagy barátnőjéről nevezték el őket.
Az 55. squadron 1990-ben 

Bahreinbe települt, és a Sivatagi Vihar 
hadművelet segítése érdekében mint
egy 290 bevetést hajtott végre. A fel
adatok során nem csak a RAF, hanem 
az Amerikai Egyesült Államok Hadi
tengerészete (US Navy), Franciaor
szág, Kanada és Szaúd-Arábia va
dászgépeinek légi utántöltését is elvé
gezték.

1991-ben a squadront áttelepítették 
Akrotiribe (Törökország), ahonnan fel- 
szállva az iraki kurdok védelmét bizto
sító Jaguarok légi utántöltését oldották 
meg. Ezután a squadron visszatele
pült Bahreinbe, a Tornado GR1-ek se
gítésére, amelyek felderítő repülése
ket végeztek Irak déli része fölött, a re
pülési tilalom ellenőrzésére.

Az egység még egy harci feladatban 
vett részt az Arab (Perzsa)-öböl térsé
gében, amikor 1993 januárjában segí
tette az Irak elleni szövetséges légi
csapást. A squadron szeptember 9-én 
tért vissza véglegesen Bahreinből 
Marhamba, az anyarepülőtérre. Ezen 
dicsőségek ellenére megkezdődött a 
Victorok kivonása, és a nyolcvanas 
évek elejétől a VC-10-ekkel váltották 
fel őket.

Az Avro Vulcan

Az Avro Vulcan egy brit tervezésű, su
gárhajtóműves, deltaszárnyú szub- 
szónikus bombázógép volt, a RAF V- 
Bombázó Erőinek egyik típusa. A Vul
can volt az első sugárhajtóműves, del-
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taszárnyú bombázó repülőgép. Terve
zési munkái 1947-ben kezdődtek el.

Az Avro főkonstruktőre -  Roy Chad
wick -  a Védelmi Minisztérium új bombá
zórepülőgép-pályázatának kiírása után 
azonnal nekilátott egy, akkor még szokat
lan deltaszárnyú koncepció kidolgozásá
nak, és pár hónap múlva be is terjesztet
te azt, ezzel megnyerve a versenyt, a 
Handley Page PH 80 Victorral együtt. A 
tervezés irányt váltott, mielőtt az ismert 
Vulcan körvonala kialakult volna. A 
szárnyvég kialakítása hagyományossá 
vált, a törzs orr-rész megnövekedett a 
törzs különböző szekcióival együtt, és 
egy fly-by-wire-hez közeli kormányvezér
lési koncepció körvonalazódott ki. Majd 
egy évvel később Chadwick egy repülő
gép-szerencsétlenség következtében 
meghalt, de helyettese -  S. Davies -  túl
élte a katasztrófát, és folytatta az akkor 
még Avro Type 698 tervezését.

A radikálisan új koncepcióhoz szük
séges műszaki-technikai adatok meg
szerzése érdekében néhány egysze
mélyes mini-Vulcant építettek, melyek 
az Avro Type 707 nevet viselték. A RAF 
ekkor egy kétszemélyes 707-es verziót 
is igényelt oktatási célokra. Bár ez nem 
volt követelmény, egy 707C verziószá
mú példányt is készítettek. Végül is 
1952. december 24-én az első 698 tí
pus Wing Commander Roly Falk veze
tésével végrehajtotta első repülését.

Amikor az első prototípust felkészí
tették első repülésére, és Roly Fáik 
felemelte a gépet, csak az Avro alkal
mazottai és néhány újságíró figyelte 
az eseményeket. Az első repülés so
rán nem hajtották végre a tervezett be
repülési programot, mivel két, törzsről 
leváló fémdarab a földre zuhant. 1953- 
ban a Type 698 megkapta a Vulcan el
nevezést. Több látványos bemutató 
következett, majd a gép visszatért az 
Avro Wooford-i bázisára.

A Vulcan B1-ek átadása 1956-ban 
kezdődött. A RAF szeptemberben vet
te át az első -  XA897 oldalszámú -  
Vulcan B1 bombázót, mely egyből egy 
új-zélandi repülési feladatot hajtott 
végre. Október elsején, a feladat befe
jezéséhez közeledve, a London Air

port megközelítése során balesetet 
szenvedett, a rossz időjárási körülmé
nyek miatt. Ezzel elindult a B1-e- 
seknek az Egyesült Királyság nukleá
ris elrettentő erejébe történő betago
zódása. Ez változást jelentett az ellen
ség -  a Szovjetunió -  védelmi rend
szerének. A repülőgépek számára pe
dig kisebb veszély volt a szovjet terü
letek fölé történő berepülés.

A B2 változat első próbái 1957-ben 
kezdődtek el, és 1960-tól állították 
rendszerbe. Ez nagyobb szárnnyal 
rendelkezett, és egy jellegzetes törés 
volt látható a deltaszárny kontúrján, 
ami a turbulenciát csökkenti. Végül 
134 darab (45 B1 és 89 B2) Vulcan ké
szült, a legutolsót 1965 januárjában 
adtak át a Királyi Légierőnek.

Az erősebb hajtóművek, az elektro
nikai hadviselés eszközei, melyeket a 
farokrészben helyeztek el, a légi után
töltési képesség kialakítása, valamint 
a többi fontos fejlesztés egy új, B2 je
lű, nagyobb szárnyú változat megjele
nését jelentette. Ez a változat nagyobb 
hatótávolságú volt, és több bombater
helést bírt el. Ellátták különféle önvé
delmi és elektronikai hadviseléshez 
szükséges berendezéssel. A B2 már 
egyértelműen képes volt a Szovjetunió 
fölötti bevetésre úgy, hogy az nem tűnt 
öngyilkos cselekedetnek.

A B2 változat nukleáris kapacitása is 
jobb volt, összehasonlítva a B1-el. Két 
nukleáris fegyvert (Yellow Sun és Red 
Beard) volt képes hordozni. A Vul- 
canokra felszerelt szabadesésű bom
bák alkalmazása nagyon veszélyessé 
tette (volna) a célba juttatást, azaz a 
Szovjetunió fölé repülést. Ezért kifej
lesztették a fedélzetről indítható nukleá
ris rakétákat, a Blue Steeleket. Ezekkel 
mintegy 180-360 km távolságból volt 
támadható a kijelölt célpont. A Vic- 
toroknál és a Vulcanoknál is félig törzs
be süllyesztett fegyverzetet alkalmaz
tak. A bombateret módosították a nagy
méretű vezérsíkkal bíró rakéta miatt. 
De így is belecsapódhatott a talajba gu
rulós vagy nekifutás közben, ezért a re
pülőterek gurulóútjainak, fel- és leszál
lópályáinak fokozott tisztaságát köve

telték meg. Ha a vezérsík a talajhoz 
csapódott felszállás közben, a gép már
is visszafordulhatott. A Blue Steelnél 
jobb jellemzőkkel bírt az amerikai Sky- 
bolt rakéta, melyet a B-52-esken és a 
Vulcanokon használtak. A B2-esek ké
pesek voltak két -  a szárnyak alatt egy- 
egy -  rakéta hordozására, így néhá
nyon kialakították a szárny alatti bekö
tési pontokat, majd az amerikaiak leállí
tották a programot. Az ekkor kialakított 
bekötési pontok jó megoldásnak bizo
nyultak a Vulcanok egyetlen harci be
vetése során, a Falkland-háborúban. 
Nukleáris elrettentő szerepe után a Vul- 
canokat hagyományos bombák szállí
tására alkalmazták, ezért 21 darab 
egyenként 454 kg (1000 Ib) tömegű 
bombával szerelték fel azokat.

Más RAF-repülőgéphez hasonlóan 
a Vulcanokkal kapcsolatban is szület
tek használhatatlan tervek, melyek 
semmilyen eredményt nem hoztak. 
Ilyen volt például egy légijárat-verzió, 
egy vadásztámogató Vulcan, amely a 
szárnyak alatt és félig a törzsbe s ü l 
lyesztve három Gnatset hordozott vol
na. De szóba került egy függőlegesen 
felszálló Vulcan is, amelynek bomba
terében tervezték elhelyezni a tíz eme
lő hajtóművet. Ambiciózus tervként 
szerepelt a „Phase 6” Vulcan, amely 
nagyobb méretű szárnnyal bírt volna, 
és a megnövelt törzs helyet adott vol
na a második személyzetnek a nagy 
hatótávolságú repülések során. De 
Vulcanokat alkalmaztak a Concorde 
Rolls-Royce/Snecma Olympus és 
Rolls-Royce Conway sugárhajtóműve
inek tesztelésére is.

Összesen hét bevetés után a Vul
canok elbúcsúztak a Falkland-háború- 
tól. Két évvel később -19 84  márciusá
ban -  az utolsó Vulcannal felszerelt 
squadront is felszámolták.

A Handley Page Victor

Sir Frederick Handley Page 
(1885-1963) sikeres háborús bombá
zói után egy nyilazott szárnyú repülő
gép tervezésének kezdett. Az 1947-es
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B.35/46 jelű hivatalos specifikációval a 
Védelmi Minisztérium is jelezte érdek
lődését, és így a repülőgép megkapta 
Handley Page-től a HP-80 jelzést. A 
kezdeti tervek alapján elkészült az el
ső kísérleti példány, még a HP-75 jel
zéssel.

Handley Page elhatározta, hogy az 
új, változó belépőélnyílású szárnyat és 
farokkoncepciót egy kisebb gépen 
próbálja ki. Egy Supermarine 510 típu
sú törzset vásároltak, és azt felhasz
nálva készítették el az alapgépet, mely 
1951. augusztus 26-án balesetet 
szenvedett, és Duggie Broomfield piló
ta halálát okozta.

1952 közepén az első HP-80-as már 
repülésre kész állapotban volt, de prob
lémát okozott, hogy nem tudták a gyár
ból közúton elszállítani Boscombe 
Downba, a vállalat repülőterének pályá
ja pedig kicsit rövidnek bizonyult a be
repüléshez. Júniusban egy 25 gépes 
megrendelés született, amikor már Vic- 
tornak nevezték a típust. Az újraszere- 
lés után az első -  WB771 oldalszámú -  
HP-80-as karácsonykor felszállt. Több 
szempontból is eltért az eredeti csu
paszárny HP-75A-tól. Végül egy nagy
méretű T farokrészt kapott, és a szárny 
belépőélnyílása is visszafogottabbá 
vált. Ez utóbbira a terjedtség mentén ál
landó értékű kritikus Mach-szám bizto
sítása érdekében volt szükség. A 
Valianténál nagyobb bombatere volt, és 
a kabinok kialakításai is nagyban eltér
tek. A Vulcanban és a Valiantban a ka
binok kicsik voltak, mivel azokban egy
szerű túlnyomásos kabinokat alakítot
tak ki hosszanti válaszfalakkal. A Vic- 
tornál pedig a túlnyomásos kabint a tel
jes orr-részben helyezték el, így egy 
nagyméretű teret és jó kilátást biztosí
tottak a személyzetnek.

A Victorhoz és a Valianthoz hasonló
an a pilóták katapultülésben ültek. No
ha az eredeti terven egy, a teljes fülkét 
magában foglaló mentőkapszula terve 
is szerepelt, ezt a Védelmi Minisztéri
um 1950-ben töröltette, gazdasági

okokra hivatkozva. így vészhelyzet 
esetén a két pilóta katapultálhatott, 
magára hagyva a személyzet másik 
három tagját. Az első és a -  WB775 
oldalszámú -  HP-80-asnál több prob
lémát tapasztaltak, különösen a súly
pont rossz helyzetét. Bár ideiglenesen 
ezt egy ólomsúllyal meg tudták oldani, 
a következő két példány már meg
hosszabbított orr-részt kapott. Ennek 
nyereségeként a személyzet még jobb 
lehetőséghez jutott az esetleges me
nekülésre. (Mivel eredetileg a hajtó
művek beömlőnyílása túl közel volt a 
kabinajtóhoz, így a menekülés különö
sen veszélyes volt.) Ezzel kismérték
ben nőtt a biztonság, amit a későbbi 
sikeres vészelhagyások igazoltak is.

A berepülések viszonylag simán zaj
lottak, 1954. július 14-ig csak egy ki
sebb meghibásodás lépett fel. Azon a 
napon viszont egy kis magasságú be
repülés végrehajtása során a cranfiel- 
di pálya fölött a WB771 oldalszámú 
gép farokrésze eltört, a gép lezuhant 
és a személyzet életét vesztette. A 
számításokban elkövetett hibák vég
zetes összegződése okozta a kataszt
rófát. A téves eredmények alapján a 
mérnökök azt hitték, nem lehet problé
ma a vízszintes vezérsíkkal, amikor 
három csappal rögzítették, ami a szá
mítottnál nagyobb feszültséget és 
ezért törést okozott, különösen, ha a 
vezérsíkon kialakult a flatterjelenség. 
A második HP-80-as, melyen már 
négy csappal rögzítették a vezérsíkot, 
1954. szeptember 11-én repült a farn- 
borough-i légibemutatón. Év végére 
az összes gyári tesztet végrehajtották, 
és a repülőgépet átadták további bere
pülésekre az A & AEE (Aircraft and 
Armament Experimental Establish
ment -  Repülőgép és Fegyverzet Kí
sérleti Intézet) szakértőinek. A soro
zatgyártásban készült repülőgépek 
már kisebb vízszintes vezérsíkkal ren
delkeztek, kiküszöbölve ezzel a fent 
említett katasztrófát okozó problémát. 
1955 májusában még 33 Victort ren

deltek. A Handley Page berepülőpiló
tái néha tréfálkoztak az Északi-tenger 
felett végrehajtott repüléseik során. A 
tesztprogram befejezése után „elfelej
tettek” bejelentkezni a légi irányítás
nak, maximális sebességgel és ma
gasságon elindultak visszafelé. Ilyen
kor csak az amerikai F-101 Woodoo-k 
tudták „elfogni” őket. Ez szégyenletes
nek tűnt a RAF akkori védelmi képes
ségére nézve, de mindenképpen a 
Victorok lenyűgöző képességeit szem
léltette.

1956 elején elkészült az első soro
zatban gyártott Victor B1-es, amely 
február elején végre is hajtotta az első 
repülését. Az erősebb Sapphire hajtó
műveket alkalmazták a HP-80 prototí
pusainál. A Victor maximális repülési 
Mach-száma 0,98 volt, bár Johnny 
Állam berepülőpilóta egyszer 1,1 
Mach-számot is elért. 1957 novembe
rében szerelték fel az első RAF kikép
ző egységet (232. OCU), majd a Bom
bázó Parancsnokság 10 squadronját 
is ellátták Victorokkal 1958 áprilisá
ban. A rendszerbe állított gépeken 
újabb kisebb átalakításokat végeztek, 
és ezeket már B1A-nak nevezték. A 
Victorok gyorsan a brit nukleáris elret
tentő erők részét képezték, a Yellow 
Sun hidrogénbombával a fedélzetü
kön. A kezdeti sikerek alapján Handley 
Page ajánlott egy HP—111 jelzésű 
szállító változatot is a RAF-nak, me
lyet végül nem valósítottak meg.

1955 végén -  bár a Victor nem szo- 
•rult újabb módosításra -  Handley 
Page előterjesztett egy Mk-2 variánst, 
majd hamarosan egy B2 változatot 
körvonalazott. Ezeket -  a bombázá
sok jövőjét jelentő lokátorészlelés alat
ti alacsony repülések ellenére -  a „re
pülj magasabban, repülj gyorsabban” 
szemlélet alapján tervezték. Az erő
sebb Sapphire 9 hajtómű fejlesztésé
nek leállítása után a Rolls-Royce Con
way hajtóművekkel szerelt Victorok 
kapták a B2 változat jelölést. A vízszin
tes vezérsík bekötését, a hajtóművek
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beömlőcsatornáját áttervezték, meg
növelték a szárny terjedtségét. Meg
változtatták a törzs végét, hogy oda 
újabb elektronikai berendezéseket he
lyezzenek el. Az első B2 variáns 1959 
februárjában repült. Augusztusban 
egy példányt átadtak a Repülőgép és 
Fegyverzet Kísérleti Intézetnek, mely 
az Ir-sziget felett berepülés közben ka
tasztrófát szenvedett. A baleset okát 
még mindig nem tudják pontosan, bár 
feltehetőleg a Pitot-cső -  amely valójá
ban Prandtl-cső -  hibája következté
ben zuhant (a rögzített adatok szerint 
egynél nagyobb Mach-számmal) a 
tengerbe a repülőgép.

A Victorok feladata is megváltozott, 
rendeltetésük az alacsony bombázás 
lett, s ezért átfestették őket fehérről te
reptarkára. A Victor B2-k már a Blue 
Steelt hordozták. Amikor az amerikai 
Skyboltok kerültek az előtérbe, a kor
mány határozottan kiállt a V-erők ezzel 
történő felszerelése mellett, de ezzel 
egy időben néhány Victor gyártását le
mondta. Azzal érveltek, hogy egy Vic
tor 4 darab Skyboltot tud szállítani, el
végezve négy Blue Steelt hordozó re
pülőgép munkáját.

Ebben az időben a Handley Page- 
vállalat bajban volt, mivel a kormány a 
repülőgépgyártók néhány nagyobb 
vállalatba történő összevonását ter
vezte, és csak ezektől akart rendelni. 
A Handley Page-t nem akarta egyikkel 
sem összevonni, így az egyre keve
sebb megrendelést kapott. Újabb 27 
gépre kapott azonban megrendelést, 
ha egyesül valamelyik gyártóval. A 
Hawker-Siddeleyvel történő egyezte
tések közepén azonban a 27 gépből 
22-t lemondtak. Az utolsó Victor B2 
1963 áprilisában készült el, és május
ban átadták a RAF-nak.

Miközben a B1 és B1A változatokat 
kivonták az első vonali szolgálatból, és 
helyüket a B2-k kezdték átvenni, dön
tés született három gép egyidejű feltöl
tésére alkalmas légi utántöltő gépek 
kialakításáról. Kezdetben a BK1, illet
ve BK1A típusjelzést alkalmazták, me
lyet K1-re, illetve K2-re módosítottak, 
jelezve, hogy bombázó képességgel 
már nem bírnak. A Valiantok látták el 
ezt a feladatot, de nem voltak ideálisak

erre, így előbb-utóbb szükséges volt a 
felváltásuk. Az átalakítási munkák 
közben, 1965 januárjában a 
Valiantokat földre parancsolták a főtar
tók súlyos törései következtében. Ki
derült, nem bírják a kis magasságon 
történő repülések során keletkezett 
terheléseket, ezért a RAF gyorsan ki
vonta ezeket a repülőgépeket a rend
szerből. Hirtelen nagy szükség lett Vic
tor B2 utántöltő tankerekre, ezért hat 
darab B1A-t kivontak a szolgálatból, 
és sebtében átalakították őket két töl
tőpontos tankerekké. Ezeknél a gé
peknél a szárnyvégeknél helyezték el 
a töltőcsonkokat, melyeket később a 
szárnyak közepéhez toltak. Az első át
alakított repülőgép 1965. április 28-án 
szállt fel, és még azon év augusztusá
ban hadrendbe állították. így az 55. 
squadron vált az első Victor BK1A- 
egységgé is. Ezeket a kétcsonkos gé
peket később átnevezték Victor B1A 
(K2P)-ra, mivel képesek voltak még 
bombázó feladatok ellátására is. A K1 
vagy K1A jelzésű Victorok már három 
töltőcsonkkal rendelkeztek, velük az 
57., 214. és a 19. squadronokat sze
relték fel.

Bár új Victorokat már nem rendeltek, 
Handley Page a Victorok egy felderítő 
változatát tervezte, úgy, hogy néhány 
B1-est megfelelő lokátorral és rádió
elektronikai felderítő berendezéssel 
szerelt fel. Kilenc B2-est átalakítva fej
lesztette ki a B(SR)2 variánst, mely ki
vételes felderítő képességekkel bírt, 
és közel nyolc évig teljesített szolgála
tot. Végül ezek közül hármat átalakí
tottak K2-vé.

A Victorok megrendelésének csök
kentése drága tévedésnek bizonyult, a 
tankerflotta a teljesítőképességének a 
határán volt, és a K1A-k kezdtek az 
üzemidejük végéhez érni. Újabb légi 
utántöltő gépekre volt égető szükség. 
1967-ben Handley Page elkészített 
egy tervet a K2 variánsról, amit a Vé
delmi Minisztérium először elfogadott, 
majd elutasított. A Handley Page-vál- 
lalat tönkrement, majd 1970 februárjá
ban fel is számolták. A K2 átalakítási 
feladatát így Hawker Siddeley -  való
jában a korábbi (a Vulcant tervező és 
gyártó) Avro-csapat, a Handley Page

régi riválisa -  kapta meg. A végrehaj
tott változtatások következtében a Vic
torok gyengébb teljesítményre voltak 
képesek. Végül 24 repülőgépet alakí
tottak át, azzal a céllal, hogy a körülbe
lül 1988-ig maradnak hadrendben.

1986-tól már csak az 55. squadron 
használt Victor tankereket. Ez a 
squadron rekordot állított fel az egytí
pusú repülőgép üzemeltetésében, mi
vel több mint 33 évig repültek a Victor- 
ral, illetve annak különböző változatai
val. Végezetül a marhami légibázison 
1993. október 15-én feloszlatták az 
55. squadront is.

A Vickers Valiant

A Vickers 1947-ben már rendelkezett 
egy tervvel, de az nem elégítette ki 
megnyugtatóan a Védelmi Minisztéri
um bombázó-specifikációját. Mivel az 
Avro és a Handley Page megfelelő ter
vekkel bírt, úgy tűnt, a Vickers projekt
je csak papírrepülő marad.

A Vickers főtervezője, George 
Edward harcolt a kormányzattal, hogy 
lehetőséget kapjon a tervezett gép 
megépítésére, hangsúlyozva annak 
egyszerűbb és hagyományosabb, így 
megbízhatóbb kialakítását, szemben 
az Avro és a Handley Page új, de koc
kázatosabbnak tűnő megoldásaival. 
Érvelései alapján 1948 júliusában új 
specifikációt fogalmaztak meg a kor
mányzati szervek, miszerint 1949 feb
ruárjára két prototípust kell átadniuk. 
Két évvel később 25 darab gép gyártá
sát rendelték meg, amit 1951 áprilisá
ban írásban is rögzítettek. Az első pél
dány -  melynek oldalszáma a WB210 
volt -  1951. május 18-án emelkedett 
fel a Vickers főpilótájával.

A hagyományos felsőszárnyas elren
dezés kicsit egyszerűnek látszott a Vul- 
canhoz és a Victorhoz képest, de na
gyobb állásszögtartományon szeren
csésebbnek tűnt a hajtóművek szem
pontjából. A négy darab Rolls-Royce 
Anov hajtóművet a szárnybekötésnél 
helyezték el, a levegő-beöm- 
lőcsatornákat pedig a szárnyak 
belépőéleinél alakították ki. A típus ne
vét 1951 júniusában kapta, egy régi ha
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gyomány folytatásaként, miszerint a tí
pusokat az Egyesült Királyság vagy az 
Államközösség valamely városáról ne
vezik el. Az első prototípus 1952 elején 
egy hajtóműtűz következtében meg
semmisült, és a személyzet egy tagja 
életét vesztette. A kabin kialakítása -  a 
másik két típushoz hasonlóan -  vegyes 
volt. A két pilóta katapultüléssel rendel
kezett, míg a személyzet többi tagja a 
törzs bal oldali ajtaján tudott menekülni 
egy esetleges katasztrófa esetén. Ez 
jobb kialakításúnak tűnt, mivel nem za
vart az orrfutómű (mint a Vulcannál), és 
a nyílást a hajtómű-beömlőcsatorna 
alatt alakították ki (ellentétben a Victor- 
ral). Sajnálatosan a fent említett kataszt
rófa során a másodpilóta katapultülése 
a függőleges vezérsíkhoz csapódott.

A második -  WB215 oldalszámú -  
prototípus korábban készült el, mint 
ahogy az első katasztrófája bekövet
kezett. Első repülésére április 11-én 
került sor, és azt már egy nagyobb ke
resztmetszetű hajtómű-beömlőc- 
satornával építették. Az új repülőgép a 
Type 667 jelzést kapta.

A Légierő Vezérkar célmegjelölő fel
adatot szánt a Valiantoknak, egy, a má
sodik világháborúban alkalmazott mód
szert erőltetve a teljesen új koncepciójú 
nukleáris bombázóflottára. Ezért a 
Vickers elkezdte tervezni a Valiant Mk2 
variánsokat. Tekintettel a célmegjelölő 
szerepre, egy erősebb törzsre és hajtó
művekre volt szükség, illetve nagyobb 
repülési magasságot kellett elérniük. 
Mire az első B.Mkl-széria gyártása be
fejeződött, a B.Mk2 prototípusa elkezd
te a repüléseit, 1953. szeptember 4-én. 
Később két jól látható változáson ment 
át a repülőgép. Az orrát meghosszabbí
tották, illetve a futóművet egy, a szárny 
kilépőélénél kialakított, áramvonalazott 
gondolában helyezték el, a Tupoljev- 
repülőgépekre jellemző módon, nem 
pedig a szárnyban. Ezek a változások 
jól láthatók a B1 és B2 variánsok felül
nézeti rajzain.

1955-ben a vezérkar úgy döntött, a 
célmegjelölés idejétmúlt bombázási 
taktika, mivel az új bombázók képesek 
önmaguk felderíteni a célt bármely 
időjárási viszony esetén, a lokátoraikat 
használva. Még akkor is, ha a Szovjet
unió légterébe nagyobb repülési ma
gasságon történő behatolás nagyobb 
kockázatot jelentett. így a B2-széria 
szerepe a célmegjelölésről kis magas
ságú bombázásra változott. Ez logikus 
döntésnek tűnt, de maga után vonta a 
Valiantok idő előtti nyugdíjazását. 
Szintén ebben az időben egy V1000 tí
pusjelű polgári szállítógép tervét is tö
rölték, bár annak prototípusa már elké
szült. E kettős lemondás komoly anya
gi veszteséget jelentett mind a Vick- 
ersnek, mind a brit adófizetőknek. A

V1000 program törlése egymagában 4 
millió font veszteséget okozott.

Az első hadrendbe állított Valiantot a 
232. OCU kapta 1954 júniusában a RAF 
gaydoni bázisán. Gaydon egy bombázó
kiképző repülőtér volt a második világhá
borúban, majd újra megnyitották а V- 
erők megjelenésekor. Miközben az első 
hajózószemélyzeteket képezték, meg
szervezték az első harcoló squadront. 
Ez a 138. squadron lett, amely Wittering- 
ben állomásozott, és már 1955 júliusá
ban bevethető volt. Wittering volt a RAF 
lassan növekedő nukleáris fegyverraktá
ra, ahol 1953-tól végül is a bombázók és 
a bombák együtt állomásoztak.

A RAF szakemberei már korán arra a 
véleményre jutottak, hogy az új bombá
zók ideális felderítőgépek is lehetnek. 
Ennek megfelelően 11 darab B(PR) 
Mk1 szériát rendeltek, melyek nyolc ka
merát vihettek magukkal a bombatér
ben. Ezeket a gépeket a Wytonba tele
pült 543. squadron kapta, és képesek 
voltak egy légi utántöltő rendszer szállí
tására is a bombatérben. Ez időtájban 
a légi utántöltés még új lehetőség volt a 
repülésben. A RAF Lincoln és Meteor 
típusú repülőgépekkel kísérletezett. Er
re a kihívásra reagált Vickers és módo
sította a B1 variánst, mely így végül а К 
jelzést kapta meg.

1956-ban a marhami és a honing- 
toni RAF-bázisokat alakították át а V- 
erők fogadására, és öt darab (214., 
207., 49., 148. és 7.) újabb Valiant- 
squadront szerveztek. A V-bombázók 
gyorsan fejlődtek. 1956. október 11-én 
35 000 láb (kb. 10 500 méter) maga
san az ausztráliai Maralinga kíséleti 
telep fölött a WZ366 oldalszámú 
Valiant B1 gép egy Blue Danube nuk
leáris bombát dobott el, mely 750 láb 
(kb. 250 méter) magasan robbant fel. 
A bomba hatóereje 3 kilotonna volt.

Egy kiképzési repülés végrehajtása 
során, 1964. augusztus 6-án a 232. ki
képző egységhez (OCU-hoz) tartozó 
WP217 oldalszámú repülőgép sze
mélyzete egy hatalmas rázkódást ér
zett a gépen. Bár több riasztó jelzést is 
kaptak a műszerektől, elhatározták, 
hogy megpróbálják földre tenni a gé
pet. A leszállás sikerült, bár a jobb 
szárny erős belógást mutatott. A vizs
gálat megállapította, hogy a jobb olda
li szárny főtartója eltört. Az elrendelt 
ellenőrzés eredménye az volt, hogy a 
Valiantok szárnyfőtartóinak döntő 
többségénél erős kifáradás tapasztal
ható. Mivel a másik két V-bombázótí- 
pus jól működött, és a hibák kijavítása 
jelentős összeget emésztett volna fel, 
a Valiantokat a földre parancsolták. Az 
utolsó, a 49. Valiant squadront 1965 
januárjában oszlatták fel. Az utolsó re
pülést az XD816-OS gép hajtotta végre 
1968. április 29-én, a RAF Bombázó

Parancsnokságának feloszlatására 
rendezett légi parádén, mely akkor 
alakult át Légicsapás Parancsnokság
gá (Strike Command).

A Valiant volt a Vickers utolsó repü
lőgépe, utána visszatért a hagyomá
nyos hajók, harckocsik és fegyverzet 
gyártására, majd tervezett harckocsit, 
melynek szintén a Valiant nevet adta.

A gyorsan kivont repülőgépeket tűz
oltási gyakorlatokhoz vagy földi célok
nak használták. E csúfos vég elől csak 
az XD818 oldalszámú Valiant B1 me
nekült meg, amely 1957. május 15-én 
ledobta az első brit hidrogénbombát. 
Jelenleg a RAF hendoni múzeumában 
tekinthető meg.
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Szabad út a Mungónak!

A Német Szövetségi Minisztérium széles körű pályázta
tás és a prototípus alkalmassági vizsgálatai, valamint az 
Afganisztánban végrehajtott csapatpróbák után 2003 de
cemberében döntött a „különleges erők számára beveté
si járműként” tervezett Mungo sorsáról, elfogadta és el
rendelte a gyártását. Ezzel a különleges erők helikopter
rel szállítható, nagy védettségű, magas fokú terepjáró ké
pességgel rendelkező, univerzálisan alkalmazható szállí
tó járműhöz jutnak. A Krauss Maffei Wegman cég elgon
dolása alapján, a fejlesztés eredményeként egy olyan 
eszköz jött létre, amely a ma és a jövő követelményeinek 
megfelelően, a lehető legnagyobb páncélvédettséggel 
rendelkező, ugyanakkor igen mozgékony, légi úton is 
szállítható járművek új értékrendjét jelenti. Az első soro
zatban 388 db személy- és teherszállításra is alkalmas 
Mungót gyártanak. A Mungo képes 10 katonát teljes fegy
verzettel, felszereléssel és 2 tonna terhet szállítani. Vé
delmet biztosít a gyalogság elleni aknák és a 7,62 mm 
normál lövedékek ellen, különleges változat esetén az 
acélmagvas lövedékek ellen is 7,62 mm-ig.

A Mungo egy teljesen felszerelt ejtőernyős vadász cso
porttal (10 fő, 1650 kg) együtt szállítható a CH 53 vagy 
CH 47 helikopterrel. Három bevetésre kész, teljesen fel
szerelt Mungo gépjármű egyenként 10-10 fős legénysé
gével, a Hercules C 130, a Transall C 160 vagy az új A 
400 M szállítórepülővel szállítható. A szállítás külső te
herként (csüngve) vagy közepes teherernyővel, földet 
érési csillapítással is megoldható. A légi szállításra való 
előkészítés, valamint a harckészenlét elérése kevesebb 
mint 5 perc.

A járműveket 2004-től kezdődően folyamatosan adják 
át a különleges erőknek. A szükséglet jelenleg több mint 
900 jármű. Ennek több mint 40%-a többfeladatú jármű
változat lesz, melyeknél a gépjármű felvehet és szállíthat 
konténereket fegyverzeti felszereléssel, műszaki anyagot 
és utánpótlást is. A teher emelését és szállítását egy 
nagy teljesítményű hidraulika biztosítja. Egy gyors váltó
kapcsoló segítségével különböző hozzáépített berende
zések is működtethetők, így rakodóvilla, rakodólap, fúró
gép, földfúró stb. Az ülőpadok beillesztése és kiépítése 
megkönnyíti a jármű gyors elhagyását.

A többfeladatú járműváltozat bevezetésével a különle
ges erők bevetési (alkalmazási) lehetősége tovább bővül. 
Az általános (sokoldalú) alkalmazhatóság és a magas 
szintű teljesítőképesség alapján a Mungo más missziók
ban való részvételre is alkalmas.

A fejlesztésben nagy része van a MULTICAR türingiai 
speciális gépjárműgyárnak, amely már 50 éve foglalkozik 
különleges terepjáró gépjárművek gyártásával. A kiváló 
mozgékonyságot az alvázfutómű korszerű megoldása 
biztosítja. Összkerékmeghajtás, differenciálzárak, elekt
ronikus terhelés-ellenőrzés, blokkolásgátló rendszer, 
kényszerfutómű és mászóképesség -  csak néhány a be
épített komponensek közül azért, hogy a mozgást minde
nekelőtt a nehéz terepen, valamint az emelkedők aka
dálytalan leküzdésében biztosítsák.

Ebben a gépjármű-kategóriában szinte egyedülálló a tel
jesítménye, ami többek között a 3,5 tonna ossz. hasznos 
terhelhetőségben, a lehető legnagyobb fokú védettségben 
és 2 tonna hasznos teher szállításában nyilvánul meg.
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Főbb műszaki-technikai jellemzők

Súly
• összsúly 5,3 t
• hasznos teher 2,0 t

Méret
• hossza 4,24 m
• magassága 2,25 m
• magassága lehajtva 1,91 m
• szélessége 1,85 m

Rendszerteljesítmény-adatok
• személyzet 2 + max. 8 fő
• maximális sebesség elektronikusan beszabályozva 
90 km/h
mászósebességben 0,6 km/h
• motorteljesítmény 78 kW (105 LE) 3600 fordulat- 
szám/percnél

• sebességváltó 5 + 1, kiegészítő mászósebesség
• hajtómű 4x2 vagy 4x4
• fordulókor átmérője 11 m
• kapaszkodóképesség > 60%
• keresztdőlés 30%
• hatótávolság 500 km
• klímaberendezés 5,5 kW
• fűtőberendezés 5,2 kW
• kiegészítő fűtőberendezés 1,5-5,0 kW
• ABV-berendezés igény szerint

Felhasznált irodalom

Europäische Sicherheit, 2004/2 
Soldat und Technik, 2004/3

Lits Gábor nyá. alezredes

John Davison: A CSENDES-ÓCEÁNI HADSZÍNTÉR NAPRÓL NAPRA

Hatvannégy évvel ezelőtt Roosevelt célja teljesült. A kiprovokált japán tá
madás következtében az Egyesült Államok hivatalosan is hadviselő féllé 
vált. Ezzel gyakorlatilag eldőlt a második világháború végkimenetele, meg
pecsételődött a tengelyhatalmak sorsa.

Kiváló katonáinak, ütőképes légi és tengeri haderejének köszönhetően 
Japán néhány hónapon át sikeres villámháborút folytatott a Távol-Kelet és 
a Csendes-óceán térségében. Kevéssel a Pearl Harbor elleni támadás 
után, 1941. december 10-én japán repülőgépeknek sikerült elsüllyeszteni 
a REPULSE csatacirkálót és a PRINCE OF WALES csatahajót, amelyek 
a távol-keleti brit flotta fő ütőerejét jelentették. 1942. február végén, márci
us elején a jól képzett japán flotta több nagy holland, angol, ausztrál, ame
rikai hadihajót küldött a tenger fenekére. Áprilisban Nagumo altengernagy 
repülőgép-hordozói az Indiai-óceánon működtek, gépeik már Ceylont 
bombázták, és végeztek a brit HERMES repülőgép-hordozóval meg kísé
rőhajóival.

1942 júniusában, a Midwaynél vívott ütközet súlyos japán vereséggel 
zárult, nagyjából beállt a két fél közötti egyensúly. Ezután hosszú ideig a 
Salamon-szigetek térségében folytak a harcok, mind az amerikaiak, mind 
a japánok itt összpontosították erőiket.

1943 elejére kifejezetten érezhetővé vált az amerikai fölény: kezdtek el
készülni azok a korszerű repülőgép-hordozók, amelyek építését még

Pearl Harbor előtt indították el és új, a korábbiaknál hatékonyabb repülőgéptípusok (pl. P-38, F6F, F4U) jelentek 
meg. Hajóik nagy hatótávolságú felderítő és tűzvezető rádiólokátorokat kaptak, hozzájuk képest a japánok még 
gyerekcipőben jártak e téren. A japán hadigazdaság sem minőségi, sem mennyiségi vonatkozásban nem bírt lé
pést tartani az Egyesült Államokkal, és bár az utóbbi az európai, észak-afrikai hadszíntérre is óriási mennyiség
ben szállított, a Csendes-óceánon mindinkább nyilvánvalóvá vált a többszörös amerikai túlerő.

Innentől kezdve a japánok számára már nem volt megállás a lejtőn, egyik vereséget a másik után szenvedték 
el. Megmaradt flottájuk és haditengerészeti légierejük zöme 1944 júniusában a Mariana-szigeteknél és 1944 ok
tóberében a Fülöp-szigeteknél vívott ütközetekben semmisült meg. Az amerikai tengeralattjárók eredményes te
vékenysége és az anyaország 1944 nyarától rendszeressé váló bombázása szintén siettette a fegyverletételt, ami
re csak a két atombomba ledobása után került sor.

A kiadó „nagyalakú” sorozatában megjelent könyv ezt az időszakot eleveníti fel, természetesen angol-amerikai 
szemszögből.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen 2005. Terjedelem: 192 oldal (350 fekete-fehér fényképpel és térképpel). 
Bolti ára: 3800 Ft
3000 Ft + 500 Ft postaköltség áron megrendelhető a kiadónál: 4017 Debrecen, Pf. 32. Tel.: 06-30-419-3530. 
E-mail: rendel@hajja.hu
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Szerencsés kimenetelű aknatámadás 
egy szlovén Humvee ellen Afganisztánban

Sok éwel a szovjet megszállás és a polgárháború után 
Afganisztán földje még mindig sokmilliónyi különböző tí
pusú aknát és fel nem robbant lövedéket rejt. Naponta 
több mint tíz ember megsebesül vagy meghal különböző 
robbanóeszközök okozta sérülésekben. Ezek a csapda
ként telepített aknák az ott lévő koalíciós csapatok szá
mára is komoly, mindennapos fenyegetést jelentenek.

Ez a fenyegetés vált valósággá 2005. július 5-én a 
szlovén hadsereg egyik Kabultól 20 kilométernyire délre 
járőröző Hummere számára. A szlovén felderítőszakasz 
három Humvee típusú páncélozott terepjáróval a Kabul
ba vezető főútvonal mellett egy dombtetőn próbált megfi
gyelő pozíciót foglalni, ahonnan szemmel tarthatták volna 
az egész környéket. Még nem érték el a csúcsot, amikor 
a domb oldalában útra telepített harckocsi elleni aknára 
futottak.

A kanadai 23. szárazföldi század 2. műszaki szakasza 
20 perccel a riasztás után érkezett a helyszínre. A men
tésre és a helyszín biztosítására érkezett egy szlovén fel
derítő járőr, egy kanadai műszaki raj, Allards őrmester 
vezetésével és egy kanadai műszaki felderítő raj, Bentley 
őrmester parancsnoksága alatt. Azonnal elzárták a terü
letet a forgalom elől, és gyorsan felmérték, hogyan tudják 
megközelíteni a sérült járművet. Sötétedés után a hely
színt a járművek fényszóróival világították meg, hogy 
meg tudják tervezni a megközelítési útvonalat.

A műszakiak felderítették, hogy a három Humvee sze
mélyzete még a járművekben van. Fel kellett venni velük 
a kapcsolatot, hogy kimenthessék őket. A műszaki sza
kasz azonnal megkezdte a munkát, hogy megtisztítson 
egy egy méter széles ösvényt, és két órával később az 
első Humvee személyzetét már sikerült biztonságos 
helyre menekíteni. Allards őrmester csoportja gyorsan 
dolgozott, így néhány perccel később a második kezelő- 
személyzet is biztonságba került. Az aknamentesítés to
vábbi folyamata a sérült jármű eléréséhez meglehetősen 
lassú volt, mert lejtős és rosszul megvilágított helyen kel
lett dolgozniuk. Majd hét órával később sikerült elérni az

1. ábra: A Nyala és Buffalo a kanadai műszakiak 
felszerelésének része

utolsó Humvee személyzetét is. Az eltelt órák nagyon 
megviselték a négyfős szlovén kezelőszemélyzetet, de 
szerencséjüknek és a Humveenek köszönhetően könnyű 
sérülésekkel megúszták az aknatámadást, és saját lábu
kon hagyták el járművüket.

Allards őrmester raja a megérdemelt pihenő után el
kezdte kiszélesíteni a mentéshez készített ösvényt. 3.45- 
kor az első sértetlen szlovén Humvee elhagyhatta a ve
szélyes területet. Közel tízórányi aknamentesítési munka 
után az egységet Penny tizedes raja váltotta fel. Már kez
dett világosodni, amikor sikerült elérni a második 
Humveet, de a harmadikhoz még mindig csak egy 180 m 
hosszú és 1 méter széles biztonságos ösvény vezetett. A 
második Humvee távozása előtt Bentley őrmester és 
Renald tizedes háromszor járták végig a frissen megtisz
tított útvonalat Nyala típusú akna elleni védelemmel ellá
tott járművükkel, hogy meggyőződjenek, hogy a Humvee 
sértetlenül távozhat a veszélyes területről. A munka fel- 
gyorsításának érdekében két csoport egyszerre két 
irányból kezdte meg az ösvény szélesítését. A jármű el
érésekor ismét egy csoportba egyesültek, hogy biztonsá
gosan mentesítsék a terepjáró környezetét, hiszen a rob
banás során a felszerelés és a roncsdarabok szétszóród
tak. Penny tizedes raja már kilenc órája dolgozott, amikor 
a váltás Ross őrmester és raja személyében megér
kezett.

A mentesítést az új raj is ugyanúgy folytatta, és három 
órával később sikerült olyan széles sávot megtisztítani, 
amelyen már meg lehetett kezdeni a roncs vontatását az 
aknamezőről. Mielőtt ehhez hozzákezdtek volna, Bentley 
őrmester ismét ellenőrizte Nyala járművével az útvonalat. 
Az RCD (Royal Canadian Dragoons) felderítőszázada ál
tal biztosított Buffalo műszaki mentő jármű 25 tonnás 
csörlőjének volt esélye a roncs levontatására. A Humvee 
keresztben feküdt az ösvényen. A Buffalo személyzete a 
vontatás megkezdése előtt megtett minden óvintézke
dést, mert a sérült Humvee alatt lehetett még fel nem rob
bant akna. Először a csörlő segítségével a megtisztított

2. ábra: A műszaki katona egyedül tisztítja a Humvee 
környezetét
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ösvény tengelyébe húzták a sérült járművet, majd a Buf
falo orráig vonszolták, végül körülbelül 16 óra 45 perckor 
levontatták az aknamezőről.

A kanadai műszakiak majd 22 órát dolgoztak napköz
ben a 40 fokos hőmérséklet mellett. Közelebbről meg
vizsgálták a helyszínt és a maradványokat, és arra a kö
vetkeztetésre jutottak, hogy egy orosz harckocsi elleni 
akna robbant a Humvee bal hátsó kereke alatt. A robba
nás ereje feldobta és elforgatta a járművet, amely a kiala
kult kráter mellé esett a vezető oldali oldalára. A robba
nás a Humvee nem páncélozott hátsó része alatt történt, 
így az csak a futóműben és a hátsó részben (csomagtér) 
okozott jelentős károkat. A terepjáró hátsó páncélozott fa
la megvédte a személyzetet. Közel két méter széles és 
egy méter mély kráter keletkezett 30 centiméterrel bel
jebb az ösvény jól járható részén. A robbanás mértékéből

4. ábra: A Buffalo vontatja a Humvee roncsát

arra következtettek, hogy egy kb. 5 kg töltetű orosz harc
kocsi elleni akna okozta a szlovén felderítők balesetét. 
Azt nem lehetett megállapítani, hogy előre eltervezett ak
ció történt-e, vagy a korábbi fegyveres konfliktusok egyik 
maradványa idézte elő a robbanást.

Összességében a mentőakció remekül sikerült, kö
szönhetően a kanadai 23. szárazföldi század, az RCD 
felderítőszázada és a kabuli hadműveleti magasabbe- 
gység egészségügyi és logisztikai szolgálata jó együtt
működésének, bizonyítva ezzel kifogástalan felkészültsé
güket.

Az írás Scott Bentley őrmester tájékoztatása alapján, Jay 
Foulds fotóival illusztrálva készült.

Hajdú Ferenc

OffavéC
a magyar autógyártás megindulásának centenáriuma alkalmából

Sárfndai QyuCa
részére,

aki munkásságával jelentős mértékben já ru lt hozzá 
a hazai automobilizmus fejlődéséhez, 

a magyar tudomány és technika gazdagításához.

Budapest, 2005. november 28. 

FONYÓ
,WkuAÍ

‘ÓKTVÁNNÉ 
BM£ OMIKK

Centenáriumi oklevél
2005-ben ünnepeltük a magyar autógyártás meg
indulásának 100. évfordulóját. Az ennek kereté
ben szervezett ünnepi eseménysorozat befejezé
séül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem 2005. szeptember 28-án rendezte meg 
az „Automobilizmus a 21. században” c. konferen
ciát és kiállítást.

A Centenáriumi Emlékbizottság 100 még élő 
hazai szakembert tüntetett ki, akik az elmúlt év
tizedekben kiemelkedő szerepet játszottak 
a hazai autóipar terén. Ezek egyike Sárhidai 
Gyula oki. mérnök, tanácsos, a Haditechnika 
szerkesztője volt, aki közel 40 éves tudomá
nyos tevékenységéért vehette át az oklevelet 
és a Magyar Nemzeti Bank jubileumi emlékér
mét. Gratulálunk!

Hajdú Ferenc
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„Én hiszek abban, hogy ez a nemzet mindent elkövet 
azért a célért, hogy még az évtized vége előtt embert 
küldjön a Holdra, és onnan biztonságban visszahozza a 
Földre.”

John F. Kennedy elnök, 1961. május 27.
„Ahogy jöttünk, már el is hagytuk, de Isten segítségé

vel vissza fogunk térni békével és az egész emberiség 
reményével.”

Eugene Cérnán, az Apollo-17 parancsnoka, 1972.
december 17.

„Amerika mindent el fog követni, hogy mindezek meg
valósuljanak.”

George W. Bush elnök, 2004. január 14.

A Columbia 2003-as tragédiája újból válaszút elé állította 
a NASA-t: mi legyen az űrrepülőgép-programmal? A költ
ségek sohasem csökkentek az elsődlegesen elvárt mér
tékűre, két súlyos balesetben elvesztettek két űrrepülő
gépet és 14 űrhajóst. Bár a Challenger pótlására felépí
tették az Endeavourt, de a tervezett kéthetes indítási kö
zöktől -  egy-két alkalom kivételével -  messze elmarad
tak. Az űrprogramok fő hajtóerejének tekinthető katonai 
felhasználástól már két évtizeddel korábban eltekintettek, 
hiszen a roppant kényes szerkezet és az emberi ténye
zők helyett a hadsereg igényeinek sokkal jobban megfe
leltek a hagyományos rakéták és robotok. 1986-ban a 
Challenger katasztrófája után az amerikaiak többsége 
még az űrprogram folytatása mellett tette le voksát, de a 
Columbia elvesztése után már nem volt ilyen egységes a 
nemzeti támogatás. Az igazsághoz tartozik az is, hogy az 
amerikaiak sohasem rajongtak igazából a nemzetközi űr
állomás programjáért, a távolabbi világok, égitestek fel
derítésével ellentétben.

A Discovery 2005-ös nyári tesztrepülése is csak rész
ben váltotta be a számtalan módosításhoz fűzött remé
nyeket, de az újabb technikai-technológiai hibák végleg 
bebizonyították, hogy az amerikai űrrepülőgép-flotta fe
lett eljárt az idő.

George Bush amerikai elnök 2004 januárjában egy 
grandiózus tervet vázolt fel az amerikaiaknak. A Vision of 
Space Exploration (Az űr felfedezésének víziója) a 21. 
század elején ismét célul tűzi ki a NASA elé, hogy embe
reket juttassanak el a Holdra és a Marsra. A Bush-vízió 
határoz a Shuttle-flotta sorsáról is: a megmaradt három, 
legfiatalabb űrrepülőgép a CAlB-ajánlások megvalósítá
sa után újból repülhet még öt évig, de mindenképpen 
nyugdíjba vonulnak 2010-ben.

Az új űrprogram 18 pontja

1. A Shuttle-flotta újbóli szolgálatba állítása, olyan gyor
san, ahogyan praktikus okokból csak lehetséges, a 
CAlB-ajánlások, módosítások figyelembevételével.

2. Az űrrepülőgépek csak az ISS továbbépítése, illetve 
befejezése érdekében használhatóak.

3. A Nemzetközi Űrállomás építésének befejezése 
után az űrrepülőgépeket ki kell vonni a szolgálatból, 
2010-es céldátummal.

4. Támogatni kell a Nemzetközi Űrállomáson folyó ku
tatási munkákat, meg kell ismerni és érteni az űrbéli kör
nyezetet és annak védelmére megteendő intézkedése
ket.

5. Találkozás idegen elkötelezettségekkel^) (Meet for
eign commitments)

6. El kell kezdeni a Hold felfedezését, és támogatni kell 
a hosszú idejű, emberek és robotok részvételével végre
hajtott utazásokat a Marsra és azon túl.

7. 2008-tól holdszondák sorát kell a Holdra küldeni, 
hogy előkészítsék az ember visszatérését.

8. Az embereknek vissza kell térniük a Holdra, legko
rábban 2015-ben, de nem később 2020-nál.

9. A holdi felfedezéseket, kutatásokat a tudomány 
egyéb ágai részére is hozzáférhetővé kell tenni, beleért
ve a Marson és azon túl megszerzett tapasztalatokat is.

10. Robotszondák sorozatának kell előkészítenie a te
repet a jövő expedíciói számára.

11. Robotszondáknak kell élet után kutatniuk a Nap
rendszerben, feltárva minden olyan újabb adatot, amely 
segít megérteni a Naprendszer kialakulásának, történe
tének jellemzőit.

12. Újabb teleszkópok segítségével kell kutatni a távo
labbi csillagok körzetében lakható bolygók után.

13. Létre kell hozni új energiaellátó, meghajtó- és élet- 
fenntartó rendszereket a robot- és emberes küldetések 
számára.

14. Emberes expedíciókat kell indítani a Marsra, hogy 
demonstráljuk a kellő ismeretek és képességek elsajátí
tását.

15. Ki kell fejleszteni egy új űrjárművet (CEV), amely
nek repülési próbái még az évtized vége előtt meg kell, 
hogy kezdődjenek. A személyzetes repülésre 2014-től 
kerülhet sor.

16. Amilyen gyorsan praktikus okokból csak lehet, 
szükséges egy külön teherűrjármű kifejlesztése, valamint 
elegendő számú személyzet szállítása az ISS számára 
az űrrepülőgépek kivonása után.

17. Törekednünk kell a nemzetközi együttmű
ködésre.

18. Törekednünk kell az üzleti vállalkozások kialakítá
sára az űrszállításban és egyéb szolgáltatásokban.

Mint Michael Griffin, a NASA igazgatója elmondotta, ki
mondottan előnyös lenne, ha a CEV (Crew Exploration 
Vehicle -  Személyzetes Felfedező Űrjármű) repülése 
párhuzamosan történne az űrrepülőgépekkel, vagy ké
sés esetén a lehető legrövidebb időn belül azok kivonása 
után. A NASA 2006-ban fogja kiválasztani a jövő űrjármű
vét a „biztonságos, egyszerű és gyors” hármas jelszó je
gyében a versenyben maradt, két fő konzorcium -  a 
Lockheed/Martin és a Boeing -  Nothtrop Grumman terve 
közül.
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Kétféle CEV

A két javaslat magában az űrjárműben különbözik. A 
LockMart űrrepülőgépben, a Boeing az Apollo mintájára -  
bár annak lényegesen korszerűsített változatában -  gon
dolkodik. A Lockheed vezette csoport űrjárművé három 
részből, a titániumból készülő, és 4-6 fő szállítására alkal
mas, a jelenlegieknél sokkal kisebb méretű űrrepülőgép
ből a személyzeti egységből (Crew Modul), a munkahely 
egységből (Mission Modul) -  amelyben majd a küldetés 
alatt tartózkodnak az űrhajósok -  és a hajtóműegységből 
(Propulsion Modul) áll. A CM tulajdonképpen egy mini űr
repülőgép, amelynek számos, sikeres előkísérlete zajlott 
már le az Edwards légibázison. Az X-38-as programot 
azonban 2001-ben törölték. Ezután jött az OSP (Orbital 
Space Plan -  orbitális űrrepülőgép) terve, amellyel a 
Shuttle „nyugdíjazása” után kívánták a személyzet cseré
jét ellátni a Nemzetközi Űrállomáson. A Bush-féle vízió 
azonban új űrjármű kifejlesztését rendelte el, ezért annak 
kihirdetésével egy időben az OSP-tervet is ejtették.

Az MM és PM a feladatokhoz kellőképpen alkalmazha
tó, azaz másképpen szerelik fel és látják fel a Föld körüli 
pályán történő repüléshez, illetve a Hold- vagy Mars-uta
zásokhoz a szolgálatba állítást követő 20 esztendőben.

Az összekapcsolt rendszer 21 méter hosszú, és töme
ge eléri a 40 tonnát. A jelenlegi Shuttle-rendszerrel szem
ben meglepően kicsi lesz a CEV, de a hármas jelszó igé
nyének ezek a méretek tökéletesen megfelelnek. A sze- 
mélyzetes modul külön indítása lehetővé teszi az űrha
jósok mentését, a leszállás -  a siklórepülést követően -  
ejtőernyővel és légzsákokkal történik, tehát a bonyolult 
és nagy terhelésnek kitett futóművekre sincs szükség.

Míg 1961 -ben, alig öt hónappal Kennedy elnök emléke
zetes kongresszusi beszéde után a Wernher von Braun 
fémjelezte Saturn-V óriásrakéta alapváltozatát már be is 
mutatták a sajtó képviselőinek. A Saturn-I rakéta akkor -  
ballaszt második fokozattal -  9 perces repülés után zu
hant az Atlanti-óceánba 1961. október 27-én.

Most Bush elnök 2004-es bejelentése után még csak 
körvonalazódtak az amerikai elképzelések, de a NASA 
2005 áprilisa óta teljes gőzzel dolgozik egy olyan terven, 
amelynek megvalósítása esetén rövid másfél évtized eltel
tével ismét amerikai űrhajósok utazhatnak a Holdra. Az 
ESAS-terv (Exploration Systems Architecture Study -  
Felfedező-Kutató Rendszerek Építésének Tanulmányozá
sa) az egykori Apollo űrhajóval alakra szinte teljesen meg
egyező, de méreteiben jelentősen különböző űrhajóval 
számol. A CEV hengeres műszaki egység 5,5 méteres át
mérője csaknem másfélszerese, térfogata pedig három
szorosa az Apollóénak. Ugyanez az arány áll fenn a két űr
hajó tömegénél is, a CEV indulótömege mintegy 25 tonna 
lesz. Az űrhajó 4-6 főnyi személyzetet szállíthat, ami szin
tén kétszerese az Apollóénak. A 4 fő a Hold, a 6 fő a Mars 
felkereséséhez tervezett létszám. A Földre való viszszaté- 
résnél az űrkabin alján felfújódó légzsákok biztosítják a pu
ha földet érést -  ezúttal szárazföldre. A vízre való leszállás 
a CEV esetében csak tartalék lehetőségként jön számítás
ba. A henger alakú SM folyékony metánt és oxigént hasz
nál hajtóanyagként, oldalán kormányhajtóművek négyes 
csokra helyezkedik el -  az Apollo SM-mel megegyező mó
don. Ugyancsak újdonság, hogy az SM oldalán két fény
elektromos (photo-voltaic) szárny lesz, melyek sugárzás 
hatására elektromos energiát termelnek. A hordozórakéta 
esetleges hibás működése esetén mentőrakéta gondosko
dik az űrhajó biztonságos távolságra juttatásáról az emel
kedés szakasza alatt. A Szojuz-Progressz párhoz hason
lóan kifejlesztik majd a CEV teherváltozatát is, amelyet az 
ISS ellátásához kívánnak felhasználni.

A CEV-et pályára állító hordozórakéta (CLV, Crew 
Launch Vehicle) építésénél átveszik a mai Space Shuttle 
rendszereinek némelyikét, pl. a fő hajtóművet, a szilárd 
töltetű gyorsítórakétát és a mainál sokkal masszívabb, 
biztonságosabb hajtóanyagtartályt. Az új CLV/CEV rend
szer kb. tízszer lesz biztonságosabb a mai űrrepülőgép
nél, és a CM ugyanennyiszer lesz újból felhasználható.

A teherrakéta (LHCLV, Lunar Heavy Cargo Launch 
Vehicle) 125 tonnás tömegének (max. 160 tonna) feleme
lését két darab, 5 szegmensű gyorsítórakéta fogja segí
teni, amelyek 5 darab Shuttle-hajtóművel (SSME, Space 
Shuttle Main Engine) együtt fognak működni. A Föld kö
rüli pálya elhagyását az EDS-fokozat (Earth Departure 
Stage) 2 darab J-2S, újraindítható hajtóműve teszi lehe
tővé, amelyek folyékony hidrogénnel és oxigénnel üze
melnek.

A Michael Griffin igazgató és az űrműveleti főnök, 
William Gerstenmaier által előterjesztett terv -  melyet 
Richard Cheney elnökhelyettes is támogat -  négy űrha
jós egyhetes holdi tartózkodását irányozza elő 2018-ban.

A NASA új igazgatója ragaszkodik ahhoz, hogy a ter
vek ne csak magára az űrjárművekre terjedjenek ki, ha
nem részletesen foglalják magukban a Hold és a Mars 
kutatásához szükséges eszközöket, berendezéseket, fel
szereléseket, beleértve azt a robottechnológiát is, amely- 
lyel majd Földünk örök kísérőjén felépíthetik az első hold
bázisokat. A kecsegtető elképzelések és az állandóan 
megnyirbált költségvetése arra kényszeríti a NASA-t, 
hogy minden más programot alárendeljen Bush elnök űr
víziójának megvalósítása érdekében.

1. ábra: A Lockheed/Martin elképzelése a CEV-ről (Lock- 
heed/Martin -  Space Daily)

C E V  M a j o r  C o m p o n e n t s

2. ábra: A Lockheed/Martin CEV személyzetes moduljának 
fő részei (Lockheed/Martin -  Space Daily)
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3. ábra: A kétrakétás változat: a bal oldali a teher-, a jobb 
oldali a személyszállító rendszer (NASA)

• Egy hatlépcsős óriásrakétával (Nova) közvetlenül 
mentek volna a Holdra, és onnan a rakéta végfokozatá
val vissza a Földre. Egy ilyen űrutazásnál nem kell sem
milyen közbeeső manővert végrehajtani, ennek ellenére 
ezt a megoldást elvetették. Az ok prózaian egyszerű volt: 
a Saturn-V-nél lényegesen nagyobb szerkezetet kellett 
volna felépíteniük.

• Egy másik változatban két Saturn-V rakéta szerepelt. 
A második rakéta szállította volna a hajtóanyagot a Föld 
körüli parkolópályán várakozó első rakéta -  a tulajdon
képpeni hordozórakéta -  részére. Az áttankolás után in
dulhatott el az űrhajó a Holdra. Ezt a változatot is elvetet
ték, mert bonyolult manőverekre lett volna szükség, és a 
rendszert sem lehetett volna rövid idő alatt kifejleszteni.

• Végül a harmadik megoldást valósították meg: az űr
hajót Hold körüli pályára juttatva, onnan egy kisebb egy
séggel -  a holdkomppal -  érték el a Hold felszínét.

A CEV holdutazása a második változatot valósítja meg. A 
mai technikai háttér már lehetővé teszi a mégoly bonyo
lult manőverek végrehajtását is, a két rakéta használata 
pedig a személyzet biztonságos mentését.

5. ábra: Ha a teherűrhajó pályára állítása sikeres, akkor in
dítják a személyzetet szállító űrhajót egy másik hordozóra
kétával (NASA)

Vissza a jövőbe

Amikor a NASA-nak 1961-ben célul tűzték ki, hogy tíz 
éven belül embereket küldjön a Holdra, a lehető legrövi
debb idő alatt kifejleszthető és a viszonylag leggazdasá
gosabb rendszer között választhattak:

4. ábra: A Hold-utazás egy olyan rakéta indításával kezdő
dik, amely a Holdra leszálló egységet és a Hold felé vezető 
úthoz szükséges, különlegesen nagy méretű hajtóanyagtar
tályt viszi fel Föld körüli pályára (NASA)
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9. ábra: A holdi munka befejezése után a holdkomp fel
emelkedik (NASA)

10. ábra: Ellentétben az Apollóval, a visszatérő űrkabin 
szárazföldre száll le. Az űrkabin alján felfújódó légzsákok 
biztosítják a lágyabb földet érést (NASA)

11. ábra: A Nemzetközi Űrállomás személyzetcseréjét is 
megoldhatja a CEV (NASA)

kapcsolják a Holdra szálló egységgel és a Föld körüli 
pálya elhagyásához szükséges hajtóanyagtartályt tar
talmazó fokozattal, majd megkezdik a nagyjából 3 na
pos utazást a Hold felé. Az űrhajósok bárhol leszállhat
nak a Holdra, de minden bizonnyal a déli pólust fogják 
előnyben részesíteni, hiszen az eddigi kutatások ered
ményeképpen ott fognak nagy valószínűséggel vízjeget 
találni, amely létfontosságú lesz a későbbi holdtelepek 
energiaellátásához.

A CEV 5,5 milliárd dolláros fejlesztési költségéhez a 
gyári pénzek mellé kormányzati (kongresszusi) támoga
tás is kell, amelyhez még a hordozórakéta 4,5 milliárd 
dolláros összege is hozzáadódik. A 125 tonnát felemelő, 
nehéz hordozórakéta fejlesztési költsége több mint 5, de 
kevesebb mint 10 milliárd dollárt fog felemészteni az el
következendő évtizedben. A NASA a CEV-et 2011-ben 
szeretné bevetni, nagyjából az űrrepülőgépek utolsó útja
ival egy időben. Az ESAS-terv hordozórakétáinak, a 
Holdra szálló egységnek a fejlesztése még ugyanebben 
az évben megindulhat, évi 7 milliárd dollár ráköltésével. 
Ez az összeg később egyre emelkedik majd, és 2018-ra 
már eléri a 15 milliárd dollárt.

Visszatérés a Holdra 2018-ban

Az utolsó emberek 1972 decemberében hagyták el 
bolygónk örök kísérőjét. A teljes Apollo-program 24 mil
liárd dollárba került, és fénykorában 400 ezer ember 
dolgozott azon, hogy a néhai Kennedy elnök 1961-es 
bejelentése valóra váljon. Bush elnök 2004 januárjára 
keltezett űrvíziója 50 évvel későbbre, nagyjából 2020 
tájékára irányozta elő a Hold újbóli felkeresését. A leg
újabb adatok szerint az elkövetkezendő 12 évben -  a 
Kongresszusi Bizottság kedvező döntése esetén -  a 
NASA 100 milliárd dollárt költhet el az új űrhajó és a 
hordozórakéta felépítésére, amellyel amerikai űrhajó
sok mehetnek a Holdra legkorábban, 2018-ban. 
Michael Griffin szerint -  ha minden jól megy -  már 
2012-ben lehetőség nyílik egy ember nélküli visszaté
résre a Holdra, két évre rá pedig újabb emberek csat
lakozhatnak ahhoz a tucatnyihoz, akik 1969 és 1972 
között ott jártak. A tervezett időpont jól megfelel Bush 
elnök elképzelésének is, hiszen ő az emberes vissza
térést „nem később mint 2020”-ra irányozta elő. Ideális 
esetben a CEV ember nélküli próbarepülésére már 
2008-ban sor kerülhet Föld körüli pályán.

A NASA a Holdra való visszatérést kiemelkedően fon
tos szempontnak tekinti az ESAS-terv egyik indokaként. 
Az űrhajósok a korábbi 3 nap helyett másfél évet tölthet
nek a Holdon, és a földi emberek először bizonyíthatják 
be, hogy hosszabb távon is meg tudnak élni az anyaföld
től távol, és annak közvetlen támogatása nélkül. Akkor 
majd joggal mondhatjuk el, hogy megkezdődött az igazi 
űrkorszak.

A Hold-utazás egy olyan rakéta indításával kezdődik, 
amely a Holdra leszálló egységet és a Hold felé vezető 
úthoz szükséges, különlegesen nagy méretű hajtó
anyagtartályt viszi fel Föld körüli pályára 5 darab Shut
tle fő hajtóművel és két darab, 5 szegmensű, szilárd töl
tetű gyorsítórakéta segítségével. Ha a pályára állítás si
keres, akkor indítják a szintén új fejlesztésű, de Shuttle- 
alkatrészeket is felhasználó, a személyzetet szállító űr
hajót és hordozórakétát. Ez a rakéta 4 szegmensű, szi
lárd töltetű gyorsítófokozatot és egy Shuttle-főhaj- 
tóművet tartalmaz, és szintén Föld körüli pályára viszi 
fel a személyzetet szállító űrhajót. A CEV-et ott össze-

Felhasznált irodalom

NASA Space Program Overview. http://www.spacedaily.- 
com/news/nasa-plan-march1-2004.pdf 

How can we go back to the Moon? http://www.nasa.- 
gov/missions/solarsystem/cev.html 

Wikipedia. http://hu.wikipedia.org/wiki/Crew_Explo- 
ration_Vehicle

Spaceflight Magazine, 2005. december

Schuminszky Nándor
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Az USA légierejének titkos meteorológiai műholdprogramja I. rész

Avrom Katz fizikus volt, és az 1950-es években a 
RAND Corporationnél dolgozott. A cég akkoriban Los 
Angeles tengerparti negyedében, Santa Monica kül
városában Kalifornia államban működött. Mérnökök, 
tudósok és vezetési szakértők dolgoztak itt korszerű 
technikai megoldásokon és irányvonalakon az Egye
sült Államok Légiereje számára.

A RAND Со. (Research and Development -  Kutatás-fej
lesztés) 1950-es évekbeli tevékenységének túlnyomó ré
sze abból állt, hogy összefogta a fejlesztési stratégiákat a 
légierő harcászati módszereinek, valamint kulcsfontosságú 
fegyvereinek használata és védelme területén. Azonban az 
„agytröszt”, a cég mindössze néhány, a stratégiai felderítés
ben otthonos tudományos szakértőből állt össze; Katz és 
társa, Merton Davies e terület legjelentősebb gondolkodói 
közé tartoztak. Közülük is Katz volt a jobb, emiatt a straté
giai kérdésekben az ő véleménye volt a meghatározó. Azt 
azonban, hogy mit kellene tennie a légierőnek, sokkal rit
kábban fogadták meg, mint Katz szerette volna.

A fizikus 1959 márciusában belső, vázlatos tanulmányt 
készített a meteorológiai mesterséges holdakról. Ez 
többnyire különböző megbeszéléseken rögzített doku
mentumokból állt, nem a nyilvánosság számára íródott, 
gyakran kiegészítve Katz szarkasztikus és ironikus hu
morral fűszerezett -  a katonai bürokráciára vonatkozó -  
megjegyzéseivel. A RAND messze esett a washingtoni 
„törvényhozó folyosóktól”, e helyzetből adódóan pedig 
gyakran kerültek hátrányos helyzetbe. Az említett tanul
mányban Katz felveti, a légierőnek mielőbb el kellene 
kezdenie egy „felhőzetfelderítő mesterséges hold” kifej
lesztését. Azt is javasolja, a fejlesztendő berendezést ne 
nevezzék időjárás-kutató mesterséges holdnak, mert az 
ilyen pontos megjelölés problémákhoz vezethet. „Ha kije
lentjük róla, hogy időjárás-kutató vagy meteorológiai 
mesterséges hold -  írja számos politikai és törvényho
zói gáncsoskodással kell számolni a NASA-nál, a Védel
mi Minisztériumnál és az Egyesült Államok Meteorológiai 
Hivatalánál, a legkülönbözőbb szinteken.”

Katz körvonalazta az érveket, miért lenne szüksége a lé
gierőnek a „felhőzetfelderítő mesterséges holdra”. Nem tud
ta, hogy a bürokratikus huzavona sokkal bonyolultabb a fel
tételezettnél, mert a légierő vezetői 1959 elején a katonai 
meteorológiai mesterséges hold alkalmazásának még a 
gondolatától is távol voltak. Több év telt el, mire ez a hozzá
állás megváltozott. Katz vitái azonban előremutatóak voltak.

Világűrvarázslók

A RAND volt az első és legfontosabb a sok-sok „agytröszt” 
cég közül, melyek a legjelentősebb befolyást gyakorolták 
az Egyesült Államok védelmi politikájára a hidegháború so
rán. 1946-ban alapította a Douglas Aircraft Company a 
honvédség vezetőinek sürgetésére. A RAND Projekt -  az 
elvárások szerint -  javaslatokat dolgozott ki a jövőben meg
valósítandó technológiákról. A RAND mérnökei javasolták 
elsőként a légierőnek, hogy építsen Föld körüli pályán ke
ringő rnesterséges holdat. A meteorológiai és a katonai fel
derítést jelölték meg elsődleges célként. Ám egy ilyen be

rendezés megépítése, nem is beszélve a pályára juttatásá
ban közreműködő hordozórakéta áráról, tetemesre rúgott, 
így a légierő nem támogatott ilyen jellegű kezdeményezé
seket. Az elkövetkező jó néhány évben a RAND szakértői 
különböző, a céljuk megvalósításához szükséges technoló
giai eljárásokat dolgoztak ki, beleértve hajtóműveket, meg
hajtási módszereket, szerkezeti elemeket.

1951 áprilisára a szakértők elkészültek két, minden 
részletre kiterjedő tanulmányuk közül az elsővel; ebben 
pontosan leírják az általuk felvetett műholdakkal végre
hajtott küldetések módját, pontosan részletezve azokat 
az ismereteket, melyeket orbitális pályáról meg lehet sze
rezni. Ez az első munka a „Megvalósíthatósági tanul
mány időjárási felderítésről műholdak segítségével” cí
met viselte, kihangsúlyozva az időjárási mesterséges 
holdak televíziós közvetítésen alapuló, időjárási állapo
tokra vonatkozó, információszolgáltatásának fontossá
gát. Nem kísérelték meg a szerzők magának a műhold
nak a megtervezését, pusztán az általa megszerezhető 
adatok körét kívánták meghatározni, s az „időjárás-felde
rítés” fontosságát kihangsúlyozni.

A beszámoló szerzői, William Kellogg és Stanley Green
field munkájukban leszögezték: „Fegyveres konfliktus ese
tén az ellenséges területek felett végrehajtott időjárás-felde
rítés, a második világháború viszonyaihoz képest rendkívül 
bonyolult, egyenesen kivitelezhetetlen lenne. Ezen informá
ció megszerzéséhez azért egy alternatív megoldást kell ki
dolgozni, elképzelésünk szerint ezt az új megoldást a me
teorológiai műholdak alkalmazása jelentené.”

Azonban Kellogg és Greenfield felismerte, hogy a mű
hold alkalmazása viták forrása lehet az időjárás-kutatók 
közösségében. A meteorológia tudománya nagy területe
ken közvetlenül végzett méréseken alapult (szélsebesség 
és -irány, légnyomás, nedvességtartalom és hőmérséklet). 
A meteorológusok ezeket az adatokat az adott helyek fel
keresése révén szerezték, ahol leolvasták a mérőműsze
reket, esetleg műszerezett léggömböket eresztettek fel e 
célból. A kapott ismereteket aztán átültették a matematika 
nyelvére, így meg tudták „jósolni”, mi fog történni. Műhol
dak alkalmazásával nem tudtak volna közvetlenül mérni, 
hiszen az űreszköz magasan az atmoszféra felett repül és 
képeket készít. „Nyilvánvaló -  írta Kellogg és Greenfield - , 
ha az időjárást nagy magasságban elhelyezett robot 
»szemén« át vizsgáljuk, a meteorológusok által alkalma
zott valamennyi minőségi mérés lehetőségétől már eleve 
megfosztjuk magunkat.” Egy időjárási műhold tevékenysé
ge mindössze a felhők fényképezésére korlátozódik.

Ilyen szellemben nyilatkoztak a meteorológusok is 
1951-ben: a felhőképek túlnyomórészt haszontalanok. A 
felhők megléte vagy hiánya csak egészen minimális in
formációt nyújt magáról az időjárásról. A felhők a legtöbb 
esetben nem utalnak a szélsebességre, még akkor sem, 
ha különböző magasságokban figyelhetők meg. Mivel a 
meteorológusok meggyőződése szerint a felhők nem iga
zán lényeges dolgok -  a tanulmánynak csak elenyésző fi
gyelmet szenteltek.

Mindössze két évvel korábban a hadsereg egyik tisztje, 
D. L. Crowson őrnagy, az Amerikai Meteorológiai Szövet
ség Közlönyében cikket tett közzé a dilemmával kapcsolat
ban. Crowson, a nevadai sivatag fölé nagy magasságra
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felbocsátott V-2-es rakéták repüléseit alapul véve, vitatta, 
hogy az igen magasról készített, kis felbontású felhőképek 
valamennyire is használhatók lennének időjárás-előrejel
zésre. így Crowson eredményei 1949-ben senkit sem tud
tak meggyőzni a nagy magasságokba küldött kamerák ál
tal készített, korlátozott információt tartalmazó fotók hasz
nálhatóságáról, de arról sem, hogy megtérülne a befekte
tett költség a következő lépés, egy mesterséges hold, s az 
őt pályára bocsátó hordozórakéta kifejlesztésére.

Kellogg és Greenfield elhatározta, hogy felveszi a fonalat 
ott, ahol Crowson abbahagyta. Gondolatkísérlet során el
helyeztek egy mesterséges holdat 500 km-es orbitális pá
lyán, felszerelve egy standard televíziós kamerával, majd 
feltették az alapkérdést: „Vajon elegendő látható-e ebből a 
magasságból ahhoz, hogy értelmes és használható időjá
rás- (felhőzet) kiértékelést lehessen végezni, és milyen kö
vetkeztetéseket lehet levonni az ilyen jellegű vizsgálatok
ból?” Egyszerű tesztet állítottak fel, elővettek néhány Craw- 
son által gyűjtött hasonló jellegű adatot, melyekből ő azt 
próbálta meghatározni, milyen lehetett az Egyesült Államok 
délnyugati részének időjárása a megfigyelések idején. Azu
tán összehasonlították az általuk elkészített -  a felhőképe
ken alapuló -  időjárás-előrejelzést a tényleges, akkoriban 
elhangzott hivatalos időjárás-jelentésekkel.

Az eredmények nem adtak egyértelmű igazolást az 
időjárás-kutató mesterséges holdak mellett. Arra a követ
keztetésre jutottak, hogy a felhők vizsgálatával nyert ada
tok korlátozottak, de ez annak is köszönhető, hogy a tu
domány még nem ismeri kellő alapossággal az időjárási 
jelenségek hatását a felhőzetre. A jobb minőségű, kizáró
lag műholdakkal készített felvételek értékesebb adatok
kal szolgálhatnak, azonban ezek feldolgozásának módja 
még rejtély volt a meteorológusok számára.

Akárhogy is, az időjárás-kutató mesterséges holdak 
használata néhány különleges előnyt kínált a meteorológu-

1. ábra: Az Egyesült Államok Légierejének B-52-es bom
bázója üzemanyagot vesz fel a sűrű felhőzet felett. A Stra
tégiai Légiparancsnokság számára szolgáltatott, a felhőzeti 
viszonyokra vonatkozó akkurátus adatok nélkül a légi után
töltés nem volt biztonságosan kivitelezhető. Ez a körülmény 
sürgette elsősorban a katonai meteorológiai mesterséges 
holdak megépítését

2. ábra: A Lockheed 1958-as tervezete katonai mestersé
ges holdra, Agena rakétafokozat felhasználása mellett. A 
kezdeményezést nem fogadták el

sok számára, például olyan területeit is vizsgálhatták a 
Földnek, melyekről csak igen kevés adat állt rendelkezé
sükre. „Habár hajósok beszámolói és időjárás-kutató repü
lőgépek segítettek valamelyest kitölteni ezt az űrt -  írták 
már régóta szükség lenne kiterjedt időjárás-megfigyelések
re az óceánok és a megközelíthetetlen területek felett” . 
Ilyen műhold alkalmazása egyben azt is jelentené, hogy 
„rendkívül nagy területek vizuális megfigyelésére adnának 
lehetőséget viszonylag rövid idő alatt.” Továbbá: „A történe
lem során először nyílna lehetőség a meteorológia történe
tében a különböző vizsgálati módszerekkel nyert adatok 
párhuzamos feldolgozására.” Más szavakkal, egy időjárás
kutató mesterséges hold nemcsak időjárás-előrejelzéseket 
adhatna, hanem segítséget nyújthatna az időjárási model
lek helyességének ellenőrzésében is. Kutatóeszközként 
szolgálna, nem csak egyszerű mérőberendezésként.

A nagyobb problémát az jelentette, hogy a légierőt igazá
ból semmiféle mesterséges hold nem érdekelte. Habár a 
műhold alkalmazásának hasznossága kétséges volt, a ma
gas költségek korántsem. A RAND társaságot felkérték, 
folytassa munkáját, ezen belül elsődlegesen a felderítésre 
koncentráljanak. A légierő azonban semmiféle programot 
nem indított, mely a technikai megvalósítást szolgálta volna.

1954-re a RAND elkészített egy jóval átfogóbb, „Visz- 
szajelzés” néven ismert tanulmányt, mely részletekbe 
menően tárgyalta egy felderítő mesterséges hold terveit 
és az eszköz hasznosíthatóságát. A „Visszajelzés” című 
tanulmány vezetett végül is oda, hogy a légierő 1955-ben 
nekilátott felderítő mesterséges hold programja megkez
déséhez. Abban az évben a munkálatokra Weapons Sys
tem 117L (Fegyverrendszerek) vagy WS-117L címkével 
hivatkoztak. A program megvalósítása hosszú évekig hú
zódott, emellett jelentősen alulfinanszírozták.

1956 elején a légierő kijelölte a műholdja megépítését 
kivitelező céget, választásuk a Lockheedre esett a Martin 
Со. és a Radio Corporation of America (RCA) helyett. A 
szerződési javaslataikban részletesen megemlítik, mind 
a Martin, mind az RCA, hogy a meteorológiai felderítés 
csak az egyik alkalmazási lehetősége a vizuális felderítő 
rendszernek, azonban ők -  tervezetükben -  elsősorban 
a felderítő küldetésekre fókuszáltak. A Lockheed szerző
déstervezetében felderítő mesterséges hold szerepelt. A 
megvalósítási költségeket nem adták meg.

Megmerevedett front

Az 1946-os indulást követően tíz év telt el, s ezalatt a 
RAND mérnökei a légierő megbízásából tanulmányozták 
az űrrepülés és a hírszerzés problematikáját. A RAND ke
retében végzett kutatások azonban nem korlátozódtak ki
zárólag a műholdakra. Az „agytröszt” számos egyéb témát 
is érintett, például az 1956 decemberében kiadott munká
juk kísérletet tesz a különböző időjárási tényezők felderí
tésre vonatkozó hatásainak megbecslésére -  általános
ságban. A jelentés sürgős elkészítését a Generix program 
keretében használt első felderítő robotok és magaslégköri 
ballonok indokolták. A Generix program több száz, Európa 
fölött felbocsátott, kamerákkal felszerelt léggömböt foglalt 
magában. A magaslégköri uralkodó szélirányt tekintetbe 
véve a léggömbök berepültek a Szovjetunió fölé, eljutottak 
egészen a Csendes-óceánig, ahol utasították őket a kame
ra ledobására, hogy begyűjthetők legyenek. A legtöbb lég
gömbnek egyáltalán nem sikerült megfelelnie ennek az el
várásnak, de annak a néhánynak, amelyiknek végül is 
mindez sikerült, felvételeit nagyban rontotta a felhőzet je
lenléte. A gond az volt, hogy a robotberendezések nem 
tudták elmondani, hogy a célpontot felhőzet takarja. A
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Voodoo -  varázslat az égen

Az F-101 В vadászgép 1:72-es Re well modellje
Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 20. oldalon. Szerk. Fotó és modell: Tóth Gábor
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A brit V-Bombázó Erő

1.

2.

1. ábra: A Vidor B. 1 bombázógép korai példánya
2-3. ábra A Vulcan В.2 bombázógép egy repülőbemutatón nem sokkal
a kivonása előtt
4. ábra: A Valiant В. 1 póttartályos példánya korai színekben
5. ábra: A Vidor B. 1 prototípusa még a korai fehér festéssel
6. ábra: A Vulcan В.2 egyik utolsó példánya terepszínű festéssel

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd az 24. oldalon. Szerk.
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Szerencsés kimenetelű aknatámadás Afganisztánban

1. ábra: Az egyik szlovén Humvee személyzetének kimentése
2. ábra: Allard őrmester és csapata az ellenőrzött sávban a 
Humvee egy darabjával
3. ábra: Közeli kép a megsemmisült Humvee-ről
4. ábra: Roures altiszt, Bentley és Allard őrmesterek pihenőt 
tartanak a Humvee-nél
5. ábra: A műszakiak előkészítik a szlovén Humvee-t 
a vontatásra
6. ábra: Kilátás a hegyoldalról a biztonságos sávval
7. ábra: A Buffalo vontatja a Humvee roncsát

Fotó: Hajdú Ferenc
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Nemzetközi légi show és haditechnikai bemutató Kecskeméten

7.
1. ábra: Az USZM-2 hídépítő készlet KRAZ-236 típusú 
gépjárművön, a 37/4. Török Ignác Műszaki Építő Zászlóalj 
(Hódmezővásárhely) állományából
2. ábra: Еду P-18M radar Medináról
3. ábra: Az 5/62. Könnyűlövész Zászlóalj 
(Hódmezővásárhely) állományában lévő Mercedes-Benz 
G-270CDI típusú terepjáró gépkocsi
4. ábra: A 88. Könnyű Felderítő Zászlóalj (Szolnok) 
állományában lévő 9K111-2 Fagot rakéta GAZ terepjárón
5. ábra: A 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár (Szentes) 
állományában lévő PTSZ-M közepes lánctalpas úszó 
gépkocsi
6. ábra: A 37/4. Török Ignác Műszaki Építőzászlóalj 
(Hódmezővásárhely) állományában lévő Komatsu SK-714 
típusú univerzális földmunkagép a tartozékaival
7. ábra: Szalaghídkészlet KRAZ-236 típusú gépkocsin a 37.
II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár (Szentes) állományából

Fotó: Kenyeres Dénes
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8. ábra: SzT-68UM típusú 3 dimenziós radar az 54. Radarezred, 
Réskitöltő és Kiképző Radamaszád (Medina) állományából
9. ábra: A 2P25M-2 típusú önjáró indítóállvány 3 db Kub 
rakétával a 12. Légvédelmi Rakétadandár (Győr) állományából
10. ábra: Komatsu WB-97 S-2 típusú univerzális földmunkagép 
a tartozékaival a 37/4. Török Ignác Műszaki Építőzászlóalj 
(Hódmezővásárhely) állományából
11. ábra: Az 1 Sz-91M2 típusú önjáró felderítő és 
rávezetőállomás a 12. Légvédelmi Rakétadandár (Győr) 
állományából

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd az 56. oldalon. Szerk.

Fotó: Kenyeres Dénes
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Brit Sea Harrier FA.2 látogatása Kecskeméten 2005. márciusban

1. ábra: 2005. 03. 04-10. között kiképzési gyakorlaton voltak 
brit Sea Harrierek Kecskeméten
2. ábra: A Yeowiltoni 899. Squadron parancsnokának 
repülőgépe
3. ábra: A pilótakabin egy része
4. ábra: A gép hátrészén dolgozik a szerelő
5. ábra: A 899. Sq. jelvénye, amely 25 évvel ezelőtt 1980- 
ban alakult meg

Fotók: Baranyai László
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Nemzetközi légi bemutató Kecskeméten

4.

1. ábra: A 10419 oldalszámú Mi-8 típusú szállítóhelikopter 
a szolnoki alakulattól
2. ábra: A 2-FY jelű francia Mirage-2000C típusú vadászgépet 
is csak a betonon láthatták
3. ábra: A ZE-338 oldalszámú F-3 típusú brit Tornado 
a statikus bemutatón
4. ábra: A 6196 oldalszámú román MiG-21 az álló bemutatón
5. ábra: A 17126-os oldalszámú szerb MiG-21 a megérkezés után
6. ábra: A török 12-13187 oldalszámú C-130 Flercules 
szállítógép, amely a tartalék eszközöket és a kiszolgáló 
személyzetet szállította
7. ábra: A szolnoki 86. helikopterezred 336-os oldalszámú 
MÍ-24P típusú harci helikoptere

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd az 56. oldalon. Szerk.

Fotó: Kenyeres Dénes
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Nemzetközi légi bemutató Zeltwegben 2005. június 24-én

1. ábra: A Cessna 0-1 (E/F) Bird Dog osztrák színekben
2. ábra: A néhai Tito elnök Douglas DC-6B különgépe a Red 
Bull színeiben repül
3. ábra: A Lockheed Super Constellation egy restaurált 
példánya
4. ábra: A Red Bull De Havilland DH-110 Sea Vixen 
vadászgépe
5. ábra: A Messerschmitt Me 109G-10-ként helyreállított 
példánya
6. ábra: A svájci De Havilland DH-115 Vampire vadászgép
7. ábra: A Saab Safir 91D osztrák színekben

Fotó: Baranyai László
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RAND-tanulmány éppen erre mutatott rá, s kihangsúlyoz
ták, a teljes spektrumot használni kellene a látható tarto
mányok mellett az infravöröstől a radarhullámokig; teljesen 
lényegtelen miféle, platform hordozza a műszereket.

Miként a tanulmány szerzői megjegyezték, az időjárás ko
moly problémákat okoz a felderítésnek. A Föld egyes része
it sokkal gyakrabban takarták felhők, mint más részeket, a 
felderítést végző érzékelők, mint az infravörös vagy radarde
tektorok különbözőképpen működnek más és más időjárási 
feltételek között. A szerző elsődleges következtetése az volt, 
hogy a felderítési szakembereknek további részletes tanul
mányokat kell folytatniuk, s a megfelelő tudásszint elérése
kor jobb problémamegoldó képességet kell kifejleszteniük, 
valamint fel kell állítaniuk egy kritériumrendszert, miként hat
nak a különböző időjárási jelenségek a felderítési tevékeny
ségre. Az akkoriban alkalmazott katonai időjárási kategóriák 
teljesen elégtelenek voltak. Például egy katonatiszt a felde
rítési adatok révén egy felhővel borított tájat „kritikus időjárá
súnak” kategorizálhatott, miközben az erős szelet az adott 
területen „elhanyagolhatónak” minősíthette. Azonban egy 
időjárási szakember, aki egy esetleges bombázás optimális 
körülményeit volt hivatott eldönteni, szinte teljesen figyelmen 
kívül hagyta volna a felhőzet jelenlétét, annál fontosabbnak 
ítélte volna viszont az erős szelet.

A vesztesek, mind a Martin, mind az RCA a felderítő mű
holdról szóló szerződésajánlatukban hangsúlyozottan hív
ták fel a figyelmet a Szovjetunió esetleges felhővel való fe
dettségére, mint elsőszámú problémára a felderítési tevé
kenység végzése folyamán. Mindkét ajánlatot tévő fél tele
víziós kamerákkal végzett volna felderítést, mindketten a 
felhőzet problematikáját is hasonlóképpen kívánták megol
dani -  annyi mesterséges holdat fellőni és annyi felvételt 
csinálni, hogy végezetül valamennyi fontosnak ítélt cél rá
kerüljön valamelyik felvételre egy meghatározott időn be
lül. Ám a nyers erő ilyetén alkalmazása az elkészített fotók 
hatalmas száma miatt valamiféle automatikus kiválogatási 
rendszer megteremtését igényelte, mely kizárta volna a 
felhőzettel sűrűn fedett képeket. Hasonlóan súlyos problé
maként jelentkezett, hogy bizonyos területekről csak igen 
nagy késleltetéssel jutottak volna képekhez.

A WS-117L műholdprogram vezetői felismerték, hogy 
egy időjárás-kutató mesterséges hold egyaránt hasznos 
lehet a légierő világszerte végrehajtott hadműveleteinek és 
saját felderítési céljaik támogatására is. Azonban a 
WS-117L program súlyos finanszírozási gondokkal küz
dött 1956-ban és 1957-ben. A légierő nem biztosította sem

STATUS MOSAIC AT WTATHEA CíHTFfl

A f f im b  ЬТМОА*«, ftí'.OBO
* « .« je  ГУМ
*  O.ŰUO coy #«* о. ooo veiomv
*  CtÚUC AI в too
*  YEBAASTRlAl «ADlATtöW М Ч - ' IO Ш
*  T tf lR tS rS iA l. HSAT НА A 4 : ,

3. ábra: A Lockheed 1959 elején benyújtott katonai időjá
rás-kutató mesterséges holdjának tervezete már különböző 
információk gyűjtésére is képes lett volna. Ezt a tervezetet 
sem fogadták el. (Érzékelők: fotókamera vagy TV, 
radiométer, radar. Egyidejű információgyűjtés a felhőtípu
sokról, a felhőlefedettségről, a felhőzet sebességéről és 
fényvisszaverő képességéről, a felszín sugárzási összeté
teléről és hőegyensúlyáról)

a programhivatalnak, sem a Lockheednek a műhold meg
építéséhez szükséges összeget, csak egy töredékét. A fel
derítő mesterséges hold kifejlesztéséhez szükséges mini
mális pénzek hiányában természetesen nem tudták meg
oldani az időjárás-kutató szatellit megépítését sem.

A dolgok folyását lényegesen az 1957 októberében vég
rehajtott Szputnyik-1 fellövése változtatta meg. A WS-117L 
a légierő vezetésétől hirtelen hatalmas pénzösszeget ka
pott. Ezután nem sokkal a WS-117L tervezetet három rész
re osztották fel, Sentry, Midas és Discoverer programra. A 
Sentry a kémholdprogram, a Midas a rakétaindítás-riasztó, 
a Discoverer lényegében fedőnév volt -  ténylegesen megté
vesztésül szolgált - ,  a Corona felderítő műhold programját 
rejtették el így. A Sentry tervezet is rohamosan bővülni kez
dett. Kezdetben mindössze két műholdalapegységet tartal
mazott, a Pioneert és a modern felderítő kamerát. 1958 vé
gére azonban nevét megváltoztatták, Samos néven vált is
mertté, s ekkor már 5 különböző fotófelderítő berendezésből 
és két elektronikus hírszerző eszközből állt a repertoár.

A Samos program kiteljesedése ellenére sem kezdtek 
hozzá időjárás-kutató mesterséges hold megépítéséhez. 
A fejlesztés alatt álló kamerák egyike sem volt alkalmas 
felhőzet fotózására, mivel elsődlegesen csak szűk terüle
tek leképezésére voltak kimunkálva, ezekből pedig nem 
volt megállapítható a jelentős méretű területek időjárási 
helyzetképe.

Felhőzetfelderítés

Ebből az időszakból igencsak kevés dokumentum áll ren
delkezésünkre, a kulcsemberek pedig már nem élnek. Az 
eseményeket ezért mindössze néhány forrás segítségé
vel tudjuk rekonstruálni. Szerencsére ezek egyike, Avrom 
Katz munkája fontos és izgalmas információkat tartal
maz.

1959 márciusának végén Katz vázlatos javaslatokat fo
galmazott meg a légierő számára, a saját „időjárás-kuta
tó mesterséges hold” megépítésének szükségességével 
kapcsolatban. Összefoglalójában rámutatott, hogy „kü
lönleges besorolási igények” állnak elő, közeliek a „titkos” 
és „érzékeny” területeken végzett műveletekhez, és pon
tos, aktuális adatok igénybevétele szükséges, ezeket pe
dig a légierő ellenőrzési és műveleti rendszerei szolgál
tatnák.

Katz figyelmét felkeltette a katonai műveletek számára 
szükséges időjárási szolgáltatás biztosítása. 
....nagyjából és egészéből, például a Pentagon ellené
ben -  írta Katz - ,  ezek a munkálatok messze kint történ
nek, ahol nincs semmi más, csak időjárás, mely néha se
gíti tevékenykedésünket, néha gátolja azt.”

A légierőnek szüksége volt a mindenkori aktuális időjá
rási adatokra számos küldetése végrehajtásának támo
gatásához. Egyik magas prioritást élvező tevékenységük 
a Stratégiai Légiparancsnokság bombázóinak levegőben 
történő tankolása volt. A légi utántöltés előfeltétele, hogy 
a pilóták lássák a tankergépet, ami persze sűrű felhőzet
nél lehetetlen. Mesterséges hold alkalmazása biztosítot
ta volna a tervezőknek, hogy megtalálják a megfelelő 
helyszínt a gépek találkozásához. A helyzetet tovább bo
nyolította, hogy a légierő két tankergéprajjal rendelkezett, 
ezek pedig különböző magasságokon és más-más időjá
rási feltételek között tudtak dolgozni. Mindezeken túl, a 
mesterséges holdnak biztosítania kellett egy esetleges 
nukleáris bombázás megtervezhetőségét; és mivel akko
riban jó néhány bombázó szállított atomfegyvereket, a pi
lótáknak ismerniük kellett a láthatósági viszonyokat a cél
terület közelében.
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További fontos szerepe az ilyen műholdnak a légi felde
rítések tervezésének segítése volt. Számos légi felderí
tést végző műszer „időjárásfüggő volt” , az ilyen küldeté
sek mindamellett drágák és veszélyesek voltak. „Felesle
ges és sajnálatra méltó erőfeszítés pusztán felhőket 
fényképezni egyes bevetéseken”, magyarázta Katz.

További feladatot jelentett a felderítő mesterséges hol
dak programozása. A Samos kiértékelő műhold tervezett 
működésének megkezdéséig még két év volt hátra, az el
képzelések szerint 6 MHz feletti tartományban küldte vol
na rádiójeleit a Földre, ami nem volt sok. Katz megje
gyezte, a lesugárzott képek minőségéhez képest a ka
mera elméletileg 36-40-szer jobb minőségű felvételek el
készítésére képes. „Úgy tekinthetünk a felhőzetfelderítő 
műholdra, mint egy közeli partnerünkre, aki egy video
konferencia vonalának másik végén ül, képét azonban 
csak a nagy fókusztávolságú kamera segítségével láthat
juk” -  írta Katz.

Az időjárás-kutató mesterséges holdakkal szemben 
felállított legutolsó követelmény a fotófelderítést végző 
kémholdak tevékenységének segítése volt. Ezeknek a 
berendezéseknek, hasonlóan a Samoshoz, nemcsak az 
adott terület felhőmentességének ismeretére volt szüksé
gük, hanem a műholdak leexponált képeit tartalmazó 
visszatérő kapszulák gond nélküli begyűjtéséhez is szük
ség volt a pontos időjárási ismeretekre.

Katz ezek után egy viszonylag egyszerű módosítással 
állt elő a már létező Samos felderítő mesterséges holdak
kal kapcsolatban, miszerint azok felhőzetfelderítést is vé
gezzenek. Ezek a módosítások érintették a kamera cse
réjét, amely már négyzet alakú képeket készíthetett, na
gyobb területekről. Számos további módosításra mutat
kozott igény, ám Katz úgy gondolta, a rendszer így is 
hasznos adatokat képes szolgáltatni minimális fejlesztési 
idő és költségek árán.

Katz javaslatait nemsokára követte a második RAND- 
tanulmány megjelenése 1959 áprilisában, egyik kollégá
ja munkájaként, aki vitatta a televíziós rendszer haszná
latának előnyeit a filmkiolvasó rendszerrel szemben. Ek
korra azonban a tv-kamerával felszerelt időjárás-kutató 
mesterséges hold kifejlesztése már folyamatban volt, a 
légierőnek pedig nem volt beleszólása a döntésekbe.

Az Amerikai Rádió Társaság

Tevékenysége megkezdésének elején, az 1940-es évek
ben a RAND több szerződést kötött az Amerikai Rádió 
Társasággal (RCA) -  amely akkor messze a legtöbb te
levíziót gyártotta - ,  hogy vizsgálják ki, a televíziós kame
rák miként képesek dolgozni az űrben.

1955 végén, a „Visszajelzés” című jelentést követően a lé
gierő versenyt hirdetett a televíziós alapú felderítő mestersé
ges hold megépítőjének szerződés általi kiválasztására. Há
rom vállalat küldte el javaslatait: a Lockheed Aircraft, a Radio 
Corporation of America és a Glenn L. Martin Company. A lé
gierő vezetői szerint a Martin javaslatai elég gyengére sike
rültek, ezért a másik két tanulmányt kezdték alaposabban ta
nulmányozni, s megállapították, egyaránt figyelmet keltőek. 
A két javaslat közül az RCA javaslata tűnt technikailag jobb
nak. Az egyik készítő szerint azonban az RCA hozzáállása 
saját javaslatához nem volt megfelelő -  a személy, aki képvi
selte, teljesen felkészületlen volt a témából, és az RCA veze
tőségi tagjai közül senki sem volt, aki személyes jelenlétével 
kiállt volna az aránylag kis jelentőségű szerződés mellett.

Ezzel ellentétben a Lockheed pályázata mindenkit le
nyűgözött. A társaság a legjobb szakértőit küldte el, akik 
személyes jelenlétükkel és tekintélyükkel álltak ki az álta-

4. ábra: A Corona felderítő hold a kilövőpadon 1961 nya
rán. A felderítő mesterséges holdak működtetéséhez alap
vetően fontos volt a felhőlefedettség ismerete. A nemzeti 
felderítési hivatal ezért saját meteorológiai műholdat fej
lesztett ki

luk tervezett műhold munkára foghatósága mellett. To
vábbi javaslatként felvetették, hogy filmet használjanak a 
mesterséges hold fedélzetén a televíziós kamera helyett. 
A filmet elő lehet hívni az űreszköz fedélzetén, az elké
szült képek beszkennelhetők, majd lesugározhatók a 
Földre. A Lockheed megkapta a teljes szerződést.

Az RCA képviselői a vereséget követően nem adták fel. 
Úgy gondolták, igen jó elképzeléseik vannak a műhold
építéssel kapcsolatban, s ha a légierő nem hajlandó tö
rekvéseiket támogatni, majd keresnek mást. Amrom Katz 
akkori viccelődése szerint tevékenységük „odavezetett, 
hogy megtömtek egy táskát elképzeléseikkel, s alig vár
ták, hogy valahol kiaknázhassák.” Az RCA beterjesztett 
egy javaslatot az Időjárási Hivatalhoz, a Kereskedelmi 
Osztályra, mesterséges holdjuk egy kissé módosított vál
tozatával, azzal érvelve, hogy ugyanaz a mesterséges 
hold, melyet az RCA felderítési feladatokra tervezett, al
kalmas felhőzetfényképezésre is. Az Időjárási Hivatalt 
azonban nem érdekelte a tervezet.

1957-ben az RCA fogta a felderítő műhold koncepció
ját, és elvitte a hadsereg redstone-i fegyvertárába, 
Huntsville-be (Alabama állam); itt fejlesztették a nagy ha
tótávolságú rakétákat. A rakétacsapat vezetőjének,
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Wernher von Braunnak megtetszett a mesterséges hold 
gondolata, s szerződést adott az RCA-nak a további 
részletek kidolgozására. Azt szerette volna elérni, ha az 
RCA elkészít egy, a Jupiter hordozórakétára illeszthető, 
kis méretű felderítőhold-koncepciót. Hamarosan von Bra
un átadott a társaságnak egy második szerződést is, ez 
egy szatellit szerkezetének, energiaellátásának, stabili
záló rendszerének, irányítási mechanizmusának, orbitális 
működésének és elektronikai megoldásainak kidolgozá
sára vonatkozott, beleértve a szükséges földi kiszolgáló 
berendezéseket is.

5. ábra: A Tiros-2 műhold a Thor-Delta hordozórakétájá 
nak csúcsán. A műhold spinstabilizált volt

O P E R A T IO N A L
S E Q U E N C IN G

6. ábra: A Tiros-1 mesterséges hold röntgenrajza

Maurice Staton, aki akkoriban az RCA kereskedelmi me
nedzsere volt, visszaemlékezéseiben elmeséli, milyen 
gyorsan vált a program részesévé: „Az RCA egyik kutató- 
csoportja David Sarnoff laboratóriumában már dolgozott 
von Braun felderítő holdján -  írta 40 évvel később - ,  ami
kor az Astro megalakult. Hetünket a Camden Ipari Művek
től elküldték a princetoni laboratóriumokba, hogy kezdjünk 
el dolgozni az Astro Elektronikai Osztálynál. Kicsiny helyi
séget kaptunk a laboratóriumi negyedben, a biztonsági zó
nában, éppen keletre David Sarnoff laboratóriumától 
Hightstownban, közel Princetonhoz (New Jersey állam).”

Azonban 1957. végén vagy 1958 elején von Braunékat 
utasította a Védelmi Minisztérium, hogy ne fejlesszenek 
felderítő mesterséges holdat, mert az már a légierő dol
ga. Staton, számos kollégájával együtt, találkozott von 
Braunnal Philadelphiában. „Emlékszem, ültünk von Bra
unnal egy megbeszélésen a jó öreg Franklin Hotelben 
Phillyben, amikor a szó a felderítő műholdak problémájá
ra terelődött -  írta Staton - ,  és von Braun azt mondta, 
»rendben, figyeljük a felhőket!«” Az RCA mérnökei nem 
sokkal ezután kutatásaik irányát áthelyezték a felderítés
ről az időjárás-megfigyelésre.

Az általuk megtervezett műhold a Janus nevet kapta. 
Hosszúkás alakú volt, 13 cm-es átmérővel, mindössze 9 
kilogrammot nyomott. Sem az alak, sem a tömeg nem 
volt elegendő ahhoz, hogy valamennyi, az időjárás-meg
figyeléshez szükséges berendezést beleépítsék, azon
ban bármely nagyobb vagy ettől eltérő alakú szerkezet 
már nem fért volna bele a Jupiter hordozórakétába.

Hamarosan nyilvánvalóvá vált Staton és a többiek szá
mára, hogy hiába tervezték meg műholdjukat ilyen szigorú 
feltételek mellett, számos egyéb problémával is szembesül
niük kell. Habár a műholdjukat spinstabilizáltnak tervezték, 
az -  viszonylagosan kis átmérője miatt -  billegni fog a pá
lyán. Az 1958. január 31-én felbocsátott Explorer-1 ponto
san ilyen kiépítésben repült és billegett. Másik problémaként 
jelentkezett, hogy a kilövés során a szatellitet felpörgették 
500 fordulat/percre, amit aztán vissza kellett venni 7-12 for- 
dulat/percre, a kamera optimális működésének biztosításá
ra. Ennek megvalósítása nem ígérkezett könnyű feladatnak.

Staton és munkatársai megpróbáltak a Janus számára 
más konfiguráció után nézni. Egyik lehetőség a gömb alak 
volt. Az RCA mérnökei ezzel szemben a korong alakot tar
tották a legjobb megoldásnak, mivel ha az új Juno II hor
dozórakéta üzembe áll, sokkal könnyebb a tervezőknek 
növelni a műhold tömegét és méretét, ami egyúttal a ter
vezést is megkönnyíti. A nagyobb átmérő mellett nem 
szükséges a műholdat annyira felpörgetni, hogy a megfe
lelő pályát elérje, így forgásának lelassítása is könnyebb 
feladat lesz, ha már egyszer elérte a számára kijelölt he
lyet. Staton visszaemlékezett, hogy jojókészletet használ
tak a test forgásának lelassításához. A jojó részeit két dró
tokra erősített fémnehezék alkotta. Amikor egy korcsolyá
zó kitárja a karjait, forgása lelassul. A fémnehezékek pon
tosan ugyanígy funkcionáltak a műholdon. Amikor telje
sen kiengedték őket, a műhold forgása lelassult, a súlyo
kat leválasztották, így azok magukkal vitték energiájukat. 
A mérnökök laboratóriumi körülmények között tesztelték 
elképzeléseiket. „A nehezék ledobásának laboratóriumi 
modellezése a tengely körüli forgás lassítására meglehe
tősen durva volt -  emlékezik Staton vissza. -  Munkaasz
talokat állítottunk fel az oldalai mellé, így körbekerítve, 
hogy a lerepülő nehezékek ne okozzanak kárt.” A mester
séges hold más részeit is itt tesztelték. „A program részét 
képező kamera érzékelőberendezései idejétmúltak vol
tak, a félcolos kamera túl robusztus volt, a hővédelme és 
az energiaellátása szintén gondot okozott.” Mindezeket a 
nehézségeket azonban sikerült megoldani.
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1958 áprilisában a Modern Kutatási Programok Hivata
la (ARPA), a Védelmi Minisztérium egyik részlege utasí
totta a hadsereg Rakétatüzérségi Parancsnokságát, 
kezdje meg kísérleti időjárás-kutató mesterséges holdjá
nak fejlesztését. A következő hónapban ad hoc időjárási 
bizottságot alakítottak az ARPA-nál a műholddal szem
ben támasztott elvárások megtervezésére. A bizottság 
végül átkeresztelte a mesterséges holdat, amely ekkor 
kapta a Tiros nevet (Television & Infrared Observation 
Satellite -  televíziós és infravörös kutató műhold).

A Tiros elkészítése az ARPA felelőssége alá tartozott, 
a hadsereg irányítása alatt, még azután is, hogy 1958- 
ban a NASA megalakult. 1959 áprilisában a Tiros átkerült 
a NASA-hoz, habár a Védelmi Minisztérium fenntartotta 
beleszólási jogát a tervekbe. Az RCA tovább folytatta fej
lesztési munkálatait von Braun -  aki ekkor a NASA-nál 
dolgozott -  és Homer Newell -  a NASA űrrepülésekért fe
lelős igazgatója -  felügyelete alatt. Az első fellövést 1960 
elejére tervezték, Thor hordozórakéta használatával. A 
Fehér Ház azonban úgy rendelkezett, hogy a meteoroló
giai műholdprogramot ki kell vonni a hadsereg felügyele
te alól (el az ARPA-tól), és át kell adni a NASA-nak, mert 
úgy gondolták, az időjárás-kutatás elsődlegesen civil 
munka; s mivel a civil időjárási hivatal érdeklődést tanú
sított a meteorológiai mesterséges holdak használatai
nak előnyei iránt, a döntés meghozatalában ez a körül
mény elsődleges tényezőként számított. Abban az idő
ben egyetlen katonai cég sem jelezte egyértelmű támo
gatási szándékát ilyen programok szponzorálására.

A Tiros-program civilek általi irányításának más előnye 
is volt. 1959 szeptemberében a NASA igazgatója, T. 
Keith Glennan kezdeményezéssel fordult a Fehér Ház
hoz, miszerint a meteorológia egyike azon területeknek,

melyen a Egyesült Államok és a Szovjetunió közösen te
vékenykedhet. Glennan ennél sokkal határozottabban is 
kifejtette elképzelését Eisenhower elnöknek 1960 áprili
sában, a Tiros-1 sikeres felbocsátását követően. Elkép
zelése szerint az Egyesült Államoknak és a Szovjetunió
nak egyaránt fel kellene bocsátani egy-egy időjárás-kuta
tó mesterséges holdat, majd meg kellene osztaniuk az ál
taluk nyert adatokat. Eisenhower meggyőződése szerint 
a szovjetek egy esetleges amerikai kudarcot felhasznál
tak volna az Egyesült Államok lejáratására, ennek ellené
re hajlandónak mutatkozott megtenni a megfelelő lépése
ket. Minden a Hruscsov pártfőtitkárral hamarosan sorra 
kerülő találkozó kimenetelétől függött: ha Hruscsov ke
mény hangot üt meg, mint azt nem sokkal korábban Ba
kuban tartott beszéde során tette, akkor Eisenhover nem 
fogja kezdeményezni a dolgot. Ha azonban a szovjet ve
zér engedékenynek tűnik, fel fogja ajánlani a közös prog
ram megvalósításának lehetőségét.

Ám Eisenhover soha sem kapta meg erre a lehetősé
get. Három nappal később Garry Powers gépét lelőtték a 
Szovjetunió fölött. Hruscsov magánkívül volt, lemondta a 
tervezett találkozót, a szuperhatalmak viszonya ellensé
gessé vált. A közösen végrehajtott meteorológiai műhold- 
program lehetősége a beláthatatlanul távoli jövőbe ve
szett.

Felhasznált irodalom

Dwayne A. Day: The Clouds above the Earth Below. 
Spaceflight, 2005. augusztus.

Aranyi László

Herczeg Ferenc: A GÓTIKUS HÁZ

Önéletrajz és egyben korrajz, amely az 1890-től 1914-ig terjedő időszak tár
sadalmi, politikai és kulturális életét mutatja be. Az érdekes sorsú (eredeti
leg német anyanyelvű, de magát magyarnak valló) Herczeg Ferenc a szá
zadforduló ünnepelt, jómódban élő regény- és színdarabírója, ezenkívül or
szággyűlési képviselő, az MTA tagja, valamint újságíró volt. Barátai közé tar
tozott Tisza István miniszterelnök és később Horthy Miklós kormányzó.

A könyvet olvasva mai szemmel nézve meglepő, hogy a saját viszálya
ival, szórakozásaival elfoglalt akkori magyar elit mennyire nem érzékelte a 
történelmi Magyarország felett gyülekező viharfelhőket. Igaz, utólag min
dig minden egyszerűbbnek és átláthatóbbnak tűnik. A mű utolsó oldalain 
komor összefoglalást olvashatunk erről.

Különösen ajánljuk azoknak, akik szeretik az Adriát és a vitorlás hajó
kat, mert ezzel a szerző is így volt. Sok időt töltött Hajnal nevű jachtján.

„Mikor megpillantottuk a yawlt, erős sirokkó fújt, a Hajnal teljes vitor
lázatta! jött, árboca 30 fokos szög alatt hajolt a víztükör fölé, egy kilőtt tor
pedó sebességével száguldott. így csak angolok vitorláznak, ők is csak 
angol gyártmányú hajón, amelynek anyagában feltétlenül megbízhatnak. 
Mert egy elpattanó kötél katasztrófát okozhat.”

Kráter Műhely Egyesület, Pomáz 2005.
312 oldal. Bolti ára 1900 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).
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Hazai tükör

Szovjet rádióberendezések a Magyar Néphadseregben II. rész

A katonai rádióhíradás helyzete 
a háború után hazánkban

Azon katonai alakulatok híradó csapatai, melyek a debrece
ni kormány 1944-45-ben kiadott intézkedései alapján ala
kultak -  így a 6. és az 1. gyaloghadosztály híradó-zászlóal
jai -  a második világháborúban alkalmazott híradó eszközö
ket használták. Ausztriában a vezetést szinte teljes egészé
ben a vezetékes híradásra alapozták. A híradó-zászlóaljak 
megszűnésekor R-1 és R-7-a típusú rádiókészülékeket ad
tak le, de szerepelt az anyagok között ismeretlen típusú né
met rádió is. 1948-ban a pécsi önálló híradó-zászlóaljnak 
mindössze 25 db rádiója volt: R-3, R-6, R-7-a és R-14. 
Ezeket a készülékeket alkalmazták a megalakuló honvéd
ség vezetésében az ötvenes évek elejéig, amikor megjelen
tek az új magyar gyártmányú rádiótípusok.

Az MN híradó-alakulatainál a szovjet rádiótechnika be
vezetéséig az alábbi rádiós eszközöket alkalmazták:

-  R-10 hordozható, frekvenciamodulált, távbeszélő, 
modulációs módú, ultrarövid-hullámú, kis teljesítményű 
adó-vevő;

-  R-20 hordozható, amplitúdómodulált, távbeszélőés 
távíró modulációs módú, átmeneti hullámú adó-vevő;

-  R-30 gépkocsiba épített, rövid- és átmeneti hullámú 
távbeszélő, távíró és hangzótávíró modulációs módú, kü
lön adó és vevő készülékből álló állomás;

-  R-40 gépkocsiba épített, rövid- és átmeneti hullámú, 
távbeszélő, távíró, hangzótávíró, géptávíró, modulációs 
módú, amplitúdómodulált, közepes teljesítményű adó;

-  R-50 gépkocsiba épített, RH- és átmeneti hullámú, 
távbeszélő, távíró, hangzótávíró, géptávíró, modulációs 
módú, nagy teljesítményű, amplitúdómodulált adó;

-  NÉV nehéz egységes vevőkészülék, széles sávban 
működő, távbeszélő és távírójelek vételére alkalmas, I. 
osztályú vevő;

-  R-51 az R-50 rádióadó hosszú és középhullámú vál
tozata. A rádióállomás A és В változatban készült. Mind
kettő a 180...940 kHz-es sávban üzemelt. Eltérés a kör
zetenkénti frekvenciafelosztásban volt.

A rádióberendezések elektroncsöves felépítésűek vol
tak. A hordozható rádiók fűtő- és anódteleppel, a szállít
ható típusok hálózatról és akkumulátorról működtek. A 
szükséges feszültséget az országos hálózat hiánya ese
tén a rendszeresített aggregátorral állították elő.

A gépkocsiba épített rádióállomásokat Csepel-130, il
letve Csepel-350 típusokba szerelték. A gépkocsik zárt 
felépítményűek voltak. Téli fűtésüket fa-, illetve széntüze
lésű kályhákkal biztosították, melyekben kívülről tüzeltek.

A magasabb vezetés részére géptávíró üzemet is biz
tosítottak a távbeszélő, távíró és hangzótávíró moduláci
ós üzemen kívül. Kezdetben a HELL, később az STG-1 
és STG-2 típusú géptávírókat alkalmazták. A biztonsá
gos táviratozásra külön berendezést használtak, melyet 
utólag építettek a járművekbe. Ez tulajdonképpen egy 
nagy frekvenciastabilitású oszcillátor volt, melynek stabi
litását kvarckristályokkal érték el.

4. ábra: A háború után készített magyar gyártmányú rádió
készülékek egy csoportja (R-10, R-20, R-30)

Kezdetben olyan bonyolultnak találták a készülékeket, 
hogy a kezelőszemélyzetben főmechanikust és mechani
kust rendszeresítettek. Minden közepesnél nagyobb telje
sítményű rádióállomás parancsnoka tiszt volt. Később az 
állományt fokozatosan csökkentették (a nagy teljesítményű 
rádióknál például 8 főről 4 főre), és a parancsnok tiszthe
lyettes lett. Ezek a rádiók teljesítették a kornak megfelelő 
harcászati távolságokat, az akkori követelményeknek meg
felelő összeköttetéseket. Tíz évig szolgálták a híradást, 
majd továbbkerültek a hátországhoz, a honvédelmi szö
vetséghez, az amatőr rádiós mozgalomhoz. (A híradó szol
gálat múzeumában a teljes sorozat megtekinthető.)

Szovjet rádiótípusok a Magyar Néphadseregben 
az ötvenes években

Mint az előzőekben említettem, a vásárolt szovjet hadi- 
technikával érkeztek az első rádiótípusok hazánkba. A 
harci eszközöket a szovjetek eredeti állapotukban szállí
tották, így a rádiókészülékek is orosz feliratúak voltak. így

5. ábra: Szovjet harckocsirádiók az ötvenes évekből (felső 
képsor)
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6. ábra: RSZI-6M-1 típusú repülőgép-rádió szétszerelt 
egységei

kerültek be a harckocsi- és a repülőgép-rádiók, a navigá
ciós eszközök már az ötvenes években.

Később a szovjet rádiótechnika megjelent a tüzérségi 
eszközöknél, majd a rádiólokációs rendszerben. Az 
1960-as években legutoljára került sor a szárazföldi csa
patok rádióeszközeinek lecserélésére. Ugyancsak szov
jet rádiók voltak a páncélozott, mozgó vezetési pontok
ban, a légvédelem vezetési eszközeiben, majd a rakéta
csapatok haditechnikai eszközeiben.

A szovjet rádiókat -  kis számban ugyan -  kiegészítették 
más nemzetek eszközei is. így az ötvenes években megta
láljuk a csehszlovák harckocsirádiókat, a német rádióvevő
ket, a magyar méteres és deciméteres hullámú rádiórelé-be- 
rendezéseket. A rádióberendezéseket szerteágazóan min

den fegyvernem, szakcsapat felhasználja. Van a felhaszná
lásnak egy különleges területe is, amely ritkán kap nyilvá
nosságot, ez a rádiófelderítés. Ehhez a feladathoz rendsze
rint a megfigyelt országok technikájának megfelelő eszközö
ket alkalmazták. Felhasználási terület szerint, az alábbi cso
portosításban ismertetem a legfontosabb szovjet rádiókat:

-  harckocsirádiók,
-  repülőgép-rádiók,
-  hordozható gyalogsági rádiók,
-  szállítható rádiók, rádióállomások,
-  rádióvevők, vevőközpontok,
-  rádiótávvezérlő-eszközök, állomások.
Mindezeket kor szerint elkülönítve, a lecserélési idők

szerinti csoportosításban.

Harckocsirádiók

A páncélozott járművekben és a harckocsikban alkalma
zott rádiókészülékekkel szemben eltérő követelmények 
mutatkoztak már a második világháború idején. Kezdet
ben nem tettek különbséget, ugyanolyan rádiót használ
tak a gyalogságnál és a harckocsicsapatoknál. A tapasz
talatok alapján azonban rájöttek, hogy a harckocsikban 
eltérő szempontok érvényesülnek, ezért változtattak a 
berendezések technikai felépítésén.

A harckocsirádiókkal szemben támasztott követel
mények:

-  gyors áthangolási lehetőség, mivel legtöbbször nincs 
külön rádiós, hanem más feladatot is ellátó személy ke
zeli a készüléket (pl. töltőkezelő, parancsnok stb.);

-  rögzített frekvencia a nagy rázkódás miatti elmozdu
lás megakadályozására;

-  a harckocsi áramellátási rendszerével megegyező 
tápfeszültség használata;

-  különleges mikrofon és fejhallgató rendszeresítése a 
harckocsiban keletkező nagy zaj miatt;

-  ugyancsak a nagy zaj miatt, belső beszélgetés lehe
tővé tétele a rádióállomás segítségével;

-  különleges külső formai követelmények, például a ki
álló kezelőszervek besüllyesztése az előlapon, vasta
gabb borítólemezek, kevesebb kezelőszerv stb.;

-  rendszertechnikai követelmények: nagy frekvencia
pontosság a fix frekvenciák miatt, minden üzemi frekven
cia illeszthető legyen egy antennához (a 4 m-es 
harckocsiantennához automatikus hangolás a frekvencia 
váltásakor -  a 60-as évek követelménye);

-  együttműködési frekvenciák biztosítása más fegyver
nemek rádióállomásaival (átlapolás);

-  mechanikai követelmények: nagy rázásállóság, nagy 
hőmérsékleti ingadozások kompenzálása, ütésállóság.

A harckocsirádiók adatainak rövid ismertetése 
(1950-1956)

9 RSZ-i rádiókészülék

Harckocsik állóhelyben és mozgás közbeni híradását biz
tosította távbeszélő üzemmódban, kis távolságokon. El
látta a harckocsin belüli beszélgetések technikai feltétele
inek feladatait is. A készülék a Szovjetunióban készült. 
Nehéz és közepes típusú harckocsikban használták. 

Frekvenciája: 3,8...5,7 Mhz 
Hangolása: folyószámokban 
Üzemmódja: távbeszélő-, szükség esetén távíróvétel 
Hatótávolsága: állóhelyben 15 km, menetben 3-4 km
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Antennája: 4 méteres ostor (tagokból összerakható) 
Teljesítménye: 4 W
Áramellátása: 24 V, illetve 12 V egyenfeszültség 
Vevője: RSZ-i 4T
Kisegítő berendezése: az áramellátást biztosító forgó

áramátalakító (umformer)
Modulációs rendszere: amplitúdómodulált 
Felépítési rendszere: elektroncsöves 
Kezelőszemélyzete: a toronylövész kezelte

10 RT-12 rádiókészülék

Távbeszélő és távíró modulációs módot biztosító, 
amplitúdómodulált, kis teljesítményű harckocsi rádió. Kö
zepes harckocsikban alkalmazták. A készüléket már a 
második világháborúban is használták. 

Frekvenciaterjedelme: 3,75...6 Mhz 
Kalibrációja: folyószámokban kalibrált, 150-től 240-ig

Frekvenciastabilitása: 15 kvarckristállyal stabilizált, 
nagy pontosságú

Teljesítménye: távíróban 10 W, távbeszélő modulációs 
módban 6 W

Hatótávolsága: 4 méteres harckocsiantennával távbe
szélő módban 6...8 km, távíró módban 25 km

Áramellátása: 12 V-os akkumulátorról
Kezelőszemélyzete: 1 fő távírász

RM-31T rádiókészülék

Korszerű, az 50-es években gyártott, csehszlovák gyárt
mányú rövid- és ultrarövid-hullámú rádiókészülék. Egysé
gei: RM és RM—31-50.

RM egység: rövidhullámú, 2...6 Mhz frekvencián mű
ködő, amplitúdómodulált, távbeszélő, távíró és hangzó
távíró modulációs módú, kristályvezérelt, fix frekvenciájú, 
nagy frekvenciastabilitású, hordozható és beépíthető vál
tozatban készült.

Táplálása 12 V-os akkumulátorról.
RM-31-50 egység: Ultrarövid-hullámú, 75...78 MHz 

frekvencián működő, távbeszélő módú, amplitúdómo
dulált.

Érzékenysége: távbeszélő üzemmódban 3...7 mV
Teljesítménye: 1...6 W
Antennája: 4 m, ostor
A két rádióállomás a harckocsiszázad parancsnokának 

összeköttetését biztosította az elöljáró és az alárendeltek 
felé.

Vörös Béla

Robert Jackson: A VILÁG HÍRES VADÁSZGÉPEI 1914-TŐL NAPJAINKIG

„1944. április 2-án a Me 410-esek egyértelműen megmutatták, mire lennének képesek, 
ha nagyobb számban állnának hadrendben. A kelet-angliai amerikai repülőterek ellen 
végrehajtott támadásban egyetlen gép elvesztése árán 13 B-24 Liberatort 
semmisítettek meg, további két bombázót pedig a zűrzavarban össze-vissza lövöldöző 
földi légvédelem lőtt le.”

A szövegen kívül színes oldalnézeti rajzok és fekete-fehér fényképek tucatjait 
tartalmazó nagyalakú mű egy figyelemre méltó és szép kivitelű áttekintés a szerző által 
fontosnak tartott vadászrepülőgép-típusok fejlesztésének és harci alkalmazásának 
történetéről. A terjedelemből adódó korlátozott lehetőségeket és az átfogott hatalmas 
időszakot, választékot tekintve Jackson munkája kifejezetten jól sikerült, az olvasó 
érthető képet kap a folyamatos fejlődésről, a lényeges típusokról. A legérdekesebb a 
harmincas-negyvenes évek és a hidegháború korai éveinek széles gépválasztéka, a 
spanyol polgárháborús, második világháborús, valamint a koreai esetek ismertetése. 
Ezen korszakok együtt kb. a mű kétharmadát adják. A szerző elég tárgyilagos, elismeri 
a brit típusok problémáit is, például hogy a haditengerészeti Spitfire (Seafire) nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az viszont elgondolkodtató, hogy csak 

szövetséges pilótákat idéz a légi harcok kapcsán, németeket vagy japánokat nem. A kis országok kis sorozatban 
gyártott gépeit (pl. Héja, IAR-80) nem tárgyalja, a nagyhatalmak repülőgépgyártására összpontosít. Ezen túlmenően 
feltűnő, hogy a szerző a második világháború legkiválóbb japán vadászgépét, a Ki-100-ast sem említi.

Bár a kötet az F-22-essel zárul, érezhető, hogy a negyedik és ötödik vadászgép-generáció már nem a második 
világháborús könyveiről ismert Jackson világa. Különben tudná, hogy az F-16C hordozhatja az AMRAAM-ot, a MiG- 
29 alapváltozata pedig az R-73-at.

Bilik Péter fordítása majdnem tökéletes, de figyelmébe ajánljuk, hoqy a Whirlwind fegyverzete gépágyúkból állt 
(négy 20 mm-es géppuskát írt).

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen 2005,176 oldal, bolti ára 4980 Ft.
A kiadótól 4000 Ft + 500 Ft postaköltség áron lehet megrendelni.
Cím: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32. Tel.: 06-30-419-3530. E-mail: rendel@hajja.hu
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Nemzetközi légi show és haditechnikai bemutató Kecskeméten

m  ш  
ш

Nemzetközi 
Repülőnap

és Haditechnikai Bemutató
a u g u s z t u s  6 - 7 .  Kecskemét

2005. augusztus 6-7-én rendezték meg a hírős város 
légibázisán a soron következő repülő és haditechnikai 
bemutatót. A nagy sikerű rendezvény kettős célt szolgált: 
a Magyar Honvédség tevékenységének bemutatását, a 
hadsereg és a társadalom kapcsolatának elmélyítését, il
letve a katonai pálya iránti vonzalom felkeltését. Sajnos a 
Kecskeméten és környékén ekkor zajló programok idő
pontját nem hangolták össze. Egy időben rendezték a vá
rosban a fogathajtó világkupát, Jakabszálláson pedig a 
repülőmodellezők versenyét.

Ennek ellenére a repülést szerető közönség jól szóra
kozott a két nap alatt. Tizenhét ország mintegy 104 repü
lőeszköze mutatkozott be a nagyérdeműnek. A szárazföl
di alakulatok 35 harcjárművet, illetve haditechnikai esz
közt vonultattak fel. Két világhírű légi kötelék repülőgépei 
karcolták perceken keresztül a magyar égboltot, kikény
szerítve a közönség tetszését.

A rendezvény alatt fellépett a Francia Szárazföldi Erők 
zenekara és a Magyar Légierő zenekara. Zenés alaki be
mutató, közelharc-bemutatók, a Red Bull Racing For- 
ma-1-es csapat produkciója, kvízműsorok és különböző 
mazsorettek, táncegyüttesek remek előadásai szórakoz
tatták a közönséget. Katonai toborzás folyt a sátornál, és 
egyenruha-kiállítás, valamint katonaitérkép-bemutató is 
szerepelt a programok között.

A szervezés

A 2005. évi nemzetközi repülőnap szervezési munkái talán 
már az előző légi show befejezésekor megkezdődtek. Ha
gyománnyá vált, hogy kétévente, a páratlan években rende
zik meg a hírős városban a nemzetközi repülőnapot és ha
ditechnikai bemutatót. A Légierő Parancsnokság a szerve
ző-tervező munkák során időben szétküldte a meghívókat 
az illetékes légierők vezérkarainak. Minden alkalommal 2-3 
világhírű repülőbemutató-köteléket is meginvitálnak, ugyan
is ezek látványos és lenyűgöző produkciói hódítják meg leg
inkább a közönséget. Az együttműködési megállapodások 
megkötése a nyár folyamán zajlott. A kijelölt szervezetek, 
katonai alakulatok sikerrel hajtották végre a feladatokat.

A bemutatón szereplő MH-alakulatok

A szárazföldi alakulatok bemutatóján szereplő haditech
nikai eszközöket, gépjárműveket az alábbi helyőrségek 
és egységek biztosították: MH 11. Hunyadi Mátyás Harc
kocsizászlóalj (Tata), MH 88. Könnyűlövész Felderítő

zászlóalj (Szolnok), MH 37/4. Török Ignác Műszaki Építő
zászlóalj (Hódmezővásárhely), MH 37. II. Rákóczi Fe
renc Műszaki Dandár (Szentes), MH 34. Bornemissza

1. ábra: A 11-es lajstromjelű Jak-52 típusú kiképzőgépet 
a kecskeméti hangárban sokan megcsodálták

2. ábra: A 195-ös oldalszámú Gripent a hangárban is 
megszemlélhette a közönség
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A technika érkezése

4. ábra: 30. francia vadászrepülő ezred 5-OF jelű 
Mirage-2000-5 típusú vadászgépe gurul Kecskeméten

5. ábra: A 805. oldalszámú Gripen a leszállást követően

Gergely Felderítőzászlóalj (Eger), MH 5/62. Könnyűlö- 
vész-zászlóalj (Hódmezővásárhely), MH 25. Klapka 
György Könnyűlövészdandár (Tata), MH 93. Vegyivédel
mi Zászlóalj (Székesfehérvár).

A légierő repülőgépeit, helikoptereit és technikáját az 
alábbi csapatok repülték, illetve szállították Kecskemétre: 
MH 86. Szolnok Helikopterezred (Szolnok), MH 54. Ra
darezred, Réskitöltő és Kiképzőszázad (Medina), MH 12. 
Légvédelmi Rakétadandár (Győr). Természetesen a házi
gazda repülőtér, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülő
bázis harceszközei is szerepeltek a levegőben és a stati
kus bemutatón.

A szárazföldi haditechnika és a szükséges eszközök álta
lában vasúton érkeztek a hírős városba, s már augusztus 
első napjaiban kirakodásra kerültek a repülőtér iparvá
gányára. A kirakodást követően a harc- és gépjárművek 
felvonultak a statikus bemutatóhelyre, ott hajtották végre 
karbantartásukat. Ezután következett a bemutatóhelyek 
előkészítése, az eszközök paramétereinek tablóra vitele.

A légi eszközök az előre egyeztetett tervek alapján 
szálltak le a kecskeméti betonra. A repülőgépek és heli
kopterek augusztus 3-6. között landoltak a bázison. A re
pülőnapon részt vett államok és repülőeszközeik:

-  Ausztria: 4 db Zlin-50 (Red Buli-kötelék); 1 db Pc-6 
Turbo Porter;

-  Nagy-Britannia: 2 db F-3 Tornado (ZE-338, 
ZE-810); 2 db Jaguár, 2 db Hawk;

-  Belgium: 2 db F—16 Fighting Falcon (FA-56, a mási
ké ismeretlen);

-  Hollandia: 2 db F-16 Fighting Falcon;
-  Csehország: 2 db L-159, 1 db L-29 Delfin; 1 db 

Ae-270 Aero (OK-INA);
-  Franciaország: 2 db Mirage-2000IFR (2-FM, 2-FY); 

2 db Mirage-2000-5 (5-OF, 5-OZ);
-  Görögország: 1 db Canadair CL-415 (2056);
-  Lengyelország: 1 db Szu-22 Fitter (707); 1 db W-3A 

Sokol helikopter;
-  Németország: 2 db F-4 Phantom (38-10, 38-57);
-  Olaszország: 10 db MB-339A (Pan típusú repülő

gép):
-  Svédország: 4 db Jas-39 Gripen (195, 198, 199, 

805, 1 db oktató és 3 db harci);
-  Szerbia és Montenegró: 1 db MiG-21 Fishbed (17 

126), 1 db G-4 Super Galeb, 1 db G-2A Galeb;
-  Szlovákia: 1 db MÍG-29A Fulcrum (5304); 1 db 

L-410 Turbóiét (0730);
-  Törökország: 10 db F-5A bemutatógép (13, 16, 17, 

27, 36, 39, 42, 51, 55, 66); 1 db C-130 Transall (12-13 
187);

-  Amerikai Egyesült Államok: 2 db F-16 Fighting Fal
con (AV-350, AV-057);

-  Románia: 1 db MiG-21 Lancer (6196); 1 db IAR-330 
Socat;

-  Magyarország: 7 db MiG-29 (06, 08, 10, 15, 16, 24, 
27); 4 db An-26 (110, 405, 406, 407); 7 db L-39ZO (119, 
120, 125, 128, 131, 133, 138); 4 db Jak-52 kiképzőgép; 
4 db MÍ-24D harci helikopter; 4 db Mi—17 szállítóhelikop
ter; 3 db Mi-8T szállítóhelikopter.

A felsorolt légi járműveken felül különböző külföldi és 
hazai repülőeszközök is bemutatkoztak. Besenyei Péter 
Extra-300L típussal, Veres Zoltán Extra-300-zal repült.

Repülőbemutatók

A repülőbázison hét órakor volt kapunyitás. A földi látvá
nyosságok és kvízműsorok után 8 óra 30 perckor meg
kezdődött a légi show. A nyitókép előtt Mi-2-es, FK-12 
Comet, Bücker Jungman, Po-2-es, An-2-es, Ja-52-es 
mutatkozott be a közönségnek. A nyitóképben 1 db 
Mi-17-es zászlóval, mögötte három-három Jak-52-es, 
MÍ-24D, L-39-es, MiG-29-es és An-26-os repült. A re
pülőbemutató egyik napján Besenyei Péter, a másik na
pon Veres Zoltán műrepült. Szabó Zoltán százados 
szombaton, Molnár Gábor százados pedig vasárnap mu
tatta be, hogy mire képesek a MÍG vadászgépek. A kob
ra- és a harangmanőver aratta a legnagyobb sikert. Az 
F-16-ossal is megmutatták a közönségnek, hogy mit le-
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7. ábra: A 38-10 oldalszámú német Phantom (F-4) a 
leszállást követően a kecskeméti betonon

hét kihozni a gépből. A magyar katonai repülők minden tí
pussal repültek Kecskemét fölött. Szabó és Molnár szá
zados elkápráztatta a közönséget nagyszerű mutatvá
nyával. A levegőben láthatta a nézősereg a G-2A Gale- 
bet, a Pc-9-et, az L-159-est, a G-4 Super Galebet, az 
IAR-99-est, a Mirage 2000-est, a Sokolt, a Pc-6-ost és 
az L-29 Delfint.

9. ábra: A török kötelék néhány gépe a zónában

A repülőnap értékelése

Igazi kikapcsolódást nyújtott a rendezvény két napja. A 
siker érdekében hónapokon keresztül mintegy 3500 fő 
dolgozott, hangsúlyozta a sajtótájékoztatón dr. Gömbös 
János, a repülőnap szervezőbizottságának elnöke. A kis
sé hűvös idő ellenére több mint 150 000 látogató volt kí
váncsi a repülők teljesítményére és a felvonultatott hadi- 
technikai eszközökre. A gépjárműforgalmat a szervezők 
jobban tudták kezelni, mint az előző években. A helyi 
buszjáratok is rendszeres időközönként fordultak, s bo
nyolították le a személyszállítást.

A repülőnapon szereplő légi eszközök 2005. augusztus 
8-9-én visszatelepültek bázisaikra. Jelentősebb meghi
básodás, esemény az üzemeltetés, a repültetés és a te
lepülések alkalmával nem fordult elő. A szárazföldi hadi- 
technikát, eszközöket és anyagokat augusztus 10-én 
vasúti szállítással vitték vissza állomáshelyeikre.

A kecskeméti repülőbázis személyi állománya és a 
szervezők eredményes munkát végeztek. A repülőnap el
érte a célját. A kiállított eszközök és légi bemutatók nép
szerűsítették a repülést és a Magyar Honvédséget. Ezzel 
a nagyszabású katonai rendezvénnyel nőtt a honvédség 
és a honvédelem presztízse.

(A fotókat a szerző készítette)

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

8. ábra: Az FA-56 lajtstromjelű Belga F-16-os a 
bemutatóhelyen

Dr. Stephen Hart -  Dr. Russel Hart:
A WAFFEN-SS FEGYVEREI ÉS HARCELJÁRÁSAI
A két brit szerző egy kézikönyvet igyekezett készíteni a Waffen-SS-egységek 

fegyverzetéről, szervezeti felépítéséről és harceljárásairól. Mivel ezen egységeknek a 
szárazföldi haderő szinte minden felszerelése megvolt, ezért ez a felsorolás sok 
címszóra és kevés adatra terjed ki. Ekkora témát nem lehet egy kötetben összefoglalni. 
A nyolc fejezet felsorolja a kézifegyvereket, gyalogsági fegyvereket, páncéltörő és 
légvédelmi fegyvereket, páncélautókat, vontatókat, könnyű, közepes és nehéz 
harckocsikat, az önjáró lövegeket, páncélvadászokat és tüzérséget. Akinek 
részletesebb anyagra van szüksége, a bibliográfiában megtalálja, mit kellene 
elolvasnia. A harceljárásokhoz legcélszerűbb a Hájjá kiadó hadosztálytörténeti 
sorozatából a Waffen-SS-re vonatkozókat elolvasni, ezek magyarul elérhetők.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen 1999, 256 oldal
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Flottillanap 2005 -  civil szemmel

Pár mondatban szeretném összefoglalni „civil” benyomá
saimat a rendezvényről. Azzal kezdeném, ami tetszett.

A kiképzés során elhunyt hajósok, illetve a flottilla ’56- 
os mártírjai előtt tisztelgő emlékmű koszorúzásával indult 
a nap. Az AM-32 DUNAFÖLDVÁR aknászhajó koszorút 
dobott a kikötő bejáratánál a Dunába, és sortüzet lőtt 20 
mm-eseiből.

Számomra élmény volt közelről megcsodálni a tréle
ren felújítás alatt levő aknásznaszádot. Felmászni a fe
délzetére, belebújni a belsejébe (csodálkoztam, milyen 
pici belülről), és megnézni a felújított Csepel motorokat; 
a kerítésen kívülről lefényképezni az ott tárolt technikát 
(aknarobbantó felszerelés, kerekes motorcsónak, a fel
újításra váró 3 db aknásznaszád). Ezenkívül megtehet
tünk egy majd egyórás utat az AM-32-esen Szentend
réig és vissza. Közben a matrózok készségesen meg
mutattak mindent, a hajókonyhától kezdve a parancsno
ki hídig.

A modellkiállítás az úszóképes, élethű hajómodellek be
mutatójával folytatódott. Kár, hogy csak kisebb részük ke
rült valójában vízre. Tanulságos beszélgetést folytattam a 
flottilla néhány veteránjával is. Volt miről mesélniük!

1. ábra: Az emlékmű megkoszorúzása

rifc

4. ábra: Egy parancsnoki motorcsónak a vízen

5. ábra: Az AM-32 kifut a bemutatóra

A nap következő eseménye horgászverseny volt a ha
dikikötőben. A katonák nagyon lelkesedtek és fogtak is 
halat. Civilek nem nagyon tudtak a lehetőségről, ezért kö
zülük nem is akadt résztvevő.
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Sajnos az egész rendezvényre rányomta bélyegét a 
szervezetlenség. Sehová sem tettek ki programot és 
programfüzetet sem. Csak kora délután közölték élőszó
val a már hamarabb is rendelkezésre álló hangosításban 
a még várható eseményeket. Nem lehetett tudni azt sem, 
mit szabad és mit nem (szabad-e pl. felmászni a naszád
ra). A parton is hiányzott az idegenvezetés.

Összességében több pozitív élmény ért, mint negatív. 
Kicsit több szervezéssel, publicitással (mert a flottillana-

pot nem hirdették meg az idén, jószerével csak bennfen
tesek tudtak róla) rangos esemény lehetne ez a nyílt nap. 
Nagy szükség is van ilyesmire. Legyen rangja megint a 
dunai hadihajózásnak! Akkor életre szóló élményekkel 
távozhat a látogató, akárcsak én is 2005. június 22-én.

(A fotókat a szerző készítette.)

Ifj. Molnár Miklós

LUDOVIC KENNEDY

ÓRIÁSOK CSATÁJA
A Bismarck elsüllyesztése

Ludovic Kennedy: ÓRIÁSOK CSATÁJA
A Bismarck elsüllyesztése

A szerző brit tengerésztiszt volt, és ebből a szemszögből írta le az 1941. májusi 
hadműveleteket. Ennek során a BISMARCK csatahajó és a PRINC EUGEN ne
hézcirkáló északon áttört az Atlanti-óceánra, hogy kereskedelmi háborút vívjon 
a brit konvojok ellen. Közben Grönlandtól keletre összetalálkoztak az őket üldö
ző egyik brit kötelékkel és a tüzérségi tűzharcban 8 perc alatt a HOOD csata
cirkáló felrobbant, a PRINCE OF WALES csatahajó súlyosan megsérült és csak 
azért tudott elmenekülni, mert nem üldözték. A könnyebben sérült BISMARCK 
Brest felé indult, de egy véletlen szerencsés légitorpedó-találat kormányozhatat- 
lanná tette. Ekkor tudták utolérni és elsüllyeszteni.

Középszerű leírás, amely nem szakkönyv, igényes olvasó számára kevés.

Faktum/Corvina, Budapest, 2001. 285 oldal, 2200 Ft
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М И М  futárhelikopterek az MN hadrendjében IV. rész
1963-65 -  Repülés és gyakorlatok

Az 1963-as év összegzése

1963 tavaszán Antalóczi Dezső századost egy súlyos re
pülőesemény okán letiltották. Több hónapig nem repül
hetett. Augusztusban ismét elméleti vizsgát tett a típus
ból, így a gyakorló repülést megkezdhette. November 30- 
án volt a helikopterek téli átállásszemléje. Iványi Imre és 
Bányai János őrmesterek vizsgát tettek Mi-1-es típusis
meretből, az OPK engedélyezte részükre a gépek üze
meltetését és kiszolgálását. Kuti László tsz. törzsőrmes
ter 1962. február 20. és 1963. október 7. között szolgált a 
Mi-1-es századnál mint a gépek mechanikusa.

1963 novemberében Pápán az átképzett állomány egy 
része III. osztályú osztálybesorolási vizsgát tett. AZ OLPK 
a 0117/1963. számú parancs alapján az első csoportban 
átképzett pilóták közül többen 1963. november 15-i ha
tállyal III. osztályú helikoptervezetői címet kaptak. Ezt kö
vetően műszerrepülésre kaptak kiképzést befüggönyözött 
kabinban, majd megkezdték a nappal, bonyolult időben és 
az éjjel jó időben történő kiképzést. Az éjszakai repülések
re történő átképzést zömmel a pusztavacsi repülőtéren 
hajtották végre, naponta áttelepülve Kecskemétről a tábo
ri füves repülőtérre. Kovács József alezredes törzsfőnök
1963. december 12-én sikeres vizsgát tett a MÍ-1M típus
ból, és megkezdte a repülőkiképzést.

1963-ban a helikopterek a kiképzés során 918, hadmű
veleti repülés alkalmával 1134, összesen 2052 órát repül
tek, és 5577 felszállást teljesítettek. Az önálló vegyes re
pülőosztály technikája 1963-ban összesen 3889 órát re
pült, és 7668 felszállást hajtott végre. Egy másik kimuta
tás szerint 1953 órát terveztek kiképzési repülésre, 93 
százalékos volt a teljesítmény.

Helikopterraj

1963-ban Gonda Sándor századost kinevezték az egyik 
helikopterraj parancsnokává. Rajába tartoztak Csiker Ist
ván, Balda János, Kádár István és Magyar János száza
dosok. Gonda előzőleg megkapta a típuson az oktatói át
képzést a hátsó ülésre. Meghatározott időnként ellenőriz
nie kellett a raj pilótáinak repülését, és biztosítani szak
mai továbbképzésüket.

A vezetőmérnök

A repülő-műszaki és kiszolgáló állomány szakmai tevé
kenységét, műszaki színvonalát, gyakorlati munkáját az 
alakulat vezetőmérnöke irányította és fogta át. Abban az 
időben (1957-1967 között) Büki József (1912-2003) szá
zados-alezredes töltötte be ezt a beosztást. Ő még a Ma
gyar Királyi Honvéd Légierőnél sajátította el a szükséges 
ismereteket. 1932-ben Székesfehérvárott végzett a M. 
Kir. Repülőgép- és Motorszerelő Szakiskolán. Büki alez
redes rendkívül szigorúan ügyelt arra, hogy mindenki a 
leírt technológiai pontok szerint végezze munkáját. Külö
nösen érzékeny volt a tűzbiztonsági rendszabályok be
tartására.

Az 1964-es kiképzési év

1964 februárjában kapta meg az alakulat a 4 db buszte
res helikoptert, 1023-as, 1029-es, 1030-as, 1031-es ol
dalszámmal. Ezen a típuson a kormányerők csökkenté
sére buszterrendszer volt beépítve. A típuson 1964. júli
us 16-án vizsgáztak a helikoptervezetők.

A helikoptervezetők kiképzése

A leendő helikoptervezetők először elméleti kiképzésen 
vettek részt néhány hónapos időtartamban. Ezt követte a 
gyakorlati földi és légi előkészítés, majd a repülések vég
rehajtása oktatóval.

Amikor a „pilótapalánta” már érezte a helikopter 
manőverezőképességét, következett az iskolakörözés, 
légtérben pedig az enyhe és éles bedöntésű fordulók, a 
minimális és maximális sebességű repülés, a repülőtéren 
kívüli leszállások gyakorlása, és végül (évek múlva) az 
ún. „autorotációs” üzemmód. Ugyanis, ha a helikopter 
motorja leáll, akkor csak autorotációval (önpörgéssel) ké
pes a helikoptervezető a földre juttatni a gépet az általa 
alkalmasnak ítélt területre. Autorotációnál a gravitáció

-t
T

2. ábra: A Mi-1 helikopterszázad hajózó és műszaki cso
port (tiszt, tiszthelyettesek). Kecskemét, 1962
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1. ábra: A Mi-l-es helikopterszázad repülésre kész. Jelent 
Asztalos Barna fhdgy. Pávics János százados, századpa
rancsnoknak (1965)



hatására a megfelelő sebességgel süllyedő helikopter 
forgószárnyain átáramló levegő tartja forgásban a motort 
és levegőben a gépet. A kiképzésben előrehaladva, ké
sőbb autorotációs leszállásokat is gyakoroltak a pilóták. 
Iskolakörön a harmadik fordulót követően kikapcsolták a 
motort, és így autorotációs üzemmódban repülőgépsze- 
rűen hajtották végre a leszállást. Csak keveset gyakorol
ták, mert ez a lesiklási forma nagyon igénybe vette a gép 
szerkezeti elemeit. Mindezek végrehajtása után -  a szá
zadparancsnoki ellenőrzéseket követően -  került sor az 
egyedüli kirepülésekre.

Az egyedüli kirepülések során sajátították el igazán a pi
lóták a repülés gyakorlati elemeit. Következtek a nappal, 
bonyolult időben (korlátozott látásnál), majd éjjel, jó időben 
és az éjjel korlátozott látásnál történő repülések. A felhőben 
való repülést a Mi-1-es típusnál nem engedélyezték.

Különös figyelmet és gyakorlást igényelt még a magas 
akadályokkal körülvett kisméretű leszállóhelyre történő 
bejövetel le- és felszállásának végrehajtása. A harcszerű 
gyakorlás egy részét erdős, hegyes és átszeldelt terepen 
vezették le. Ilyen terepviszonyok között terhelt helikopter
rel, magas függésből le- és felszállni rendkívül bonyolult 
feladatnak minősült.

Repülés és gyakorlatok

A típuson repülő helikoptervezetők jelentős része 
1963-1964-ben befejezte átképzését. 1964 februárjában 
többen II. osztályú helikoptervezetői minősítést szerez
tek, melyet az OLPK 053/1964. számú parancsa adomá
nyozott. A típusra vonatkozó előírt repülési idő betartása 
kötelező volt. A helikoptervezetők jártassága, gyakorlati 
készsége stabillá vált, ami azt eredményezte, hogy a fu
tárhelikoptereket egyre gyakrabban alkalmazták a szá
razföldi csapatok gyakorlatain.

1964. május 6-án a helikopterszázadtól két raj települt 
Tengőd és Kónya térségébe hadműveleti feladatok végre
hajtására. A kitelepült részleg parancsnoka Kiss Tibor őr
nagy, a földi lépcső parancsnoka B. Miklós Lajos főhadnagy 
volt, a légi lépcsőt Asztalos Barna százados vezette. A kite
lepülő részleg parancsnoka Desits Ferenc százados volt. A 
települő hajózok Gonda Sándor, Csiker István, Komáromi 
Gábor, Takács Ottó, Asztalos Barna és Hartl János száza
dosok voltak. Három tiszt, 7 tiszthelyettes és 7 sorkatona 
vett részt a kitelepült helikopterek kiszolgálásában és bizto

sításában. 1964. május 28-29-én Szolnokra települt egy 
gyakorlatra a helikopterszázad gépeinek zöme. Az eltele
pült gépek oldalszámai: 04037, 1029, 2033, 08001, 08002, 
02013, 04035, 05001. A tartalék helikopterek 04034, 04032 
és 04031 oldalszámmal Kecskeméten állomásoztak.

Az 1964-es kiképzési év értékelése

A Mi-1-es helikopterek teljesítették kiképzési, átképzési 
feladataikat, ennek során a hadműveleti szállításoknál 
1227, kiképzési repülések során pedig 715 órát repültek. 
Ossz. repült idejük 1942 óra, a felszállások száma 4969 
volt. Az önálló vegyes repülőosztály mindösszesen 6870 
felszállást hajtott végre, és 3369 órát repült.

Sorállomány

Az OPK 1965. január 19-ével az újoncok szétosztását köve
tően az alakulat sorállományát beosztotta a századokhoz. A 
Mi—1 helikopterszázad sorállománya: I. heIikoptérraj: Gás
pár Imre, Szendrei László, Ba Pál, Oroszi György honvédek. 
II—VII. helikopterrajok: Geiger Géza, Vikar József, Farkas Ár
pád, Kovács József, Romfa Gábor, Nagy Ferenc, Fischer 
Lajos, Baksa István, Simon Imre, Hasznos Mihály, Nagy Fe
renc, Simics Sándor, Gyalog József, Pintér István, Berecz 
György, Nagy Lajos, Vincze László, Péntek László, Miklán 
Pál, Kiss Lajos honvéd szerelők. Különleges kiszolgáló cso
port: Holló István, Tóth Pál, Gyetvai József, K. Szabó István, 
Repka György és Olasz Ferenc honvédek. Rádiókiszolgáló 
csoport: Csányi Ferenc, Lieszkovszki Imre, Lugosi János, 
Pucsi Bendegúz, Huszár Lajos és Seres Imre honvédek. 
Karbantartó csoport: Marczini Csaba honvéd.

Egyéb feladatok

1965. február 26-án Ecsédi János százados és Delics 
László őrmester Mi-1-es szerkezetből, üzemeltetési uta
sításból, biztonsági intézkedések ismeretből eredményes 
vizsgát tettek. Az OPK engedélyezte részükre a gépek 
üzemeltetését és kiszolgálását.

Április 4. alkalmából a Mi—1 századnál 2 helikopter III. fo
kú készültségben, egy pedig árvízi feladatra készenlétben 
várakozott. 1965. május 2. és 30. között készítették fel a

3. ábra: Swidnik légibázis, 1961 nyara, Mi-1-es típusátkép
zés. Lengyel magyaráz (balról), a magyar pilóták pedig 
hallgatják: Pávics János, Emperger Ferenc, Antalóczi De
zső, Bakó János (oldalt)

4. ábra: Drahó Mihály őrmester 
gépmechanikus, Kecskemét, 1964
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helikoptereket a nyári üzemeltetésre. A szemlét június 15- 
én tartották. A szemlén a kijelölt bizottság több helikopter 
dokumentációját hiányosnak találta. Pontatlan volt a fedél
zeti szerszámkészlet beszámozása. Néhány helikopterfe
délzeti készlet mentődoboza hiányosan volt feltöltve.

1965 őszén Gonda Sándor századost, helikopter-rajpa
rancsnokot az OLP állományába helyezték könnyűhelikop- 
ter-szemlélőnek, három évig töltötte be ezt a beosztást.

Árvízi bevetések

A helikopterek és a pilóták sokoldalúságát bizonyítja az a 
tény is, hogy 1965-ben a dunai árvíznél bevetették a M i- l
es típusokat. Tevékenységükkel segítették a felderítést, a 
vízügyi szakemberek és a kormánybiztos árvízvédelmi 
munkáját. A helikopterek -  fedélzetükön az árvizes szak
emberekkel -  rendszeresen ellenőrizték a gátak állapotát, 
illetve a veszélyeztetett területekről mentéseket végeztek. 
A gépek felváltva hetekig távol voltak az alakulattól.

5. ábra: Gonda Sándor százados repülés előtt a térképet 
tanulmányozza. Kecskemét, 1964

6. ábra: Budaörsön, 1963 körül. Pávics János, Bakó János, 
Asztalos Barna, Garai Imre, Tóth József századosok

Esemény repülés közben

1965. április 16-án kiképzési repülés közben a 031 oldal
számú helikopter egyik ajtaja kinyílt, és a légáramlat kö
vetkeztében átvágódott, megrongálódott. A gép kisebb 
tartozékai és a fedélzeti napló elvesztek. Csak a véletle
nen múlt, hogy Kozma Márton őrmester nem esett ki a 
helikopterből. A gépnek le kellett szállnia. A személyzet 
tagjai (Takács Ottó százados és Kozma őrmester) súlyo
san megsértették a repülés szabályait.

Gyakorlatok biztosítása

1965. június 1-jén hadsereggyakorlaton hadműveleti fel
adatra három helikopter áttelepült Székesfehérvárra. A 
4037-es oldalszámú géppel Takács Ottó százados pilóta, 
Drahó Mihály őrmester mechanikus, a 401 029-essel 
Willing István százados és Iványi Imre őrmester, a 401 
031-es helikopterrel Tóth József százados és Bosch Ist
ván őrmester települt. A kiszolgálást tíz repülő-műszaki 
tiszt, tiszthelyettes és sorkatona végezte.

Június 14-én két helikopter árvízvédelmi készültségre 
áttelepült a győri repülőtérre. Részlegparancsnok volt 
Antalóczi Dezső a 032, Berena Ferenc százados pedig a 
4035 oldalszámú gépen. A földi lépcső parancsnoka Ke
lemen Lajos százados volt.

Július 6-án három helikoptert kirendeltek Pétervásárra, 
ahol az egyik magasabbegység részére hadműveleti fel
adatot kellett végrehajtani. A kitelepült részleg parancs
noka Emperger Ferenc százados volt. A légi lépcsőt Ta
kács Ottó vezette. Nyolcán vettek részt a gépek előkészí
tésében és biztosításában. Takács százados a 1023 ol
dalszámú géppel, fedélzetén Fülöp Bálint törzsőrmester 
mechanikussal; Ecseghy László a 1032-essel, a kabin
ban Csupor János őrmesterrel; Hartl János százados a 
4032-essel, Delics László őrmesterrel repült.

Július 6-án Kiss Tibor őrnagy, Balda János százados 
és Iványi őrmester a 1029 oldalszámú géppel kalibrálást 
hajtottak végre Kecskemét-Taszár-Sormás útvonalon. 
Augusztus 11-én két helikopterrel Nagyoroszi lőtérre re
pült Asztalos Barna százados Bosch István őrmesterrel, 
Komáromi Gábor százados Delics László őrmesterrel.

Szeptember 9-én Ároktőre repült a 4036-os oldalszá
mú helikopterrel Willing István százados és Fentös Lász
ló őrmester. Szeptember 20-23. között Pétfürdőre tele
pült hadműveleti feladatra négy helikopter személyzete 
földi és légi lépcsővel. Az 5. hadsereg-parancsnokság ré
szére végrehajtandó feladatra kirendelték a 04031 oldal
számú gépet, fedélzetén Gonda Sándor és Kozma Már
ton őrmesterrel, a 04036-ossal Ecseghy László száza
dost és Fentös László őrmestert, a 04032-es géppel Asz
talos Barna századost és Csabai I. János őrmestert, a 
4038 jelű helikopterrel Takács Ottó századost és Brunner 
Bálint őrmestert. A gépek biztosításához 12 főt jelöltek ki 
a hozzávaló kiszolgáló eszközökkel, gépjárművekkel.

A helikopterek téli átállásra való felkészítésének szem
léjét 1965. december 3-án hajtották végre. A technikus 
tisztek közül a helikopterszázad állományából Lóczi Jó
zsef, Desits Ferenc és Mucha István századosok I. osz
tályú repülő-műszaki tiszt címet kaptak.

Az 1965-ös kiképzési év értékelése

A helikopterszázad gépei 1965-ben a kiképzési repülés so
rán 704, hadműveleti szállítások folyamán 1727 órát töltöt
tek a levegőben. Összesen 2431 órát repültek és 5242 fel-
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7. ábra: A HV 06-34 forgalmi rendszámú ZIL-151 D típusú 
vontatót a Mi-1 század kiszolgálásánál használták. Kani
zsai László könyököl

szállást teljesítettek. Az MN 86. vegyes repülőosztály gé
pei összesen 7398 felszállással 4162 órát repültek.

Az egységparancsnok értékelésében az alábbiakat ál
lapította meg napi parancsában: „A MÍ-1M század mér
nök-műszaki állománya a magasabb harckészültségre 
történő áttérés fokozataiban eredményeket ért el. Növe
kedett a hajózó és a repülőműszaki állomány képzettsé
ge a repülőgépek és helikopterek üzemeltetése terén.”

Az értékelés 10. pontja feladatokat tartalmazott a kö
vetkező évre: „A Mi-1 század parancsnoka szilárdítsa 
meg az alegység kiképzésében elért eredményeket. A II. 
osztályú hajózóállomány őrizze meg hadrafoghatóságát, 
és minőségileg fejlessze tovább a repüléstechnikai jár
tasságát. A kiképzési szintnek megfelelően a hadművele
ti feladatokat folyamatosan hajtsák végre. A helikopterve
zetői állomány egy esetben hajtson végre egy útvonalre

pülést éjjel, jó időben egy idegen repülőtérre való leszál
lással. Hajtsa végre az átképzést 3 hajózó részére a 
Mi-1 helikopteren, nappal jó időben...”

1965 végén az OLPK is értékelte a repülőkiképzés 
helyzetét. „A Mi-1 század végrehajtotta a kiképzési és 
hadműveleti követelményekben meghatározott feladato
kat. Javult a század parancsnoki és törzs szervező, irá
nyító tevékenysége. Növekedett a rajparancsnok szere
pe és munkája a kiképzési, de különösen a hadműveleti 
feladatok végrehajtásában. Eredményesen segítették az 
árvízvédelmi munkálatokat. A helikopterek üzemeltetésé
nél az egyenletes üzemidő lépcsőzetezés a kiképzési év 
folyamán nem lett biztosítva..."

Felhasznált irodalom

Levéltári források
HL 214/1963ÍT, HL TGY-ll/D-8/b, HL 303/1965Я, HL 

285/1964/Ny, HL 272/1965/Ny, HL 417/1966/Ny.

Feldolgozások
Kiss Tibor: A vegyes repülőosztálytól a helikopterezre

dig. Magyar Szárnyak, XXXI/31.2003.
Zsák Ferenc: М М М  helikopterek Magyarországon. 

Top Gun, 1994/7.

Levelek
Gonda Sándor, Ecseghy László, Tóth Viktor nyá. kato

nák szerzőhöz írt levelei.

(Folytatjuk)

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

HADITECHNIKA CD-N
A CD-n rögzített anyag a Haditechnika című 
katonai műszaki-tudományos folyóirat 
1982-1992-ig és1993-2003-ig terjedő 22 év
folyamának teljes változata. Ez a Honvédelmi 
Minisztérium egyetlen országos terjesztésben 
megjelenő műszaki-tudományos orgánuma, 
amely hosszú múltra tekint vissza. Első ízben 
1956-ban jelent meg, Haditechnikai Szemle 
néven, de a forradalom eseményei meg
akadályozták a következő szám megjelené
sét. 1956-58-ban összesen négy szám jelent 
meg, majd takarékossági okok miatt 
megszüntették a lapot. 1968-tól másodízben 
jelenik meg a Haditechnikai Szemle, majd 
1982-től Haditechnika címmel folytatódik. A 
2006-os a 40. évfolyamunk. A teljes szövegű 
adatbázisban minden szóra, szókapcsolatra, 
szórészletre rákereshetünk. Külön is kereshe

tünk a cikkek címeiben szereplő szavakra, a több ezer illusztráció képaláírásaira. A papírkiadású lap oldalszámait is 
feldolgoztuk, így könnyen készíthetők precíz hivatkozások a folyóirat cikkeire.

Az 1993-2003-as anyag beszerezhető az alábbi címen 6000 Ft-os áron: Arcanum Adatbázis Kft.
1115 Budapest, Fejér Lipót utca 12. Telefon: 481-0900; postacím: 1507 Budapest, Pf. 99. 
www.arcanum.hu E-mail: arcadat@axelero.hu
Az 1982-1992-es anyag technikai okokból egyelőre csak a Haditechnika honlapján található meg.
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Justice for Hungary -  az első magyar óceánrepülés története

2005-ben ünnepeltük az első magyar óceánrepülés 
75. évfordulóját. 1929-ben vetődött föl a magyar óce
ánrepülés gondolata, amely egyben azt a célt is szol
gálta volna, hogy fölhívta a világ figyelmét a trianoni 
békediktátum igazságtalanságára. A repülőgép árát 
az Egyesült Államokban élő magyarok közadakozás
ból kívánták előteremteni. Detroitban megalapították 
az American-Hungarian Transatlantic Comiteet (Ame
rikai-Magyar Transzatlanti Bizottság), amely egydol
láros levelezőlapok árusításával járult hozzá a gyűj
téshez.

Az Egyesült Államokban kb. 5000 dollár gyűlt össze, 
míg Magyarországon sajnálatos módon csupán ennek 
1 %-a. Ehhez jött még az a 10 000 dollár, melyet az an
gol sajtómágnás, Lord Harold Lothermere ajánlott föl 
az első magyar óceánrepülő pilótának. A Daily Mail el
nöke rendkívüli rokonszenvet mutatott a magyar reví
zió ügye iránt (1927-ben nagy visszhangot keltett írá
sa „Magyarország helye a nap alatt” címmel, melyben 
Trianon ellen tiltakozott), a Justice for Hungary (Igaz
ságot Magyarországnak) nevet is az ő javaslatára kap
ta a gép. A nagy vállalkozásra a Lockheed akkor leg
újabb nagy teljesítményű gépét választották ki, mely 
alkalmas lehetett a mintegy 6000 km-es út megtételé
re. A Sirius azonban nem tartozott az olcsó gépek kö
zé, az összegyűlt pénz pedig még az előlegre sem volt 
elég. Végül egy Egyesült Államokban élő magyar ipa
ros, Szalay Emil biztosított 25 000 dollárt a gép meg
vásárlásához.

1930 áprilisában Lord Lothermere Endresz Györgyöt 
hívta meg az NR115W jelű gép átvételére és az óceán
repülés végrehajtására. Endresz 1918-ban már repült a 
64. repülőszázad pilótájaként, később pedig oktatópiló
ta lett.

Megkezdődött a Sirius felkészítése a hosszú távú repü
lésre. A szükséges átalakításokat Bánhidi Antal és Cza- 
páry Jenő repülőmérnökök végezték. Bánhidi később 
Gerle típusú túrarepülőgépeiről lett híres. A módosítások 
a futóművet és az üzemanyagtartályokat érintették. A 
motorburkolatot is leszerelték az óceánrepülés idejére, 
hogy a gépet ezáltal könnyebbé tegyék. Utóbbira azért is 
szükség volt, mert az amerikai hatóságok egy rádió adó
vevő beépítéséhez kötötték a felszállási engedélyt, a ko
rabeli berendezés viszont elég súlyos volt.

A Lockheed Sirius A8 típusú repülőgép 
rövid ismertetése

A maga idejében az egyik legkorszerűbb nagy hatótávol
ságú gép volt. A rétegeltlemez-borítású törzsben és szár
nyakban nagyméretű üzemanyagtartályokat helyeztek el, 
melyek a gép könnyű szerkezeti felépítése miatt nem 
okoztak jelentős túlterhelést. A főfutók áramvonalas bur
kolatot kaptak, bár a magyar gépről ezeket leszerelték, 
vagy nem is voltak rajta. A magyar Sirius zárt kabinos ki
vitelben készült, elöl a pilóta, mögötte a rádiós foglalt he
lyet. Készült hidroplán változata is, amelyet két nagymé
retű úszótalppal szereltek fel. Lindbergh is ezzel a válto
zattal repült.

Műszaki adatok 
Fesztáv: 13,1 m 
Hossz: 8,4 m
Legnagyobb felszállótömeg (a szériagépnél!): 2360 kg
Motor: Pratt & Whitney 9 hengeres csillagmotor
Teljesítmény: 420 LE
Legnagyobb sebesség: 282 km/h
Repülési magasság: 5000 m
Személyzet: 2 fő

Úti cél: Budapest

1931. július 15-én délelőtt jött el a nagy pillanat, amikor 
Új-Foundlandról elindult a Justice for Hungary Endresz 
György pilótával és Magyar Sándor navigátorral, hogy Ír
ország érintésével egy több mint egynapos út végén Bu
dapesten leszálljanak.

Bánhidi Antal pontos számításainak köszönhetően a 
túlterhelt gép gond nélkül elemelkedett a Harbour 
Grace (Kegyelem kikötője) repülőtérről. 13 óra 50 perc 
repülés után elérték Írország partjait, útközben semmi
féle műszaki probléma nem adódott. Az európai konti
nens fölé érve azonban rosszra fordult az időjárás, 
ezért az eredeti útvonalat folyamatosan módosítani kel
lett. Sajnos a kerülőutak miatt nem bizonyult elégnek 
az előre kiszámított üzemanyagkészlet, ami először 
Győr fölött mutatkozott meg, majd továbbhaladva Bu
dapest felé akadozni kezdett az üzemanyag-ellátás, 
Bicske határában pedig már leállt a motor. 30 km-re a 
végső úti céltól Endreszék kénytelenek voltak egy ku
koricaföldön letenni a gépet, amely szerencsére nem 
tört össze, így személyzete épségben megúszta. A 
mátyásföldi repülőtéren ezalatt hiába várták a hősöket. 
Az 5770 km-es távot 25 óra 20 perc alatt tették meg, 
amivel rekordot is döntöttek. Ma a Bicske-Alcsút 
közötti műútnál található emléktábla őrzi az óceánre
pülők emlékét.

1931. július 20-án Budapesten a millenniumi emlék
műnél lelkes, százezres tömeg ünnepelte az első 
magyar óceánrepülőket. A gép eredeti amerikai 
lajstrommal (NR115W) repült át Magyarországra. 
Ezenkívül csupán a függőleges vezérsíkon látszott a 
Lockheed-nyíl, a törzs két oldalán végigfutó fehér csík 
(vékony, zöld szegéllyel), a motorburkolat két oldalán 
egy-egy Valvoline embléma és a törzs bal oldalán a 
Justice for Hungary felirat volt. A HA-AAF magyar lajst
romot már itthon festették föl csakúgy, mint a kabin bal 
oldalán található ENDRESZ és MAGYAR feliratokat, 
utalva ezzel két óceánrepülőnkre. A Sirius Los Ange- 
les-i átvételekor a függőleges vezérsík bal oldalára Ma
gyarország, jobb oldalára az Egyesült Államok címere 
volt fölfestve.

Tragédia Rómában

Magyar Sándor, a gép navigátora visszautazott az Egye
sült Államokba, ahol hírnevét a repülőiparban kamatoz
tatta. Endresz György 1932-ben meghívást kapott a Ró-
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mában megrendezett Óceánrepülők Kongresszusára, 
ahová a Sirius géppel repült Bitay András navigátorral a 
fedélzeten. 1932. május 21-én délután 3 órakor érkeztek 
a római Littorio repülőtérre, ahol leszállás közben a gép 
átpördült, majd lezuhant és kiégett, személyzete életét 
vesztette.

Az olasz kormányfő ekkor nemes gesztusként egy Fiat 
BR-3 típusú biplán könnyűbombázót ajándékozott Ma
gyarországnak (ez a gép is az Igazságot Magyarország
nak -  Giustizia per Г Ungheria -  nevet kapta), kárpótlásul 
a szerencsétlenül járt gépért. Az l-ABNA jelzésű gépet 
1932. június 5-én repülték át Magyarországra. Itt a Sirius 
géphez hasonló festéssel látták el. Az óceánrepülők tisz
teletére HA-AAF jelzéssel vették szolgálatba ünnepélyes 
keretek között, Arlotta olasz követ részvételével.

A Balaton Modell Lockheed Sirius 1/72-es makettje

Amikor makettezőként elkezdtem foglalkozni a magyar 
repülés témájának földolgozásával, hamar látóterembe 
került ez a számomra máig misztikus jelentőséggel bíró 
gép. Sajnos az évek során egyetlen gyártó sem vállalko
zott arra, hogy makettként is megjelenítse ezt a típust. 
Személyemet pedig néhány apró, de jelentékeny ténye
ző gátolta a Sirius-makett elkészítésében (pl. nem volt 
mód a matricalap kisszériás nyomtatására). Nemrégiben 
azonban végre sok minden kedvezően alakult, és hozzá 
mertem fogni. Itt mondok köszönetét Winkler Lászlónak, 
amiért rendelkezésemre bocsátotta a gép pontos rajzait, 
valamint számos jól használható eredeti fotót.

1. ábra: Harbour Grace, a start előtt

3. ábra: A bicskei leszállás július 16-án

4. ábra: A kényszerleszállt gépnél megjelennek a kíváncsi 
helybéliek_______________________________________

Az első lépés az 1/72-es méretarányú nézeti rajzok el
készítése volt, ugyanis ez az „építkezés” egyetlen fix 
pontja. A makett fő darabjait műgyantatömbökből alakí
tottam ki. Ez az általam kidolgozott módszer abból áll, 
hogy a kívánt alkatrészt (törzs, szárny stb.) a lehető leg
minimálisabb forgácsolással, mindig egy külön erre a cél
ra kiöntött, a végleges darabhoz alakban, méretben ha
sonlító műgyantatömbből alakítom ki. Ezekhez egy egy
szer használatos, papírból készült öntőformát használok, 
így a költségigénye minimális. A munkafolyamatról ké
szült fotósorozat megtekinthető az interneten (www.gpor- 
tal.hu/balaton-modell).
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A gép törzsét a nagyszériás makettekhez hasonlóan 
hosszában két félre osztottam, hogy a kabin részleteinek 
kidolgozása könnyebb legyen. A pilótakabin helyét maró
géppel alakítottam ki, majd mivel csiszolópapírral nem 
fértem hozzá, a sima felület elérése érdekében vékony 
műanyag lap bevonatot kapott. A kabinbelső kidolgozá
sánál 2-3 db eredeti fotóra és egy oldalnézeti metszet
rajzra kellett hagyatkoznom. A kabintető vákuumhúzás
sal készült. A nagyméretű szárnyak profilra csiszolása fá
radságos munkafolyamat volt. Ezek is -  mint a kormány
felületek -  a fent leírt módon készültek. Különösen sok fi
gyelmet fordítottam a felületek simaságára, amely a ko
rábbi WM-23-hoz képest sokkal jobban sikerült.

Körülbelül egy hónap munka után végre elkezdhettem 
összerakni az elkészült, ossz. 30 alkatrészből a régen 
várt Justice for Hungary gépet.

A Lockheed Sirius makett összeállítása

Az öntőcsonkoknál törekedtem arra, hogy a lehető leg
könnyebben leválaszthatóak legyenek, így azokat egy szi
kével is el lehet távolítani, nem kell fűrészt vagy egyéb 
drasztikus módszert alkalmazni. A csonkok helyét azonban 
érdemes lecsiszolni a jó illeszkedés érdekében. Az össze
állítást itt is a kabinnal kezdtem (sajnos ennek színéről 
semmilyen információm nem lévén, semleges szürkére fes
tettem), melyet a festést követően beépítettem az egyik 
törzsfélbe, ezt követően a két törzsfelet összeragasztottam.

Az illesztési vonal elcsiszolása után helyükre kerültek a 
nagyméretű szárnyak. Körültekintő makettezőnek itt szin
te nem is kell a tömítőpasztáért nyúlnia.

Ezt követően ideiglenesen felraktam a motorburkolatot, 
hogy azon berajzoljam a matricából legyártandó „Lock- 
heed-csík” pontos helyét. Ezt átmásoltam papírra, majd a 
többi jelzéssel együtt a matricagyártással is foglalkozó 
TOFF Bt.-vel legyártattam. Ez a budapesti cég saját terve
zésű, magyar vonatkozású matricái mellett egyedi meg
rendeléseket is teljesít. Festés előtt a kabin nyílásait le kel
lett takarni, hogy oda nem kívánt festék már ne kerüljön.

A festés

A futómű beépítését követheti a teljes gép festése. Első ré
tegben egy semleges, matt középszürke árnyalat került rá, 
amely jó alap a további festékrétegeknek és az esetleges il
lesztési hibákra is fényt derít. Ha mindent rendben találunk, 
a szárnyak megkaphatják a végleges vörös színüket. Ezt 
min. két rétegben ajánlott ráfújni. Száradás után egy masz
kolást kell készíteni, hogy a vörös szárnyra ne kerüljön a 
törzs fekete árnyalatából. A matricákat ajánlott fényes felü
letre ragasztani, hogy a lehető legjobb tapadásukkal elkerül
hető legyen az ún. ezüstösödés. A matricák tapadása előse
gíthető matricafeszítő szer alkalmazásával (a Gunze termé
két, a Mr. Mark Softert tartom a legjobbnak). Figyelem! A 
matricalapon ugyan két példány is van, de a Justice for Hun
gary felirat csupán a gép bal törzsén szerepelt, csakúgy mint 
a függőleges vezérsíkon látható „Lockheed-nyíl”.

A gépnek még egy végleges fényes lakkozásra van 
szüksége, mivel az eredeti gép is fényes felületű volt, és 
ez a matricákat is védi. A kabintetőkeret végül alumínium
színű lett, melyet 0-s ecsettel vittem föl.

Mindent összegezve a Balaton Modell Lockheed Sirius 
makett megépítése ésszerű alkatrészbontásának kö
szönhetően, mindenkinek kellemes időtöltés lehet, akit 
érdekel a magyar repülés legendás csillaga: a Sirius. (A 
Lockheed Sirius 1/72-es makettje még korlátozott szám
ban megrendelhető több más magyar típusritkasághoz 
hasonlóan a 0670/331-8259-es telefonszámon vagy az 
area51 @vipmail.hu e-mail címen, ára 5000 Ft.)

Felhasznált irodalom

Winkler-archívum, korabeli fotók.
Winkler László: Magyar repülők, repülő magyarok 
Rada Tibor: A magyar óceánrepülés története. Havi 

Magyar Fórum, 2005. július 
www.geocaching.hu

Kerek Gábor

észak-korea -  nézd, hallgasd, olvasd!
A Koreai-félsziget ma is egy hidegháborús konfliktus színhelye. A félszigetet 
magas, átjárhatatlan fal választja ketté, amelynek két oldalán két koreai állam 
néz egymással farkasszemet. Formálisan mind a mai napig hadiállapot áll 
fenn közöttük.

A CD-ROM tartalma segít bepillantani ebbe a zárkózott országba. A doku
mentáció egy turistáknak szervezett látogatás során készült, így igazodik en
nek tematikájához is. Láthatunk képeket és filmfelvételeket utcákról, emberek
ről, kulturális rendezvényekről, nevezetességekről. Az anyagot észak-koreai 
zene egészíti ki, képet adva a helybeliek által hallgatható művek stílusáról.

Speciális bonus: Stefan Bosbeljk Észak-Korea 2002 c. könyve magyar ki
adásának teljes szövege. Az útleírás számos izgalmas megfigyelést tartalmaz, 
amelyek a felhasználót segíthetik a kép- és filmfelvételek értelmezésében.

A CD-ROM tartalma: 58 perc filmfelvétel, 236 perc észak-koreai zene, 207 
fénykép és Stefan Bosbeljk: Észak-Korea 2002. c. könyve 
Kovács László és Kovács Péter szerzői kiadása
Az Észak-Korea 2002. c. könyv papíralapú változata Gazsi Miklós fordító 
magánkiadásában jelent meg. A könyv magyar szövege és fényképei a 
kiadó szíves hozzájárulásával kerültek felhasználásra.
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Hatvan éve történt

Adalékok a Budapesten körülzárt magyar-német 
hadseregcsoport légi utánpótlásáról

1944. december 26-án bezárult a szovjet ostromgyűrű a 
Budapesten harcoló magyar-német alakulatok körül. Lét
számuk 93 000 fő lehetett, az 5 német és 4 magyar had
osztály nem volt teljes, de igen sok csapattöredék és ki
segítő alakulat is a városban rekedt, így a hadikórházak 
2000 főnyi személyzete, 500 fő lengyel légiós, kb. 1000 
fő nyilas pártszolgálatos, a Kozma légvédelmi tüzércso
port, a Billnitzer-féle rohamtüzér csoport stb.

Mivel a városban jelentősebb készletek nem voltak, az 
ellátásra légihidat hoztak létre a lőszer-, illetve élelmi
szer-utánpótlás biztosítására. Ekkor még több budapesti 
repülőtérrel számoltak (kisrákosi gyakorlótér, ügetőpálya, 
régi lóversenytér -  ma Puskás Stadion, a W. М.-gyár ré
gi repülőtere Csepelen, Budaörs, Farkashegy vitorlázó 
reptér, Vérmező).

3-4. ábra: Német ejtőernyős ellátótartályok ledobása 
a Vérmező északi csücskére

A régi repülőterek gyorsan szovjet kézre kerültek. A bu
daörsi december 24-én, a ferihegyi december 27-én, a 
mátyásföldi december 30-án. így csak 2 leszállásra alkal
mas terület maradt és 4 ledobóhely.

A légihídhoz a 4. Luftwaffe 1944. december 29-én fel
állította a budapesti légi ellátó csapatot Gerhard Conrad 
altábornagy parancsnoksága alatt, a TG2. és TG3. repü
lőegység 64 db Ju 52/3, és a KG4 53 db HeMI szállítógé
péből. Ehhez rendelték a magyar 102/1. és 102/2. szállí
tószázadokat 10 db Ju 52/3m repülőgéppel. Ezek a Wie
ner Neustadt-i és a pápai repülőtérről végezték a beveté
sek zömét, de voltak bevetések Érsekújvár repteréről is.
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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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5. ábra: Az ellátótartálv rekonstruált ralza réai vázlatok alaülán (Benczúr László)



6. ábra: Földön eltalált német Ju 52/3 m szállítógép kiégése, 
valószínűleg a lóversenytéren_______________________

A gépek védelmét korlátozottan német és magyar va
dászgépek látták el. Az irányítást rádiósok végezték, de a 
földrajzi és helyi viszonyokat, a sajátságos leszállóhelye
ket a magyar és német pilótákkal közvetlenül ismertették.

A szervezés és a bevetések irányítása német kézben 
volt. A város körül betonbunkerekben megfigyelőállások

sora volt, ezek jelentették a helyzetet. így pl. a Budaörs fe
letti hegycsúcson, a Sas-hegy tetején, a csepeli W. M.-mű- 
vek épületének tetején, a déli összekötő vasúti híd pesti 
hídfőjénél, a csillaghegyi agyagbánya felett, Nagykevélyen 
és Csobánkán volt katonai telep. A vadászházak körzeté
ben a Pilisben megfigyelő pontokat alakítottak ki, ahol a 
vadászok közreműködésével felderítő járőrök működtek.

A dunai szakaszon Visegrádig német és magyar őrna
szádok őrizték a vízi utat, ágyúkkal és aknahalász-felsze- 
reléssel. 1944. december 30-án éjjel egy motoros u szá l
lyal próbáltak bejuttatni 40 t utánpótlást a városba. Ez a 
szentendrei Duna-ágban a 18 fkm-nél zátonyra futott, ra
kományát a Hajógyári sziget mellett állomásozó Kovács
motoros rocsók hordták be éjjelenként a városba. Ezek
nek több kiépített kikötőstégjük volt. A ledobott utánpótlá
si tartályokat narancssárga és kék színű ejtőernyők jelez
ték. A csomagot a statárium miatt azonnal jelenteni kellett 
a helyi nyilas megbízottnak. A tartályokat csendőrök fel
ügyeletével lovas kocsik gyűjtötték össze, mert a gépjár
művekhez nem volt üzemanyag.

Haris Lajos-Haris Ottó

A Radvän mellett lelőtt magyar Ju 52-es szállító repülőgép

1944 augusztusában Szlovákiában Besztercebánya tér
ségében szlovák katonai felkelés tört ki. Szovjet és an
golszász jóváhagyással, némi segítséggel a térségben 
megtámadták a megszálló német, pontosabban a tisói 
szlovák nacionalista csapatokat, elzavarva a területen lé
vő állami közigazgatást.

1944. augusztus 29-én megérkeztek a felkelők által 
használt repülőtérre, a Tri-Dubira a szovjetek megszállta 
Krosnovról a La-5FN típusú repülőgépek, hogy erősítést 
nyújtsanak a felkelők igencsak szegényes légierejének. 
(Bár ennek Tóth százados vezette egysége harcedzett 
volt, hiszen a keleti fronton, Me109-esekkel sikeres har
cot vívtak a szovjet légierők ellen.) A felkelés alkalmával 
a szlovákok legemlékezetesebb harci sikerüket éppen el
lenünk, az S.2 + 07 jelű, a 102/1 szállító század egysé
géhez tartozó Ju 52-es lelövésével érték el.

1944. szeptember 2-án mintegy 500 méteres magas
ságban magyar postagép repült Lengyelország felé, 
hogy az ott állomásozó magyar katonáknak postát vigyen 
itthonról, és elhozza onnan a szerencsésnek nevezhető 
sebesülteket hazai gyógyintézetekbe. A békésen szálló 
gép mögött váratlanul feltűnt a szlovák légierő Frantisek 
Cyprich vezette AVIA B-534 típusú gépe, amely lőtávol- 
ságba érve tüzet nyitott. A magyar gépnek menekülésre 
esélye sem volt, a pilóta katasztrófa nélkül, bár sérülé
sekkel, de sikeresen földre tette Radvän térségében a 
gépet. Személyzete Gách György tartalékos főhadnagy, 
pilóta, Vermes Norbert, Maszlagi István rádiós, Széky 
László és Nagy István volt. (A gépet 1945-ben lebontot
ták és alkatrészként elszállították a csehszlovák hatósá
gok. Gách György főhadnagy 1947-ben emigrált, és az 
Egyesült Államokban hunyt el.)
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4. ábra: A személyzet életben maradt tagjai: Vermes Norbert 
fhdgy. II. pilóta; Gách György tart. fhdgy. I. pilóta; Maszlagi 
István őrm. rádiós (balról jobbra)_______________________

5. ábra: A terep a bal szárny alól nézve

7. ábra: A kényszerleszállásnál a jobb főfutó kitört

Cyprich tapasztalt pilótának számított, hiszen a keleti 
fronton 18 győzelmet aratott Me109-essel. Ez a lelövése 
történelminek is számíthat, hiszen ez volt a kétfedelű gép 
utolsó sikere, valamint a felkelés alatt igazolt utolsó légi 
győzelem. Cyprich e tettével híressé vált, ennek ellenére 
napjainkra további élete homályba veszett, győztes tetté
re nem emlékeznek.

A Szovjetunióból áttelepített Lavocskin gépek sikere vi
tatható. Nem a pilóták felkészültségét illeti a kritika, ha
nem magát a gépek alkalmazását. Ez a típus alkalmatlan 
volt földi célok leküzdésére, mégis arra alkalmazták, így 
érthető, hogy a bevetések alatt 3 pilóta eltűnt, egy fog
ságba esett, ezért október 13-án vissza is vonták az egy
séget szovjet területre.

Minden bizonnyal sokaknak van kiegészítenivalója a 
témához, ezek közreadásával talán még jobban megis
merhetnénk az eddig eléggé ismeretlen harci eseményt.

(Fotók a szerző gyűjteményéből)

Matthaeidesz Kortrád

Fizessen elő a Haditechnikára
a Kornétás Kiadónál!

1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D. Tel./fax: 359-6461, 359-1964. 
Lapmenedzser: Lukács Györgyi, e-mail: lukacs.gyorgyi@kornetas.hu
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Német aknarobbantó repülőgépek tevékenysége 
a Duna magyarországi szakaszán 1944-45-ben

A Duna mint jól hajózható vízi út és mint természetes 
akadály mindig rendkívüli jelentőséggel bírt Közép-Euró- 
pa történelmében, hadtörténelmében. A Haditechnika 
többször is foglalkozott e folyam szerepével a hazánk te
rületén folyó háborúkkal kapcsolatban. Több tanulmány 
is tárgyalta a második világháború idején a Dunán meg
sérült vagy elsüllyedt hajók sorsát. Ennek kapcsán a né
met Luftwaffe Magyarországra telepített, aknarobbantó 
repülőgépekkel felszerelt alakulata is említésre került. A 
bőséges szakirodalomból részletes kép állítható össze e 
repülőgépek és személyzetük tevékenységéről.

Ismeretes a Duna kiemelten fontos szerepe a háborút 
viselő Németország romániai és magyar kutakból szár
mazó nyersolajellátásában. A szállítást a Rajnáról a Du
nára átirányított, 1000 t teherbírású uszályokkal végez
ték. Ezen a vízi úton, amelyet a Royal Air Force és az 
USAAF által már korábban is hevesen támadott és rom
bolt, a vasúti szállításnál lényegesen több, a nyersolaj 
beszerzésének közel negyede jutott Németországba.

Ezt a szövetséges hatalmak is felismerték, és a nor
mandiai invázió előtt 60 nappal induló „előkészítő intéz
kedések” listáján már szerepelt a mágneses aknák Duná
ba telepítése. Az első bombázás 1944. február 2-ára ki
tűzött akciója azonban a kedvezőtlen időjárás miatt elma
radt, ettől kezdve Magyarország és a Duna felkerült az 
angolszász légierők állandó célpontjai közé.

A bombázások és az aknatelepítések erősen akadá
lyozták Németország vízi úton történő ellátását, s ugyan
ilyen súlyosan érintette a magyar hadiipart is. 1944. au
gusztus végén a Rimamurányi Rt. és az ózdi vasmű a du
nai szén-, valamint vasércszállítások kimaradására hivat
kozva kényszerült leállítani a harckocsigyártáshoz szük
séges acéllemezek gyártását.

A Duna elaknásításának feladatát a Royal Air Force 
205. Bomber Groupja kapta, amely Dél-Olaszországban 
Foggia térségében állomásozott. A Gardening hadműve
let keretében a Királyi Légierő a Duna Pozsonytól Ruséig 
terjedő szakaszán végzett telepítést. Az 1944. április 
8—9-től október 5-ig terjedő időszakban 430 repülőgép 
(Wellington Mk. X, Liberator Mk. VI.) összesen 1382 ak
nát dobott a folyóba vagy mellé.

A telepítési feladatra induló repülők közül 20 gép -  ez
zel együtt 60 akna -  elveszett. A visszaúton, a hazai bá
zis elérése előtt további 5 sérült gép semmisült meg. A 
német légtérfigyelés észlelte az aknák telepítését, de az 
angolok éjszakai bevetései miatt annak kiterjedtségét 
először nem mérték fel pontosan.

Az aknák áldozatául esett első hajó a német BAYERN 
vontatógőzös volt az 1853,5 fkm-nél. A magyar határ ak
kor Oroszvárnál, az 1861 fkm-nél volt.

A mentesítés tulajdonképpen a Kriegsmarine (haditen
gerészet) feladata lett volna, de az a szükséges eszkö
zök hiánya miatt azonban erre csak korlátozottan volt ké
pes. A német haditengerészet a Dunára vezényelt 40 ak
nakereső, folyami gyors motoros és vontatóhajót. Ezek a 
demagnetizált úszó egységek, a hasonlóan kezelt hat 
magyar hajóval együtt 150-200 m-es kötélen mágneses 
robbantókeretet és az akusztikai gyújtóval felszerelt ak
nákhoz zajkeltő bóját vontattak. A lassan mozgó hajók éj

jel-nappal végezték a mentesítést, a repülőgépek csak 
nappal. A német flotta 10 db tengeri aknakereső naszá
dot is a Dunára vezényelt, de ezek a 18 km/h sebességű 
folyóban túl gyorsnak bizonyultak a feladathoz. A néme
tek a gyenge eredmények láttán ezeket az úszó egysé
geket továbbadták a szövetséges Romániának, al-dunai 
használatra.

Tekintettel az aknaveszély súlyosságára riadóztatták 
és Budaörsre vezényelték a német légierő 1. aknakereső 
osztályának első századát (1/MSG1) 6 db Junkers Ju 
52/MS (MS = Minensucher = aknakereső) repülőgéppel. 
E speciális repülőgépek alapja a magyar polgári repülés
ben és a M. Kir. Honvéd Légierőnél is alkalmazott, igen 
megbízható üzemű, 1944-re azonban műszakilag már el
öregedett konstrukciójú géptípus volt. Ezeknek a német 
speciális aknarobbantó repülőgépeknek a kialakítása 
már 1940-ben megindult. Szükség volt rájuk, ugyanis az 
angolok a Temze torkolatába dobott német mágneses ak
nák közül kettőt hatástalanítani tudtak, és némi módosí
tással utángyártották azokat. Ezeket aztán az Elba és a 
Weser torkolataiba süllyesztették, hogy a német hajózást 
akadályozzák.

A hárommotoros Ju 52-3m/g4e vagy g6e gép rakodó
terébe egy külön benzin- vagy dízelmotorral meghajtott, 
kb. 150 kW-os generátort építettek. A termelt áramot a re
pülőgép alá szerelt, 14 m átmérőjű, áramvonalazott bur
kolattal borított, alumíniumvezetékekből létrehozott te
kercsbe vezették. Az elektromágneses mező hatására a 
mágneses aknák gyújtója működésbe lépett, és az akna 
felrobbant. A léptékarányos modellekkel szélcsatornában 
végzett kísérletek során sikerült a szerkezetet úgy kiala
kítani, hogy a gyűrű repülésre kifejtett kedvezőtlen hatá
sa jól kezelhető maradt.

A háború előrehaladtával az angolok által elaknásított 
vizek nagysága egyre nőtt, így az aknakutató gépek fel
adatköre is bővült. A Magyarországra érkezett német ak
nakutató alakulat budaörsi magánházakhoz beszállásolt 
személyzete az akkor még jobbára német nemzetiségű 
(sváb) helyi lakosokkal azonnal igen jó kapcsolatot alakí
tott ki. Szerepet játszott ebben az is, hogy Németország
ban ekkor már csaknem minden élelmiszert jegyre adtak, 
amihez képest Magyarország -  a közelgő front dacára -  
a bőség birodalma volt.

Budapest lakosai is gyakran láthatták az akkor nagy
nak számító, hárommotoros repülőgépeket, ahogy a Du
na felett egészen alacsonyan repülve, a hidaknál a gépe
ket átemelve végezték munkájukat. A feladatuk ellátása 
során folyamatosan lassan és alacsonyan repülő gépe
ket az akkor már állandóan berepülő amerikai vadászgé
pek fokozottan veszélyeztették. Ezért ezekbe az aknaku
tató gépekbe egy FuG X jelzésű rádiókészüléket szerel
tek be, amit egy külön rádiós kezelt. A személyzet e tag
jának az volt a feladata, hogy az aknakutatás során folya
matosan ügyeljen a légtérfigyelő alakulatoktól érkező, ún. 
MYO üzenetek morzejeleire. Ezek a jelentések mindig e 
három betűvel kezdődtek, és rejtjelezve folyamatos tájé
koztatást adtak arról, hogy milyen körzetben mozognak 
ellenséges repülőgépek. Ha feltételezhető volt, hogy 
azok repülésük során az aknakutatók útvonalát érintik,
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1. ábra: Az angolok a Temzébe telepített német mágneses 
aknák ellen Vickers Wellington DW I gépekkel védekeztek

2. ábra: Előtérben a Dunába telepített angol mágneses ak
nák egyik típusa. Hátul egy, a dunai telepítésben csak né- 
hányszor részt vevő Handley-Page Halifax repülőgép

akkor a Junkerseknek a legközelebbi alkalmas helyen le 
kellett szállniuk. A gépeket a leszállás helyén lehetőség 
szerint álcázni kellett. A riadó elmúltával folytathatták fel
adatuk végrehajtását.

A FuG X készüléket kezelő rádiós a repülőgép vezető
je mellett jobb oldalt ült, és alapfeladatán túl felelős volt 
azért is, hogy a kb. 180 km/h sebességgel 30-60 m-en 
vezető pilótát időben figyelmeztesse a Duna felett átve-

4. ábra: A mágnesgyűrü rögzítése a repülőgépen

6. ábra: A Duna aknamentesítésében részt vevő Junkers. A 
pilótafülke alatt jól látható az alakulat jelvénye___________

7. ábra: Aknakereső Ju 52 MS 1944 nyarán a Duna felett, 
háttérben Vác sziluettje____________________________
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zető nagyszámú elektromos vezetékre. Ugyancsak fi
gyelnie kellett a Duna felett több helyen rögzített ballon
zárakra, melyek az éjszakai angol aknatelepítéseket 
igyekeztek megnehezíteni.

Az angol aknák, melyek a vízbedobást követően a kés
leltető szerkezet fajtájától függően 3-4 óra vagy 6-7 nap 
után váltak élessé, kb. 7 s-os késleltetésű gyújtással mű
ködtek, így a robbanás okozta 60-100 m magas vízosz
lop -  jó esetben -  a repülőgép mögött emelkedett a ma
gasba. Ugyancsak elöl, a pilóta és a rádiós között ült a fe
délzeti szerelő, aki feladata szerint, ha a repülőgép egy 
tartályhajó felett repült át, a mágnesgyűrű áramellátását 
kikapcsolta.

A gép védelméről csak egy fedélzeti lövész gondosko
dott, aki a tetőnyílásban, az ún. „B állásban” egy 13 mm- 
es MG 131 géppuskával kísérelhette meg egy esetleges 
támadás elhárítását. Az ő feladata volt még a felrobbanó 
aknák lefényképezése is. Általában három repülőgép re
pült lépcsőzve, az első gépben mindig egy magyar folya
mi révkalauz is helyet kapott, aki a repülőgép vezetőjét 
folyamatosan tájékoztatta a helyi áramlatokról. (Egy tele
pítést végző és földre kényszerített angol gép elfogott 
személyzete között egy jugoszláv révkalauz is volt, akit 
nyilván hasonló célból vittek magukkal az angolok.) A gé
pek értelemszerűen mélységben tagolva követték egy
mást, hogy a felrobbanó akna vízoszlopa ne veszélyez
tesse a később következőt.

A német aknakutató alakulat érkezése nagyon idősze
rű volt, mert az angolok olaszországi repülőterekről fel- 
szállva fokozták aknásító tevékenységüket. A legna
gyobb mennyiségű aknát 1944. július 1-jéről 2-ára virra
dóan dobták a Dunába, amikor 17 Liberator és 57 Wel
lington összesen 192 mágneses aknát telepített Pozsony 
és a Vaskapu között a folyóba. Ezen az éjszakán a német
8. Jagddivision Bécsben működő parancsnoksága a be
repülés észlelésekor az angol bombázó és aknatelepítő 
repülőgépek ellen riadóztatta a Magyarországon állomá
sozó lll/NJG 6 és a lll/NJG 100 éjszakai vadászrepülő 
osztályokat, és a Romániába telepített IV/NJG 6 és NJG 
101 egy részét. A vadászok a telepítést végző angol re
pülőgépek közül négy Wellingtont lelőttek. Az osztályok 
akkor nem sokkal voltak erősebbek egy teljes századnál. 
A repülőgépes aknamentesítés szerény hatásfokkal mű
ködött. Ennek egyik oka az úszó egységek munkájának 
elmaradása, másik oka pedig az volt, hogy az éjszakai 
telepítések helyszíneit nem minden esetben tudták meg
állapítani. Egyik gépük pl. 1944. június 18. és július 23. 
között mindössze három aknát semmisített meg.

A Junkersek azonban szünet nélkül folytatták repüléseiket 
a Duna felett. A folyón közlekedő hajóknak utasításuk volt, 
hogy a gépek közeledtekor meg kell állniuk. Egy sikeres rob
bantás után az annak közvetlen környezetében lévő hajók 
személyzete általában igyekezett összeszedni a nyomás
hullám következtében elpusztult és felszínre jött halakat.

1944. július elején az 1. század gépei és személyzete 
összevásárolt gyümölcsökkel és borral alaposan megra
kodva visszatért Németországba, helyette pedig az 5. 
század (5/MSG 1) érkezett Budaörsre, melyet az invázió 
miatt visszavontak Franciaországból.

Az aknaháború a Dunán folytatódott tovább. Augusztus 
25-én Románia hadat üzent Németországnak. Ennek nyo
mán az olajszállítás ebből az országból megszűnt, a német 
úszóegységek pedig csak súlyos veszteségek mellett tud
ták elhagyni a román felségvizeket. Augusztus 30-án azu
tán a szovjet csapatok megszállták a román olajmezőket.

Időközben az angolok az utánpótlási és alkatrészellátási 
feladatok egyszerűsítése céljából teljesen a nagyobb kapa
citású Liberator gépek alkalmazására álltak át. Ezekkel a

gépekkel azonban novemberben a rossz időjárási viszo
nyok miatt alig hajtottak végre bevetést. Az aknakutató re
pülők személyzetének azonban bőséges feladatot adtak a 
már ledobott aknák is. Budaörsről a Dunához kijutva észak
ra, Pozsonyig vagy dél felé repültek a folyó felett, lefelé re
pülve Apatinnál fordultak vissza. A szövetségesek Buda
pest elleni bombatámadásai és a fokozódó üzemanyaghi
ány azonban egyre nehezebbé tették az aknák felkutatását. 
A repülőgépek tétlenségre kényszerített hajózó és műszaki 
személyzete 1944 őszén eredeti feladatuk ellátása helyett 
az őszibarack szüretelésénél segítette Budaörs lakóit. A 
Budapestért meginduló közvetlen harctevékenység nyo
mán az alakulat véglegesen befejezte működését a Duna 
magyarországi szakaszán és elhagyta hazánkat. ( Ez való
színűleg 1944. november elején volt. Szerk.)

A Dunába dobott aknák azonban évekig tovább rom
boltak. A háború után a folyó 428,5 fkm hosszú magyar 
szakaszán még kb. 100 db akna maradt. A háború 
után több magyar és szovjet hajó, köztük egy utasszál
lító (1951-ben a DÖMÖS) is áldozatává vált a helyüket 
folyamatosan változtató, a víz sodrása nyomán folyás
irányban egyre tovább sodródó aknáknak. Az alacsony 
vízállás miatt láthatóvá vált vagy partra sodort aknákat 
a honvédség tűzszerészei emelték ki és hatástalaní
tották.

Ismereteink szerint az aknakutató repülőgépek közül 
legalább hat esett az indukciós aknák áldozatául. A las
san repülő Junkers Ju 52 mögött a -  szerencsétlen eset
ben túl közel -  hatalmas erővel magasba szökő víz- és
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8. ábra: A Junkers függőleges vezérsíkja mögött Esztergom 
látható____________________________________________ ;

levegőhullám olyan erővel dobta fel a gép vízszintes ve-

9. ábra: így láthatták a hajósok a Duna felett repülő aknake- 
reső gépet_________________________________________



10-10a. ábra: A felrobbantott akna 60-100 m magas vízosz- 
topa a repülőgép mögött____________________________

zérsíkját, hogy a 30-60 m-es magasság már nem adott 
lehetőséget a pilótának a vízbe csapódás elkerülésére. A 
Budaörsön állomásozó aknakutató alakulat valószínűleg 
utolsó ilyen katasztrófája a Margitsziget és a budai Duna- 
part között történt 1944 októberében, megközelítőleg a 
szigeti víztorony és az akkor még csak épülő Árpád híd 
között. A becsapódás helyén megjelenő hajók hiába ke
restek túlélők után.

Magyar források szerint a háború után a folyó magyar- 
országi szakaszán az alakulat három, jugoszláv területen 
további két aknakutató gépének roncsait találták meg a 
Dunában vagy annak partján.

A Junkers Ju 52-3m/g4e műszaki adatai:
Hosszúság: 18,90 m 
Fesztávolság: 29,25 m 
Hordfelület: 110,5 m2 
Súly (üres/max.): 5800/10 500 kg 
Max. sebesség 1000 m-en: 290 km/h 
Repülési csúcsmagasság: 6300 m 
Utazósebesség: 180-190 km/h 
Üzemanyag-kapacitás: 2450 I 
Hatótávolság: 1280 km
Hajtóművek: 3 db BMW 132 A léghűtéses, 660 LE-s, 9 

hengeres csillagmotor, kéttollas, állítható Junkers légcsa
varral

11. ábra: A háború után az újraszervezett honvédség flottillá- 
sal víziakna-kiemelést gyakorolnak a Dunán_____________

12. ábra: A Duna felett lépcsőzve repülő aknarobbantó repü
lőgépek__________________________________________

13. ábra: Aknarobbantó repülőgép alacsonyan repül az 
Újpesti vasúti híd felett 1944 augusztusában_________
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A Ju 52-3m/g4e a g3e változat továbbfejlesztése, meg
erősített futóművel.

A Ju 52-3m/g6e javított rádióberendezéssel készült 
változat.

Felhasznált irodalom

Heinz J. Nowarra: Junkers Ju 52. Motorbuch Verlag, 
Stuttgart, 1986.

Heinz J. Nowarra: Die deutsche Flugzeugen 
1933-1945. Lehmann Verlag, München, 1961.

Heinz J. Nowarra: Minensuchgruppe Mausi. Flugzeug 
Publikations, lllertissen, 1995.

Jäger-Blatt 2000/2.
A magyar harc- és gépjármű fejlesztések története. 

Budapest, 2005, HM.

Schmidt László

A Gardening műveleteit itt nem részletezve, az 1382 db 
aknából, amely hatféle típust képviselt, 362 db esett az Al- 
Dunára a Vaskaputól Ruséig. Oroszvártól Belgrádig 1020 
db jutott, ebből 225 db a Vaskapu vidékére. 795 db esett 
a magyar szakaszra, Oroszvártól Titelig. Ebből a nem tel
jes magyar Folyamerők felmérései szerint 1944 áprilisától

november végéig 289 db robbant hajók alatt, 257 db ha
jóegységet elsüllyesztve, 55-öt megrongálva. 75 önrobba
nás miatt elpusztult, 19 db szárazföldre esett, 266 db-ot a 
hajók, 64 db-ot a repülőgépek felrobbantottak. A magyar 
Folyamerők különítménye -  dokumentáltan -  60 db-ot le
szerelt vagy felrobbantott, ebből kettőt a Tiszában. A né
met tengerészeti osztag leszerelései ismeretlenek, a 19 
db szárazföldi a mentesítettben benne volt. így 41 db sor
sával nem lehetett elszámolni, illetve nem biztos, hogy a 
RAF által ledobott példányokat oda dobták, ahova jelen
tették. Valószínűleg a magyar szakaszra több esett, a dé
lire a Belgrád körüli erős légvédelem miatt kevesebb. A 
hajózási feljegyzések szerint a lezuhant Ju 52MS gépek 
roncsai az alábbi pozícióban voltak 1947-ben:

-  1830 fkm, Csallóköz, Boedicka-sziget
-  1674,2 fkm, Sződrákos vonala, bal part 250 m
-  1651-52 fkm, Bp., Margitsziget, É.
-  1503,7 fkm, Fadd-Tolna, D. 3 km
-  1108,2 fkm, Smederovo, D jobb part
-  1801,5 fkm, Bazius felett, bal part
Mivel intenzív mentesítés folyt délen is, egy MSG1 szá

zadnak valahol a szerb főkormányzóságban kellett állo
másoznia. Ezek vontatták el a két alsó gépet, és nyilván 
a Vaskapuig repültek. Ezek számszerű eredményei isme
retlenek.

Szerk.

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 szóv- 
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.

Makettezőknek
Eladók az alábbi 1:48-as dobozos makettek: AIRFIX: Focke-Walf 190A; P51D Mustang; Ju87B Stuka; Hellcat F6F3; 

2 db Spitfire MK 5. HASEGAVA: Mitsubishi A6M2 Zero; Hellcat F6F3; Nakijama KI-44 Shoki; Douglas SDB. MONO- 
GRAM:TBF Avenger; Boeing B17; B24; B29. ICM: P51C Mustang; Spitfire MK IX; JAK 7; JAK 9; MÍG 3. REVEL: P40; 

P61; B17; HELVIDER; P51D Mustang; P38 Lightning. EDUARD: P39 Aircobra. AKADEMI: Messerschmitt ME109G.
TAMIJA: Messerschmitt ME 109E.

Cím: Trepák Richard 6041 Kerekegyháza, Park u. 32. Tel.: 06-30/445-3375.
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Magyar tengerhajózás a szövetségesek oldalán I. rész

Immár kerek hatvan esztendő telt el azóta, hogy véget 
ért a második világháború, és mára a témával foglalko
zó szakirodalmak száma óriási. A háború legapróbb 
részleteiről is számos munka született már, és a ma
gyar vonatkozású fejezetekről is egyre több hiánypótló 
mű láthatott napvilágot. A második világháború magyar 
hadtörténetírásában azonban még mindig akadnak, és 
bizonyára még sokáig lesznek is olyan részletkérdé
sek, melyek kevesebb figyelmet kaptak. így van ez a 
magyar tengerészek második világháborús részvételé
vel is.

A magyar tengerészek jelentős része a Duna-tenger- 
hajózási Részvénytársaság (DTRT) hajóin a német hadi
gépezetet szolgálta, elsősorban a szovjet front mögött. 
Ugyanakkor a Magyarországon bejegyzett, de jelentős 
külföldi alaptőkével rendelkező társaságok a magyar kor
mány tudtával, magyar lobogó és parancsnokság alatt, 
zömmel magyar legénységgel a szövetségesek oldalán 
láttak el hadiszolgálatot. Őt ilyen társaság hat hajója -  
nevezetesen a KELET, a NYUGAT, a CSIKÓS, a CSÁR
DA, a SZENT GELLERT és a TURUL -  teljesített hadi 
utakat francia vagy brit bérletben.

A két világháború között az 1934:IV törvénycikk rendel
kezett a magyar tengerhajózási vállalatok kedvezménye
iről. Ezt később a 10.000/1939 ME rendelet tovább 
bővítette.1 Az említett 1934. évi törvény teljes adómentes
séget, illetékkedvezményeket adott, valamint engedé
lyezte a külföldi tőke bevonását a Magyarországon be
jegyzett tengerhajózási társaságoknak.2 Létre is jöttek 
ilyen vállalkozások. A jól bevált Duna-tengerhajózás mel
lett 1939-ben négy Budapesten bejegyzett tengerhajózá
si vállalat működött. Ezek rendre külföldi tőkével jöttek 
létre, és rendszerint csak a magyar adókedvezmények 
miatt telepedtek meg Budapesten. Hajóik így magyar lo
bogó alatt hajóztak, magyar legénységgel és parancsok
sággal, ám a magyar gazdaság érdekeit csak részben 
szolgálhatták.

A XI. kerületi Otthon utcában rendezte be irodáját a 
még 1933-ban megalakult Angol-Magyar Hajózási 
Részvénytársaság, mely a 2352 tonna hordképességű 
CSÁRDA, és a 2467 tonna hordképességű CSIKÓS 
gőzösökkel a világháború kitörésének évében is sza
badhajózást űzött. A társaság hajói brit gyárakban 
épültek 1913-ban és 1917-ben. Ugyancsak 1933-ban 
jött létre olasz tőkével a Neptun Tengerhajózási Rész
vénytársaság, melynek irodája a belvárosi Nádor utcá
ban volt. A társaság a háború kitörésekor a NYUGAT és 
a KELET nevű 2700 tonna hordképességű hajókat üze
meltette. Ezek 1912-ben, illetve 1913-ban South 
Shieldsben épültek. Mindezek mellett a Magyar Hajó
zási Részvénytársaság a világháború előestéjén, 1938- 
ban vásárolt meg a Munson Steamship Line-tól egy 
2400 tonnás Baltimore-ben épített hajót, melyet SZENT 
GELLÉRT-re keresztelt. Ugyanakkor a svájci érdekelt
ségű és Burger Bernát nevéhez fűződő vállalkozás is 
rendelkezett egy hajóval, a mindössze 1509 tonna 
hordképességű TURUL-lal. Ezek a tengerhajózási tár
saságok eredetileg abból indulhattak ki, hogy a kivitel
re szánt magyar árukat vasúton el lehet szállítani adri
ai, esetleg fekete-tengeri kikötőkbe, majd ott hajóra

rakva, olcsón a világ különböző piacaira. Csakhogy a 
vasúti szállítás és az átrakodás költségei óriási terhe
ket jelentettek a szomszédos országok kikötőinek, tari
fái pedig rendre igen magasak voltak. így bérelt kikö
tőkből indultak, és szabadhajózást űztek.

Amikor 1939. szeptember 1-jén a SCHLESWIG-HOL
STEIN német iskolahajó ágyúi a lengyel Danzig kikötőjét 
lőtték, a magyar hajók zöme valahol a világ tengereit jár
ta. Nem sokkal később a fent említett „kinti hajók” a Ma
gyar Tengerészeti Hivatal hozzájárulásával a szövetsé
gesek bérletébe kerültek. A szerződéseket a 1939. no
vember 14-én Londonban és 16-án Párizsban írták alá, 
alig több mint két hónappal a világháború kitörése után. 
A tárgyalásokat magyar részről Wulff Olaf vezette.3 Né
metország természetesen felháborodását fejezte ki ami
att, hogy magyar lobogó alatt a szövetségesek hadi 
utánpótlásában magyar tengerészek vesznek részt. A 
budapesti kormány nem léphetett fel az ellen, hogy a 
tengerhajózási magánvállalatok és a magyar tengeré
szek kihasználhassák a háború következtében előállt 
kedvező kereseti lehetőségeket. Magyarország nem kí
vánhatta, hogy a többi semleges ország tengerhajózásá
val folytatott versenyben a Trianon után nagy nehézsé
gek árán újra megteremtett magyar hajózási társaságok 
hátrányos helyzetbe kerüljenek. Ezek a hajók azonban a 
magyar katonai igényektől teljesen függetlenül járták a 
világ kikötőit.

Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a ma
gyar tengerjáró hajók biztonsága érdekében éppen a vi
lágháború előtti évben hozta meg a magyar parlament 
az 1938. évi XXXII. törvénycikket, mely „a kereskedelmi 
hajók ellen fellépő tengeralattjárók magatartására vo
natkozó nemzetközi szabályoknak Magyarország által 
való elfogadásáról” rendelkezett. A törvény az említett 
nyilatkozat eredeti angol szövegét, valamint hivatalos 
magyar fordítását is tartalmazza. Ebben olvasható, 
hogy „a hadihajó, legyen az akár tengerfelszíni, akár 
tengeralattjáró hajó, nem süllyeszthet el és nem tehet

1. ábra: Potzner Frigyes kapitány
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hajózásra képtelenné valamely kereskedelmi hajót a 
nélkül, hogy az utasokat, a hajószemélyzetet és a hajó
okmányokat előzetesen biztonságba ne helyezte volna. 
Ebből a szempontból nem tekinthetők biztos helynek a 
hajó mentőcsónakjai, hacsak az utasoknak és a hajó
személyzetnek biztonsága nincs biztosítva figyelemmel 
a tenger állapotára, a légköri viszonyokra és tekintettel 
a szárazföld közelségére vagy más olyan hajónak jelen
létére, amelynek módjában van az említetteket fedélze
tére venni.”4

A következőkben látni fogjuk, hogy „a nemzetközi jog
nak megállapított szabályát” a német haditengerészet 
éppen egy magyar kereskedelmi hajóval szemben nem 
érvényesítette, mikor 1940. augusztus 19-én, az atlanti 
vizeken a KELET gőzöst elsüllyesztette.

A KELET gőzös adatai

Építés éve: 1913
Építés helye: South Shields
Legnagyobb hossz: 112,8 m
Legnagyobb szélessége: 15,5 m
Nettó tonnatartalom: 2791 t
Főgép: 2000 LE
A magyar hajólajstromban 1934. február 3-tól
szerepelt: 1940. november 22-ig.

Az adatok Kádár Ferenc: A magyar tengeri kereskedelmi 
hajózás története (Bp., 1976.) adatai alapján

A KELET gőzös hadi útjai brit bérletben 1939-1941

A KELET a Neptun Tengerhajózási Részvénytársaság tu
lajdona volt. 1939 őszén nagy mennyiségű szenet szállí
tott Nyugat-Európából a Közel-Keletre.5 1940 elején a ha
jó Indiában tartózkodott, ahonnan Marseille kikötőjébe in
dult. Ide április 22-én érkezett meg. Kapitányát, Potzner 
Frigyest a tulajdonos Angol-Magyar Hajózási Részvény- 
társaság igazgatósága már Indiában értesítette, hogy a 
gőzöst előreláthatóan az angol kormány hajózási minisz
tériumának alárendeltségében háborús vizekre küldik. A 
londoni hajózási minisztériummal Bíró György, a Neptun 
londoni képviselője folytatott tárgyalásokat.6 A hajót a cég 
a háború tartamára, tehát határozatlan időre, ún. „time 
charter”-be, azaz időbérletbe adta az angol kormány 
szolgálatába.

Potznernek gondoskodnia kellett a háborús kocká
zatot nem vállaló tengerészek hazautazásáról. A meg
maradt emberek mellé az igazgatóság Budapestről és 
Olaszországból küldött személyzetet, valamint a hely
színen jelentkező tengerészekből a kapitány pótolhat
ta ki a legénységet. A Budapestről érkezett tengeré
szek a vállalattal a Magyar Tengerészeti Hivatal közre
működésével előzetes megállapodást kötöttek, mely
ben elismerték, hogy tudatában vannak a háborús 
kockázatnak, és annak esetleges növekedése esetén 
sem tagadják meg szolgálatukat. A hajón lévők közül 
azonban egyesek ez utóbbi kitételt nem akarták vállal
ni, ennek ellenére a londoni központ az út mielőbbi 
megkezdését rendelete el. Néhány elégedetlenkedő 
elbocsátása után a gőzös május 7-én üresen indult el 
Marseille-ből Algírba. Innen hét nappal később Gibral
tárba hajóztak, ahol üzemszenet vettek fel, majd a brit 
utasítások szerint május 24-ére kíséret nélkül megér
keztek Cardiffba.7

A brit kikötőben a hajó farára egy ágyút szereltek fel.8 
Június 2-án a hajó csatlakozott egy 28 egységből álló 
konvojhoz, mely Amerikába indult. Négy nappal később 
azonban a konvoj feloszlott, a hajók szabad manővere
zésre kaptak engedélyt. A KELET így magányosan ér
kezett meg az új-foundlandi Belle Island szigetén fekvő 
Wabana kikötőjébe. Közben Olaszország is belépett a 
háborúba, emiatt a hajó hat olasz tengerészét kényte
lenek voltak kihajózni Amerika partjainál.9 Megérkezé
sük után a hajószemélyzet rögtön szervezkedni kez
dett, és komoly béremelési követelésekkel állt elő. 
Potzner a túlzó kéréseket igyekezett tompítani. Később 
a Tengerészeti Hivatalnak tett jelentésében a követke
zőket írta: „а II. gépész fizetése igénye szerint havi 140 
fontra rúgott volna, még egy fedélzeti matróz havi fize
tése is meghaladta volna a 70 fontsterlinget. Ilyen fize

tések messze meghaladják a többi semleges állam ten
gerészeire hasonló utakon és kockázatokért adott fize
téseket, mert pl. egy görög hajón egy matróz fizetése 
kb. 30 font körül mozgott.”10 Potzner táviratban értesí
tette a londoni tulajdonost, akitől felhatalmazást kapott 
fizetésemelésre. Eszerint egy matróz 48 fontos havi fi
zetést kapott volna. A legénység azonban ezt sem fo
gadta el, és megtagadta a munkát. A gőzösön szolgáló 
három jugoszláv fűtő és egy ceyloni szenes visszavon
ta bérköveteléseit, azzal is indokolva, hogy a bérköve
telési papírok aláírásakor megtévesztették őket." 
Potzner rendkívül nehéz helyzetében a montreali ma
gyar külképviselethez fordult segítségért. Ekkorra már 
nyilvánvalóvá vált, hogy a sztrájkoló személyzetet el 
kell bocsátani, azonban a helyi hatóságok nem enge
délyezték számukra a kihajózást. Június 27-én este a 
parancsnok elhatározta, hogy új legénységet vesz fel. 
Másnap estére megérkezett az új személyzet, a mun
kát továbbra is megtagadó embereket a hajó hátsó fe-

■НИИ — 1 — __I 1____  шшш
3. ábra: A KELET felveszi a CLAN MCPHEE hajótöröttéit 
(Juba Ferenc tényváziata)_________________________
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lének helyiségeiben helyezték el. A kapitány rendőri 
segítséget hívott a hajóra, és a rend helyreállítása után 
pénzbüntetésre ítélte embereit. Szabotázskísérlettől 
tartva a sztrájkolok őrizetét is megszervezve három őrt 
vett fel a hajóra, majd még 28-án este elindult az új
skóciai Halifaxba.12 Ez volt az Európába induló konvo
jok egyik legfontosabb gyülekezési helye.

Július 6-án megérkeztek a kanadai Halifaxba, ahol a 
helyi hatóságok a munkát megtagadó tengerészeket át
vették, továbbá az időközben megbetegedett magyar fő
szakácsot a St. Johnsban lévő kórházban helyezték el.13 
Ezt követően a hajó elindult Nagy-Britanniába, csatlakoz
va egy konvojhoz. A KELET gyengébb gőzgépe azonban 
nem bírva a karaván előírt sebességét, már az első nap 
lemaradt, és végül egyedül szelte át az Atlanti-óceánt. A 
személyzet cseréje miatt már csak összesen hat tenge
rész volt magyar állampolgár, ideértve a parancsnokot is. 
Az út problémáktól mentesen zajlott, és szerencsésen 
megérkeztek a Bristol-csatorna bejáratánál fekvő Milford 
Havenbe. Néhány napi várakozás után kirakodás céljá
ból Swansea, majd augusztus 2-án a közeli Port Talbot 
kikötőjébe irányították őket. A mágneses aknaveszély mi
att aknakeresők kísérték útjukat a fontos kikötőig. Port 
Talbot bejáratát elzárták a német repülőkről ledobott 
mágneses aknák, ezért kénytelenek voltak visszamenni 
Swanseaba. Itt várakoztak az aknák eltakarításának ide
jéig, azonban a munkálatok befejezése után már 
Swansea kijáratát is sikerült elaknásítani. A veszély ko
moly aggályt okozott, ugyanis a Port Talbot-ba való meg
érkezésük előtti napokban egy négyezer tonnás svéd ha
jó robbant fel ott aknára szaladva. Az akna óriási léket 
vágott, és a nagy hajó alig 15 perc alatt elsüllyedt.14 Port 
Talbot-i tartózkodásuk idején a várost több német légitá
madás is érte.

Augusztus 11-én kapták meg kifutási parancsukat a ka
raván gyülekezőhelyére, Milford Haven kikötőjébe. A 
Bristoli-csatornánál, Cardifftól nem messze fekvő walesi 
Port Talbot-ból a közeli Milford Haven kikötőjébe mentek 
át. Innen 28 hajó indult el Amerikába, ám a karavánhoz 
még 16 egység csatlakozott, így összesen tehát 44-en 
készültek átszelni az óceánt.15 Az úti cél a floridai Tampa 
volt. Az angol hatóságok ekkor már csak konvojban en
gedélyezték az ilyen utakat, ezért kellett a hajónak előbb 
Milford Havenbe indulnia, ami a konvojok egyik központi 
gyülekezőhelye volt. A hajókaraván 1940. augusztus 12- 
én indult el Walesből.16

A konvojokat hat-kilenc párhuzamos oszlopba sorolták 
be. A karavánt két torpedóromboló is kísérte, állandóan a 
konvoj körül körözve. Észak felé haladva előbb megke
rülték Írországot, így jutottak ki az óceán nyílt vizeire.17 
Négy nappal később, 16-án a délelőtti órákban a KELET 
mellett a konvojban haladó 4500 tonnás svéd HEDRUN- 
t torpedótalálat érte. A hajó alig pár perc alatt elsüllyedt. 
Az életben maradt hajótörötteket a konvoj utasításai sze
rint az utolsó hajóknak kellett felvenni. Nem sokkal ké
sőbb a HEDRUN pusztulása után a 8000 tonnás ALOY- 
ON nevű holland hajót is torpedótalálat érte. Az ALOYON 
nem süllyedt el, de kifordult a sorból és lemaradt.18 A ka
ravánt az ír partoktól közel 300 tengeri mérföldre a kon
voj parancsnoka feloszlatta, szabad manőverezést ren
delt el. A következő napon, augusztus 17-én az egyedül 
maradt KELET őrtisztje roncsokat és hajótörötteket ész
lelt. Kiderült, hogy a 12 ezer tonnás brit teherhajónak, a 
CLAN MCPHEE-nek a túlélőivel találkoztak, akiket azon
nal fel is vettek. A túlélők között 42 hindu és 13 európai 
volt. A mentést nagyban megnehezítette a nyugtalan ten
ger és az erősödő szél. Az erős hullámzásban baleset is 
történt: a hullámok az egyik mentőcsónakot a hajóhoz

lökték, és ennek következtében egy hajótörött tengerész 
az életét vesztette. A KELET 33 fős személyzete 88-ra 
növekedett, közöttük néhány sebesülttel, ami komoly 
gondot okozott az élelmiszerek elosztásában. Megkezd
ték az ételadagok pontos kiszámítását és a mentőtutajok 
előkészítését. Problémát jelentett, hogy a hinduk nem et
ték meg a magyaros szalonnát, így életben tartásukra kü
lön figyelmet kellett fordítani.

Két nappal később, 19-én egy német tengeralattjáró 
(U A jelzésű) megállította a hajót, és kérte a hajóokmá
nyokat. Kehrer István, a hajó elsőtisztje csónakkal át
evezett a németekhez, és közölte, hogy a hajó üresen 
halad, csupán hajótörötteket szállít. Feleslegesen érvelt 
azzal, hogy a gőzös a németek által megszabott hadte
rületen kívül haladt, a tengeralattjáró parancsnoka kö
zölte, a hajót egy órán belül elsüllyeszti. Mire a csónak 
visszatért a KELET-re, alig húsz perc maradt a hajó el-

5. ábra: A WELLINGTON korvett

4. ábra: Potzner Frigyes mentőcsónak-tájolója a komáromi 
Magyar Tengerészeti Gyűjteményben (fotó: Bálint Ferenc)
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hagyására. Örült iramban indult meg az ivóvíz és némi 
élelmiszer összegyűjtése. Az idő lejárta után a tenger
alattjáró megtorpedózta a gőzöst, ám a torpedó olyan 
kis rést ütött a hajón, hogy az csak lassan kezdett süly- 
lyedni. A tengeralattjáró a felszínre emelkedve tíz-egy- 
néhány ágyúlövést adott le, mire a KELET farán át el
süllyedt, közel 550 tengeri mérföldre az ír partoktól.19 A 
hajó helyzete északi szélesség 49 fok 40 perc, nyugati 
hosszúság 21 fok 50 perc volt. A német tengeralattjáró 
ezt követően északi irányban eltűnt. Két harmincszemé
lyes mentőcsónak, két 12 férőhelyes jolle és két 14 fős 
mentőtutaj állt a túlélők rendelkezésre. Ezekre kellett el
osztani a 38 fős személyzetet és a két nappal azelőtt 
megmentett hajótörötteket. A hinduk a kis fejadag miatt 
hamar kimerültek, a csónakokban lévő ivóvíz pedig igen 
csekély volt. Emellett a hideg éjszakák is megviselték 
őket. „Közben rájöttünk arra, hogy jobb, ha lehetőleg az 
éjszakai órákat használjuk ki evezésre, mert így egy
részről nem érezzük annyira a hideget, másrészről pe
dig nappali pihenésnél nem izzadunk, tehát a szomjú
ság is kevésbé gyötör bennünket. Az ivóvíz kérdése 
amúgy is nagy gond volt számunkra. Készletünk már 
csak mintegy 8-10 napra volt elegendő. A parancsoló 
szükség úgy kívánta, hogy a napi fejadagot egy-másfél 
decire korlátozzuk.”20

Augusztus 25-én, a hetedik napon hajnalban végre 
megpillantottak egy hadihajókkal is kísért konvojt. Né
hány rakétát is kilőttek, mire a WELLINGTON nevű brit 
korvett közeledni kezdett. Ekkor még közel 400 kilomé
terre lehettek az ír partoktól. A brit korvett a hajótörött an
golokat és a rendkívül legyengült hindukat az ír Galway 
kikötőjébe vitte. Mivel a konvoj egyébként Gibraltárba tar
tott, így a KELET személyzetét itt tették partra, szeptem
ber 2-án. A Seeman’s Hotelben szállásolták el őket, majd 
október 1-jén előbb Algecirasba, majd Madridba indultak. 
A spanyol fővárosból repülőgéppel Barcelonán és Ró
mán át november 3-án érkeztek meg Budapestre. A ma
gyar külügyminisztérium tiltakozott Berlinnél, de ott közöl
ték, hogy a német egységek ezután is elsüllyeszthetnek 
minden hajót, amely hadi utat teljesít, közlekedjék az 
akár magyar lobogó alatt. Potzner hazatérve Budapestre 
november 8-án jelentés tett a Magyar Tengerészeti Hiva
talnak. A hajó naplói ekkor még a madridi követségen 
voltak.

A háború után a WELLINGTON felhajózott a Temzén, 
és az angol veterán haditengerészek klubhajója lett. 
Potzner Frigyes 1957-ben megkapta a Kossuth-díjat 
(egyetlen ilyen elismerésben részesült tengerészünk). 
О volt az egyedüli magyar hajóparancsnok, akinek ha
jóját német tengeralattjáró süllyesztette el a második 
világháború alatt. Potzner kapitány 1901-ben 
Fiumében született, és itt a Tengerészeti Akadémia nö
vendéke lett. Hajóskarrierjét az Oceana Részvénytár
saságnál kezdte 1922-ben. A társaság több hajóján is 
szolgált, majd a Fiumana Rt.-hez szegődött.2' Annak 
megszűnése után belga hajókra került. A neves 
flamand íróról elnevezett HENDRIK CONSCIENCE 
gőzösön 1927 decemberétől 1928. januárig másod
tisztként szolgált, innen kitűnő ajánlólevéllel saját kéré
sére távozott. 1928 márciusától 1929 februárjáig a 
SCHELDESOP nevű belga hajón elsőtisztként dolgo
zott.22 Útjai során hajózott Anglia vizein, a Baltikumban 
és Kongóban is. A MAMPOKO gőzösön eltöltött rövid 
idő után újra magyar hajókon kapott munkát, előbb a 
Transocania, majd a Pannónia Részvénytársaságnál. 
Utóbbi vállalat MAGYAR nevű hajóján elsőtiszt lett, de 
a gőzös 1933-ban bekövetkezett elsüllyedésekor kény
telen volt Magyarországra utazni. Csakhamar az

Angol-Magyar Hajózási Részvénytársaság CSÁRDA 
nevű gőzösének elsőtisztjeként kapott újabb feladato
kat. A hajóra 1934 márciusában lépett, és itt szolgált 
mintegy négy és fél éven át. Parancsnokként első ha
jója a Neptun Rt. KELET gőzöse lett (1939. január 1- 
jétől).23 A hajó elsüllyesztése után hazatérve Magyaror
szágra a DTRT hajóin szolgált. A fekete- és azovi-ten- 
geri bevetések során több magyar tengerész között ő is 
megkapta a kardokkal ékesített harmadosztályú német 
Sasrendet.24 A világháború után egyiptomi és magyar 
hajókon szolgált. Tartalmas élete 1993-ban, kilencven- 
két éves korában ért véget.
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A német Kriegsmarine segádcirkálói

A második világháborús német hadihajók közül meglepő
en nagy veszteséget okozott a szövetségeseknek kilenc 
felfegyverzett teherhajó, más néven segédcirkáló.1 
Összesen 131 kereskedelmi hajót süllyesztettek el 
(823 000 BRT-át), ezzel párhuzamosan a többi német fel
színi hadihajó csak feleannyit. Ezek a -  szövetségesek 
szerint -  kalózhajók sikeresen tevékenykedtek például az 
új-zélandi, ausztráliai, dél-afrikai partoknál, ami sokkolta 
az ottani lakosságot, nem is beszélve arról, hogy számos 
nagy angolszász hadihajót kellett miattuk az európai vi
zekről elvezényelni, köztük repülőgép-hordozókat és ne
hézcirkálókat.

Segédcirkálók a második világháborúban

A második világháborúban a segédcirkálókat széleskörű
en használták a hadviselő felek. Legtöbbel (26) az ango
lok rendelkeztek. Ezek többnyire a konvojokat kísérték, ti
zenöt részt vett a német kalózhajók elleni vadászatban is. 
Rajtuk kívül a szövetséges angolszász országok is hasz
náltak néhányat hasonló feladatkörben.

A japánok számos kereskedelmi hajót átépítettek kato
nai célokra, de csak néhányat segédcirkálónak. A néme
teken kívül csak ők vetették be ezeket kalózhajóként, 
mérsékelt sikerrel. Az olaszok három kalózhajót kezdtek 
építeni, de csak 90%-ig készültek el, ágyúikat a partvéde
lem kapta meg. Etiópiában még három kolóniahajóval 
rendelkeztek, ebből kettő át tudott hajózni a kínai olasz 
gyarmatra Tiencsinbe.2

A német admiralitás a második világháború kitörésekor 
a szövetséges kereskedelmi hajók ellen az Atlanti-óceán 
északi részén tengeralattjárókat, a távolabbi hajózási út
vonalakon a „zsebcsatahajókat” (Haditechnika 1993/4) 
vetett be. Az ADMIRAL GRAF SPEE zsebcsatahajó 
1939. szeptemberi elvesztése eredményezte, hogy ez

után az értékes és kisszámú nagy felszíni hadihajókat 
óvakodtak távoli vizekre küldeni. Helyettük tizenegy fe
hérhajót alakítottak át segédcirkálónak, és ezeket vetet
ték be a kereskedelmi hajók ellen. Torpedókkal, aknák
kal, 150 mm-es ágyúkkal, repülőgépekkel és más szük
séges eszközökkel látták el őket, ezért akár a könnyűcir
kálókkal is eredményesen fel tudták venni a harcot. Ellá
tásukra Dithmarschen osztályú felfegyverzett tankereket 
(Haditechnika 1999/2) vagy ellátó hajónak igénybe vett 
teherhajókat használtak, s ez lehetővé tette az egy évnél 
hosszabb bevetéseket is.

1940 márciusában futott ki az első német segédcirkáló, 
az ATLANTIS, közel húsz hónapig tartó bevetésre. Hét 
hónappal később hat segédcirkáló tartózkodott a világ
tengereken: az ORION és а КОМЕТ a Csendes-óceá
non, a WIDDER az Atlanti-óceán középső részén, míg a 
THOR az óceán déli részén, az ATLANTIS az Indiai-óce
ánon, a PINGUIN pedig az Antarktisz közelében. A PIN- 
GUIN-t és az ATLANTIS-t nehézcirkálók süllyesztették el, 
a többi visszatért Németországba.

1940 decemberében indult a második hullám öt segéd
cirkálóval, ezekből a THOR és a MICHEL Japánban kö
tött ki, a KORMORAN, a STIER, és а KOMET megsem
misült. Az 1943-as harmadik hullám már csak két egy
ségből állt, a CORONEL visszafordult, a MICHEL Japán 
partjainál süllyedt el. A megmaradt segédcirkálókat (ket
tő nem került bevetésre) ezután más feladatra használ
ták, az ORION-t és a HANSA-t iskolahajónak, a WID- 
DER-t szállítóhajónak, a CORONEL-t pedig előretolt ra
darállomásnak. Ugyanis 1942 végére a szövetségesek 
olyan szoros blokádot vontak a németek által megszállt 
partok elé, hogy a tengeralattjárók is csak nehezen tud
tak átcsúszni, a hajóknak pedig szinte lehetetlen volt. A 
segédcirkálók szerepét átvették a nagy hatósugarú ten
geralattjáró-cirkálók, amikből az Indiai-óceánon egy flot
tillát is alakítottak „monszun tengeralattjárók” néven.

Elsüllyedt angol segédcirkálók (AMC)

Hajó neve (HMS) Elsüllyesztés időpontja Helye Elsüllyesztette

RAWALPINDI 11/23/1939 Izland & Feröer-sz. között SCHARNHORST csatacirkáló
CARINTHIA 6/7/1940 Írországtól ÉNY-ra U-46 tengeralattjáró
SCOUTSTOUN 6/13/1940 Írországtól É-ra U-25 tengeralattjáró
ANDANIA 6/16/1940 Izlandtól DK-re U-A tengeralattjáró
TRANSYLVANIA 8/10/1940 Atlanti-óceán É-i része U-56 tengeralattjáró
DUNVEGAN CASTLE 8/27/1940 íroszágtól DNY-ra U-46 tengeralattjáró
LAURENTIC 11/3/1940 íroszágtól ÉNY-ra U-99 tengeralattjáró
PATROCIUS 11/3/1940 íroszágtól ÉNY-ra U-99 tengeralattjáró
FORFAR 12/2/1940 Írországtól NY-ra U-99 tengeralattjáró
CORMORIN 4/4/1941 Atlanti-óceán É-i része kigyulladt, önelsüllyesztés (BROKE)
VOLTAIRE 4/4/1941 Azori-sz. NY-ra THOR segédcirkáló
RAJPUTANA 4/8/1941 Atlanti-óceán É-i része U-108 tengeralattjáró
SALOPIAN 5/13/1941 Atlanti-óceán É-i része U-98 tengeralattjáró
JERVIS BAY 11/5/1941 Atlanti-óceán É-i része ADMIRAL SCHEER „zsebcsatahajó”
HECTOR 4/5/1942 Colombo japán hordozókról felszállt repülők
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1. ábra: Segédcirkálók oldalrajzai: a) ATLANTIS; b) HANSA; c) KOMET; d) STIER; e) KORMORAN. A szaggatott vonal a rejtett 
ágyúkat, torpedóvetőket, az e) rajznál az LS naszád és a repülőgép helyét Is jelöli



A Japánban rekedt németek kisebb része blokádtörő 
hajókon megkísérelt visszajutni Európába, a többség a 
monszun tengeralattjárók bázisain (Pinang, Kobe) szol
gált. Részt vettek a tengeralattjárók kiszolgálásában, ők 
üzemeltették a néhány megmaradt ellátó hajót (pl. 
BROKE, CHARLOTTE SHIELMANN), valamint két 
Ar-196-ost. 1945-re Dzsakartába és Surabayába vonult 
vissza a német távol-keleti kontingens, itt internálták őket 
a japánok Németország kapitulációjakor.

A Németországban lévő segédcirkálókat 1944-től ismét 
bevetették, ezúttal a Balti-tengeren, csapatszállítóként. Az 
1944-es szovjet támadás országrésznyi területeket vágott 
el Németországtól, és csak tengeren lehetett utánpótlást 
szállítani, illetve evakuálni az embereket. A nagy kiterjedé
sű aknamezők és a megmaradt nagy német hadihajók 
ugyan távol tudták tartani a szovjet hadihajókat, de a ten
geralattjárókat és a repülőket nem. A segédcirkálók állan
dó akna-, légi- és tengeralattjáró-veszély közepette az an
goloktól eltanult konvojrendszerben hajóztak Németország 
összeomlásáig. A háború végéig a Kriegsmarine összesen 
700 000 német és szövetséges balti katonát, 300 000 se
besültet, 1 500 000 civilt menekített ki hajóval, 4%-os vesz
teséggel. Hogy ebből a segédcirkálók mennyit szállítottak, 
azt nem tudjuk pontosan, de egy-egy alkalommal akár 
több ezer ember is összezsúfolódott a fedélzetükön.

Kapitulációkor a megmaradt egységeket háborús jóvá
tétel címen az angolok kapták meg, s fegyverzetüktől 
megfosztva kereskedelmi hajóként fejezték be pályafutá
sukat.

A hajók felépítése

Az angolok és a japánok főleg személyszállító hajókat 
alakítottak át segédcirkálónak, míg a németek gyorsjára
tú teherhajókat. Általában 7000 tonnás, viszonylag új épí
tésű, 15-18 csomós sebességű hajókat választottak ki 
átépítésre. Ezek ugyan különböző típusúak voltak, de a 
körülményekhez képest igyekeztek egységesen átalakí
tani és felszerelni azokat. Á hajók szerkezetét megerősí
tették, de páncéllal nem látták el őket, csak a lőszerrak
tárakat igyekeztek biztonságosabb részben elhelyezni. 
Megnövelték az ivóvíztartályokat, a széntárolókat,3 az 
élelmiszerraktárakat és az üzemanyag-tárolókat -  példá
ul az ATLANTIS-nál 1300 tonnáról 3000 tonnára. A le
génység részére szállásokat, a várható foglyoknak fog
dákat is építettek. Kezdetben az első világháborús sorha
jók, cirkálók leszerelt lövegeit kapták, például az ORION 
és a WIDDER hajókra a SCHLESSWIG HOLSTEIN 150 
mm-es ágyúit szerelték. A második hullámban kifutó ha
jók már modern ágyúkat és radart is kaptak.

Az ágyúk elhelyezésében nem volt egységes séma, a 
hajó orrába rendszerint csak egy gyorstüzelő ágyú, a fe
délzetre pedig néhány légvédelmi ágyú került. A hat, 
egyenként 150 mm-es ágyút különböző álcázott ponto
kon helyezték el. Ezek a segédcirkálók kettő-hat torpedó
vetővel is rendelkeztek, például a STIER két vízvonal 
alattival, az ATLANTIS pedig négy mozgatható fedélzeti 
indítóval. Azok a hajók, amelyeket az Indiai- vagy a 
Csendes-óceánra küldtek, tengeri aknákat is vittek ma
gukkal, például a PINGUIN 380 darabot. Mindegyik hajó 
hordozott felderítő repülőgépet, rendszerint az Áradó 
196-ost, de katapulttal csak a -  végül bevetésre nem ke
rült -  HANSA rendelkezett. A KORMORAN, а KOMET és 
a MICHEL ezenkívül egy kis motoros torpedónaszáddal 
(LS) is rendelkezett. A segédcirkálók kiszolgálását 
350-400 fő végezte, igaz, egy részüket a zsákmányolt 
hajók hazahozatalára szánták.

Kiemelt szerepe volt az álcázásnak, a hajók folyamato
san változtatták nevüket és nemzetiségüket (háborúban 
a hajók oldalára jól láthatóan fel kellett festeni a nevet és 
a felségjelet). Előszeretettel hajóztak semleges országok 
zászlai alatt, spanyol, japán, portugál, sőt, dél-amerikai 
államok színeiben. Ezért sok festék kellett az átfestések
hez, valamint építőanyag a hajófelépítmények átalakítá
sához. Amikor a szövetségesek közelítettek a hajóhoz, 
nőnek, négernek stb. maszkírozott matrózok sétáltak a 
fedélzeten, a többiek a fedélzetközben várakoztak.

Alkalmazott taktikák

Bernhard Rogge, az ATLANTIS kapitánya főleg a klasszi
kus módszert alkalmazta. A magányos hajót megállásra 
szólították fel, ha nem állt meg, figyelmeztető lövést ad
tak le az orra elé. Csónakon fegyvereseket küldtek át, 
akik megszállták a hajóhidat és a rádiós szobát. Ha eset
leg a megtámadott hajón használtak rádiót, gyorstüzelő 
ágyúval szétlőtték az antennáját. Komolyabb ellenállás 
esetén a 150 mm-es ágyúval a hajó víz alatti részeit lőt
ték, ritkábban torpedót lőttek ki rá. Legvégül beszüntették 
a tüzelést, és felvették a mentőcsónakokat.

Helmut von Ruckteschell, a WIDDER kapitánya a pir- 
kadati támadásokat favorizálta. Hajóját igyekezett a még 
sötét oldalra irányítani, hogy a célpont sziluettje jól kive
hető legyen a hajnal fényeinél. Mikor tűz alá vette áldoza
tát, az nem tudott leírást adni a támadóról.

A jól bevált LS4 naszádokat is főleg éjszaka küldték be
vetésre, hogy tengeralattjáró-támadásnak tűnjék az ak
ció, miközben a segédcirkáló 8-10 km-re várakozott. Ezt 
a módszert csak a tengeralattjárók működési körzetében 
alkalmazták.

A repülőgépeket főleg felderítésre használták, általá
ban paralelogramma alakú útvonalon kerestek célponto
kat. A PINGUIN pilótája esetenként üzenetet dobott le a 
megtámadott hajóra, hogy így kerüljék el a rádió haszná
latát. A megtévesztés része volt az is, hogy csak a repü
lőgép bal oldalára volt felfestve a horogkereszt.

Kötelékben csak а KOMET és az ORION működött 
együtt 1940 végén, amikor is a Csendes-óceán délnyu
gati részén potyáztak. Nauru szigetnél hat hajót süllyesz
tettek el, és a foszfátki kötőt is teljesen szétlőtték. De a 
többiek sem hajóztak egyedül, hiszen időnként találkoz
tak egymással és ellátó hajóikkal, az Atlanti-óceánon pe
dig tengeralattjárókkal is. Ilyen esetekben felvették az 
utánpótlást, átadták a foglyaikat, és kicserélték az infor
mációikat. 1940 decemberében például a Gough-sziget- 
től nem messze az ADMIRAL SCHEER zsebcsatahajó, a 
THOR és a PINGUIN kalózhajó, két ellátó hajó és egy 
zsákmányolt hűtőhajó találkozott.

A hajók időnként elhagyatott vizekre vagy szigetekre 
húzódtak vissza, hogy eltűnjenek egy időre a szövetsé
gesek elől. (Az ATLANTIS egy hónapot pihent Ker- 
guélen-szigetnél, miközben egy repülőgép-hordozóból, 
három nehézcirkálóból és három könnyűcirkálóból álló 
angol kötelék vadászott rá az Indiai-óceánon.)

A német segédcirkálók harctevékenysége

ORION

1940 júniusában futott ki több mint 18 hónapos portyá
jára. A Csendes-óceánra a Horn-fok megkerülésével 
jutott el. Először aknákat rakott le Couvier-szigetnél
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(Ausztrália) és Aucklandnál (Új-Zéland), majd csatlako
zott a KOMETHEZ. A Fidzsi-szigetektől a Karolina-szi- 
getekig portyázott, majd decemberben a Maug-atollra 
(Mariana-szigetek) vonult vissza. Itt próbálták a motor
ját megjavítani, és bevárta a Japánból küldött felderítő 
repülőgépet, amit az elromlott Áradó helyett kapott. Ez
után sikertelenül cirkált az Indiai-óceánon, majd vissza
tért Franciaországba, ahol tüzérkiképző hajónak hasz
nálták, 1944-től részt vett a balti-tengeri szállításokban, 
majd 1945. május 4-én bombázók süllyesztették el 
Swindemünde közelében. Hat hajót egyedül (kettőt az 
Atlanti-óceánon), hetet a KOMET-tel közösen süllyesz
tett el, négy pedig az általa telepített aknákon semmi
sült meg.

ATLANTIS

1940 márciusában első kalózhajóként futott ki 622 napos 
portyájára. Először Fokváros partjainál (Dél-Afrika) tele
pített aknákat, majd továbbhajózott az Indiai-óceánra. 
Két fő járőrözési körzetben tevékenykedett: a Mauritius 
környéki és a Szumátrától nyugatra lévő hajózási útvona
lakon. Az egyik elfogott hajó, az AUTOMEDON titkos ira
tokat szállított a szingapúri csapatokról, amit továbbítot
tak a japánoknak.5 Egy év után az Atlanti-óceán déli ré
szén kezdett járőrözni, de közben az angol cirkálók miatt 
az óceánok déli részén körbehajózta a földet. 1941. no
vember 21-én éppen az U 126-os tengeralattjárót töltötte 
fel Ascensiontól keletre, amikor az angol DEVONSHIRE 
nehézcirkáló 10 000 méterről több sortűzzel elsüllyesz
tette. Legénységét négy német és négy olasz tengeralatt
járó hozta vissza Franciaországba. Hat hajót zsákmá
nyolt, tizenhatot süllyesztett el.

WIDDER

1940 májusától hat hónapig az Atlanti-óceánon az Azori- 
szigetek és az Antillák közötti hajózási útvonalakon por
tyázott. Az állandó motorproblémák miatt kellett idő előtt 
visszatérnie. Parancsnoka, Helmut von Ruckteschell há
borús bűnöket követett el, mert az elsüllyesztett hajók le
génységét szándékosan nem mentette ki. 1941-től Nor
végiába, 1944-től Poroszországba szállított utánpótlást. 
Kilenc hajót süllyesztett el, és egyet zsákmányolt.

THOR

1940. június elején futott ki tíz hónapos első dél-atlanti 
portyájára. Járőrözése során háromszor csapott össze 
nagyobb, gyorsabb, erősebb (nyolc 152 mm-es ágyúval 
felszerelt) angol segédcirkálókkal. Kettő, az ALCAN
TARA és a CAERNARVON CASTLE sérülten elmenekült, 
a harmadik, a VOLTAIRE egyórás harc után elsüllyedt. 
Egy hajót zsákmányolt, tizenegyet elsüllyesztett.

Második bevetését 1941 novemberében Antarktisz kö
zeli járőrözéssel kezdte. Később Brazília és Dél-Afrika 
között portyázott, ezután a Fokváros és Perth közötti ha
józási útvonalon tevékenykedett -  tőle nyugatra a japán 
segédcirkálók portyáztak - ,  innen Kobéba (Japán) hajó
zott. A kikötőben a mellette horgonyzó UCKERMARK 
tankeren bekövetkezett robbanás miatt a THOR is ki
égett. A második bevetésén hét hajót süllyesztett el, hár
mat zsákmányolt, ezeket Japánba küldte.

PINGUIN

1940. június közepén futott ki a „feketehajó”, először a 
dél-afrikai és az ausztrál kikötők- közötti hajóútvonalak

mentén portyázott. A zsákmányolt STORSTAD tankerről 
aknákat rakott le Sydney, Melbourne, Adelaide (Ausztrá
lia) előtt, majd az Antarktisz partjainál cirkált. 1941 janu
árjában a Bouvet-szigetnél elfogta a norvég bál
navadászflottát.6 Három bálnafeldolgozó és tizenhárom 
vadászhajót zsákmányolt, ebből az egyiket ADJUTANT 
néven felderítésre használta, a többit visszaküldte Fran
ciaországba. Rövid dél-atlanti és Kerguélen-szigeti tar
tózkodás után Szomália partjai előtt portyázott, itt talált rá 
az angol CORNWALL nehézcirkáló. Az 5000 méterről le
adott sortűz eltalálta a fedélzeten lévő aknákat, csak 60 
német és 25 fogoly élte túl a robbanást. A PINGUIN tizen
hat hajót zsákmányolt, egy tucatnyit elsüllyesztett, négy 
az általa lerakott aknákon semmisült meg.

STIER

1942 májusában utolsó kalózhajóként tudott áthajózni a 
csatornán, egy brit torpedónaszádot kísérői elsüllyesztet
tek a Boulogne-nál. Brazília és Afrika között járőrözött, tő
le keletre a MICHEL portyázott. Az amerikai STEPHEN 
HOPKINS teherhajó szeptember 7-én bátran visszatüzelt 
101,6 mm-es ágyújával a segédcirkálóra. Bár a STIER el
süllyesztette a teherhajót, önmaga is súlyos sérüléseket 
szenvedett, rövidesen elsüllyedt. Legénységét a TAN
NENFELS ellátó hajó hozta haza Franciaországba. Négy 
hajót süllyesztett el.

KOMET

Első bevetésére 1940 júliusában futott ki a legkisebb 
kalózhajó, három szovjet jégtörőhajó segítségével a 
Barents- és a Jeges-tengeren keresztül jutott ki a 
Csendes-óceánra. Japánban ládákat7 rakodtak ki róla, 
majd tovább hajózott a Lamotrek atollhoz, ahol csatla
kozott hozzá az ORION és két ellátó hajó. Sikeresen 
portyáztak együtt, a Nauru-szigeti kikötőt úgy szétlőt
ték, hogy csak a háború után állították helyre. Ezután 
az Antarktisz partjainál hajózott, majd Kerguélen- 
szigetnél csatlakozott hozzá a PINGUIN által elfoglalt 
ADJUTANT. Sikertelen indiai-óceáni járőrözés után 
Wellington előtt (Új-Zéland) az ADJUTANT aknát tele
pített, majd legénységét а KOMET vette fel. A Galápa- 
gos-szigeteknél három hajót küldött a tenger fenekére, 
majd a Horn-fok megkerülésével visszatért Németor
szágba. Három hajót egyedül, hetet az ORIONNAL kö
zösen süllyesztett el.

Második bevetésekor 1942. október 7-én a csatornán 
történő áthaladás közben elsüllyedt, a németek szerint 
ágyúlövedékektől, az angolok szerint torpedótól.

KORMORAN

A leggyorsabb segédcirkálóként 1940 decemberében fu
tott ki az Atlanti-óceánra. Fél évig Brazília és a Zöldfoki- 
szigetek között portyázott, majd áthajózott az Indiai-óce
án északkeleti részére. Itt még további három hajót s ü l 
lyesztett el, majd Ausztrália partjaihoz hajózott aknarakás 
céljából. Az ausztrál SYDNEY könnyűcirkáló feltartóztat
ta a holland felségjellel hajózó KORMORAN-t. A kalózha
jó 1000 méterről váratlanul az összes ágyújából tűz alá 
vette a cirkálót. A SYDNEY négy, 152 mm-es lövedéke 
még eltalálta a KORMORAN-t, de végül az megtorpedóz
ta. A cirkáló elsüllyedt (a szétlőtt mentőcsónakok miatt 
nem volt túlélő), de a kalózhajót is rövidesen elnyelték a 
hullámok. A túlélőket öt évre internálták Ausztráliában. 
Tíz teherhajót süllyesztett el, egyet zsákmányolt és egy 
könnyűcirkálót is megsemmisített.
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2. ábra: A WIDDER mint a spanyol NEPTUNE teherhajó. 
Motorproblémái miatt kellett idő előtt visszatérnie______

4. ábra: A MICHEL klasszikus német álcázó festéssel 1940- 
ben. A többi kalózhajó rajta gyakorolta a hajómegállítást, - 
elfoglalást, ill, -elsüllyesztést_________________________

3. ábra: A PINGUIN mint a görög KASSOS teherhajó. A fotó 
az U A tengeralattjáróról készült, amint üzemanyag
felvételhez közelít a hajóhoz. A segédcirkálók az Atlanti- 
óceánon részben tengeralattjáró-ellátó hajóként is működtek

5. ábra: А КОМЕТ a Csendes-óceánon, a raktérbői kiemelt 
Áradó 196-os úszótalpas felderítő repülőgéppel. Ez volt az 
egyetlen kalózhajó, amelyen admirális parancsnokolt Robert 
Eyssen ellentengernagy személyében__________________

MICHEL

Első bevetésére 1942 márciusában futott ki a Dél-Ameri- 
ka és Afrika közötti hajózási útvonalakra. Rövid időre át
hajózott a Madagaszkár körüli vizekre, majd ismét visz- 
szatért az Atlanti-óceánra. Itt kapta a parancsot, hogy Ja
pánban kössön ki, gond nélkül megérkezett Kobéba. Ti
zenöt hajót süllyesztett el.

Második portyázása volt a német kalózhajók utolsó ak
ciója. Japánból kifutva 1943 májusában Jáva szigeténél 
jutott ki az Indiai-óceánra, ahol rövidesen két hajót küldött 
a tengerfenékre. Ausztráliát megkerülve a chilei partokig 
portyázott, majd a Hawaii-szigetektől északra visszain
dult Japánba. Honsutól 150 km-re keletre az amerikai 
TARPON tengeralattjáró három torpedóval elsüllyesztet
te, legénységéből 110 főt mentettek ki. Három hajót sem
misített meg az utolsó bevetésén.

CORONEL

1943. február 9-én a csatornán való áthajózásakor 
visszafordult, mert a doveri messzehordó ágyúk és va
dászbombázók kárt tettek benne. Javításakor előretolt 
radarállomásnak, ill. vadászirányítónak építették át, az 
Északi-tengeren is cirkált. A háború végén Poroszország
ból szállított el csapatokat.

HANSA

A legerősebb tüzérséggel ellátott segédcirkáló. Bevetése 
az angol légitámadások okozta sérülések miatt tolódott,

7. ábra: Az angol BALZAC hajót lövi az ATLANTIS, ahonnan 
a fénykép készült. A hajó rövidesen elsüllyedt, legénységét a 
segédcirkáló felvette
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9. ábra: A THOR három angol segédcirkálóval is 
összecsapott. Általában a hátsó három 150 mm-es ágyúját 
használta az összecsapásokban_____________________

10. ábra: Az ORION mint a görög ROCOS teherhajó halad 
az Atlanti-óceánon. A háború végén a Balti-tengeren süllyedt 
el, a négyezer menekült nagy részét kimentették__________

11. ábra: A CORONEL segédcirkálót radarhajóként, korai 
riasztó feladatkörben használták

12. ábra: A STIER jól látható hátsó, 150 mm-es ágyújával. 
Az amerikai fehérhajók tatjára a háború közepétől gyakran 
egy nagy kaliberű ágyút szereltek____________________

14. ábra: A japán Nakajima E8N2 „Dave” úszótalpas 
felderítőgép az ORION fedélzetén. Néhány ellátó hajó 
fedélzetén volt ugyan tartalék úszótalpas repülőgép, de a 
Csendes-óceánon tartózkodókon nem, ezért Japánból 
kaptak repülőgépet az elromlott Áradó helyett_________

15. ábra: Balra а KOMET, középen a KULMERLAND ellátó 
hajó, jobbra az ORION Emirau-szigetnél 1940 
decemberében
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végül törölték. 1943-tól iskola-, ill. célhajóként szolgált. 
Következő évtől a balti-tengeri evakuációban vett részt. A 
háború után a Royal Navy használta.

Melléklet

A Japán Császári Haditengerészet 24. Különleges 
Cirkáló Százada: HOKOKU MARU és testvérhajója, az 
AIKOKU MARU (és a gyorsjáratú csapatszállítóként 
használt 6983 tonnás KIYOZUMI MARU). 10 438 tonnás, 
150 m hosszú, 21 csomós, átépített luxus utasszállítók. 
Fegyverzetük 8x140 mm-es ágyú, 2x80 mm-es és 4x25 
mm-es légv. ágyú, 2x2 torpedóvető, 2 db úszótalpas 
felderítőgép. 1941 decemberében az AIKOKU-HOKOKU 
MARU páros Tahititól délre 2 hajót süllyesztett el. 1942 
májusától az Indiai-óceánon -  részben tengeralattjáró
ellátó hajóként -  részt vettek a Madagaszkár körüli 
blokádban. 1 hajót elsüllyesztettek és kettőt 
zsákmányoltak. November 11-én az ONDINA tankerrel 
és a BENGAL aknaszedővel csaptak össze Nyugat- 
Ausztrália partjainál. Az ONDINA harmadik 101,6 mm-es 
ágyúlövedéke felrobbantotta a HOKOKU MARUT. Az 
AIKOKU MARU 1944 februárjában aTruk-lagúnában egy 
rázuhant US Navy-bombázótól szintén felrobbant. 
Mérlegük 5 elsüllyesztett/zsákmányolt hajó 31 341 
tonnával.

16. ábra: Az AIKOKU MARU 1942 májusában Szingapúrban

Jegyzetek

1. Egyik elnevezésük a Hilfskreuzer (HK) segédcirkáló, 
másik a Handels-Stör-Kreuzer (HSK) kereskedelmi-zava
ró cirkáló volt, jogi értelemben kalózhajóknak számítottak.

2. Az ERITREA-t tengeralattjárók ellátására használ
ták, a RAMB II. kalózhajónak akarták átépíteni. 1943. 
szeptember 8-án az ERITREA Ceylonba hajózott, a 
RAMB II.-t legénysége süllyesztette el Kobéban.

3. Szén a fűtésre és a tengervíz lepárlására kellett.
4. 12 tonnás, 12 méter hosszú, két 45 cm-es torpedó

val és 2 géppuskával felszerelt gyorsnaszád.
5. Ezért Bernhard Rogge kapitány szamurájkardot ka

pott Hirohito császártól, valamint a német hajók titokban 
használhatták a Maug-, az Emirau- és a Lamotrek- 
szigeteket támaszpontként.

6. A bálnaolajból glicerint nyertek ki, ami a robbanósze
rek egyik alapanyaga.

7. Németország fegyverek tervrajzát és gyártási leírá
sukat (köztük rombolókét, tengeralattjárókét, repülőkét), 
fegyvermintákat, precíziós szerszámgépeket, repülőgép
motorokat, kész fegyvereket (pl. 35/36M páncéltörő 
ágyúkat) szállított Japánnak.
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A magyar légvédelem „szeme” és „füle” (1917-1945)
Dr. Koczka József -  Dr. Berkovics Gábor -  Dr. Krajnc Zoltán

Bevezetés

Az első világháború folyamán egyre általánosabbá vált a 
„hadviselés kiterjesztése a harmadik dimenzióba”. A kez
deti légi felderítő és a későbbi légi támadó tevékenysé
gek kikényszerítették a légvédelem megjelenését. E 
komplex tevékenységrendszer -  mai szóhasználattal él
ve -  információs alrendszerét képezték a megszervezett 
szaklégvédelmi figyelő- és jelentőalakulatok, melyek fel
adata az ellenséges repülőerők tevékenységének felderí
tése, illetve az erről szóló jelentések gyors és szakszerű 
továbbítása a vezetési pontokhoz. A repülőjelentő szol
gálatokat elsősorban a légijármű-elhárításra használt lö- 
vegek, ütegek sikeres harctevékenysége érdekében 
szervezték, de a saját vadászerők időbeni riasztása is 
megkövetelte tevékenységüket.

Szemmel és az ezt javító optikai eszközökkel, valamint 
füllel és a hangot felerősítő kezdetleges készülékekkel 
szereztek már ekkor is komplex információkat a figyelő- 
szolgálatok, -szervezetek. A szolgálat eszközrendszerét 
tehát a távcsövek és a később megjelent fülelőeszközök 
képezték. Az ellenséges repülőeszközök felderítését el
sősorban a földről, speciális, természetes vagy mester
ségesen kialakított figyelőpontokról, illetve időnként rög
zített léggömbök kosaraiból végezték. Ezt a „fülelés” mint 
különleges tevékenység egészítette, egészíthette ki, me
lyet úgynevezett „fülelőgödrökből” végeztek. A légtér fi
gyelésének kialakult rendszere a második világháborúig, 
illetve a lokátorok megjelenéséig nem sokat változott.

A kezdetek

Magyarország légvédelme érdekében 1917 áprilisától 
megszervezték a légi figyelő- és riasztószolgálatot.1 A 
szervezetnek elsősorban a vadászrepülők számára kel
lett az információt szolgáltatnia, az olasz repülőerők elle
ni sikeres tevékenységhez. Általában az arcvonal mö
gött, egy vonalban kellett az alegységeket felállítani (arc
vonal mögötti figyelősáv), munkájukat megszervezni. Ek
kor még viszonylag könnyű volt az ellenséges eszközök 
számát, támadási irányát, típusát megállapítani. A figye
lést meg lehetett oldani vizuális eszközökkel. A távcsövek 
és a meglehetősen kezdetleges fülelőkészülékek szinte 
tökéletesen megfelelő eszközrendszert jelentettek a fel
derítésre. Sajnos a magyar figyelő- és jelentőszolgálat 
1943-ig nem rendelkezett ezeknél modernebb felszere
léssel.

Az első világháború után Magyarországon a működő
képes jelzőrendszert -  mely képes volt megfelelő infor
mációkkal ellátni a légierőt és a légvédelmi tüzérséget, 
valamint riasztani a polgári lakpsságot -  csak a harmin
cas évek végére alakították ki. így egy ellenséges légitá
madás előrejelzése sem a határsávban, sem az ország 
belsejében nem volt megoldott.

A világháború tapasztalatai alapján feltétlenül szükség 
volt a figyelő- és jelentőszolgálatok kiépítésére, melyek 
alapját a városok, a kijelölt objektumok köré, illetve az 
arcvonalak mögé sűrűn telepített alegységek képezték.

A repülőeszközök első világháború utáni dinamikus 
fejlődése miatt már nem csak az arcvonalat és a közvet
len mögöttes területet kellett oltalmazni a légitámadások 
ellen, hanem a hátország mélységében lévő célpontok 
védelmét is meg kellett tervezni, szervezni (egyébként 
ez már a világháború folyamán is megvalósult, mint pél
dául London vagy Párizs esetében). így a figyelő- és 
jelentőszolgálatok és tevékenységük erőteljes felértéke
lődése és differenciálódása kezdődött meg. Egyrészt 
rendelkeznie kellett ilyen csapatokkal a légvédelmet 
közvetlenül végrehajtó szervezeteknek, főleg saját harc
tevékenységük érdekében, másrészt országos szintű, 
egységesen vezetett struktúrát kellett létrehozni, mely 
elsősorban szintén a harcolók információval történő ellá
tását szolgálta. Ezenkívül még feladata volt a lakosság, 
a hátország tájékoztatása, riasztása is. Ez utóbbi rend
szerrel szemben követelmény volt a „hézagmentesség”, 
ezért figyelőpontjaikat két, esetleg több vonalban kellett 
létrehozni. Ezt különösen a repülőgépek egyre növekvő 
repülési magassága indokolta. Ezeknek a vonalaknak 
az egymástól való távolsága a veszélyeztetett irányok
ban akár 10-12 kilométerre is szűkülhetett. A figye
lést konkrétan végrehajtó alegységek távolsága egy
mástól maximum nyolc kilométer lehetett, mivel egy őrs 
a tapasztalatok szerint legfeljebb négy kilométeres kör
ben volt képes megbízhatóan felderíteni a repülőeszkö
zöket.

A magyar vezérkar már 1920-ban foglalkozni kezdett 
a légvédelem, és így természetesen a felderítés, riasz
tás kérdésével is. Az országot hét „m. kir. honvéd körlet 
és körletparancsnokságra”2 osztották fel (1. Budapest, 
2. Székesfehérvár, 3. Szombathely, 4. Kaposvár, majd 
a szerb megszállás megszűnte után Pécs, 5. Szeged, 
6. Debrecen, 7. Miskolc3). Ezekkel megegyező területen 
1922-ben kijelölték a hét légvédelmi kerületet, majd 
1924-ben a hét légvédelmi körzetet (I—VII.4). Valamennyi 
vegyesdandárnak hírközpontot kellett létrehoznia.

Összefoglalva a következőkben lehet megjelölni a fi
gyelő- és jelentőszolgálat alkalmazásának alapelveit:

• hézagmentes, többvonalas harcrend létrehozása;
• az ország teljes területének lefedése;
• az immobil és a mozgó őrsök feladat szerinti kombi

nációja, alkalmazása;
• erők és eszközök szükségszerű csoportosítása, a lé

gierő és a légvédelmi tüzérség hatékonyságának növelé
se érdekében;

• a katonai helyzetnek megfelelő állapot, készültség év- 
és napszaktól függetlenül;

• időbeniség (a felderítésben és az értesítésben egy
aránt) és pontosság (hovatartozás, darabszám, repülési 
irány, magasság, tevékenység meghatározásában);

• integrált szervezet és a lehetőségek szerinti egysé
ges, központi vezetés megszervezése;

• a körzet és a felépítés alapján, a megfelelő szintről a 
katonai szervezetek és a polgári lakosság tájékoztatása, 
illetve riasztása;

• együttműködés a katonai alakulatok hasonló funkció
jú alegységeivel és a polgári légoltalommal.
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A szolgálat tényleges létrehozása

1930-ban a figyelő- és jelentőrendszer számára -  bár 
csak áttételesen -  nagy jelentőségű döntést hozott a 
honvédelmi miniszter. Elrendelte, hogy az eddigi HM 3/d 
osztályból alakítsák meg a Magyar Királyi Honvéd Hadtu
dományi Intézetet.5 Később Magyar Királyi Honvéd Hadi- 
technikai Intézetnek (HTI) nevezték. Az intézet egyik fel
adata a figyelő- és jelentőrendszer fejlesztése volt.

Az 1932-es tervekben a Honvédelmi Minisztérium 289 
figyelőőrs felállítását határozta el, hét Légvédelmi Körzet
parancsnokság alárendeltségében. A megvalósítás 
azonban csak egy évtized múlva sikerült. Ebben az év
ben módosították a vegyesdandárok területeit és ezzel 
szinkronban a légvédelmi körzethatárokat is.6

A honvédelmi miniszter 1933. július 28-án elhatározta, 
hogy augusztus 1-jei hatállyal felállítja az Országos Lég
védelmi Parancsnokság törzsét.7 Ez valamivel később 
történt meg. Azonban a légi figyelő- és jelentőszolgálat 
fejlődésének valóban nagy lökést adott az, hogy 1933 no
vemberében megalakították az Országos Légvédelmi 
Parancsnokságot, melynek feladata a vezetési és fejlesz
tési kérdések megoldása, valamint a honi légvédelem 
megszervezése és kiépítése volt. így ettől kezdve az 
OLP felelőssége volt egy, az egész országra kiterjedő fel
derítő-, jelentőrendszer működtetése. Ehhez fel kellett 
használniuk a légvédelmi tüzérosztályok szervezetszerű 
alegységei által megszerzett adatokat is.8

Az 1934-es tervek alapján az „Országos légvédelmi fi
gyelő és riasztó szervezet”9 alárendeltségébe a követke
zőket tervezték: OLP Központ, 8 Légvédelmi Kerületi Köz
pont (a továbbiakban Lékerköz),10 60 Országos Légvédel
mi Szárnyközpont, 250 Országos Légvédelmi Figyelő és 
Riasztó Őrs. Ezenfelül voltak a fegyvernemek ideiglenes 
vagy állandó figyelő és jelentő szervezetei, valamint a he
lyi figyelő és jelentő szervezetek. Szintenként a követke
ző állományt tervezték:11 Országos Légvédelmi Figyelő és

Riasztó Őrs -  8 fő; Országos Légvédelmi Számyközpont 
-  28 fő; Légvédelmi Kerületi Központ -  56 fő; Országos 
Légvédelmi Parancsnokság Központ -  70 fő.

A felszerelés alapvetően térképszelvényekből, tájolók
ból, távcsövekből, hallótölcsérekből és repülőgép-felis
merő típustáblákból állt, a híradó felszerelés pedig távbe
szélő-készülékekből, körtávirat-továbbító berendezések
ből és kis teljesítményű rádiókészülékekből. 1936-ban 
megkezdődött a légvédelmi jelző- és riasztórendszer 
számára az eszközök beszerzése.

1938-ig alapvetően nem sokat javult a honi légvédelmi 
figyelő- és jelentőszolgálat tényleges, gyakorlati állapota. 
A figyelőőrsök felszereléssel történő ellátása ugyan el
kezdődött, de a híradás továbbra is problémát jelentett, 
mivel pusztán a polgári, postai vonalakra korlátozódott. 
Ebben az évben megkezdődött a HTI automatizált eszkö
zeinek rendszerbe állítása.

A figyelő- és jelentőszolgálat bővítése

A Felvidék visszacsatolása után átalakították, kibővítették 
a honvédség, s ezen belül a honi légvédelem felépítését. 
Kialakították az immár nyolc légvédelmi kerület új területi 
beosztását, kijelölték a Kerléközök helyét, s megalakult a 
Vili. Kerületi Légvédelmi Központ Nyíregyházán.12

1939-ben, a Kárpátalja visszafoglalása után a területet 
a Vili. légvédelmi kerülethez csatolták. A bővülés miatt a 
katonai vezetés módosította a légvédelmi kerületek 
határait.13

1940 elején elhatározták, hogy március 1-jei határidő
vel egy új alközpontot csatlakoztatnak a nyíregyházai 
Kerléközhöz, Munkács székhellyel. Ebben az évben a 
hadsereg a következő figyelőőrs-mennyiséggel rendelke
zett: 1. Kerléköz: 41 őrs; 2.: 12 őrs; 3.: 49 őrs; 4.: 40 őrs; 
5.: 30 őrs; 6.: 46 őrs; 7.: 48 őrs; 8.: 25 őrs; 9.: 42 őrs (10- 
et még nem állítottak fel).14
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Az év második felében, a második bécsi döntésnek 
megfelelően, az észak-erdélyi területek visszacsatolása 
után hamarosan megkezdték ott is a figyelő- és jelentő
szolgálat szervezését. Megalakult a IX. Kerületi Légvé
delmi Központ Zilahon, majd a X. Kerületi Légvédelmi 
Központ, Máramarosszigeten (A 9. munkácsi központ 
rendszerbe állítása és önálló Kerületi Légvédelmi Köz
ponttá válása után Máramarossziget kapta a 10-es, Zilah 
a 11-es számot).15

1941-ben nyilvánvalóvá vált a katonai vezetés számá
ra, hogy a figyelés „szubjektív eljárása”, azaz a szemmel 
vagy optikai eszközökkel, illetve füleléssel történő felde
rítés elégtelen, hatékonysága igen alacsony. Egyáltalán 
nem tudta biztosítani sem az ellenséges légi célok or
szághatár előtti felderítését, sem a nagy magasságon re
pülő gépek észlelését. Mindenképpen szükséges volt az 
„objektív eljárás” bevezetése, melynek eszközeként a ra
dart jelölték meg, vagy ezzel a megnevezéssel, vagy „rá- 
dió-helyzetrögzítő”-ként.

1941 elején a IX. hadtest területén megkezdték a 12. 
(szászrégeni) és a 13. (Csíkszeredái) Lékerköz létreho
zását.

A délvidéki területgyarapodás a szolgálat kiegészítését 
igényelte a „visszatért” országrészeken. Azonban ez egy
előre még csak a tervezés állapotában volt. Egyidejűleg 
elhatározták a légvédelmi figyelő- és jelentőőrsök sűríté
sét, újak felállítását. A bővítés súlypontja a már említett 
magyar-román határszakasz és a délvidéki terület bizto
sításának megszervezése volt.16 Mivel a Lékerközök 
egymás között továbbra is csak kézi kapcsolóval és táv
beszélő-készüléken keresztül tudtak kommunikálni, ezért 
a HTI kidolgozott egy megoldást és az ezt megvalósító 
készüléket, mely képes volt egy időben, egy vezetéken 
négy jelentést továbbítani (emberi beszéd átvitelére nem 
volt alkalmas, csak a távírójeleket közvetítette).17 A 8 csa
tornás jelzőberendezésnek nevezett eszközt a hadsereg 
elfogadta és megrendelte. A vezérkar intézkedett arra is, 
hogy szükség esetén ideiglenes szervezeteket -  rögtön
zött rádiós légvédelmi figyelő századokat -  kell létrehoz
ni és alkalmazni, elsősorban a légvédelmi tüzérség állo
mányából és érdekében.

1942 januárjában a honvédelmi miniszter valamennyi 
honi légvédelmi alakulatot az I. honi légvédelmi hadtest
nek rendelt alá, s vezetésüket az Orléközből a hadtestpa
rancsnokságnak kellett végrehajtania. Egyben ismét rög
zítették azt a tényt és irányelvet is, hogy „a honi légvédel
mi figyelő rendszer a katonai szervezetű országos légvé
delmi riasztási rendszerből, valamint a szervesen hozzá 
kapcsolódó »helyi katonai és polgári légvédelmi figyelő 
rendszerek«-ből áll.”18

Januárban, mivel az előző évben megtörtént Bácska, a 
baranyai háromszög, a Muraköz és a Murántúl visszacsa
tolása, a honvédelmi miniszter intézkedett két újabb légvé
delmi kerület megszervezésére, a 14. (zombori) Lékerköz 
felállítására az V. hadtestparancsnokság területén, majd 
az ország délnyugati részének biztosítása érdekében a 15. 
(zalaegerszegi) Lékerköz létrehozására.19 Az év folyamán 
a figyelő- és jelentőszolgálat is új elnevezést kapott, a 
megnevezés Honi Légvédelmi Jelzőszolgálatra változott.

A figyelő- és jelentőszolgálat
teljes kiépítése és a lokátorok megjelenése

1942-re egyértelműen kiderült, hogy a várható esemé
nyek és az ezekkel szembeni védelem új eszközt igé
nyelt: ez volt a lokátor. Magyarországon a lokátor és a 
nagyfrekvenciás kísérletek a harmincas évektől folytak.

A Tungsram Rt. kutatólaboratóriumában dr. Bay Zoltán 
vezetésével mikrohullámú adócsöveket terveztek, de 
önálló lokátortervezés nem történt. Magyarország így né
met segítségre és esetleges importra szorult. 1942 őszén 
a honvédelmi miniszter a dr. Bay Zoltánnal folytatott sze
mélyes megbeszélés után megbízta a professzort, hogy 
a magyar hadsereg számára dolgozza ki a radartechnika 
elméletét, és végezze el az alapkísérleteket. A katonai 
vezetés 150 000 pengőt biztosított a fejlesztésre. Ezt az 
összeget a Bay vezette csoport kapta. A német Freya ha
sonlatosságára elkészítendő távolfelderítő radarok terve
zéséről, szerkesztéséről, gyártásáról volt szó, melyek 
előbb a Viktor, majd később a Sas nevet kapták. A radar 
gyártása hamarosan megkezdődött, négy darab elkészí
tését tervezték.

1942 decemberében (9-e és 20-a között) Hellebronth 
Vilmos vezérőrnagy vezetésével Németországba utazott 
a magyar szakemberek egy csoportja a német lokátorok 
tanulmányozására.20 A légierő parancsnoka a következő
ket jelentette a vezérkar főnökének a Milch vezértábor
naggyal folytatott tárgyalásairól:

Négy alap radartípust szükséges a honvédségnek fel
tétlenül rendszerbe állítania, vagy saját fejlesztés és 
gyártás és/vagy import útján. Ezek német megfelelői a 
következő eszközök voltak:

• kereső lokátor: Freya (felderítési távolsága 120-300 
km);

• légvédelmi tűzvezetőlokátor: kis Würzburg vagy 
Würzburg-Dora (felderítési távolsága mintegy 30 km);

• vadászrávezető lokátor: nagy Würzburg vagy 
Würzburg-Riese (felderítési távolsága 40-75 km);

• vadászrepülő-műszer: Lichtenstein (felderítési távol
sága mintegy 3 km).21

A honvédelmi miniszter 1943. március 5-ei hatállyal 
megbízta dr. Jáky József ezredes miniszteri biztost a ma
gyar rádiólokátor kialakításának, elkészítésének 
vezetésével.22

1943 februárjában már 470 (a tervezett 550-ből) kikép
zett állománnyal feltöltött és felszerelt honi figyelőőrs23 
tartozott a szolgálathoz. Elsősorban a „visszatért” terüle
tek hálózata volt még hiányos, és főleg itt volt nagy az 
eszközhiány. Mindenesetre folytatódott a további 80 őrs 
létrehozása. Elkészült a Citadella légvédelmi központ (a 
budapesti légvédelmi tüzérparancsnokságot is itt helyez
ték el) és a Sziklaközpont (Orléköz) is.24

A németek májusban átadtak a magyar hadseregnek 
három darab Würzburg-Dorát a légvédelmi tüzérség ré
szére, majd novemberben újabb kettőt. Szeptemberben 
megérkezett az első kereső, távolfelderítő rádiólokátor-ál
lomás (Freya) is Németországból, melyet a katonai veze
tés az éjszakai vadászrávezetés feladataira tervezett fel
használni. A németek által júniusra megígért két darab 
Würzburg-Riese részei megérkeztek, de egyelőre olyan 
hiányosak voltak, hogy üzemeltetésükről szó sem lehe
tett. Az irányításukra szolgáló Freya szállításáról ekkor 
még nem gondoskodtak a partnerek (szeptemberben ér
kezett meg az eszköz). Dr. Jáky József ezredes25 minden
esetre utasítást adott, hogy Dunapentelén kezdjék meg a 
lokátortelep műszaki munkáit. Ide tervezték az importból 
származó kereső- és vadászirányító lokátorok telepítését. 
A miniszteri biztos leírta a lokátorrendszer javasolt és 
szükséges működésének rendjét is harchelyzet esetére.26

1943 közepére nagyjából kiépült a magyar hagyomá
nyos figyelő- és jelentőrendszer. Sajnos a figyelés vizuá
lis és fülelő rendszerű végrehajtása eddigre már el is 
avult. A negyvenes évek elejére a légvédelmi feladatok 
megoldása egyre nehezebbé vált. A várható légitáma
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dások eszközei jóval modernebbek voltak, mint amilye
nekkel még a harmincas években számoltak. A repülés 
és a feladat-végrehajtás magassága, a repülőgépek se
bessége és bombaterhelése egyre nőtt, így a kialakított 
figyelő- és jelentőrendszer hatékonysága egyre csök
kent. Szükség volt az információ minél korábbi és ponto
sabb megszerzésére.

A honvédelmi miniszter 1943 szeptemberében elren
delte, hogy a 101. mozgó légvédelmi jelző és léggömb
osztály állományából töröljék a léggömbalosztályt -  
melynek szakanyaggal való ellátása amúgy is állandó 
gondot okozott és helyére a 271. légvédelmi rádióbe
mérő üteget rendszeresítette.27 Ezt az alakulatot ugyan-
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ezen a hadrendi számon már júniusban felállították, de 
eddigi működését nehezítette a gépjármű- és egyéb 
anyaghiány.28 Ezzel létrehozták a lokátorrendszer szer
vezeti feltételeit is. Decemberben a szervezetet 101. hon
véd mozgó légvédelmi bemérő és jelző osztálynak ne
vezték el.29

1943 szeptemberében elkészült a Standard Művekben 
a második, a tapasztalatok alapján módosított, javított 
Sas lokátor is. November 2-án Jáky ezredes jelentette a 
vezérkarnak, hogy a magyar gyártású keresőlokátorból 
kettő rendelkezésre áll. Ezekből az egyiket augusztusban 
telepítették a János-hegyi Erzsébet-kilátónál. A lokátor 
kísérleti példányként szolgált, melynek üzemeltetési ta
pasztalatai alapján módosították a továbbiakban gyártott 
eszközöket, ezenkívül felhasználták a hazai kiképzés 
céljaira is.30 A telepítési hely azonban nem volt megfele
lő, ezért Jáky ezredes Sárit javasolta a keresőlokátor új 
állomáshelyének. A Sas innen is képes volt a budapesti 
tűzrendszer három darab Würzburg-Dora tűzvezető loká
torát információval ellátni. A sári telep decemberben elké
szült, és 20-ától megkezdte működését.31 A második sa
ját gyártású keresőlokátort éjjeli vadászirányításra ter
vezték. Vita folyt arról, hogy hová telepítsék az eszközt. 
Javasolták Csóványost, majd a Felsőerdő 269. HÁRP-ot, 
de a vezérkar egyik lehetőséget sem támogatta. Ezek 
után Terecske és Jászkisér merültek fel megoldásként, 
végül az időtényezőt figyelembe véve az utóbbi helység 
mellett döntöttek.32 (Ez a lokátor és a telep 1944 elején 
kezdte meg működését.)

A Sasok kitűnően üzemeltek, s különlegesen jó feltéte
lek mellett, időnként még 500 kilométeres távolságban is 
képesek voltak detektálni a célokat. Az év végére -  
ahogy ekkor nevezték, az LRB/V (Légvédelmi Rádió- 
Bemérő/Vadász) telep -  üzemképes állapotban volt (esz
köze a német importból származó Freya), Dunapentele 
állomáshelyen. A tüzér- és keresőlokátorok telepeit 
LRB/T-nek (Légvédelmi Rádió-Bemérő/Tüzér) és LRB/K- 
nak (Légvédelmi Rádió-Bemérő/Kereső) nevezték. Jáky 
ezredes javasolta az elkészült lokátor „berepülését”, 
majd december 1-jétől rendszerbe állítását.33 Megoldot
ták a telep híradóhálózatba kapcsolását is. A vezérkar 
döntésének megfelelően a dunapentelei lokátort a va
dászirányítás mellett távolfelderítő feladatokra használ
ták, bekapcsolását csak „éles” helyzetben engedélyez
ték.34 A vadászirányítás céljaira a két rendelkezésre álló 
Würzburg-Riesét ugyanebben a körzetben telepítették. 
Decemberben a németek a második Freyát is átadták a 
magyar hadseregnek. 1943 végén azonban még csak a 
sári és a dunapentelei telep üzemelt. Jáky ezredes októ
berben intézkedett az újabb LRB/V telep munkálatainak 
megkezdésére Jászkisér35 község mellett. Ide szintén 
Sas készüléket (a második elkészült magyar kereső, tá
volfelderítő lokátort) akart telepíteni, vadászirányítási, rá- 
vezetői funkcióra.36

Az 1943-as évben a teljes honi légvédelmi figyelő- és 
jelzőszolgálatot a megalakított Légvédelmi Erők Pa
rancsnokság hatáskörébe utalták. Az év végére a ma
gyar katonai vezetés rendelkezésére állt -  bár nem volt 
még az összes eszköz telepítve, berepülve -  négy darab 
kereső- (ebből kettő hazai gyártású Sas), öt darab 
Würzburg-Dora légvédelmi tüzér tűzvezető (valamennyi 
német import) és két darab Würzburg-Riese vadászirá
nyító (úgyszintén német import) lokátor. A keresőlokáto
rokból egyet távolfelderítésre, kettőt vadászirányításra, 
egyet a légvédelmi tüzérség tűzvezetésére terveztek fel
használni. A hadsereg rendelkezésére állt tehát egy 
olyan eszközrendszer, mely alapját képezhette a modern 
légvédelem megteremtésének.

5. ábra: Egy német Freja lokátor

6. ábra: A Sas készülék vázlatos rajza egy plakátról

1944-re a 15 légvédelmi kerület valamennyi Kerületi 
Légvédelmi Központja működőképes volt. Ekkorra az 
összes központ és alárendeltjeik között megvalósították 
az „automatizált”-nak nevezett információcserét. Állomá
nyukba 550 figyelő- és jelzőőrs tartozott (egy részük 
1944-ig még csak papíron, illetve hiányos szak- és híradó 
felszereléssel). Készen állt egy mozgó jelzőosztály is 32 
jelzőőrssel, alapvetően az immobil őrsök bizonyos irá
nyokban történő kiegészítése céljából.37

1944-ben a március 19-ei német megszállás után a 
magyar légvédelmi erőket, köztük természetesen a figye
lő- és jelentőszervezeteket, lokátorokat is, a német erők
nek rendelték alá.38 A nyilas hatalomátvétel után, novem
ber 14-ei hatállyal a légierőt, a légvédelmet és a légoltal-
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mat összevonták a Légvédelmi Erők Parancsnoksága 
szervezetbe. 1944 második felétől, a többi csapathoz ha
sonlóan a figyelő- és jelentőszervezet is fokozatosan, a 
hadműveleteknek megfelelően egyre inkább nyugatra 
szorult, illetve megsemmisült (feladataikat az új állomás
helyeiken a kiépítetlen állások és a híradóvonalak hiánya 
miatt csak egyre kisebb hatásfokkal tudták végezni).

Befejezés

A magyar figyelő- és jelentőszolgálat kiépítésének, alkal
mazásának története jól mutatja, hogy a légvédelmi fel
adatok végrehajtásának alapját képező légihelyzet-infor- 
máció mindig is kiemelt szerepet játszott a légi hadvise
lésben. Jól érzékelhető, hogy a szolgálat miként fejlődött 
a technikai felszerelést, a szervezetet és az eljárási mó
dot illetően. A szolgálat fejlődése, bővülése és moderni
zációja a 30-as évek közepétől folyamatos és intenzív 
volt, a katonai vezetés -  forrásainak megfelelően -  min
dent elkövetett egy modern, az elvárásoknak és a kihívá
soknak megfelelő rendszer kialakítására. Bizonyos 
szempontból ma is hasonló folyamat figyelhető meg ha
zánkban, hiszen a volt honi rádiótechnikai rendszert fel
váltja a NATO ACCS rendszer integráns részét képező 
erők, eszközök és szervezeti egységek kialakítása.
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A csehszlovák légierő szervezete és eszközei 1919-1938 II. rész
Dr. Berkovics Gábor -  Dr. Krajnc Zoltán

A csehszlovák légierő eszközrendszere

A cseh-morva területen lévő repülőgép- és repülőgépmo- 
tor-gyárakban már 1919-től megkezdték a harci repülőgé
pek tervezését és gyártását. Ehhez mind a műszaki lehe
tőségek, mind pedig az alapanyagok rendelkezésükre áll
tak. A húszas évek harci repülőgépei elsősorban a 
LETOV és az AERO gyárakban készültek. Az előbbiben
1919- től, az utóbbiban 1920-tól24 kezdték gyártani a repü
lőgépeket és tartozékaikat.25 így Csehszlovákia nem so
káig szorult importra légiereje megteremtéséhez. Az évti
zed elején különböző Aerókból 440 darabot gyártottak, 
míg a Letovokból (SM-1) 90-et. A következő főbb típusok 
jelentek meg: AB-11, AB-11N -  éjjeli és nappali bombá
zó, A-21, A-24, A-25 -  kiképző, A-11 -  felderítő, Letov 
SM-1 -  bombázó. Ezeket 1920-tól kezdve folyamatosan 
szolgálatba is állították. A húszas évek elején a csehszlo
vák légierőben jelentős mennyiségű francia gyártmányú 
SPAD VII és XIII repülőgép volt. Mintegy 140-150 darabot 
vásároltak belőlük. Ezek fokozatos leváltását, cseréjét a 
saját tervezésű és kivitelezésű eszközökkel oldották meg.
1920- ban francia segítséggel megkezdték az eszközeiket 
önálló légierőbe szervezni. Míg 1919-1920-ban elsősor
ban a volt osztrák-magyar gépek alkották a „légi csapata
ikat”, majd a légierőt, addig 1927-re sikerült elérniük, hogy 
csaknem 100%-ban már saját gyártású eszközökkel vol
tak képesek felszerelni repülőezredeiket. Importra, illetve 
licencre a légierő csak a nehézbombázó kategóriában volt 
rászorulva, erre a funkcióra vásárolták meg a 3 motoros 
Fokker IX. gyártási technológiáját.26 Folyt azonban a bom
bázók hazai tervezése is, ezek közül az A-^42-est, a 3 mo
toros A-46-ost és az A-300-ast érdemes kiemelni.

A repülőgépgyárakban a húszas években mintegy 82 
típust terveztek, bár természetesen ezek nagy részének 
tömeggyártása nem történt meg, s nem kerültek be a 
hadsereg eszközállományába.27

A repülőerők, a saját konstrukciók ellenére, vagy talán 
éppen ezért, túl sok típusból álltak a harmincas évek ele
jén. Különösen igaz volt ez a vadászrepülőkre. A katonai 
vezetésnek először az volt a célja, hogy csak egy-egy tí
pus maradjon meg repülőfegyvernemenként.28 A terve
ken kénytelenek voltak módosítani. Végül két-három faj
ta repülőgép maradt a különböző funkciójú erőknél. Ezt

1. ábra: Az Avia B-35 vadászgép makettja

2. ábra: A B-35 vadászgép 3. prototípusa

3. ábra: Az A-300 bombázógép prototípusa

1935-re, az AVIA B-534 vadászrepülőgép tömeggyártá
sával gyakorlatilag sikerült megoldani. Az AVIA B-534 re
pülőgép 1935-38 között az alapját képezte a vadászre- 
pülő-erőknek. Összesen 445 darabot gyártottak belőle.29 
Az AVIA B-534 és modifikációi talán a legsikeresebb 
konstrukciónak tekinthetőek. 1936-ban 134 darabot, 
1937-ben 50 darabot, 1938-ban 68 darabot állítottak 
szolgálatba.30 A még elkészült majd’ 200 darab eszközt 
már nem kapta meg a hadsereg.

Az AERO A-100-as és az AERO A-101-es (44 és 29 
darab),31 illetve az S-328-as (62, majd még 75 darab)32 
repülőgépek rendszerbe állításával megoldották a felde
rítő- és a könnyűbombázó századok eszközeinek váltá
sát, modernizálását.
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A csehszlovák légierő lehetőségei Magyarország ellen

6. ábra: A Ba-33 korai vadászgéptípus

1936-ra befejeződött a csehszlovák légierő modernizá
lása. Azt az elképzelésüket, hogy olyan repülőgépet ter
vezzenek és építsenek, melynek csak a fedélzeti felsze
relésén múlik a feladata (felderítő, vadász vagy bom
bázó),33 nem sikerült megvalósítani.

A légierő harci alkalmazásának elvei

Egy lehetséges konfliktus esetén a tervek szerint a kisan- 
tantországok légierejük egyharmadát, maximum felét ké
szültek Magyarország ellen felhasználni. Prognosztizált 
tevékenységük a következőkben foglalható össze: felde
rítő tevékenység; szárazföldi erők közvetlen támadása; 
az utánpótlási, közlekedési vonalak, elsősorban a hidak, 
a közúti és vasúti csomópontok, az „útszorosok” bombá
zása; hadiipari, ipari centrumok, üzemek rombolása; ipar
és bányatelepek bombázása.34

A légi felderítést minden légi csapás alapjának tekintet
ték. Eszközrendszere a folyamatos fejlődés ellenére is 
sokáig csak igen kezdetleges volt. Az információt a repü
lőgép-vezető, illetve a figyelést végző személy, és a lehe
tőség szerinti légi fényképezés biztosította.

A hátországi objektum, illetve a hadműveleti terület tá
madását az erőviszonyok függvényében a mindenkori 
konkrét helyzet alapján határozták meg. A pontatlan fe
délzeti eszközök és fegyverek (bombák) csak a nagy ki
terjedésű objektumokat voltak képesek elfogadható ered
ményességgel rombolni, illetve pusztítani. Ehhez azon
ban a repülőgépek viszonylag kis bombahordozási ké
pessége és a bombák nagy találati szórása miatt igen 
nagy mennyiségű eszközre volt szükség.

A szárazföldi erők támadása -  bár lehetséges feladat
ként már korán megjelent -  főként a második világhábo
rúban érte el a megfelelő hatékonyságot.

A bombázókötelékeket nagyon korán vadászkísérettel 
tervezték alkalmazni az ellenség vadászrepülőgépei elle
ni védelem céljából.

A világháborút követő békeszerződés következtében Ma
gyarország területének kétharmadával együtt elvesztette a 
jobban védhető határait is. Légvédelmi szempontból szin
tén nehezen kezelhető helyzet alakult ki, hiszen a repülő- 
eszközök fejlődése, hatótávolságuk növekedése azt ered
ményezte, hogy az országnak gyakorlatilag nem volt 
„mélysége”. A nagyvárosok és az ipari termelés központjai 
-  az ország méretéből adódóan -  mind veszélyesnek te
kinthető közelségben feküdtek a határoktól. A magyar had
sereg vezetése folyamatosan elemezte a helyzetet, s a kö
vetkező objektumokat jelölte meg légvédelmi szempontból 
kiemelt fontosságúnak, s a leginkább veszélyeztetettnek.35

3. táblázat

Objektum Jelentősége
Határtól való 

távolsága 
(km)

Almásfüzitő Ipar 1
Bánhida Ipar 17
Baja Közlekedés 22
Budapest Közigazgatás, 

közlekedés, ipar 40
Debrecen Ipar 30
Diósgyőr Ipar 40
Dunaföldvár Közlekedés 95
Dorog Ipar 6
Győr Ipar 10
Lispe Olaj 12
Magyaróvár Ipar 14
Ózd Ipar 5
Pécs Ipar 35
Pilisvörösvár Ipar 22
Salgótarján Ipar 10
Sarkad Ipar 6
Szeged Ipar, közlekedés 10
Szolnok Közlekedés 105
Tata Ipar 11
Tokod Ipar 4

A csehszlovák légierő már a húszas évek végére képes 
volt az összes megjelölt célpontot elérni, s mennyiségi, 
minőségi fejlődésével arányosan, egyre súlyosabb csa
pást mérni rájuk.

Csehszlovákiát négy országos katonai körzetre osztot
ták fel, melyeket országos katonai parancsnokságok 
vezettek:36 Csehország (Prága); Morvaország-Szilézia 
(Brünn); Nyugat-Szlovákia (Pozsony); Kelet-Szlovákia, 
Ruszinszkó (Kassa). Magyarországot -  potenciálisan -  
elsősorban természetesen az utóbbi kettőben elhelyezett 
erők veszélyeztették, veszélyeztethették.

A repülőegységek közül csak a 3., illetve 1937-től a 7. 
ezred települt szlovák területen. Azonban a harmincas 
években a fegyveres erők alkalmazása, s ezen belül a lé
gierő tervezett csoportosítása és felhasználása jelentő
sen megváltozott. A húszas években Magyarország ellen 
közvetlenül és rövid időn belül bevethető volt egy repülő
ezred, s megerősítő erők a másik két egységből, valamint 
a szárazföldi hadseregek repülőerői. A harmincas évek 
első felében közvetlen veszélyt jelentett a két szlovák te
rületen diszlokáló hadsereghez beosztani tervezett repü
lőezred (minden hadműveleti hadsereghez egy-egy repü-
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lőezredet terveztek beosztani) és a hadsereg-parancs
nokság közvetlen alárendeltségében lévő 5., 6. bombázó 
repülőezredek. 1937-ben ez az erő kiegészült a 7. ung
vári repülőezreddel.

A kisantant katonai megállapodásai alapján egy Ma
gyarország elleni háborúban a csehszlovák légierők 
30-50%-át tervezték felhasználni.

A csehszlovák állam születésétől feldarabolásáig nagy 
gondot fordított légierejének kiépítésére, fejlesztésére, mo
dernizálására, karbantartására. Ezt a két évtized alatt a le
hetőségek szerint megoldották. Az ország szükségleteihez 
képest erős és relatíve modern légiflottával rendelkezett.
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A nehézpuskát jellemző szempontok fontosságát kifejező 
súlyszámok számítása és statisztikai vizsgálata

Dr. Gyarmati József mk. őrnagy

Kettő vagy több haditechnikai eszköz közül egy adott fel
adatra a legmegfelelőbb kiválasztása egy ún. többszem- 
pontos döntési feladat [1.]. A döntési modell inputja az a 
szempontrendszer, amelyek alapján az eszközök össze
hasonlításra kerülnek. A szempontrendszer kialakítására 
léteznek heurisztikus módszerek [2. 27. p.], illetve fel- 
használhatók a többváltozós analízis eljárásai [1.58. p.]. 
A vizsgálatai szempontok fontossága eltérő, ezért ezek
hez ún. súlyszámok rendelését javasolja a szakirodalom. 
A súlyszámok segítségével fejezhető ki a szempontok 
egymáshoz viszonyított fontossága, számításukra több 
különböző eljárás létezik [1., 2.].

Haditechnikai eszközök esetében a vizsgálati szem
pontokat és azok súlyszámait több szakértőből álló bi
zottság állapítja meg, tehát a szempontrendszer kialakí
tásában és azok súlyozásában nem egy, hanem több 
szakértői vélemény is szerepelhet.

A vizsgálati szempontok súlyszámaiból kiderül, hogy a 
súlyozást végző szakértők az eszköz különböző vetülete- 
inek milyen fontosságot tulajdonítanak. A vetületek egy 
haditechnikai eszköz esetében jellemezhetik például a 
tűzerőt, a mozgékonyságot vagy a védettséget. A szem
pontok fontosságának a megállapításán keresztül vizs
gálható, hogy a felmérést végzők a példában felsorolt há
rom jellemzőnek milyen prioritását képzelik el a vizsgált 
haditechnikai eszköznél. Egy értékrendet képviselhet 
például egy harckocsi esetében, ha a védelem nagyobb 
súlyszámot kap, mint a mozgékonyság, amiből az a kö
vetkeztetés vonható le, hogy a szakértő szerint a mozgé
konyság fontosabb, mint a védelem, vagyis a védelem ro
vására a mozgékonyság növelhető. Az így megszerzett 
információk ennek megfelelően felhasználhatók a K+F 
vagy a beszerzés folyamatában.

A cikkben egy felmérés eredményeit elemzem és érté
kelem. A felmérés a nehézpuskát jellemző szempontok 
egymáshoz viszonyított fontosságát jellemző súlyszámok 
megállapítását célozta. A felmérés során azt vizsgáltam, 
hogy az alkalmazók a fegyver egyes vetületeit milyen 
fontossági sorrendbe helyezik egymáshoz képest, továb
bá, hogy a szakértők véleménye mennyire egységes, va
gyis mennyire kialakult a fegyvert felhasználók értékrend
je a szempontok fontosságát tekintve.

Felmérés

Első lépésben vezetésemmel, a Zrínyi Miklós Nemzetvé
delmi Egyetem haditechnikai menedzser szakos hallga
tóiból álló csoporttal (10 fő) megállapítottuk a nehézpus
kák jellemzésére szolgáló szempontokat. A csoportmun
ka eredményeként 11 szempont született, melyet az 1. 
táblázat jobb oldali oszlopa mutat. Ezeket jellemzőik 
alapján négy csoportba soroltam, amelyek az 1. táblázat
bal oldali oszlopában szerepelnek.

Második lépésben a szempontok súlyszámainak meg
állapítására vonatkozó kérdőíveket töltettem ki. A felmé
résben a ZMNE katonai vezető kiegészítő levelező sza
kos tiszthallgatói és az 1. Könnyű Vegyes Ezred tiszti,

1. táblázat
Szempontcsoportok Szempontok

Közvetlen harci tulajdonságok 
(tűzerő)

1. Pontosság

2. Átütőképesség

3. Tűzgyorsaság

Közvetett harci tulajdonságok 4. Harctéri mozgathatóság

5. Ergonómia

6. Megbízhatóság

Logisztikai tulajdonságok 7. Kiképzési igény

8. Szállíthatóság

9. Élettartam

Pénzügyi tulajdonságok 10. Ár

11. Egy lövés költsége

tiszthelyettesi és tisztesi állományából 45 fő vett részt, 
akiknek ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni a 
közreműködésükért. A felmért állományról kijelenthető, 
hogy valamennyien alkalmazók, logisztikai szakemberek 
bevonására lehetőség hiányában nem került sor.

Vizsgálatom során az alábbi kérdésekre kerestem 
választ:

1. Milyen egymáshoz viszonyított fontosságot tulajdo
nítanak az alkalmazók a felsorolt tizenegy szempontnak?

2. A megkérdezett szakértőknek mennyire egyforma 
a véleményük a szempontok preferencia-sorrendjét te
kintve?

A cikkben csak az eredmények elemzését közlöm. 
Számításaimat és az alkalmazott statisztikai módszerek 
matematikai modelljét nem mutatom be, de az érdeklő
dők részére megadom azokat az irodalmakat, ahol ezen 
eljárások részletes leírása megtalálható.

Feldolgozás

A szakértői véleményeket páros összehasonlítás mód
szerével mértem [2]. A páros összehasonlításhoz a 11 
szempontból képeztem a lehetséges összes kombiná
ciót:

1. Pontosság Átütőképesség
2. Pontosság Tűzgyorsaság

55. Egy lövés költése Ár

A kérdőívet kitöltő szakértőnek aláhúzással kellett megje
lölni az egyes párokból a számára fontosabbnak ítélt 
szempontot. Az összes lehetséges párok számát, ami 
megegyezik a szakértő által hozott döntések számával, 
az ún. ismétlés nélküli kombináció segítségével lehet 
meghatározni, ami azt mutatja meg, hogy n számú külön-
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böző elemből (jelen esetben szempontból) hányfélekép
pen választható ki к számú elem. Kiszámítása az

v k у

П!
к !(n—к ) !

összefüggés segítségével történik. Esetünkben a 11 
szempontból 2 szempont

nn - = 55

\  J 2!x9!

féleképpen választható ki. Egy szempontot, mivel a 
szempontok száma 11, a maradék 10 szemponttal kellett 
páronként összevetni. A preferenciagyakoriság tehát ma
ximum 10, minimum 0 lehetett. Ha egy szempontnak a 
preferenciagyakorisága például 8, akkor az azt jelenti, 
hogy a kérdéses szempontot nyolc másik szemponthoz 
képest fontosabbnak (preferáltabbnak) és két szempont
hoz képest kevésbé fontosabbnak ítélte meg a kiértéke
lést végző szakértő.

A teljes csoport véleménye

Eredményként 45 darab preferenciagyakorisági sort kap
tam, ami szempontonként 45 gyakorisági értéket jelent. 
A nagy mennyiségű adathalmaz vizsgálatát első lépés
ben az ún. box plot elemzés segítségével végeztem el [4. 
131. p.j. Az eredmények az 1. ábrán láthatók.

A dobozok értelmezését az átütőképesség szempont
ján keresztül mutatom be. A kérdéses szempont felett 
egy függőleges szakaszt láthatunk. A szakasz kezdő- és 
végpontja a szemponthoz tartozó legkisebb, illetve a leg
nagyobb adatot mutatja. Jelen esetben a szempontunkat 
a szakértők maximálisan 10-szer, minimálisan 2-szer 
preferálták a többihez képest. A szakasz -  jelen esetben 
-  középső részén látható doboz a gyakoriságok 50%-át 
tartalmazza, a közepét elválasztó vastag vonal pedig a 
középső értéket, az ún. mediánt mutatja. A szakértők te
hát az átütőképességet 10-szeres és 2-szeres, 50%-uk 
pedig 8-szoros és 5-szörös preferenciák között értékel
ték, a középső érték 7.

A médián segítségével tehát információt kaphatunk a 
szempont átlagos preferáltságáról. A doboz, valamint a 
minimális és maximális értékek alapján informálódhatunk 
a szórásról, vagyis a szakértők közötti egyetértés mérté
kéről. Minél nagyobb a doboz, annál jobban szóródnak 
az oda tartozó preferenciagyakorisági értékek, így annál 
kisebb az egyetértés mértéke. A preferenciák jelen eset
ben tág határok között mozognak. Összességében az át
lagos preferencia 7, de a szakértői vélemények között je
lentős a szórás, vagyis a véleményegyezés mértéke az 
átlagos 7-es értékre vonatkozólag kicsi, vagyis az átütő
képesség fontosságának megítélésében a szakértői vé
lemények között jelentős eltérések vannak.

A szakértők összegzett véleményét az 1. ábrán láthat
juk. Az ábra alapján a legjobban preferált a pontosság, át
lagos értéke 9, a szórása viszonylag kicsi, a doboz széles
sége 2, vagyis a szakértők 50%-a a pontosság preferen
ciagyakoriságát 8 és 10 között értékelte. Magasan prefe
rált a megbízhatóság. A szakértők 50%-a 8-szoros, illetve 
9-szeres preferenciagyakorisággal értékelte, doboza átfe
désben van a pontosság dobozával, ezért a kettő közötti 
sorrendről csak annyi mondható, hogy több szakértő ítélte 
fontosabbnak a pontosságot, mint a megbízhatóságot.

A legkevésbé preferált az ár és az egy lövés költsége. 
A szakértők véleményegyezése ennél a két szempontnál

a legnagyobb, mivel a terjedelem egyértelműen itt a leg
kisebb.

A többi szempont esetében jól látható, hogy a terjedel
mek az előbb elemzett négy szemponthoz képest lénye
gesen nagyobbak. A szakértők véleményegyezésének a 
mértéke tehát kicsi, a rangsor nem dönthető el egyértel
műen. A terjedelem a tűzgyorsaság szempontja eseté
ben a legnagyobb, tehát e szempont fontosságának a 
megítélésében van a legnagyobb véleményeltérés.

A szempontcsoportok rangsorával kapcsolatban meg
állapítható, hogy a szakértők a pénzügyi szempontokat 
egyértelműen és egyöntetűen az utolsó helyre sorolták. A 
logisztikai szempontokra megállapítható, hogy a szakér
tők többsége kevésbé preferálta, mint a közvetlen és köz
vetett harci tulajdonságokat (a mediánt jelző vastag vonal 
a kiképzés szempontját leszámítva lejjebb van, mint a 
többi szemponthoz tartozó médián.)

Összességében a szakértők az első és a második 
helyre helyezték a pontosságot és a megbízhatóságot, a 
pénzügyi szempontokat pedig az utolsóra. A pontosság 
és a megbízhatóság közötti sorrend nem egyértelmű. A 
többi szempont esetében a véleményegyezés mértéke 
olyan kicsi, hogy sorrendet közöttük nem lehet felállítani.

A teljes szakértői csoport eredő súlyszámrendszere a 
jelentős véleményeltérés miatt nem állapítható meg.

Szakértői alcsoportok azonosítása

A szakértők véleményei között, ahogy azt az előző pont
ban megmutattam, jelentős különbségek vannak. A teljes 
szakértői csoporton belül léteznek-e olyan alcsoportok, 
ahol az alcsoport tagjai között a véleményegyezés mér
téke elfogadható? Amennyiben el lehet különíteni azon 
szakértőket, akik véleménye között meghatározott szem
pontok megítélésében elfogadható egyetértés van, akkor 
ezen alcsoportok eredő súlyszámrendszere már megha
tározható, az alcsoportok azonosíthatók (szakképesítés, 
rendfokozat, beosztás stb.), ami további elemzéseket 
tesz lehetővé.

1. ábra: A teljes csoport véleménye

12 HADITECHNIKA 2006/2



Az alcsoportokat hierarchikus klaszterelemzés (Ward- 
módszer, négyzetes euklideszi távolság) alapján azonosí
tottam. Az eredmények pontossága és egyértelműsége 
érdekében a klaszterelemzés eredményeit összevetettem 
a SORK-féle rangkorrelációs eljárással. Az említett több
változós statisztikai eljárások ismertetésétől a cikk terje
delmi korlátái miatt eltekintek. A módszerek leírása meg
található a [2.] 125. p. és az [5.] 218. p. irodalmakban.

A klaszterelemzés eredményeit a 2. ábrán láthatjuk. Az 
ábrán látható ún. dendogramm fastruktúraszerűen cso
portosítja az egyes szakértőket. A klaszterképzés során 
az eljárás a csoportok taglétszámát új tagok (szakértők) 
bevonásával, illetve más csoportokkal történő összevo
nással növeli. Az elemzés végeredményeként valameny- 
nyi szakértő egy csoportba kerül. Példaképpen, a 2. áb
rán egy ágat kibontva első lépésben összevonásra került 
a 4., a 40. és a 11. szakértői vélemény. Ezen szakértők 
között a véleményegyezés mértéke jelentős. Ezt követő
en az ezek által alkotott csoport összevonásra került a
13., 14. és a 31., 42. csoportokkal. Az így képződött cso
port összevonásra került a 6., 44. ... 43., 22., csoporttal. 
A véleményegyezés mértéke az összevonást szimbolizá
ló ág legalsó szinttől való távolságának a növekedésével 
csökken.

Az összevonás a véleményegyezés mértéke alapján, 
vagyis az egyes szakértőkhöz tartózó preferenciagyako
risági vektorok közötti hasonlóság alapján történik. Minél 
távolabb van az összevonást szimbolizáló „ág” a „gyökér
től” annál nagyobb az oda tartozó szakértők véleménye 
közötti hasonlóság.

A hierarchikus klaszterelemzés segítségével tehát az 
általunk meghatározott hasonlósági szint alapján hatá
rozhatjuk meg az alcsoportokat. Az alcsoportok azonosí
tásához viszont célszerű megállapítani egy olyan véle- 
ményegyezési szintet, amely meghatározza a csoporto
kat. Ezen alcsoportok megállapításához elvégeztem az 
ún. SORK-féle rangkorrelációs elemzést (3. ábra).

A SORK-módszer az egyes szakértőpárokhoz rangkor
relációs együtthatót rendel. Az együttható 0 és 1 közötti 
érték, ahol az 1 érték teljes véleményegyezést, a 0 teljes 
véleményeltérést jelöl. Az egyes értékekhez színek van
nak rendelve, olyan rendszerrel, hogy a nagyobb véle
ményegyezéshez sötétebb, kisebb véleményegyezéshez 
világosabb szín tartozik. A számok és színek rendszeré
ből alakul ki a 3. ábra mátrixa. Az analízishez már csak 
az elemek megfelelő sorrendjét kell meghatározni. Az al
goritmus viszont az elemek magas száma miatt nem al
kalmazható jól, ezért a klaszterelemzés elemsorrendjét 
használtam (2. ábra).

A mátrixból a véleménycentrumokat (alcsoportokat) a 
sötét négyzetek jelölik ki. Ezen négyzetek láthatóan is jól 
összevethetők a 2. ábra klasztereivel. Az alcsoportok ki
jelöléséhez egy új statisztikai mutatót, a Kendall-féle 
rangkonkordancia-együtthatót használtam fel, jelölése W 
[1. 94. p.]. Az együttható segítségével mérhetővé válik a 
csoporton belüli egyetértés mértéke. Az együttható, ha
sonlóan a SORK-féléhez, 0 és 1 közötti értéket vehet fel, 
ahol a legnagyobb egyetértést az 1, a legkisebbet a 0 je
löli. A vizsgálatom során 0,9-et jelöltem ki határértéknek, 
vagyis olyan alcsoportokat kerestem, ahol a csoport tag
jai között legalább 0,9 a Kendall-féle rangkonkordancia- 
együttható.

A csoportokat a 2. ábra szerint jobbról balra, vagyis a 
gyökértől a levelek irányába vizsgáltam.

A gyökérből kiinduló két ágból az első további két ágra 
bomlik, az így keletkezett három ágat és egyben alcso
portot, rendre A, B, illetve C betűkkel jelöltem. A további 
jelölések ezen betűk indexelésével történtek.

Eredményként négy olyan alcsoportot kaptam, ahol a 
Kendall szerinti egyetértés mértéke legalább 0,9 volt, 
ezek:

-  A1 alcsoport, öt szakértő: 30, 37, 24, 28, 33, W = 
0,98;

-  A22 alcsoport, tizennégy szakértő: 4, 40, 11, 13, 14, 
31,42, 6, 44, 25, 26, 21,43, 22, W = 0,94 ;

-  В alcsoport, nyolc szakértő: 10, 15, 41, 16, 17, 18, 
20, 19, W = 0,96;

-  C2 alcsoport, nyolc szakértő: 5, 32, 39, 23, 34, 1, 3, 
8, W = 0,91.

Az alcsoportok elemzése

A22 alcsoport

A legnagyobb létszámú, tehát a legreprezentánsabb cso
port, melyben a tagok száma 14 fő. A terjedelmek alap-

3 8 -----------

45 -----------

40 — 

11 —

:x i
2. ábra: Hierarchikus klaszterelemzés
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ján egyértelműen meghatározható a pontosság, az átütő
képesség, a megbízhatóság, az ergonómia, az ár és az 
egy lövés költsége szempontjainak preferáltsága. Az al
csoportot ezen hat szempont megítélésének a hasonló
sága hozta létre. Ezek közül egyértelműen a legjobban 
preferált rendre a pontosság, a megbízhatóság és az át
ütőképesség. Nem elhanyagolhatók a mozgathatóság és 
az ergonómia szempontjai. Teljesen preferálatlanok az ár 
és az egy lövés költsége szempontjai.

Az ergonómia és a mozgathatóság szempontjait a 
többség fontosabbnak ítélte a tűzgyorsaság szempontjá
nál. Tűzerőn nagy pontosságot, jelentős átütőképességet 
és elhanyagolható tűzgyorsaságot értenek. A logisztikai 
és a pénzügyi szempontok közömbösek az alcsoport tag
jai számára.

Összességében az alcsoport tagjai egy nagy pontos
ságú, megbízható és még jelentős átütőképességekkel 
rendelkező fegyvert képzelnek el, amely elfogadható har
ci komforttal rendelkezik.

A 1 alcsoport

A legkisebb alcsoport taglétszáma mindössze öt fő. Az al
csoport tagjainak véleménye sokban egyezik az A22 al
csoportéval. A három legpreferáltabb szempont rendre a 
megbízhatóság, a pontosság és az átütőképesség. Kü
lönbség az A22 alcsoporthoz képest, hogy a legelső hely
re a megbízhatóságot sorolja. Az alcsoportot a felsorolta
kon felül a szállíthatóság és az élettartam szempontjai
nak az egységes megítélése hozta létre. Ezen szempont
ok viszont alacsonyan preferáltak, tehát nem alkotnak 
olyan markáns jellemzőt, amely segítségével jelentős vé
leményeltérést mutathatnánk ki az A22 alcsoporthoz ké
pest, ezért a továbbiakban ezen alcsoportot nem vizsgál
tam, az A alcsoport véleményét az A22 alcsoportéval rep
rezentáltam.

В alcsoport

Az alcsoport tagjainak a véleménye jelentősen eltér az 
előzőtől, vagyis az A22 alcsoport véleményétől. A tűzerő 
esetében körülbelül egyformán fontosnak és elsődleges
nek ítélik meg az ide tartozó három szempontot, vagyis 
a pontosságot, az átütőképességet, és a tűzgyorsaságot. 
A közöttük lévő sorrendről egyértelműen nem lehet dön
teni, vagyis a három tulajdonság körülbelüli egyforma mi
nőségét várják el a szakértők a fegyvertől. Magasan pre-
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ferált a megbízhatóság. A harci komfort szempontjait 
egyértelműen háttérbe helyezik a tűzerő szempontjainak 
javára. A logisztikai és a pénzügyi szempontok egyértel
műen közömbösek.

Összességében az alcsoport tagjai egy pontos, jelen
tős átütőképességű és tűzgyorsaságú fegyvert képzel
nek el, amely tulajdonságok meglétéért hajlandók elfo
gadni egy nehezebb, robusztusabb fegyvert.

C2 alcsoport

Az alcsoport egyértelműen maximálisan preferálja a pon
tosságot. Ugyancsak egyértelmű az átütőképesség meg
ítélése, viszont elhanyagolhatóan alacsony a preferáltsá- 
ga. Nem egyértelmű a tűzgyorsaság megítélése. Ellen
tétben az előző csoportokkal, a közvetett harci tulajdon
ságokat fontosabbnak ítélik meg, mint a közvetlen tulaj
donságokat (a pontosságot leszámítva). Tehát az A és a 
В alcsoportokkal ellenétben a harci komfortot előtérbe 
helyezik a tűzerő rovására. A logisztikai tulajdonságok 
megítélése nem egyértelmű.

Összességében a csoport tagjai nagy pontosságú, 
megbízható, kényelmes, jól kezelhető, könnyű fegyvert 
képzelnek el, ahol egyértelműen elhanyagolható az átü
tőképesség.

Következtetések

A teljes csoportra vonatkozó eredmények alapján megál
lapítható, hogy az alkalmazók véleménye a szempontok 
preferenciáira vonatkozólag nem tekinthetők egységes
nek. A többség elsődlegesnek tekinti a megbízhatóságot 
és a pontosságot, és elhanyagolhatónak a pénzügyi 
szempontokat.

Nem egyértelmű a közvetlen, a közvetett harci és a lo
gisztikai szempontok rangsora. Legnagyobb véleményel
térés a tűzgyorsaság fontosságának megítélésében ta
pasztalható, a legkisebb pedig a pénzügyi szempontok 
megítélésében.

A csoport tagjai véleményük alapján ún. véleménycent
rumokat (alcsoportokat) képeznek. Vizsgálatom során 
három véleménycentrumot különítettem el. Ezen alcso
portok között a véleményeltérés a tűzerőt alkotó szem
pontok fontosságának a megítélésében rejlik. A tűzerőt 
alkotó szempontok fontosságát a három csoport három 
lehetséges módon rendezte:

Tűzerő A22 В C2

Pontosság . . . . . . . *****

Átütőképesség . . . *** *

Tűzgyorsaság * *** **

A tűzerőn belül az átütőképesség és a tűzgyorsaság 
szempontjainak megítélésében látható a legnagyobb kü
lönbség. Ezen szempontokat a harci komfort szempont
jaival, vagyis a harctéri mozgathatósággal és az ergonó
miával egyensúlyozzák. A tűzerő kérdéses két szempont
ját a harci komfort rovására preferálják.

A három lehetséges tűzerő-kombináció három lehetsé
ges fegyvert körvonalaz:

-  könnyű, egylövetű (esetleg ismétlő) mesterlövész- és 
rombolópuska;

-  nehéz, félautomata, mesterlövész- és rombolópuska;

-  könnyű, nagy pontosságú, egylövetű (esetleg is
métlő) mesterlövészpuska.

A megbízhatóság szempontjának a megítélése a teljes 
csoport részéről egyértelmű. A megbízhatóságot olyan 
tulajdonságként értelmezik, amely lehetővé teszi a fegy
ver számára bármelyik lehetséges tűzerő-kombináció fo
lyamatos fenntartását, vagyis ez egy olyan jellemző, 
amely a tűzerő folytonosságát biztosítja, tehát bármely 
lehetséges kombinációjú tűzerőhöz szükséges kiegészí
tő tulajdonság.

Elgondolkodtató, hogy az alkalmazók egységesen a 
legkisebb preferáltsággal jellemezték a pénzügyi szem
pontokat. Ez következhet abból a gyakorlatból is, hogy az 
alkalmazók az igényeiket a K+F vagy a beszerzés folya
matának a legelején, a pénzügyi lehetőségek ismerete 
nélkül fogalmazzák meg. Jelenlegi gyakorlatunk nem 
kényszeríti rá őket, hogy az igényeket egyeztessék a le
hetőségekkel, aminek szemléletbeli következményei az 
elemzés eredményein jól láthatók.

Összességében megállapítható, hogy ezen fegyver
család paramétereire vonatkozóan az alkalmazók igé
nye nem egységes. A vélemények különbözőségéből 
következtethetünk arra, hogy a különböző alkalmazói 
csoportok más-más feladatkörök betöltésére tartják el
sődlegesen alkalmasnak a vizsgált eszközt. Az eltérő 
nézetek következhetnek abból, hogy kellő harci tapasz
talat hiányában a fegyvercsalád felhasználási területe 
még nem kiforrott. Haditechnikai eszközök esetében ez 
a jelenség nem egyedi. A haditechnikai eszközök törté
netéből számos hasonló helyzetet sorolhatunk fel, ami
kor egy újonnan megjelenő eszköz harci felhasználásá
ra több, egymással sokszor ellentétes nézet jelentkezik. 
A felhasználási kört véglegesen a harci tapasztalat, va
gyis a gyakorlat alakítja ki, amely mintegy visszacsato
lásként korrigálja a kérdéses eszköz paramétereit. Pél
daképpen lehet említeni erre a harckocsit, amely 1916- 
ban jelenik meg először a harctéren, és hosszú fejlődési 
úton keresztül alakult ki a jelenleg is használt közepes 
harckocsi.

A felmérés eredményei alapján kijelenthető, hogy a 
harci alkalmazás köre jelenleg nem kiforrott, vagy több le
hetséges felhasználási kör létezik, amelyek olyan mér
tékben különböznek egymástól, hogy indokolt a fegyver
család több típusváltozatának a rendszeresítése.

Mindezen bizonytalanságok miatt a rendszeresítési fo
lyamat további lépéseit megelőzően célszerű a legújabb 
harci tapasztalatok alapján új felmérések elvégzése, 
amelyek segítségével pontosítható a fegyver harcban be
töltött szerepe, és ezáltal kiválasztható a fegyvercsalád 
megfelelő típusváltozata.
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Nemzetközi haditechnikai szemle

Az F—105 Thunderchief I. rész

Az F-105 Thunderchief karrierje a Republic Aviation 
Corporation tervezőirodáiban a cég magánkezdeménye
zésű tervpályázataként kezdődött az 50-es évek elején. 
Az új típust kezdetben csak mint az F-84F Thun- 
derstreak M 1,5 sebességre képes utódját képzelte el 
Alexander Kartveli tervezőgárdája. A cél egy távolsági 
vadászgép kifejlesztése volt másodlagos földi csapásmé
rő képességgel. A kínai és szovjet részvétellel lezajló 
Dél-Korea elleni kommunista invázió azonban új katona- 
politikát eredményezett az Egyesült Államok részéről. 
Ennek lényege az volt, hogy a potenciális támadót egy 
folyamatosan készültségben tartott mozgékonyán és ru
galmasan alkalmazható, tehát széles típusskálájú 
atomcsapásmérő erővel rettentsék el a támadástól. Bár
mily kiváló is tehát egy harci gép, ha nem illeszkedik az 
új koncepció technikai felépítésébe, nem számíthat siker
re és megrendelésre a USAF részéről.

A Republicnál „vették a lapot” , és alaposan továbbfej
lesztve az eredeti terveket az új típussal lényegében egy 
új harcigép-kategória, a hangsebességnél gyorsabb csa
pásmérő vadászbombázó (supersonic strike fighter) első 
változatát alkották meg, amely alkalmas volt atomfegyver 
bevetésére is.

Az alaptervezetet a Republic 1952 márciusában nyúj
totta be a Védelmi Minisztériumhoz AP-63-31 jelzéssel, 
és a megrendelésért az F-100 Super Sabre-ból kifejlesz
tett North American YF-107-essel kellett felvenni a ver
senyt. A Pentagon részéről azonban ezután -  talán az új 
és még kiforratlan koncepció miatt -  hosszadalmas bi
zonytalankodás kezdődött, alig egy hónappal a fejlesz
tésről szóló szerződéskötés után egyre újabb igényekkel 
léptek fel: az eredeti Allison J—71 hajtómű helyett Pratt 
and Whitney J-75 beépítését igényelték, valamint, hogy 
a gép legyen alkalmas légi tankolásra, és bármely időjá
rási körülmények között, akár éjszaka is legyen képes a 
pontos csapásmérésre! Nemcsak a technikai követelmé
nyeket módosították, az első megrendelés 199 gépre 
szólt volna 1955-ös rendszerbe állítással, 1953 márciu
sában azonban a Republic csak 37 gépre kapott megren
delést. Alig egy év múlva, 1954 februárjában 15 darabra 
csökkent az igény, szeptemberben már csak 3 példányról

1. ábra: Egy F-105 D, a 23. TFW, 563. TFS gépe (60-5375)

2. ábra: Egy F-105 DT Thunder-Stick II. sorozatból 
a 23. TFW; 563. TFS egység gépe

3. ábra: A 61-0044 gyári számú F-105 DT gép vezérsíkja

4. ábra: F-105 D (60-0471 gy.sz.) bevetés után
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5. ábra: Az F-105 gép alapváltozatainak vázlatos rajza
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volt szó, ezt októberben 6 darabra „növelte” a Pentagon. 
A Republic azonban nem rendült meg a bizonytalan kö
rülmények között sem, bíztak az általuk megálmodott 
gépmadárban. 1953 őszén elkészült az új típus 1:1 lépté
kű gyártástechnológiai makettje, majd a cég Farming- 
dale-ben lévő telephelyén elkezdődött a prototípus építé
se is. A bizonytalankodás 1955 elején a Védelmi Minisz
térium részéről is abbamaradt, a programot 15 gép meg
rendelésével véglegesítették azzal a megjegyzéssel, 
hogy az 1956-os költségvetési évben a megrendelést ki
egészítik az eredeti 37 darabra.

A gép prototípusa 1955 őszére készült el. A földi tesz
tek is befejeződtek a közben F-105 típusjelzést kapott 
gép első példányán, így október 22-én Russell M. „Rusty” 
Roth, a Republic főpilótája végrehajtotta az első felszál
lást az 54-0098 számú YF-105A prototípussal a kaliforni
ai Edwards légi támaszpont repülőkísérleti központjában. 
A 45 perces repülés olyan sikeres volt, hogy Roth a gép
pel túl is lépte a hangsebességet. A prototípus első pél
dánya azonban a próbarepülések során az egyik leszál
lásnál súlyosan megsérült, így a tesztelés a második pro
totípussal folyt tovább, amely 1956. január 28-án szállt fel 
először.

(A részletes műszaki ismertetést -  mivel a gyártott da
rabszám alapján ez volt a fő típusváltozat -  az F-105D- 
nél adjuk meg, a többi változatnál az ettől való eltérése
ket ismertetjük.)

YF-105A

Az YF-105A együléses, egy hajtóműves, nyilazott 
szárnnyal és vezérsíkokkal felszerelt repülőgép volt. 
A hajtómű levegő-beömlőcsatornáját a szárnytőben ala
kították ki a hossztengelyre merőlegesen, ez a korábbi 
RF-84F felderítővadászról átvett megoldás volt. Mivel 
a J-75 hajtómű nem készült el időre, a két első prototí
pusba J-57P-25 hajtóművet építettek be. A repülési 
tesztek a sikerek mellett negatív eredményeket is hoz
tak: a hosszirányú stabilitás -  főleg nagy állásszögeknél 
-  nem volt megfelelő, és a tervezett csúcssebességet 
egyik kísérleti példánnyal sem sikerült elérni. A repülési 
próbák és a szélcsatorna-kísérletek kiderítették, hogy 
ezt nemcsak a gyengébb póthajtómű okozza, hanem a 
nagyméretű gépnek, azon belül főleg az áramlásra me
rőleges levegő-beömlőcsatornának és a törzsszárny- 
csatlakozásnak a túl nagy légellenállása. Szerencsére 
ekkor már rendelkezésre álltak a NACA-nál a Roger 
Whitcomb és Antonio Ferri által végzett szuperszoni
kus szélcsatorna-kísérletek eredményei, továbbá a 
Whitcomb által megfogalmazott területszabály elmélete. 
Ez kimondja, hogy a repülőgép homlokellenállásának ki
számításakor lényegében csak a legnagyobb kereszt- 
metszetében mérhető homlokfelülettel kell számolni. Ez 
azt jelenti, hogy ha a törzs a középrészén nagyjából ál
landó keresztmetszetű, a hozzá csatlakozó szárnyak 
plusz keresztmetszetként növelik a légellenállást, ráadá
sul a két szerkezeti elem körüli áramlás egymásra hatá
sa további hullámellenállást okoz. Ha azonban a szárny 
csatlakozásánál karcsúsítják a törzset (a szárnykereszt
metszet területét mintegy „levonják” a törzskeresztmet: 
szetből), akkor a homlokellenállás csökkenthető, ráadá
sul kisebb lesz a hullámellenállás is (utóbbinak a csök
kenése az M = 0,95-1,05 transzszonikus sebességtarto
mányban elérheti a 60-80%-ot is). A megoldás tehát 
adott volt, és a következő példányokat már néhány je
lentős módosítással építették meg, így ezek már az 
F-105B jelzést kapták.

F-105B

Az YF-105B prototípus 1956. május 26-án repült először. 
Az iránystabilitás növelésére nagyobb felületűre, maga
sabbra építették a függőleges vezérsíkot, ezenkívül a 
törzs végén négy, körben kifelé nyíló féklapot alakítottak 
ki. A szárny csatlakozásánál erősen karcsúsították a tör
zset, a beömlőcsatorna elejéből pedig jókora darabot ki
metszve annak mellső élét is nyilazottra alakították. Ezek 
a változtatások adták meg az F-105 Thunderchief jelleg
zetes, különleges eleganciát kölcsönző vonalait.

Mivel az F-105-ös minden vonatkozásában felülmúlta 
az 1956 szeptemberétől repülési tesztre bocsátott 
YF-107-es prototípusokat, a USAF a Thunderchief mel
lett döntött, és megkezdődött a sorozatgyártás. A típus
név egyrészt -  utalásként Amerika indián őslakóira -  
„menydörgő nagyfőnök”-öt jelent, másrészt Republic- 
hagyományt folytat, a Thunderbolt, Thunderjet, Thunder- 
streak, Thunderflash elődtípusok sorát.

Az F-105B első 37 példányát a 109,76 kN tolóerejű 
PW J-75P-5, a további 38 darabot a 4,48 kN-nal erő
sebb J-75P-19 hajtóművel gyártották le. A pilóta munká
ját URH rádió adó-vevő, automatikus rádióiránytű, leszál
lást elősegítő markervevő, parancsadó rendszer, Dopp
ler-navigációs, valamint TACAN harcászati navigációs 
rendszer és robotpilóta segítette. Mivel a gép vadász
bombázónak épült, célkereső lokátort nem építettek be, 
az MA-8 tűzvezető rendszert a géporrba épített rádió- 
céltávmérő, az E-50 célzókészülék, valamint az E-30 
bombacélzó számítóegység alkotta.

A repülőgépsárkány kialakításának lett egy nem várt kö
vetkezménye is: az F-105-ösről visszaverődő radarjel feltű
nően gyenge és bizonytalan volt. Kisebb radarteljesítmény
nél (pl. reptér közelkörzeti és ILS-leszállító) vagy zavaró 
időjárási körülmények között a Thunderchief a lokátorok 
számára alig volt érzékelhető, és ez potenciális katasztrófa
veszélyt jelentett. A problémát úgy oldották meg, hogy az 
F-105 orrfutójára egy műanyag áramvonal-burkolattal ellá
tott fémlemez radarjel-visszaverőt szereltek, amely nyitott 
futóműnél erősen megnövelte a lokátorreflexiót. (Mivel ak
koriban az YF-12/SR-71-nél is hasonló „tüneteket” észlel
tek, rövidesen intenzív kutatások kezdődtek a nehezen fel
deríthető repülőgép-technológiák kidolgozására, így lett az 
F-105-ös a mai F-117-es, B-2-es és F-22-es egyik őse).

Az F-105B változatból 75 darabot gyártottak, az első 
példányok 1958 augusztusában álltak szolgálatba a 4. 
Harcászati vadászezred 355. Vadászszázadánál. Ez az 
altípus éles harci bevetésre soha nem került, a gépek 
1964-től (a D változat megjelenésekor) átkerültek a New 
Jersey Légi Nemzeti Gárdához és a USAF tartalékállo
mányába, a Hill-légi támaszponton állomásozó 508. Har
cászati vadászcsoporthoz. Ennek ellenére az F-105B- 
vel is végrehajtottak egy „fegyvertényt”: a típus egy pél
dánya 1959. december 1-jén 100 km-es zárt körpályán 
2253,92 km/h-val sebességi világrekordot repült.

Három gépet felderítő változatként kezdtek építeni, mi
vel azonban a USAF az RF-101 VooDoot rendszeresítet
te, a befejezetlen gépeket a műszaki oktatásban 
JF-105B jelzéssel hasznosították.

F-105C

Buborék-kabintetős, kétüléses gyakorlóváltozat lett vol
na, de a USAF nem fogadta el a tervezetet, így nem ke
rült gyártásra.

(Folytatjuk)
Molnár László
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Az IVAN ROGOV partraszállító hajó

Egy különleges szovjet-orosz hadihajó bemutatására vál
lalkozunk. A viszonylag nagyméretű -  megközelíti a cir
kálók méretét 14 080 t vízkiszorítású, 1174 tervezet
számú hajóosztály fő feladata: a partraszállási tevékeny
ség végzése és támogatása. Egy teljes tengerészgyalo
gos-zászlóalj állományát és felszerelését képes fedélze
tére venni, szállítani. Fedélzetéről indíthatja a partraszál- 
ló erőket és tüzérségével, helikoptereivel még támogatni 
is tudja azokat.

A Gorskov admirális által irányított flottafejlesztésből 
eleinte általánosságban száműzték a nagyméretű felszí
ni hajókat, mert azok felkutatása és elsüllyesztése szá
mukra viszonylag könnyű feladatnak tűnt, hosszú ideig 
állítólag ezért nem építettek nagy repülőhordozót. Majd 
amikor a gazdasági helyzet megszilárdult, és a külpoliti
kai eredmények támogatása már megkívánta, feladták 
ezt. Más szempontból ez a jelentős partraszálló erő már 
messze meghaladta a baráti segítségnyújtás szocialista 
mértékét is.

A hajó tervezését még a vietnami háború alatt kezdték 
el, amikor a szovjet flottakötelékek kialakítását elhatároz
ták. A hajó építése méretei, költségei és rendeltetése mi
att a nyolcvanas évek elején megtorpant, végül csak há
rom hajóegység készült el.

A cikkben a nagy partraszállító hajóosztályt mutatjuk 
be, részletezve fegyverzetét és az osztály történetét.

A szovjet haditengerészetnél többször elkezdték a nagy
méretű felszíni hajók építését. Először a második világhá
borúra készülve a harmincas évek közepén próbálkoztak 
csatahajók tervezésével és építésével. De a háborús em
bargó és a technológiai hátrány miatt (sem a hajtóművet, 
sem a fedélzeti ágyúkat nem tudták előállítani) a hajók 
nem készültek el, sólyán érte azokat a német támadás.

A háború után a katonai felsővezetés először a tenger
alattjáró-flottát erősítette meg, és csak 1950-ben kezdték 
el az akkor már hadászatilag elavult csatahajók újraterve
zését és gyártását. Ezek sem készültek el, mert Sztálin 
halála után az acélipar más feladatokat kapott.

A hatvanas években került sor a felszíni hajóegységek 
fejlesztésére. Az új cirkálóosztályok mellől nem hiányoz
hattak a partraszállító hajók sem. A korszerű nagy 
partraszállító hajók közül 1966-ban a 1171 tervezetszá
mú hajóosztály kezdte meg a szolgálatot. A Tapir fedőne
vű (NATO-kód: Alligator) hajóegység vízkiszorítása 
45001 volt, a fedélzetén 750 t terhet szállíthatott. Tíz év
vel később korszerűbb egységet vehetett át a szovjet flot
ta. A Gdanskban épített 775 tervezetszámú hajó fedélze
tét 480 t-val terhelhették. A fenti eszközök fő feladata a 
teherszállítási munkához nagyon hasonlító tevékenység, 
vagyis a partraszálló erők behajózása, a célkörzet meg
közelítése, a partraszállás elvégzése, a partraszállás 
közbeni támogató tevékenység végzése volt. De ezek a 
hajóegységek méreteikkel és lehetőségeikkel nem felel
tek meg a növekvő igényeknek.

A hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején fogal
mazódott meg egy olyan -  orosz terminológiával -  nagy 
deszanthajó építésének terve, amely képes egy teljes 
tengerészgyalogos-zászlóalj (azaz 2500 t teher) szállítá
sára. Ekkor már a gorskovi flottafejlesztési terv elérte a

csúcsát. Megjelent a szovjetek által tengeralattjáró-elhá- 
rító cirkálónak nevezett, valójában helikopterhordozó cir
káló, majd az első működőképes repülőgép-hordozó, 
amelynek eredeti orosz elnevezése nagy tengeralattjáró
elhárító cirkáló volt. A flottakötelék vezetőhajója mellé ter
vezték a nagy nukleáris meghajtású rakétás cirkálót, és 
ebben a hajócsoportban kapott szerepet az IVAN 
ROGOV, az új nagy partraszállító hajó is.

Az 1174 tervezetszámú, Jedinorog (egyszarvú) fedő
nevű hajóosztály egységeinek feladata a tengerészgya
logos-zászlóalj állományának, valamint teljes haditechni
kai és anyagi eszközeinek szállítása -  beleértve a 
partraszállítást is az ellenség által elfoglalt tengerpartsza
kaszon - ,  illetve a partraszállás tüzérségi és légi támoga
tása volt. A szovjet külpolitika a hatvanas évek végére fo
galmazta meg a Fölközi-tenger és az Indiai-óceán térsé
gében a megszállt tengerparti szakaszok felszabadításá
nak gondolatát. Egy ilyen flottakötelék talán inkább a má
sodik fogalom követelményeinek felelhetett volna meg. 
Gorskov admirális szabad utat kapott a fejlesztésben, 
sőt, a folyamat 1985-ig kis korlátozásokkal zavartalanul 
folytatódott.

Az IVAN ROGOV 157 m hosszú hajóteste hagyomá
nyos felépítésű volt, kívülről inkább karcsú teherszállító 
hajónak tűnt. A speciális rendeltetésére csak a különle
ges orr-rész és a hátsó berakodó kapu utalt. A partraszál
ló erők eszközeit a hajótest mellső térségében kialakított 
szállító fedélzeten tárolták. Ezen a fedélzeten egyidejű
leg 520 gyalogos és 25 harcjármű, vagy 53 harckocsi, 
vagy 80 páncélozott harcjármű szállítható. A fedélzet mé
retei 55x12,3 m, azaz 660 m2. Fia a partraszállási hely a 
tenger felől nehezen volt megközelíthető, akkor a partra
szálláshoz szükséges kis partraszálló hajókat és az úszó 
haditechnikai eszközöket a fedélzet elárasztása után a 
hajótestből hajózhatták ki. Az elárasztáskor, kihasználva 
az orrkapu melletti részeket, kissé nagyobb, 67,5x12,3 
m, azaz 830 m2-re növelt dokkolási területet lehetett ki
alakítani a hajó orr-részében. A szállító fedélzetet két 
irányból közelíthették meg. A tatrészen lehajtható kapun 
keresztül általában a kikötői berakodást végezték. A hajó 
orr-része nyitható, a kétszárnyas kapu lehetővé tette a ki
hajózást vagy a kitolt hídelemek segítségével a száraz
földi közvetlen kirakodást. A fedélzet padlózatán a szállít
mányt görgős raklapokkal mozgathatták. Ez különösen 
kirakodáskor volt előnyös. A hajó teherszállító kapacitása 
2500 tonnát tett ki.

Az orr-részen, emelt fedélzeten állt a 75 mm-es 
AK-276 típusú ikergépágyú tornya. A fedélzet felépítmé
nye a hajótest hátsó harmadán helyezkedett el. A fedél
zet tatrészén és a hajótest közepén helikopter-leszálló
helyet alakítottak ki. A felépítmény alatt volt a helikopter
hangár, amelyet a tat felől, illetve az orr felől négyrészes 
szárnyas ajtókon keresztül lehetett megközelíteni. A han
gárból a személyzet tolta ki a helikoptert. A középső fel
szállóhely egy szinttel a hangár alá esett, ezért lejtős 
rampa segítségével mozgatták a forgószárnyas gépet.

A hajó meghajtása két, összesen 36 000 LE-s (27 000 
kW-os) teljesítményű gázturbinára épült. A két rögzített 
osztású hajócsavar mellett a pontos navigáláshoz két be
húzható vízsugaras kormányművet is alkalmaztak. Atüze-
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A 1174 tervezetszámú Ivan Rogov hajóosztály fontosabb kronológiai adatai
1. táblázat

Név
Vízre
bocsátás

Átvétel
Tartalékba
helyezés

Kivonás Megjegyzés

IVAN ROGOV 1976 1978 1994 1996 szétbontották
ALEKSZANDR NYIKOLAJEV 1980 1982 1997 ? CSOF1
MITROFAN MOSZKALENKO 1989 1990 ÉTF2

Megjegyzés:
1 -  a hajót a Csendes-óceáni Flotta állományából kivonták, 1997-ben tartalékba helyezték, jelenlegi állapotáról nincs adat.
2 -  a hajó jelenleg az Északi-tengeri Flotta állományában van.

A 1174 tervezetszámú Ivan Rogov hajóosztály fontosabb 
harcászati-műszaki adatai

2. táblázat

Vízkiszorítási adatok (t)
minimális 8260
normál 11 580
maximális 14 080

Sebességi adatok (csomó)
maximális 191
gazdaságos 14

Méretei (m)
hossza 157
szélessége 23,8
merülése 6,7

Hatótávolság (km/tmf)
maximális 14 000/7500

Személyzet (fő) 239
Maximális terhelése (t) 2500

lőanyag-tartalék 14 csomós sebesség mellett 7500 tenge
ri mérföld (14 000 km), illetve a maximális 19 csomós se
besség estén 6000 tmf (11 150 km) hatótávot nyújtott.

A hajó fegyverzete

A legfontosabb védelmi eszköz az Osza-M típusú légvé
delmi rakétarendszer volt, 10 km-es hatótávolsággal. 
Amerikai adatok szerint a félaktív rádiólokációs, önirányí
tású rakétarendszer képes volt a felderített hajó-hajó osz
tályú rakéták és egyéb repülőeszközök megsemmisítésé
re. A rendszert a Znyanyija Truda moszkvai cég szállítot
ta. Az indítóberendezés a parancsnoki híd előtti építmény 
tetejére került, a két indítósínes tornyos szerkezet alatti

forgótáras töltőszerkezeten 20 db rakétát tároltak. A síne
ket automatikusan töltötte a berendezés. A rakétavezérlő 
rendszer konténerét a parancsnoki híd feletti szinten, a 
főárboc jobb oldalán helyezték el. Az elrendezés alapján 
a hajó hossztengely szerinti mellső térségéből érkező cé
lok ellen alkalmazhatták. A rávezetőrendszert és a karcsú 
rakétatestet nézve valószínűbbnek tűnik a rádióparancs- 
vezérlés alkalmazása.

A hajó közvetlen légvédelmét egyes hajóegységeken 
két forgatható toronyra szerelt 4 -4  db Sztrela-3M típusú 
rakétával erősítették meg.

Az orr-rész emelt fedélzetén lévő 75 mm-es AK-276 tí
pusú ikergépágyú volt a hajó egyik legfontosabb tüzérsé
gi eszköze. A többfeladatú löveg a támadó hajóegysé
gekkel, illetve a partvédelmi erőkkel szembeni harc alap
vető haditechnikai eszköze lett. A tornyos felépítésű be
rendezést a leningrádi Frunze Arzenál tervezőiroda fej
lesztette, és a volgográdi Barrikad cég gyártotta. A torony 
automatikus, félautomatikus és kézi üzemmódban mű
ködhetett. A lőszertartaléka 1000 lövedék volt. Alapvető 
üzemmódban rádiólokációs tűzvezető rendszere auto
matikusan mérte a cél paramétereit, és végezte a tüzelés 
teljes folyamatát. A torony tetejére szerelt Prizma optikai 
rendszer alkalmazásával a rendszer félautomatikus 
üzemben működött. Energiaellátási gondok esetén a tü
zérek kézi üzemmódban működtették az ágyút. A löveg 
elméleti tűzgyorsasága 100 lövés/perc, maximális lőtá- 
volság 15,7 km volt. ,

A hajó közvetlen védelmét 4 db 30 mm-es, hatcsövű 
AK-630 típusú gépágyú fokozta. A négy tornyot a pa
rancsnoki híd feletti szinten, a hajóoldalhoz közel helyez
ték el. A lövegeket az adott térnegyedben lévő légi, kis
méretű tengeri célok ellen alkalmazhatták. A nagy tűz- 
gyorsasággal hatékonyan semmisíthették meg a sodródó 
tengeri aknát, de a könnyű páncélzatú parti célpontot is. 
A 122 mm-es Grad M típusú sorozatvető 320 db rakéta
lövedékkel rendelkezett.

A partraszállási feladatok légi támogatása és egyéb fel
adatok érdekében 4 db helikopter állomásozhatott egyi
dejűleg a fedélzeten. A Ka-27 típusú helikopter segítsé
gével a tengeralattjáró elleni védelmet fokozhatták. Ezen 
a helikopteren a felderítőberendezés mellett tengeralatt
járó elleni fegyverzet is volt. A Ka-29 típusú helikopterrel 
harcászati szállítási feladatokat, egészségügyi mentési 
feladatokat végezhettek. A forgószárnyas jármű szállító- 
képessége 16 fő, vagy 2 t teher volt. Egészségügyi fel
adatnál 4 fekvő, 7 ülő sebesültet és 1 kísérőt szállíthattak 
egyidejűleg.

A hajó fedélzetén a számos elektronikai berendezés az 
akkori technológiai színvonalnak megfelelően egymástól 
függetlenül üzemelt, közöttük csak szerény integráció volt.

A hajó 17 csatornás kommunikációs rendszerrel ren
delkezett. A központi felderítőlokátor E hullámhosszon 
működött. A navigációs feladatokat két I hullámhosszon
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3. ábra: Elkezdődött a partraszállás

működő radar végezte. A fegyverzeti eszközöket három, 
még nem integrált tűzvezető rendszer szolgálta ki. A 76 
mm-es ikergépágyút G hullámhosszon, a 30 mm-es gép
ágyúkat H/l hullámhosszon, az Osza rendszert F/H/l hul
lámhosszon üzemelő lokátor működtette.

A hajóosztály története

A hajó gyártásának pontos kezdeti adatait nem sikerült 
fellelni. A hozzáférhető adatok szerint a hajóosztály egy
ségeit a königsbergi hajógyárban (korábban kalinyingrádi 
hajógyár) építették. Az IVAN ROGOV-ot 1976-ban vízre 
bocsátották, és két év múlva vette át a haditengerészet. 
A további adatokat az 1. táblázat tartalmazza.

A hajók alkalmazásáról hiteles információt nem talál
tunk, alapvetően a repülőgép-hordozókkal együttműködő 
erőkhöz tartoztak. Az első és harmadik hajóegység felte
hetően az Északi-tengeri Flotta, a második a Csendes
óceáni Flotta állományában szolgált. Elsősorban a medi
terrán és az afrikai térségben, az Indiai-óceán körzeté
ben tervezték bevetésüket, de az angolai, a nicaraguai és 
az afganisztáni kudarcok után a szocializmus erőforrása
inak kimerülésével egy időben a hajóosztály jelentősége 
erőteljesen korlátozódott.

A Balkán-félszigeti konfliktus időszakában a segítség- 
nyújtásra kijelölt orosz alakulatokat a működőképes hajó
egységek szállították az Adriai-tengerre. A hagyományos, 
tervgazdasági gyártástechnológia ötévente ipari karban
tartást tervezett, ez különösen a hajó hajtóművére volt ér
vényes. Ezekre a célokra a nyolcvanas évek közepén már 
nem volt anyagi lehetőség, így a nagy deszanthajóosztály 
két hajóegysége hamarosan a kikötőbe szorult.

A nyolcvanas évek végén még elkészült a harmadik 
egység, a MITROFAN MOSZKALENKO, de az első hajó
egységet már 1994-ben tartalékba helyezték, és viszony
lag gyorsan, 1996-ban szétbontották. Hasonló sorsra jut
hat az ALEKSZANDR NYILKOLAJEV.

A szovjet haditengerészet egyik különleges hadihajó
osztálya rövid ideig állt szolgálatban, mire gyártástechno- 
lógiailag elkészülhettek, a szovjet külpolitikai célok már 
erőteljesen megváltoztak, így alapvető feladataikat csak 
harcászati gyakorlaton mutathatták be. A nagy flottaköte-

6. ábra: A hajó orr-része5. ábra: A hajó jobb oldala

4. ábra: A hajó bal oldala
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lékek éves kiképzési tervei szerint ugyan kihajóztak, de 
az aktuális harcászati gyakorlat után általában visszatér
tek a kikötőbe.

A Szovjetunió felbomlása után a hajók nagyon gyorsan 
kiszorultak a haditechnikai rendszerből, és viszonylag 
gyorsan, húsz év szolgálat után már szétbontották a 
zászlóshajót. A szinte általános jellemzővé vált átgondo
latlan pazarlás a szovjet haditengerészetet több évtize
des hátrányba juttatta, amelyet az csak nagyon átgondolt 
fejlesztésekkel heverhet ki.

Felhasznált irodalom

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/row/rus/1174.htm
http://www.naval-technology.com/projects/ivan
http://arms.host.Sk/navy/1174.htm
http://www.aeronautics.ru/nws001/tass039.htm
http://www.warfare.ru/?linkid=1752&catid=272
http://www.aeronautics.ru/nws001/tass039.htm

Szabó Miklós nyá. mérnök alezredes

Air Power 2005

Ismét megrendezésre került 2005. június 24-25-én a 
nagy sikerű Air Power nemzetközi katonai légi show.

A hagyományoknak és a kétéves ciklusnak megfelelő
en a festői környezetű zeltwegi katonai repülőtér adott 
otthont a nagyszabású rendezvénynek. Ez nem véletlen, 
hiszen ebben az esztendőben ünnepelték a „sógorok” az 
osztrák légierő 50. születésnapját. Ez alkalomból jelképe
sen öt külföldi légierő bemutató teamje (brit, francia, 
olasz, spanyol és svájci) kápráztatta el két napig a ne
gyedmilliós közönséget. Eredeti légcsavaros (Bücker, 
Jungmann, Messerschmitt stb.) és gázturbinás (Vampire, 
Hunter stb.) repülőgépek szárnyalásaival idézték fel a 
„daliás” időket. A napjaink repülőtechnikájának csúcsát 
képező vadászgépek (Mirage, Hornet, Typhoon) dobhár
tyát szaggató dübörgésükkel és elképesztő manővereik
kel vívták ki csodálatunkat, miközben átfogó körképet 
kaptunk a repülés fejlődéstörténetéből. A légi parádén 
résztvevő 20 ország repülőeszközeinek (kb. 230 db 160- 
féle gép) bemutatóját úgy szervezték meg, hogy a köte
lékeket és az oldtimer, ill. klasszikus, valamint sugárhaj
tóműves gépeket arányosan elosztották a rendezvény 
idejére.

A show nyitóképét az osztrák légierő (merev és forgó
szárnyas) SAAB 105 OE-jei és a lízingelt F-5 E-k alkot
ták, valamint az Alouette III helikopterek mint „zászlóvi
vők”. A rangos esemény alaphangulatát a kecskeméti 
sasfészek MiG-29-ese és pilótája adta meg -  dinamikus 
látványelemek közül a harangmanőver sem hiányzott.

A következő említésre méltó szólógépes bemutatót a 
svájci légierő F-18-asa és pilótája szolgáltatta, ez volt ta
lán a nap legszínvonalasabb sugárhajtású produkciója. 
A „lódarázzsal” végrehajtott manőverek dinamikájára jel
lemzően mindvégig szinte „folyamatosan” megfigyelhető 
volt a szárnyakon a párakicsapódás.

Időközben landoltak a veterán légcsavaros nagyvasak, 
így a PBY-5A Catalina, a DC-6B és a Super Constel
lation, de ahogy beérkeztek állóhelyeikre, már be is par
koltak a statikus zónába. A statikus kiállítás középpontjá
ban a Typhoon osztrák felségjeles 1/1 méretarányos ma
kettjét lehetett megtekinteni. A jobb oldali szektorban a 
sor elején a belga légierő két F-16-osa állt (1-1 A és В 
modell), majd a USAF Európában állomásozó 2-2 
F-15C (Lakenheath) és F-16C (Aviano) vadásza sorako
zott. Ez utóbbi bázisról a Triple Nickell csapásmérésre 
optimatizálódott alakulat, melynek gépei 2005 áprilisában

az Aut and Back tréning alkalmával közösen „harcász- 
kodtak” Taszár térségében a kecskeméti Fulcrumokkal 
és Albatroszokkal. Ami a függesztményeket illeti, igen 
szegényesek voltak, a Vadászsólymok csak 1-1 szárny- 
póttartartályt (1400 liter) vittek a belső tartókon, míg a szí
vócsatorna jobb oldalára a Litening célmegjelölő konté
ner került, a Sasokra pedig csak 1-1 Sidewindert füg
gesztettek. A svédek kiállítottak egy JAS-39C-t teljes
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3. ábra: Az osztrák UH-60 Blackhawk helikopterek

4. ábra: Osztrák AB-212 helikopter

harci díszben (3 póttartály, 2-2 AMRAAM és Sidewinder 
rakéta), felvértezve igen impozáns látványt nyújtott.

A bal oldali zónában a német Luftwaffe F-4F Phantom 
és Tornado ECR-jei, görög és dán F-16-osok sorakoztak, 
a román MiG-21 Lancer és a szlovén haderők Puma és 
Mókus helikopterei, továbbá a házigazdák egy teljesen 
felfegyverzett PC-9-ese (2-2 db nem irányított rakétatár
ral és gépágyúkonténerrel). De szárnyaljunk csak to
vább! A levegőben is megfigyelhetőek voltak a légcsava
ros legendák: a történelmi jelentőséggel bíró Bücker 
Jungmann kétfedelű oktatógép, a csendes-óceáni had
színterek légikalóza, a Chance Vought F4U-4 Corsair tí
pusa, Európa és a szövetségesek rettegett Messerchmitt 
Bf 109-ese, a North America sokoldalú B-25 Michellje és 
egy veterán orosz típus, a Jak-11-es. Ugyancsak látható 
volt a vietnami háború idejére datálható Cessna 0 -1  Bird
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7. ábra: Francia Mirage 2000 C vadászgép

8. ábra: Svájci Pilátus PC-9 fegyveres változata
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Dog felsőszárnyas kisgép, amelyet a USAF taktikai egy
ségei célmegjelölőnek használtak.

Visszatérve a svájci résztvevőkhöz, ki kell emelni még 
a „nyugdíjazott”, de kitűnő állapotú DH-115 Vampire, 
Hunter (egy- és kétüléses) jeteket, amelyek bemutatójuk 
végén alakzatba rendeződtek az F/A-18-assal. Ahogy az 
égi kvartett landolt és visszagurultak állóhelyeikre, a be
ton végénél leszállóágban már meg is jelent a Francia 
Őrjárat kiszolgáló C-160 Transallja. Amint a málhás gép 
eltűnt a színről, a légcsavaros kisgépek vették birtokba a 
légteret, így láthattunk szóló- és kötelékrepüléseket egy
aránt. A színes, változatos kavalkád után a svájci légierő 
AS.532 Super Pumája és személyzete ejtette ámulatba 
akrobatikájával a nézőket. Még negyed óra sem telt el, és 
a házigazdák következtek, nem is akárhogyan, az „Apo
kalipszis most” osztrák változatát láthattuk tőlük. Nem ke
vesebb mint 14 db helikopterből (AB-206/212 Alouette 
III, Blackhawk) álló kötelékkel hajtottak végre 
egetrengető rotorzajjal imitált támadást.

A kora délutáni órákra még jobban felpörögtek az ese
mények. Két órán belül három nemzet légierejének a 
Display Team-köteléke (Patrouille Suisse -  7 db F-5 E, 
Patrula Aquila -  7 db C101 EB, Red Arrows -  10 db 
Hawk T.1) adta elő világszámát. A teamek közül kiemel
ném a spanyol gárdát, ugyanis egyedül csak ők szállnak 
le egyszerre alakzatban. A többgépes bemutatók közötti

időszakban a RAF három GR 7-es Harrierje érkezett szo
ros kötelékben, és a francia Mirage 2000 tartott szólóbe
mutatót. Ezek után a sógorok hatgépes Draken-köteléke 
végzett különböző formációkban áthúzásokat. Kiemel
ném még az Asas de Portugal két Alpha Jetének hajme
resztő manővereit.

Késő délutánra a két nagyágyú, a Patrouille de France 
és a Frecce Tricolori varázslatos égi balettjében gyönyör
ködhetett a százezres nézősereg. A szólisták is kitettek 
magukért, a német Typhoon Eurojet hajtóművének dü
börgésétől visszhangzottak a környező hegyek. A holland 
vadászgépek és az olasz AMX is hozta a tőlük elvárt 
színvonalas bemutatót, az ugyancsak olasz G 222-es te
herszállító pedig kategóriájából „kiszakadva”, műrepülő 
elemeket varázsolt az alkonyati égboltra.

Azok a vendégek, akik nem fértek oda a kordonhoz, 
vagy kényelmesen ülve kívánták figyelemmel kísérni a lé
gi parádé menetét, a számos nagyméretű kivetítő vala
melyikén nézhették a műsort. Az idelátogatóknak rendkí
vüli és igazán színes, színvonalas légi show-ban volt ré
szük, amelyről bátran kijelenthetjük, hogy Közép-Európa 
legnagyobb nonprofit rendezvénye.

Baranyai László 

(A fotókat a szerző készítette. Szerk.)

Kadiszíja Szaddám I. rész

A nyolc évig elhúzódó irak-iráni háború kitörésének 
2005 szeptemberében volt a 25. évfordulója. Ez volt a 
harmadik világ legtovább tartó és egyik legvéresebb há
borújának kezdete. Az alábbiakban a háború kezdetét 
jelentő Kadiszíja Szaddám hadműveletet szeretném is
mertetni.

1979 -  a változások éve

Hosszú idő után 1978 januárjában rendeztek tömegtün
tetést Iránban a sah politikája ellen. A rendőrség tüzet 
nyitott a tüntetőkre, ezzel kezdetét vette az iráni iszlám 
forradalom. Reza Pahlavi sah az 1963-as fehér forrada
lom meghirdetése után szembekerült az egész iráni tár
sadalommal. A mezőgazdaság összeomlása és az olaj
válság rendkívül súlyos gazdasági és társadalmi válság
hoz vezetett, ami siettette a monarchia összeomlását. Az 
ellenzéki mozgalom élén a vallási vezetők és a síita egy
ház állt. A tüntetések eleinte a muszlim hagyományoknak 
megfelelően a 40 napos gyászidőszak lejárta után követ
ték egymást. 1978 novemberére annyira súlyossá vált a 
helyzet, hogy a sah katonai kormányzást vezetett be. De 
az ellenállási mozgalom oly erőssé vált, hogy a katonai 
rezsim sem tudott kiutat találni a válságból. A vallási ve
zetők ekkor már a nagyhatalmú Bazár támogatását is 
maguk mögött tudhatták. Habár a sah a katonai kormány
zás kudarca után a polgári-nacionalista ellenzéki Nemze
ti Front egyik vezetőjét, Sapur Baktiart nevezte ki minisz
terelnökké, helyzete tarthatatlanná vált, és 1979. január

16-án elmenekült az országból. Az ellenállás szellemi ve
zetője, Khomeini ajatollah 1979. február 1-jén tért haza 
15 éves száműzetéséből. Nem ismerte el a Baktiar-kor- 
mányt, és Mehdi Bazargant bízta meg kormányalakítás
sal. Február 10-én fegyveres összecsapások törtek ki a 
Dósán Tappeh-i légi bázis körül a Khomeinit támogató lé
gierő és a Baktiar kormányához hű Császári Gárda kö
zött. A harcok hevességére jellemző, hogy mindkét fél 
harckocsikat vetett be a küzdelembe. Február 11-én fel
kelés tört ki a Baktiar-kormány ellen, amely megbukott, 
miután a hadsereg kinyilvánította semlegességét a hatal
mi harcokban. A világi és iszlámista erők hatalmi harca 
állandósult. Április 1-jén kikiáltották az Iráni Iszlám Köz
társaságot.

Az iráni felfordulással párhuzamosan a szomszédos 
Irakban is jelentős változások történtek. 1979. július 16- 
án Bakr elnök „egészségi állapotára” hivatkozva lemon
dott, utóda: Szaddám Husszein. Husszein lett a kor
mányzó Baath Párt főtitkára, a hadsereg főparancsnoka, 
a kormányfő és a kormányzó Forradalmi Parancsnoki 
Tanács elnöke. 6 nappal később elnöki beiktatása alkal
mából leszámolt lehetséges pártbéli riválisaival. Egyes 
források szerint 500 embert gyilkoltak meg titokban a 
Szaddám által rendezett „hosszú kések éjszaké”-ján. 
Szaddám fenyegetőnek érezte hatalmára az Iránban le
zajlott forradalmat, különösen az után, hogy az iráni val
lási vezetők meghirdették az iszlám forradalom export
ját. Ez azt jelentette volna, hogy Irakban és Afganisztán
ban iráni mintára iszlám köztársasággá alakulnak, és 
ennek céljából erőteljes propagandát fejtettek ki. Szad-
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dám attól tartott, hogy a síita forradalmi tanok termékeny 
talajra találnának, a hatvan százalékban síita arabok lak
ta Irakban. Ez veszélyeztette volna az ország vezetésé
ben húsz százalékot kitevő szunnita arabok vezető sze
repét, amelyet Irak függetlenségének kivívása óta élvez
tek. Félelme nem volt alaptalan, mivel az iszlám forradal
mi AI Daava AI Iszlamíja párt tagsága 40 és 70 ezer fő 
közé volt tehető, holott már azért is halálbüntetés járt, ha 
valaki tagja volt a szervezetnek. Előbb propagandahábo
rúra, majd határvillongásokra került sor a két ország kö
zött. Bagdad támogatni kezdte a szeparatista csoporto
kat Iránban. Pénzt és fegyvert küldött északra a kurd fel
kelőknek, és támogatta az arab elemeket az olajban 
gazdag és főként arablakta iráni Kuzisztán tartomány
ban, amely 1924 előtt autonóm arab emírség volt. Szad- 
dám e célból új életre keltette a Baath párt kuzisztáni 
sejtjeit, és megnyerte magának egy ottani arab síita pap 
fiait. A khorramshahri iraki konzulátuson keresztül kül
dött nekik pénzt és fegyvert. Az iráni vallási vezetők a 
maguk részéről arra szólították fel az iraki síitákat, hogy 
döntsék meg a kormányt, miközben ők is kurd lázadást 
szítottak Észak-lrakban. Az Irán felől érkező politikai és 
ideológiai fenyegetést Szaddám igyekezett arra felhasz
nálni, hogy elismertesse Irak vezető szerepét a Perzsa
öböl térségében.

Miután 1979. november 4-én a radikális elemek elfog
lalták az Egyesült Államok teheráni nagykövetségét, az 
ország teljesen elszigetelődött. A kormány lemondása 
után Abul-Haszan Báni Szadr lett az elnök. A papok 
ugyanakkor továbbra is aláásták a törvényes kormányt, 
radikális tettekre buzdítva a népet.

A sah rendszerének száműzött tábornokai és politiku
sai Irakban verődtek össze. Azt mondták Szaddámnak, 
hogy Irán könnyű préda lesz, mivel nagy a fejetlenség a 
hadseregben -  ami igaz is volt - ,  de figyelmen kívül 
hagyták a vallásos fanatizmus mozgósító erejét. Szad
dám harci kedvét csak fokozta a nemzetközi Irán-ellenes- 
ség, ugyanis valószerűtlennek tűnt, hogy bármiféle ko
moly nemzetközi ellenállásba ütközne, vagy bárki is külö
nösebben bánná, ha Irak megtámadná Iránt.

Irak haditervei -  legalábbis részben -  az angol katonai 
tanácsadók segítségével a bagdadi katonai kollégiumban 
lefolytatott 1941-es törzshadgyakorlat alapján készültek. 
A tervek szerint 10-14 nap alatt kellett volna az iraki csa
patoknak elfoglalniuk Khorramshahrt, Abadant, Ahvazt, 
Dezfult és más kulcsfontosságú olajközpontokat 
Kuzisztánban. A terv szerint a szárazföldi akció megkez
désével egy időben az iraki légierő csapást mér a 10 leg
fontosabb iráni légi bázisra, így próbálván meg kiiktatni a 
komoly erőt képviselő iráni légierőt. A hadműveletet 
Kadiszíja Szaddámként emlegették, felidézve ez által a 
637. évi kadiszíjai csatát, amikor az iszlámot frissen fel
vett arab törzsek vereséget mértek a Mezopotámiát ura
ló perzsa sah 120 ezres hadseregére.

1980. május-augusztus folyamán a határvillongások 
intenzitása fokozódott, mindkét fél nehézfegyvereket és 
légierőt vetett be. Szeptember elején súlyos összetűzé
sek törtek ki Kasr-E-Sirin körzetében, ahol az iraki hadse
reg 300 harckocsiját összpontosította, és elfoglalt egy 
300 km2-es területdarabot. Szeptember 15-én Szaddám 
az iraki televízióban széttépte az 1975-ös algíri egyez
ményt, amely a Satt el-Arab felét átengedte Iránnak. Báni 
Szadr iráni elnök szeptember 20-án rendelte el a tartalé
kosok mozgósítását. Irak minimális célja a Satt el-Arab 
keleti partjának elfoglalása és biztosítása volt, fő célja pe
dig, hogy elérje az arabok lakta Kuzisztán kiválását Irán
ból. Maximális célként a teheráni rezsim megdöntése 
szerepelt.

Az iraki fegyveres erők

1980 szeptemberében az iraki szárazföldi csapatok lét
száma 200 ezer fő volt. A kiképzett tartalékosok száma 
meghaladta a negyedmilliót. A kiépült szervezeti struktú
rák 17 hadosztállyal voltak egyenértékűek, benne a Népi 
Hadsereg és a tartalék dandárok, amelyek csak keretala
kulatok voltak, kicsi harcértékkel. A négy hadtestparancs
nokság alárendeltségébe 5 páncélos-, 3 gépesített és 
5-6 gyalogoshadosztály tartozott. Ezt egészítette ki 2 kü
lönleges dandár, 1 önálló páncélosdandár, továbbá az El
nöki Gárda, amely 1 vagy 2 páncélosdandárból és 1 
kommandódandárból állt.

Az iraki hadosztályok szovjet mintát követve viszonylag 
kis létszámúak voltak. A szabványos iraki páncéloshad
osztály 2 páncélosdandárból (300 db T-62-es harcko
csikkal felszerelve), 1 gépesített dandárból (BMP-1 harc
járművekkel felszerelve), 1 tüzérdandárból (önjáró tüzér
ségi eszközökkel) és támogató alegységekből állt. A gé
pesített hadosztályok állományában 1 páncélosdandár

1. ábra: Az iraki légi csapások során a földön 
megsemmisített iráni F-4-es____________

2. ábra: Az iraki 1. gépesített hadosztály harckocsijai 
támadnak Dezful irányába_____________________

3. ábra: Iraki harckocsi egy iráni város utcájában
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(200 db T-54/55 harckocsival), 1 gépesített dandár 
(BTR-50/60 és OT-64 harcjárművekkel), 1 tüzérdandár 
és támogató alegységek voltak. Minden páncélos- és gé
pesített hadosztály rendelkezett légvédelmi ezreddel, 
amelyek SA-6/9 légvédelmi rakétákkal és ZSU-23 4 ön
járó légvédelmi gépágyúkkal voltak felszerelve.

Az iraki hadseregnek közel 3000 harckocsija volt, 
amelyből a franciák szállítottak 100 db AMX-30-ast, a 
többi szovjet eredetű volt, 100 db T-34/85, 2500 db 
T-54, T-55, T-62, 100 db T-72, 100 db PT-76. A pán
célozott járművek száma 2500 db-ot tett ki (200 db 
BMP-1, a többi BTR-50, BTR-60, BTR-152, OT-64, 
Ferret és Panhard típus). A tüzérség 920 db löveggel és 
120 db sorozatvetővel rendelkezett, amit 26 db Frog-7 és 
12 db Scud-B tüzérségirakéta-indító jármű egészített ki. 
A csapatrepülő erők 8 helikopterszázadát SA-316C, 
SA-342L, Wessex, Mi-8 és Mi-24 helikopterekkel sze
relték fel.

Az iraki reguláris csapatok magasabbegységeit és egy
ségeit a háborús állománytábla szerint feltöltötték, a sze
mélyi állomány kiképzését és felkészítését meggyorsítot
ták. A határ menti körzetekben levő ipari objektumok, fon
tosabb gazdasági és igazgatási központok légvédelmét és 
közvetlen fegyveres biztosítását megerősítették. A háború 
kitörésekor az iraki hadsereg hadrendje az alábbi volt:

1. hadtest -  Ravanduz-Marivan
1. gyalogoshadosztály
4. gyalogoshadosztály
11. gyalogoshadosztály

2. hadtest -  Kaszr-E-Sirin, llam-Mehran
7. gépesített hadosztály
2. gyalogoshadosztály
8. gyalogoshadosztály

4. hadtest -  harcálláspont: al-Kut Mehran-Dezful
9. páncéloshadosztály
10. páncéloshadosztály

3. hadtest -  harcálláspont: al-Kurnah Dezful-Abadan
3. páncéloshadosztály
6. páncéloshadosztály
12. páncéloshadosztály (tartalékban)
1. gépesített hadosztály
5. gépesített hadosztály
31. különleges dandár
33. különleges dandár

Az Iraki Légierő (a továbbiakban IrAF) állományában 38 
ezer katona volt, amelyből 10 ezer fő a légvédelem egysé
geinél teljesített szolgálatot. A légierő harci gépeinek szá
mát a különböző források 332 és 370 db közé becsülték. A 
légierő gépeinek körülbelül 80 százaléka volt bevethető ál
lapotban. Jelentős mennyiségű harci repülő volt leszállítás 
alatt Franciaországból, illetve a Szovjetunióból (36 db 
Mirage F-1EQ, 24 db MÍG-23MS, 4 db MiG-231), 48 db 
MÍG-23BN, 24 db SzU-22M-2K, 24 db SzU-22M-3K). Az 
IrAF eszközeinek típusonkénti megoszlása 1980 szeptem
berében a következő volt: 7-12 db TU-22, 6-11 db 
TU-16, 8-10 db IL-28 (tartalékban), 8 db MÍG-25RB, 
10-24 db Hunter, 80 db MiG-21 MF, 25 db MÍG-23MS/U, 
60 db MÍG-23BN, 10 db MÍG-25PD, 40 db SzU-7BMK, 60 
db SzU-20 és ismeretlen számú MiG-19 (tartalékban).

A légvédelmi csapatokat 40 dandárba szervezték, 
fegyverzetükbe 210 SA-2/SA-3 és 25 SA-6 légvédelmi- 
rakéta-indító állvány és 1000 db légvédelmi ágyú (37, 57, 
85, 100 és 130 mm-es űrmérettel) tartozott.

Az IrAF hadrendje a háború kitörésekor a következő volt:

Támogató Parancsnokság
4. vegyes bombázó wing/„stratégiai dandár”
1. bombázó és felderítő század -  MÍG-25RB, Shoibiyah
7. század -  TU-22B/U, Н-3/ al-Walid
8. század -TU-16K-11-16, Habbaniyah/Tammuz 
?. vadász- és felderítő dandár
2. század -  Hunter F.Mk59B, Moszul/ Qayyarah
4. század -  Hunter Fr.Mk10/F.Mk59/59A, Kirkuk/ 

al-Hurriya
702. század -  Hunter F.Mk59A/59B Moszul/ Qayyarah 
?. vadászbombázó dandár
5. század -  SzU-7BMK, Moszul/ Qayyarah 
?. század -  SzU-7BMK, ?
?. század -  SzU-7BMK, Balad
?. vadászbombázó dandár
?. század -  SzU-20, Tikrit/ al-Bakr
69. század -  SzU-20, Ubeidah ibn Jarrah, Nassiriyah
?. vadászbombázó dandár
23. század -  MÍG-23BN, al-Rasid
?. század -  MÍG-23BN, al-Rasid
?. vadászbombázó dandár
26. század -  MÍG-23BN, Salman Рак
77. század -  MÍG-23BN, Kút al-Hayy
?. század -  SA-341, Shoibiyah

Légvédelmi Parancsnokság 
?. vadászrepülő dandár
6. század -  MÍG-23MS, Tallil
84. század -  MÍG-23MS, Salman Рак 
?. vadászrepülő dandár
9. század -  MÍG-21MF, Н-3/ al-Walid 
17. század -  MÍG-21MF, Jalibah
?. vadászrepülő dandár
?. század -  MÍG-21MF, Moszul/ Qayyarah
?. század -  MÍG-21MF, Kirkuk/ al-Hurriya
?. vadászrepülő dandár
1. század -  MÍG-25PD, Н-3/ al-Walid

Szállítási Parancsnokság 
?. szállítórepülő dandár
6. század -  AN-12B, al-Rasid
31. század -  IL-76MD, Bagdad/ Saddam International
32. század -  AN-2, kis repterek 
?. szállítórepülő dandár
?. század -  SA-321GV, Umm-Kaszr, Safwan 
?. század -  2db BN Islander, 2 db Heron, al-Rasid

Kiképzési Parancsnokság (Légierő Akadémia) Tikrit, al- 
Rasid
A-202A Bravo, L-29, Jet Provost, PC-7, L-39ZO kikép
ző repülőkkel és Mi-2, Mi-4, SA-341 C, SA-342, Mi-8, 
Mi-24 helikopterekkel felszerelve.

Az iraki haditengerészetnek 4000 katonája volt. A ha
ditengerészet bázisai (valójában csak mély vizű csator
nák) Bászrában és Umm-Kaszrban voltak. Az iraki ten
gerészet Faónál rendelkezett még egy tengerészeti ra
darállomással és kikötési lehetőséggel, állományában 1 
kiképző fregattal, 8 rakétás gyorsnaszáddal, 4 torpedó
naszáddal, 3 nagy őrhajóval, 8 parti őrhajóval és 2 part
ra szállító hajóval. A háború kitörésekor az Irak által 
megrendelt fregattok és korvettek még építés alatt álltak 
Olaszországban.

A sors fintora, hogy a síita forradalmi Iránt lerohanó ira
ki hadsereg állományának 75-85 százaléka szintén síita 
muzulmán volt.
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Az iraki reguláris erőket a Baath Párt milíciája, a Népi 
Hadsereg (Dzsais as Shaabi) egészítette ki. A szerveze
tet 1970-ben hozták létre. Létszámát a háborús készülő
dés jegyében alig egy év alatt 100 ezerről 250 ezerre nö
velték.

Az iraki fegyvereseket jelentős számú arab önkéntes 
támogatta. 1980 őszén a külföldi arab önkéntesek száma 
6000-re volt tehető. A legnagyobb kontingenst Jordánia 
adta, a jordán önkéntesekből álló, kétezer harcost szám
láló Jármuk dandár képében. Érkeztek még kisebb köte
lékek Egyiptomból, Szudánból és Észak-Jemenből.

Az iraki hadsereg szert tett némi harci tapasztalatra az 
1973-as arab-izraeli és az 1974-75-ös kurdisztáni hábo
rúban. 1973 októberében az iraki vezetés a 3. páncélos
hadosztályt vezényelte a szíriai frontra. Az iraki csapatok 
elszalasztották a lehetőségét annak, hogy menetből csa
pást mérjenek az izraeli Laner hadosztály két páncé- 
losdandárára, ugyanis a hadosztály egyik páncélos
dandárja még menetben volt, és beérkezését várták. Az 
izraeliek ezt felismerve, egy 7-8 km széles és ugyanilyen 
mély tűzzsákot készítettek elő az irakiak számára. Októ
ber 13-án hajnalban a 3. páncéloshadosztály megindítot
ta támadását, de az izraeli tűzcsapdába kerülve, rövid idő 
alatt 80 harckocsit vesztett. A szíriai parancsnokság októ
ber 16-ra újabb ellentámadást készített elő szíriai, jordá- 
niai, szaúd-arábiai és az iraki csapatok részvételével. 
A támadás az iraki csapatok késlekedése miatt kudarcba 
fulladt, és újabb 60 harckocsi elvesztését eredményezte 
az irakiak számára. 1974-ben felkelés tört ki az iraki Kur- 
disztánban, amely élén Musztafa Barzani, a Kurd De
mokrata Párt vezetője állt. A kurdok mintegy 45 ezer irre- 
guláris fegyveressel (peshmergával) és Irán közvetlen tá
mogatásával rendelkeztek. Velük szemben az iraki had
sereg állományában 100 ezer katona és 1390 db harcko
csi volt. A kurd gerillák rövid idő alatt az iraki Kurdisztán 
egészét felszabadították. Az iraki ellentámadás 1974 no
vemberében indult meg a légierő aktív támogatásával. Az 
egész télen folyó harcokba iráni reguláris erők is beavat
koztak, ennek megszüntetésére az iraki vezetés meg
egyezett a sahhal. 1975. március 6-án Szaddám Hussze
in és Reza Pahlavi megkötötte az algíri egyezményt, 
mely szerint Irak átengedte a Satt el-Arab folyó felét Irán
nak, cserébe Irán beszüntette az iraki kurdok támogatá
sát. Ezután az ismét támadásba lendülő iraki hadsereg 
megtörte a peshmergák ellenállását, és kiterjesztette a 
központi kormány fennhatóságát a kurd területekre is. A 
kurdisztáni háború súlyos veszteségekkel járt a bagdadi 
rezsim számára, elvesztettek 40 ezer embert és rengeteg 
felszerelést.

Összesítésként elmondható, hogy a hetvenes évek 
konfliktusaiban az iraki fegyveres erők rendkívül gyengén 
szerepeltek, gyenge volt a kiképzés, az irányítás, nem 
volt megfelelő a haderőnemek és a fegyvernemek közöt
ti együttműködés.

Irán fegyveres erői

Az iráni sah hatalmának oszlopai a hadsereg, a titkos- 
rendőrség (SAVAK) és az intézményesített korrupció 
voltak. Amikor a sah 1979 januárjában távozott az or
szágból, megindult a fegyveres erők bomlása is. Mivel 
a forradalmi vezetés nem bízott az Egyesült Államokban 
tanult tisztek iszlám iránti elkötelezettségében, ezért tisz
togató akcióba kezdett a fegyveres erők soraiban. A tisz
togatások során eltávolított tisztek száma 12 000 és 
17 000 közé becsülhető, sokukat kivégezték, míg mások 
börtönbe kerültek. Az iszlám forradalom nem maradt ha-

4. ábra: A 3. páncéloshadosztály bevonul Khorramshahrba

5. ábra: A 6. páncéloshadosztály T-62-esei a Kharkheh 
völgyében

6. ábra: 1980.09.22. 14 óra. Az iraki páncélosok átkelnek az 
iráni határon
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tás nélkül a mélyen vallásos, főként vidéki származású 
sorkatonákra sem. Khomeini ajatollah felhívására 1980 
őszéig több mint százezren dezertáltak, ennek következ
tében a harci egységek feltöltöttsége csak 30-50 száza
lékos volt. A fegyveres erők harckészségét tovább csök
kentette az amerikai katonai tanácsadók távozása, akik a 
nagy bonyolultságú harci technikák kiszolgálását végez
ték (számuk 1976-ban 25 000 volt). Az amerikai nagykö
vetség dolgozóinak túszul ejtése után pedig megszűntek 
az amerikai fegyver- és alkatrészszállítások. A főként 
amerikai eredetű fegyverekkel felszerelt iráni haderő har
ci repülőinek fele, míg a harckocsik kétharmada volt 
üzemképes állapotban. Általánosságban elmondható, 
hogy az iráni hadsereg morálisan és technikailag válság
ban volt, a dezorganizálódás állapotába jutott.

A háború előestéjén a szárazföldi csapatok 150 000 ka
tonával rendelkeztek, míg a tartalékállományban további 
400 000 embert tartottak nyilván. A három hadseregparanc
snokság -  amelyek főhadiszállásai Teherán, Kermanshah 
és Shiráz városokban települtek -  főként adminisztratív fel
adatokat látott el. Alárendeltségükbe tartozott három pán
célos- és három gyalogoshadosztály, továbbá egy páncé
los-, egy gyalogos-, egy légi deszant- és egy különleges 
dandár. A Császári Gárda 1. és 2. gyalogoshadosztályából 
pedig megszervezték a 21. gyalogoshadosztályt.

Az iráni hadsereg több mint 1735 db harckocsival ren
delkezett, amelyekből 807 db Chieftain MK.3P, 87 db 
Chieftain MK.5P, 400 db M-47M/IVM8A5 és 460 db 
M-60A1 volt. A Chieftain harckocsikkal komoly üzemelte
tési problémák adódtak, gyenge volt a motorteljesítmény 
és a hűtés sem felelt meg a klimatikus viszonyoknak. Ren
delkeztek még 250 db Scorpion könnyű harckocsival, és 
több mint 2000 páncélozott harcjárművel (32 db M-8, 48 
db M-20, 100 db Ferret, 575 db M-113, 1425 db 
BTR-50/60/152). A tüzérség kb. 700 db különféle űrmére
tű vontatott löveggel (75,105 és 155 mm-es) és 492 db ön
járó löveggel (440 db M-109, 38 db M -107,14 db M-110),

8. ábra: Az abadani harcokban megsemmisült iraki páncélos

10. ábra: A kuzisztáni harcok iráni részről, főként a brit 
gyártású Chieftain harckocsik vettek részt__________

valamint 72 db BM-21 sorozatvetővel volt felszerelve. A 
páncéltörő eszközök között nagyszámú TOW, Dragon, 
SS-11, SS-12 és Entac irányított páncéltörő rakétát talál
hatunk. Az iráni hadsereg csapatrepülő erői 9 harci és 17 
egyéb helikopter századból álltak. Felszerelésükbe 70 db 
merevszárnyú repülőgép, továbbá 205 db AH-1J harci he
likopter, 285 db Bell 214A, 50 db AB-205A, 20 db 
AB-206A és 90 db CH-47C helikopter tartozott. A légvé
delmet 1800 db légvédelmi ágyúval (20, 37, 40 és 85 mm- 
es vontatott, 100 db ZSU-23—4 önjáró) és Hawk légvédel
mi rakétákkal szerelték fel. A háború kitörésekor az iráni 
hadrend a következőképpen alakult:

16. páncéloshadosztály -  Ghazvin,
81. páncéloshadosztály -  Kermanshah,
92. páncéloshadosztály -  Kuzisztán,
88. páncéloshadosztály -  Szisztán (szervezés alatt),
21. gyalogoshadosztály -  a Császári Gárda hadosztá

lyaiból szervezve,
28. gyalogoshadosztály -  Kurdisztán,
64. gyalogoshadosztály -  Nyugat-Azerbajdzsán,
77. gyalogoshadosztály -  Khoraszán,
84. gyalogosdandár -  Khoramabad,
55. légideszant dandár -  Shiráz,
23. különleges dandár -  Teherán-Nohed,
37. páncélosdandár -  Shiráz.

Az Iráni Iszlám Légierő (IRIAF) állományába 70 000 ka
tona tartozott, 10 aktív légibázison 18 vadászbombázó, 4 
elfogóvadász és 1 felderítő századot üzemeltetett. A harci 
egységeket 190 db F-4D/E, 166 db F-5E/F vadászbom
bázóval, 77 db F-14A elfogóvadásszal és 14 db RF-4E
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12. ábra: Szaddám Husszein iraki 
elnök

felderítő repülőgéppel fegyverezték fel. A harci egységek 
támogatását 2 légi utántöltő/szállító század (13 db Boeing 
B-707, 9 db B-747) és 4 szállítórepülő század (54 db 
C-130E/H) végezte. A légibázisok légvédelmét 5 Rapier 
század és 25 Tigercat légvédelmi rakéta látta el.

TFB. 1 (Taktikai Vadász Bázis) Teherán-Mehrabad
I. taktikai vadász wing
I I .  taktikai vadászszázad -  F-4E
12. taktikai vadászszázad -  F-4E
13. harci kiképző század -  F-4E, F-5A/B 
11. felderítő wing
1. csoport -  RF-4E
2. csoport -  RF-5A
?. elektronikai harc század -  EC-130E/FI
11. szállítórepülő század -  C-130E/H
12. szállítórepülő század -  C-130E/H
13. szállítórepülő század -  B-707-3J9C
14. szállítórepülő század -  B-747F

TFB. 2 Tabriz-Janbaz
22. taktikai vadász wing
21. taktikai vadász század -  F-5E
22. taktikai vadász század -  F-5E
23. taktikai vadász század -  F-5E 
21. gerillaelhárító század -  0 -2A

TFB. 3 Nojeh/Hamedan-Shahrokhi, Hor 
31. taktikai vadász wing
31. taktikai vadász század -  F-4E
32. taktikai vadász század -  F-4E
32. taktikai vadász wing
33. taktikai vadász század -  F-4E/RF-4E
34. taktikai vadász század -  F-4E 
306. taktikai vadász század -  F-4D 
308. taktikai vadász század -  F-4D

TFB. 4 Dezful-Vahdati 
43. taktikai vadász wing
41. taktikai vadász század -  F-5E
42. taktikai vadász század -  F-5E
43. taktikai vadász kiképző század -  F-5F

TFB. 5 Omidiyeh-Ahvaz közelében
51. taktikai vadász wing

51. taktikai vadász század -  F-5E
52. taktikai vadász század -  F-5E
53. taktikai vadász század -  F-5E

TFB. 6 Bushehr
61. taktikai vadász wing
61. taktikai vadász század -  F-4E/RF-4E
62. taktikai vadász század -  F-4E/RF-4E
63. taktikai vadász század -  F-4D

TFB. 7 Shiráz
71. taktikai vadász wing
71. taktikai vadász század -  F-4E
72. taktikai vadász század -  F-14A
73. taktikai vadász kiképző század -  F-14A
71. szállítórepülő század -  C-130E/H
72. szállítórepülő század -  C-130E/H

TFB. 8 Iszfahán-Khatami 
81. taktikai vadász wing
81. taktikai vadász század F-14A
82. taktikai vadász század F-14A

TFB. 9 Bandar Abbas 
91. taktikai vadász wing
91. taktikai vadász század -  F-4E
92. taktikai vadász század -  F-4E
92. haditengerészeti járőr század -  P-3F

TFB. 10 Shahbahar
101. taktikai vadász wing
101. taktikai vadász század -  F-5E
102. taktikai vadász század -  F-4E
103. taktikai vadász század -  F-4E

AB. 11 (légibázis) Teherán-Ghaiemorghi
AB. 12 Teherán-Doshan Tappen IRIAF főhadiszállás

Az Iráni Iszlám Haditengerészet viszonylag erősnek volt 
mondható, köszönhetően a sah erőfeszítéseinek, ame
lyekkel Iránt közepes tengeri hatalommá kívánta fejlesz
teni. A forradalmi kormány többek között 2 könnyű repü
lőgép-hordozóra és 6 tengeralattjáróra vonatkozó meg
rendelést törölt. A haditengerészet állományába 30 000 
katona tartozott. A flotta 3 rakétás rombolóval, 1 tenger
alattjáróval, 4 fregattal, 4 korvettel, 6 rakétás gyorsna
száddal, 7 nagy őrhajóval, 5 aknaszedő hajóval, 2 partra 
szállító hajóval és 14 db légpárnás naszáddal rendelke
zett. Számos korszerű felszereltségű tengerészeti bázis 
állt a flotta hajóinak rendelkezésére: Bandar-Abbasz, 
Bushehr, Khorramshahr, Khark-sziget, ahol a légpárnás 
hajók számára épült egy korszerű bázis, Shahbahar és 
Bandar Pahlavi.

Az iráni hadsereget a forradalmi rezsim nem tartot
ta eléggé megbízhatónak, ezért a forradalom védel
mére 1979. május 5-én megalakították az Iszlám For
radalmi Gárda Hadtestet (Szipah Pasdaran e-lnquilab 
e-Eszlámi). 1980 őszén a Pasdaran egységekben 30 
000 önkéntes szolgált, akikből a tartományi parancsnok
ságok alárendeltségébe tartozott húszezer fegyveres, 
míg a maradék a Központi Tanács fennhatósága alatt állt. 
A háború kitörésekor további 50 000 önkéntes csatlako
zott a Pasdaranhoz. A Pasdaran parancsnoka Lahuti aja- 
tollah volt, a vezérkari főnöki teendőket Ali Akhbar 
Hashemi Rafszanjani és Gholam Ali Afrouz látta el.

(Folytatjuk)
Papp Tamás
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A Bundeswehr új mentesítőeszközei

A mentesítés az ABV elleni komplex védelem egyik igen 
fontos eleme, és alkalmazása jelentősen hozzájárulhat a 
harcoló csapatok túlélő- és kitartóképességének megtar
tásához. Általánosságban megkülönböztetünk részleges 
és teljes mentesítést.

A részleges (ideiglenes, szükség-) mentesítés egysze
rűen kezelhető és működő, célirányosan alkalmazható 
eszközöket követel, hogy pl. egy gépjármű, ill. harcjármű 
vagy fegyverrendszer fontosabb részeinek a további mű
ködését garantálja. Ezért a gépjárműveket, fegyverrend
szereket a kezelőknek, a személyzetnek külső segítség 
nélkül -  ABV védelem körülményei között időben behatá
rolva -  úgy kell tudniuk részlegesen mentesíteni, hogy 
képesek legyenek további alkalmazásra és a csökkentett 
szennyeződés veszélye mellett feladatuk további teljesí
tésére.

Ezt a képességet az eddigi részleges mentesítőeszkö
zökkel nem lehetett biztosítani. A münsteri Védelemgaz
dasági Hivatal ABV osztálya, különböző gazdasági szer
vezetekkel, tűzvédelmi, bakteriológiai és vegyi mentesítő 
üzemekkel együttműködve olyan rendszert fejlesztett ki, 
amely gyorsan és hatékonyan lefedi az ezen a téren 
meglévő hiányosságokat.

Ennél az új rendszerű mentesítési formánál az alábbi 
főbb követelményeket kellett figyelembe venni, illetve 
azoknak megfelelni:

-  a fertőzésveszély, a mérgezés, a fertőzés elterjeszté
sének és a sugárterhelésnek a minimumra csökkentése;

-  kézzel történő egyszerű, biztos és könnyű kezelhe
tőség;

-  kis terjedelem és tömeg, erős, praktikus forma;
-  az újratöltés és a többszöri felhasználás lehetősége.

Együttműködve az iparral, a kereskedelemben kapha
tó kézi tűzoltó készülékhez külsőleg hasonló mentesítő
eszközt terveztek, melynek jellemzői és modulrendszere 
az előírt paramétereknek és követelményeknek kitűnően 
megfelelt. Az aktív komponens elválasztását (pl. kalcium- 
hipoklorit) a hordozóanyagoktól (pl. hab, emulzió) egy 
hosszanti alakú, egyszerű berendezés biztosítja. A két 
komponens csak használatkor, a kilövelléskor kevere
dik össze, amit egy nyomóberendezés biztosít. A mente
sítő anyag egyébként bonyolult előállítása és elegyítése 
időveszteség nélkül azonnal létrejön, amivel jelentős idő
megtakarítás érhető el az eddigi részleges mentesítési 
eljárásokhoz viszonyítva. Ezáltal vegyi és biológiai 
szennyeződés esetén a túlélés esélye is jelentősen meg
növekszik.

A próbadarabokat ellenőrizték és sikerrel tesztelték a 
Védelemtechnikai Intézetben. Az eljárást és az eszközt 
„új rendszerű mentesítőeszközként” szabadalmaztatták, 
és jelenleg a Bundeswehrben folynak a csapatpróbák. 
A csapatok ellátását 2005-től tervezik folyamatosan. Ilyen 
jellegű készülékek, adott esetben, a katasztrófaelhárítás 
feladatrendszerén belül is sikerrel lennének alkalmazha
tók.

A fenti technológia felhasználásával készült el a felső 
katonai vezetési szintek részére a HEP-90 (Hauptent- 
strahlungs-, Entseuchungs-, Entgiftungsplatz = fő sugár-,

bakterológiai és vegyi mentesítőrendszer) típusú és az 
egységszintű TEP-90 (Truppenentstrahlungs-, Ent
seuchungs-, Entgiftungs-Platz = csapat sugár-, bakterioló
giai és vegyi mentesítőrendszer) típusú ABV mentesítő
rendszer.

A HEP-90 típusú ABV mentesítőrendszer

A Bundeswehr ABV elleni védelmi, mentesítő erői egy új 
rendszerű méregtelenítő, fertőtlenítő és sugármentesítő 
komplexumot fejlesztettek ki. A rendszer a mai követel
ményeknek megfelelő, korszerű mentesítési lehetőség
gel és kapacitással rendelkezik, rugalmasan, automati
kus üzemmódban működik, s a mindenkori szükséglet
nek megfelelően alkalmazható. A mentesítés gyorsan, 
hosszabb előkészítési idő nélkül és a csekély számú ki
szolgáló, kezelőszemélyzet veszélyeztetése nélkül törté
nik. A komplexum önjáró, illetve vontatott főelemekből áll, 
melyek gyorsan áthelyezhetőek. Minden terepszaka
szon, minden éghajlati, időjárási viszony mellett telepít
hető és alkalmazható, környezetkímélő eljárással üze
mel. A mentesítőrendszer főbb elemei már elkészültek, 
szolgálatba állítása várhatóan 2005-ben befejeződik.

Bizonyosságot nyert és ennek megfelelően a Bun
deswehr ABV elhárításának feladatait magában foglaló 
részletes elgondolás megállapítja és rögzíti, hogy a fegy
verzet-ellenőrzéssel kapcsolatos fáradozások ellenére a 
tömegpusztító fegyverek általános és megbízható meg
szüntetése (leszerelése) belátható időn belül nem várha
tó. Katonapolitikai helyzetértékelések a jövőre vonatko
zóan valószínűsítik azt is, hogy megszüntetésük nem 
várható. Ellenkezőleg, éppen a tömegpusztító eszközök, 
ezen belül is főként а В és V fegyverek, valamint hordo
zóeszközeik számának növekedésére lehet számítani. 
Ezen sajnálatos tények a következő időkben, de már ma 
is igen jelentős veszélyt jelentenek, különösen a válsá
gok leküzdésében, a segítségnyújtásban tevékenykedő 
válságkezelő erők számára.

Napjainkban új fenyegetettségként jelentkezik a terro
rista erők által alkalmazható bakteriológiai és vegyi fegy
verek veszélye is, amely egyaránt fenyegeti a honi terü
leten állomásozó erőket és a polgári lakosságot. Az ABV 
védelem fő erőinek olyan helyzetben kell lenniük, hogy 
egy esetleges tömeges személyi és anyagi szennyező
dés esetén képesek legyenek a csapatokat, és a kataszt
rófaelhárító erőkkel együttműködve a polgári lakosságot 
is mentesíteni.

Ezen feladatrendszer végrehajtásához a német ABV 
védelmi csapatokat folyamatosan ellátják a most kifej
lesztett HEP-90 sugármentesítő, fertőtlenítő és méregte
lenítő rendszerekkel. A berendezés mobil, felépítése mo
dulrendszerű, magas fokon automatizált. Önállóan, gyor
san telepíthető, légi úton szállítható. A mentesítéshez 
környezetkímélő anyagokat, főként vizet, gőzt és forró 
gázt alkalmaz.

A HEP-90 komplexum négy fő működő elemből áll, 
amelyek önállóan, és egymással összekapcsolva is al
kalmazhatók. A rendszer alkalmas ruházat és felszere
lés, személyek, nagyméretű harci-technikai eszközök,
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különleges (finom) műszerek, berendezések sugármen
tesítésére, fertőtlenítésére és méregtelenítésére.

Egy teljes HEP-90 komplexum:
-  két ruházatot és felszerelést mentesítő,
-  két személymentesítő,
-  négy nagyméretű harci-technikai eszközöket mente

sítő és
-  két különleges eszközöket, műszereket mentesítő 

berendezésből áll.
A rendszert alapvetően 10 láb/3,04 m és 30 láb/9,12 m 

hosszúságú konténerekben helyezték el.

Ruházatmentesítő berendezés

A berendezés nyerges vontatóból és két db vontatmány
ból áll. Az egyik a kiszolgáláshoz, az üzemeltetéshez 
szükséges elemek és anyagok tárolókonténere, a másik 
a gázmentesítő berendezés konténere.

A berendezés óránként 54 készlet személyi ruházatot, 
felszerelést képes forró gázzal/gőzzel mentesíteni. A fo
lyamat során a vegyi harcanyagokat lebontja vagy lénye
gesen kisebb veszélyességi fokúra alakítja át. A radioak
tív mentesítés során lemosással eltávolítja a radioaktív 
izotópokat, illetve a radioaktív részecskéket. Folyamatos 
üzemben 3 órán keresztül képes önállóan működni 
(sugármentesítés esetén 1 óráig). Kezelőszemélyzete 
két fő.

Technikai leírása

A nagy konténerben végtelenített szállítószalag forog, er
re helyezik el függesztett kosarakba a mentesítendő ru
házati, illetve személyi felszerelési anyagokat. Miután a 
helyes elrendezés mellett a jó levegőzés is nagyon fon
tos, a konténer mennyezetébe 8 légfúvó berendezést 
építettek be a szükséges keresztáramlás érdekében.

A levegőmennyiség és annak hőmérséklete optimális 
beállítását egy berendezés végzi. Ennek kiegészítése
ként a kisebb konténerben az átforgatott levegő kiáram
lásáról egy légkivezető rendszer gondoskodik, amely irá
nyítja a légáramlást.

A mentesítés folyamata

A kosarak kialakítása lehetővé teszi a teljes ruházat, 
személyi felszerelés elhelyezését. A kosarak percen
ként indulnak, és 30 percig vannak a mentesítő kamrá
ban. A mentesítés üzemmódja számítógéppel vezérel
hető. A bakteriológiai és vegyi mentesítés optimális 
hőmérséklete 170 °C. (Ilyen hőmérsékleti tartománynál 
szinte valamennyi baktérium és vegyi harcanyag meg
semmisíthető).

A készülék alkalmazható sugárszennyeződés mentesí
tésére is. Ehhez a belépő térben zuhanyozóval ellátott 
permetezőkeretet alakítottak ki. A mentesítő folyadék hő
mérséklete ez esetben 70 °C. A kilépő térben is elhelyez
tek egy permetezőkeretet a lemosáshoz, az öblítéshez 
és a szárításhoz.

Személymentesítő berendezés

A személymentesítő berendezés egy nyerges vontatóból 
és vontatmányból áll, amelynek kisebb konténere az 
aggregátorház, nagyobb konténere a személymentesítő 
egység.

A mentesítőkonténerben történik a fertőzött ABV védő
ruha, illetve ruházat saját veszélyeztetés nélküli levétele, 
az egész testfelületet befedő monitor segítségével a 
szennyezettség mérése, ehhez kapcsolva az egész test
felület mentesítése és a mentesített, illetve nem fertőzött 
ruházat felvétele.

A berendezés önállóan, három órán keresztül folyama
tosan üzemel. Megfelelő kiegészítő elemekkel (a klíma- 
berendezés, fűtőtest [radiátor], hőcserélő) extrém éghaj
latú térségekben is alkalmazható.

A személymentesítés folyamata

A mentesítendő személyek először az ABV védőruha le
vételére szolgáló vetkőzőhelyiségbe lépnek be. Itt veszik 
le a védőruhájukat és személyi felszerelésüket. A radio
aktív részecskék szétszóródásának megakadályozására 
az esetleg szennyezett felsőruházatot is le kell vetni, és 
el kell helyezni a vetkőzőhelyiségben. (Ezeket a ruházati 
és felszerelési anyagokat a ruházati zsilipen keresztül át
viszik a ruházat/felszerelésmentesítő rendszerbe.)

A katonák egy légzsilipen keresztül átmennek egy má
sik vetkőzőhelyiségbe. A nem szennyezett alsó ruházatot 
egy számozott, de nyitott szekrényben helyezik el, ez
után lépnek a zuhanyozóba. A zuhanyozás után az ellen
őrzőhelyiségben megmérik az esetlegesen megmaradt 
sugár- vagy egyéb szennyezettséget. Szükség esetén is
mételten zuhanyozniuk kell.

Hogy a harci anyagok (részecskék) szóródását, elvitel
ét megakadályozzák, illetve csökkentsék, a klímaberen
dezés a levegő áramlását a tiszta tartományú öltözőtől a 
szennyezett vetkőzőhelyiség felé irányítja.

A személyek a zuhanyozás és felöltözés után 
zsilipeléssel hagyják el a konténert. A kijárathoz egy egy
ségsátor csatlakozik, ahol a mentesített ABV védőruha 
és felszerelés felvétele után befejeződik a mentesítés.

Nagyméretű harci-technikai eszközök mentesítése

Ez a berendezés is igen korszerű megoldású. Önjáró 
vontatmány, amelyet nyerges vontató visz, de arról 
egészben vagy részeiben lekapcsolható. Működik egysé
ges szerelvényként vagy részenként is. Két fő kiszolgáló 
személyzettel 3 órán keresztül folyamatosan üzemel. Tel
jesítménye 6 db harckocsi vagy 10 db kerekes harcjármű 
egy óra alatt történő mentesítése. A berendezés alapve
tő elemei a forró gáz és a forró gáz-víz keverék, melyek 
alkalmazását hosszantartó tudományos vizsgálatok előz
ték meg.

Forró gázos eljárás

A forró gázt egy repülőgép-turbina termeli. Ennél az eljá
rásnál a nagy mennyiségű és nagy turbulensű forró gáz
tömeg energiájának nagy részével hat a felületen lévő 
mérgező anyagokra. A mentesítendő felületen lévő mér
gező anyagoknak -  az ebből eredő hőmérséklet-növeke
dés miatt (a felületre ható hőmérsékletnek 120 °C-ig) -  
megnövekszik a diffúziórátájuk, ennek következtében a 
külső felületen megtapadó és a résekbe bejutott mérge
ző anyagoknak gyorsabb deszorpciója (gáz vagy ion fel
szabadítása és elkülönítése folyadékból vagy szilárd 
anyag felszínéről) következik be. A külső felületen lévő 
mérgezőanyag-cseppecskék a forró gázzal való érintke
zés következtében felhevülnek, elkezdenek párologni, a 
hőmérséklet növekedésével elveszítik viszkozitásukat, 
azaz „mobillá” válnak. Ezt követi a nagy turbulenciájú
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1. ábra: A TEP-90 nagy mobilitású mentesítőrendszer

2. ábra: A HEP-90 ruházat és felszerelés (54 készlet) 
mentesítésére szolgáló konténer

3. ábra: Egy konténeregység kialakítása

4. ábra: Harckocsi-mentesítő berendezés

5. ábra: Személyi mentesítőkonténer és Járműve

6. ábra: Egy ideiglenes berendezés elrendezési vázlata

gázáramlás, melynek hatására a mérgező cseppek a fe
lületen elmozdulnak olyannyira, hogy végül elérik azt a 
pontot, amikor az áramlás a cseppeket a felső felületről 
szinte lesöpri. Az ezután még megmaradó filmszerű ré
teg végül elpárolog.

Forró gáz-víz keverék

A víz forró gázsugárban történő elporlasztásánál és rész
beni gőzzé történő átalakulása során olyan kis cseppek 
keletkeznek, amelyek felpattannak a mentesítendő felü
letre, 100 °C-ra felmelegszenek, és eközben igen alapo
san fel is gyorsulnak.
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A forró vízcseppek nagy sebességgel pattannak fel a 
mentesítendő felületre. Ott a bennük lévő hő- és mozgá
si energiájuk egy részét átadják a felületen lévő mérgező 
anyagoknak, és ezzel alapvetően hozzájárulnak a felső 
felületek mentesítéséhez.

A mentesítés szükséges időtartama páncélozott szállí
tó harcjármű esetében 8-10 perc, tehergépkocsinál 
6-8 perc.

Főbb műszaki-technikai elemek

A nagyméretű harci-technikai eszközöket mentesítő be
rendezés az alábbi főbb elemekből áll:

• mozgó sugárhajtóművel működő А, В és V mentesítő
berendezések,

• kezelőkabin,
• forrógáz-termelő és -permetező berendezés,
• kiszolgáló, ellátó berendezések.

A mentesítés folyamata

A mentesítési folyamat során lézervezérléssel egy daru
val mozgatott mentesítőkeretet függesztenek a mentesí
tendő harcjármű fölé. A kereten található a forró gáz elő
állításához szükséges gázturbina.. Kiegészítésként rotáló 
szórófejeket szerelnek a keretre az emulziós oldat harc
járműre történő permetezéséhez.

A szerkezet kezelése és vezérlése egy tökéletesen 
hermetizált kezelőkabinból történik. Ha szükséges, elő
ször a munkafolyosót tisztítják meg. Ehhez és az „előtisz
títási folyamathoz” vizet és kiegészítésképpen tisztító és 
mentesítő anyagokat vezetnek az előtisztító keretbe és 
porlasztják azokat.

A tisztítási eljárás után a keret ismét visszatér a kiindulá
si helyzetébe, és a turbinákkal megkezdődik a tulajdonkép
peni mentesítés. В és V mentesítés során a keretet ismét a 
harcjármű fölé emelik, és megfelelő porlasztással forró gázt 
juttatnak a jármű felületére, ezáltal a folyékony vagy csepp 
formájú mérgező anyagokat leoldják. Kiegészítésként vizet 
és mentesítőanyagokat is adagolnak a kiömlő gázsugárba.

Különleges eszközöket mentesítő berendezés

A rendszer negyedik elemét egy 20 láb (6,08 m) hosszú 
konténerben helyezték el. A konténer 4 részből áll:

• a gépjárművek belső terét és a vezetőfülkét,
• az optikai és elektronikai eszközöket,
• a jármű rakományát,
• a fegyvereket és személyes tárgyakat mentesítő be

rendezés.

A mentesítés folyamata

1. Felszerelés és kézifegyverek
A mentesítési eljáráshoz a felszerelést és a fegyvereket 

egy, a konténerben lévő szállítószalagra helyezik. A mente
sítési folyamat automatikusan történik. Megfelelő nyomás
sal és porlasztással mentesítőoldatot permeteznek a tár
gyakra, ezt követően 10 másodperces öblítés, majd szá
rítás következik. A mentesített anyagot a szállítószalagról 
levéve egy előkészített felfüggesztett kosárba helyezik.

2. Optikai és elektronikai eszközök
Ezen eszközöket automatikus módon egy vákuum

szekrényben mentesítik.

3. Érzékeny, kényes eszközök
Ezeket az eszközöket zárt rendszerben „Glove-Box” 

(kesztyűvel), emulziók vagy mentesítőoldatok segítségé
vel mentesítik.

4. Belső terek
A belső terek mentesítésére egy szilárdan szerelt per

metező berendezést permetextraháló (kivonó) tömlő
rendszerrel láttak el. A belső terek és a távol lévő gépjár
művek, helikopterek mentesítését a konténerből irányított 
mozgó osztaggal végzik. A további ABV mentesítéshez 
gőzextraháló (kivonó berendezés), egy nedves-szárító 
elszívó, illetve egy aeroszolos generátor áll rendelke
zésre.

TEP-90 típusú nagy mozgékonyságú 
mentesítőrendszer

A harcoló csapatoknak, a békefenntartó erőknek nagy 
mozgékonyságú, légi szállításra alkalmas, rugalmasan 
alkalmazható mentesítőrendszerekre van szükségük.

A német Kárcher cég 2004 végére a fenti követelmé
nyeknek megfelelő, modulrendszerű, légi és konténeres 
szállításra alkalmas mentesítőeszközt készített TEP-90 
típusjelöléssel, melyet a Bundeswehr rendelkezésére bo
csátott. A TEP-90 a hasonlójellegű mentesítőrendszerek 
egy teljesen új generációja, elsősorban csapatfeladatok
ra (békefenntartó erők számára) tervezték. Teljesítmény
mutatói alig maradnak el az ugyancsak új típusú, az 
egész hadsereg számára tervezett fő mentesítőkomp
lexum, a HEP-90 mögött. (A két rendszer nagyjából egy 
időben jelent meg, alapvető különbség nagyságrendjük
ben van. A HEP-90 hadseregszintű, míg a TEP-90-et el
sősorban a harcoló csapatok számára tervezték. Mindkét 
rendszer alkalmas a teljes mentesítésre.)

A rendszert a csapatok teljes mentesítésére tervezték, 
az ABV fegyverek alkalmazása, illetve az ipari mérgező 
anyagok elszabadulása esetén. A TEP-90 az első olyan 
mentesítőrendszere a Bundeswehrnek, melynél a 
mentesítőanyag nem vízbázisú. A vegyi anyagok mente
sítése az eddig hagyományosan alkalmazott német 
mentesítőemulzió helyett, alkoxid bázistechnológián ala
pul. Ezzel a technológiával egy harckocsi mentesítésénél 
12-24 I mentesítőanyagot használnak fel a korábbi ha
gyományos német mentesítő anyag 400 litere helyett. Az 
új típusú mentesítőanyag egyébként a környezetet is ke
vésbé szennyezi. A TEP-90 mentesítőkomplexumban a 
legkorszerűbb mentesítő technológiákat és eszközöket 
alkalmazzák, mint amilyen pl. a vákuumos mentesítő 
technológia.

A képen egy TEP-90-hez tartozó Decont Shuttle 
(mentesítőosztag) látható, amely elsősorban a harci pán
célosok, repülőgépkabinok, gépjármű-vezetőülések, heli
kopterek, szállító repülőgépek belső tereinek mentesíté
sét végzi. A fokozott terepjáró képességű, összkerék- 
meghajtású hordozójármű hidraulikus daruval rendelke
zik, mellyel a szerkezetet a szükséges munkahelyzetbe 
lehet állítani.

Felhasznált irodalom

Soldat und Technik, 2002 /4.
Österreichische Millitarzeitung, 2004/5.
Soldat und Technik, 2004/5.

Lits Gábor nyá. alezredes
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Kína már a kezdetektől nagy versenyben volt közvetlen 
vetélytársaival, Japánnal és Indiával. Az első műhold fel
bocsátási sorrendjében a hatodik helyet szerezték meg, 
megelőzve Indiát, de ha a saját hordozórakétával történt 
indításokat nézzük, akkor a Szovjetunió, az Egyesült Ál
lamok és Japán mögött már a negyedik helyen találjuk 
Kínát. Mindössze két hónapon múlt a képzeletbeli „bronz
érem”, de a japánokkal szembeni alulmaradás további 
erőfeszítésekre késztette az ázsiai országot. Bár indiai és 
japán űrhajós előbb járt a világűrben -  vendégként szov
jet űrhajón, illetve amerikai űrrepülőgépen - ,  2003. októ
ber 15-én felvirradt a nagy nap: saját űrhajón és saját 
hordozórakétával a világűrbe indulhatott az első kínai űr
hajós, Jang Li-vej. A siker mámorában már további nagy
szabású tervek is napvilágot láttak. Nem kevesebbről van 
szó, mint hogy 2007-ben Hold körüli pályára állítanak egy 
űrszondát, majd 2012-ben talajmintát hoznak Földünk 
örök kísérőjéről -  egyelőre még emberek nélkül.

A Sencsou kifejlesztése

A kínai űrrepülést megcélzó Suguang elnevezésű terv a 
ballisztikus rakéták folyamatos fejlesztése révén már az 
1960-as évek vége felé határozott körvonalakat öltött. 
Máig sem érthető, de politikai okokból a programot 1972- 
ben törölték. A visszatérő űreszközöket pedig az FSW- 
programban katonai felderítő feladatokra használták 
1976-tól kezdődően. 1978-ban a nyugati szakirodalom
ban megjelent egy kínai űrhajósokat felkészülés közben 
ábrázoló képsorozat, amely egy űrrepülőgép-szerű piló
takabint is bemutatott. A teljes elzártságban élő Kínából 
azonban semmilyen konkrét információ nem szivárgott ki 
1980-ig, amikor egy szuborbitális űrrepülés után vissza
tért a korai Dyna-Soarra (X-20-as) emlékeztető mini űr
repülőgép. Decemberben mégsem a sikeres folytatást je
lentette be Wang Csüan-sang, az Új Kína Űrkutatási Tár
saság igazgatója, hanem a költséges emberes űrprog
ram későbbre halasztását.

1985 júliusában a takarékon lévő program újra erőre 
kapott. Ez volt az az időszak, amikor egyre-másra jelen
tek meg új és még újabb űrrepülőgépek, űrállomások ter
vei, gondoljunk csak az amerikai Freedomra, a szovjet 
Mir-2-re, az angol HOTOL-ra és a francia Hermesre. Kí
na a Föld után a világűrben is nagyhatalom kívánt lenni. 
1986 kora tavaszán a Kínai Tudományos Akadémia né
hány állandó tagja Ren Hszin-min rakétaszakértő vezeté
sével ambiciózus tervet tett le az asztalra, egy nemzeti 
űrállomás elképzelését számos biológiai, informatikai és 
katonai-technológiai kísérlettel. A terv az űrállomás ellá
tására alkalmas űrszállító rendszert is tartalmazott.

A végső döntés azonban elvetette az űrrepülőgép for
mulát, és a szovjet Szojuz-rendszernek adott zöld utat, 
bár az elnevezésben a „három modulos, egy önálló mo
dullal” kifejezést használták. Ma már jócskán gyanítható, 
hogy katonai nyomásra történt a váltás, hiszen a hadse
reg számára jobban használható az űrhajó, mint az űrre

pülőgép. Az 1992. augusztus 1-jén megszületett koncep
ció három fázisban jelölte ki a kínai űrprogram útját egé
szen 2015-ig.

Első fázis -  két ember nélküli kísérlet után az első kí
nai űrhajós felbocsátása 2002-ig (a korai szovjet mód
szer szintén két próbarepülés után engedélyezte embe
rek űrutazását).

Második fázis -  űrrandevú és dokkolás megvalósítása, 
valamint technológiai kísérletek egy 8 tonnás űrlaborató
riummal, amelyet az alapeszközökből fejlesztenek ki. Ez 
a szakasz 2007-ig tart.

1-2. ábra: Korai időszakból származó képek, amelyek kínai 
űrhajósok felkészülését voltak hivatva bizonyítani
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Harmadik fázis -  egy 20 tonnás űrállomás üzembe he
lyezése, személyzettel való ellátása és egy 8 tonnás űr
hajó használata a 2010-2015-ös periódusban.

A végső tervet 1992. szeptember 21-én fogadták el, és 
a dátumról kapta elnevezését, a Projekt 921-1-et.

Út a kínai űrhajósig

A Projekt 921-1 prototípusa ugyan csak 49 nappal a ter
vezett dátum után, 1999. október 1-jén indult el, mégis -  
a kínai nemzeti ünnepről való „méltatlan késése” ellené
re -  a kínai elnök, maga Csiang Cö-min adta a Sencsou 
nevet. A Sencsou kétféle fordításban is értelmezhető: Is
teni Hajót vagy Pompás Járművet jelent.

A Sencsou-2-t már élőlényekkel -  majommal, kutyával 
és nyúllal -  a fedélzetén indították az életfenntartó rend
szerek tesztelése céljából. A leszállás után nem hoztak 
nyilvánosságra fényképfelvételeket, ebből szakértők a 
visszatérés sikertelenségére következtettek. A leválasz
tott orbitális modul azonban rendben folytatta önálló re
pülését, és számos kísérletet végeztek el benne.

A következő űrhajó már élesített mentőrakéta-rend
szerrel indult, majd a Sencsou-4 fedélzetén már ott volt 
egy űrhajós is. A visszaszámlálás egy adott pontján 
azonban el kellett hagynia az űrhajót, hiszen ez még 
csak a főpróba volt. Az első kínai űrrepülésre a követke
ző űrhajót, a Sencsou-5-öt jelölték ki.

2003. október 15-én egyfajta „időutazásban” lehetett ré
szünk, vagy negyven esztendőt utazhattunk vissza képze

letben, a körülmények hatására. ASencsou-5 indításáról, 
programjáról többnyire nyugati, legjobb esetben hongkon
gi forrásokból értesülhettünk. A szivárgó információk hatá
sára a kínai vezetés beígérte az élő tévéközvetítést, ame
lyet azután az utolsó pillanatban leállítottak. (A magyar idő 
szerint hajnali háromkor indított űrhajó eseményeit pl. a 
CCTV-4 hat órakor kezdődő műsorfolyamából lehetett 
nyomon követni). Sokáig kétséges volt, hogy az eredetileg 
háromszemélyes űrhajót valóban megtöltik-e a kínai jelöl
tek, vagy csak egy magányos hős lesz a fedélzeten? Az 
utóbbi vált valósággá, és ezzel Kína az űrhatalmak sor
rendjében saját űreszközei révén az előkelő harmadik he
lyet foglalhatta el. Az ázsiai ország legnagyobb vetélytár- 
sainak számító Japán és India hivatalos személyei fanyar 
hangon és nem különösebben titkolt irigységgel gratulál
tak az első kínai űrutazás sikeréhez.

A Sencsou leírása

A 921-1 terv űrhajója lényegében a Szojuz űrhajó „A” 
(1962-es) változatának kínai megfelelője. Csakúgy, mint 
a Szojuz, három fő részből áll, de van egy fő különbség: 
az orbitális kabinnak önálló hajtómű- és ellenőrző rend
szere, valamint napelemszárnya van, amely önálló repü
lésre is alkalmassá teszi, számos kísérleti berendezéssel 
a fedélzetén az adott repülési programnak megfelelően. 
(Tulajdonképpen érthetetlen, hogy a Szojuzoknál miért 
nem használták ki ezt a lehetőséget, miért hagyták, hagy
ják veszendőbe menni ezt az egységet). Ez a modul lesz 
az alapja a második fázisban kifejlesztendő 8 tonnás egy
ségnek. A Sencsou nagyjából háromheti önálló repülésre 
alkalmas, leválasztott orbitális modulja pedig akár egy 
évig is életben maradhat. Az orbitális modulon androgén 
összekapcsoló egységet fognak alkalmazni, tehát elvileg 
hozzákapcsolható lesz a Nemzetközi Űrállomáshoz.

_*_k
3-5. ábra: Korai időszakból származó képek, amelyek kínai 
űrhajósok felkészülését voltak hivatva bizonyítani
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A Sencsou és a Szojuz űrhajó összehasonlítása
1. táblázat

Űrhajó Szojuz Sencsou
Teljes tömeg (kg) 7250 7840
Hossz (m) 7,48 9,25
Átmérő (m) 2,72 2,8
Napelemszárny fesztávolsága (m) 10,06 17
Műszaki egység
Teljes tömeg (kg) 2950 3000
Hajtóanyag (kg) 900 1000
Hossz (m) 2,6 2,94
Átmérő (m) 2,17 2,5
Leszállóegység
Teljes tömeg (kg) 3000 3240
Hossz (m) 1,9 2,06
Átmérő (m) 2,17 2,52
Orbitális egység
Teljes tömeg (kg) 1300 1500
Hossz (m) 2,98 2,8
Átmérő (m) 2,26 2,25

A leszállóegység kétségtelenül Szojuz-alapokra épült, 
de annak nem egyszerű másolata, hiszen nemcsak mé
reteiben különbözik -  13%-kal nagyobb annál - ,  hanem 
ennek következtében nem is használnak orosz berende
zéseket benne. A leszállóegységre ható maximális nega
tív gyorsulás értéke normál leszállásnál 4 G, ballisztikus
nál 11 G, míg vészleszállásnál eléri a 17 G-t.

A műszaki egység a Sanghaji Űrtechnológiai Akadémia 
fejlesztése, és alakjában a Szojuzéra emlékeztet, bár an
nál hosszabb és nagyobb átmérőjű. Mindazon berende
zéseket tartalmazza -  hajtómű, hajtóanyagtartályok, hő
cserélő radiátor, elektromos ellátó berendezések stb. - ,  
amelyek az önálló repüléshez szükségesek. A műszaki 
egységnek 17 m fesztávolságú napelemszárnya van, ez 
a Szojuztól eltérően elfordítható, ezért a napsugárzás 
maximális felvételére képes.

A Sencsou két pár napelemszárnya 36,72 m2-es felü
lettel 3,5 kW maximális, valamint 1,45 kW átlagos kime
nő teljesítmény leadására képes, ami kb. háromszor ak
kora, mint a Szojuzé, és lényegében a Mir központi mo
dulja napelemeinek teljesítményével egyenlő.

A hordozó- és mentőrakéta

A Sencsou hordozórakétája a Hosszú Menetelés család
jának 2F jelzésű tagja (CZ-2F, Csangcseng-2F, nyugati 
jelzése LM-2F). Ez a rakéta a 2E változattól lényegében 
csak külsőleg tér el, a hosszabb orrkúppal és a rajta el
helyezkedő mentőrakétával. A CZ-2F alacsony Föld kö
rüli pályára (57°, 185 km magasság) 8400 kg, geo- 
szinkron pályára pedig 3500 kg hasznos terhet tud felvin
ni. A 62 m magas, 3,35 m átmérőjű és 464 tonna induló
tömegű hordozórakéta a 4 gyorsítórakétával együtt 5920 
kN tolóerőt fejt ki induláskor.

A CZ-2F műszaki adatai

A mentőrakéta már a start előtti 15. perctől biztosítja a le
szállóegység és az orbitális kabin biztonságos távolság
ra juttatását a hordozórakétától. Maga a torony 8,35 m

A hordozó- és mentőrakéta
2. táblázat

C Z -2 E -0  

g y o rs ító  

fo ko za t 

4 db

C Z -2 E -1  

e lső  

fo ko za t 

1 d b

C Z -2 E -2  

m á so d ik  

fo k o z a t 

1 d b

Ö ssz töm e g : 41 000 kg 196 500 kg 91 500 kg

S zerkeze ti tö m e g : 3200 kg 9500 kg 5500 kg

T o lóe rő

(vá kuu m b a n):

83 238 kg 332 952 kg 84 739 kg

É g é s id ő : 128 s 166 s 295 s

S p e c if ik u s  é g é s id ő : 291 s 289 s 298 s

Á tm é rő : 2,25 m 3,35 m 3,35 m

Fesztáv: 2,26 m 6 , 0 0  m 3,35 m

H ossz: 15,33 m 23,70 m 15,22 m

H a jtó a n yag : N2 O 4 /UDMH N2 O 4 /UDMH N2 O 4 /UDMH

H a jtó m ű : 1 db Y F-20B  

(LB—40)

4 db Y F-20B  

(L -180)

1 db YF—25/23 

(L—90)

7. ábra: A 921-1 terv űrhajója, a korai változat

magas és 8 darab szilárd töltetű rakéta van a felső és 
tengelyirányban 4 darab az alsó részében. Amikor a 
CZ-2F vezérlőrendszere érzékeli a normálistól eltérő 
működést, automatikusan aktiválja a mentőrendszert. Ezt 
természetesen megteheti a földi személyzet, sőt kézi
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kapcsolással maguk az űrhajósok is. A tervezők szándé
ka szerint a mentőrakéta 99,5%-os működési biztonságot 
nyújt, háromféle lehetőségben:

-  A starttól a T + 120 mp, nagyjából 40 km-es magas
ságig: 8 vagy 4 rakéta bekapcsolásáról dönt a vezérlő- 
rendszer, attól függően, hogy alacsony vagy közepes 
magasságon történik a leszállóegység és az orbitális ka
bin leválasztása.

- T  + 120 mp-től T + 160 mp-ig, azaz a mentőtorony le
válásáig: nagy magasságban elegendő 4 rakéta bekap
csolása a leszállóegység és az orbitális kabin leválasztá
sára.

-  T + 160 mp után: a fellépő hiba (például a hordozó- 
rakéta 3. fokozatának leállása) miatt az űrhajót három 
részre választják, majd a leszállóegység vészleszállást 
hajt végre még kínai területen, vagy Japán déli partjainál.

A Sencsou-6

A második kínai űrrepülést is a szokásos titkolózás köd- 
fátyola lengte körül. Ezt a fátylat éppen csak meglebben- 
tette az egyik legnépszerűbb pekingi napilap, a Beijing 
News -  mellőzve a hír forrását. Híradása szerint az újabb 
kínai űrhajó felbocsátására csak a Kínai Népköztársaság 
kikiáltásának 58. évfordulója alkalmából rendezett ün
nepségek (október 1-7.) után kerül majd sor.

A második űrrepülés merőben különbözött a 2003. ok
tóberi, 21 órás űrúttól, hiszen ezúttal ketten foglaltak he
lyet az űrhajó fedélzetén, és csak 5 nap múlva tértek 
vissza a Földre. Kína tehát a korai szovjet Vosztok- és 
Voszhod-űrrepüléseket ismétli, lényegesen nagyobb lé
pésekben. Míg Gagarin útja egy Föld körüli keringésből 
állt, Jang Li-vej majdnem egy teljes napot töltött a világ

ít. ábra: Sencsou és Szojuz űrhajók összehasonlítása

(c) 2003 - Charles Vick 
Reproduction requires this credit.
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űrben. Teljesítménye a második szovjet űrhajós, German 
Tyitov 1961. augusztusi, 25 órás repülésével vethető ösz- 
sze. Az első többszemélyes űrhajó -  a Voszhod-1 -  
Gagarin után három évvel, a kínaiaké két év elteltével re
pült első űrhajósuk után.

A Sencsou-6 indítása a világűrből is jól látható kínai 
Nagy Fal egyik szakaszához viszonylag közel elterülő 
Csiucsüan űrközpontból történt, amely a hozzá legköze-

11. ábra: Starthelyen a CZ-2F rakéta. Mentőtornya a Szoju
zéhoz hasonló

lebb fekvő városról kapta a nevét. (Csiucsüan régebbi 
neve Csuang Cseng Cu volt). A város egy átlagos sivata
gi településből nőtte ki magát fejlett iparvárossá, techno
lógiai központtá -  legalábbis kínai szemmértékkel mérve.

Az űrhajó október 12-i, 01.00 GMT szerinti startját he
ves hózápor előzte meg, de a szakemberek az indítást 
biztonságosnak ítélték. A két űrhajós a pilótafülkét három 
órával az indítás előtt foglalta el. Az űrhajó utasai a 40 
éves Fej Csun-long (Fei Junlong) és a 41 éves Nie Haj- 
seng (Nie Haisheng) -  mindketten a kínai légierő pilótái -  
voltak.

A startot követően az űrhajó sikeresen ráállt a kezdeti 
380x225 km-es, 42,4 fokos hajlásszögű pályára, melyet 
néhány fordulattal később 380 km-es, közel kör alakú pá
lyává alakítottak. Amíg Jang Li-vej 21 órát töltött a pilóta
ülésbe szíjazva, addig a Sencsou-6 két űrhajósa „tob
zódhatott” a komfortban: az orbitális fülke a nagy mennyi
ségű élelmiszeren és vízen, a melegítő- és hűtőberende
zéseken kívül tisztálkodó eszközöket és hálózsákokat is 
tartalmazott.

Negyvenöt perccel a start után megtalálták a hordozó- 
rakéta leválasztott fekete dobozát, egy mágneses adat
gyűjtőt, melyet nem sokkal később -  a hordozórakéta 
visszahullott darabjaival együtt -  a kereső-mentő szolgá
lat eljuttatott az űrközpontba.

Kilenc órával a start után először Fej, majd társa is át
úszott az orbitális modulba. Nem sokkal később az űrha
jósok családjai is megérkeztek az irányítóközpontba, ahon
nan beszélhettek Föld körül keringő hozzátartozóikkal.

(Folytatjuk)
Schuminszky Nándor
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Robothollók -  amerikai elektronikus lehallgatótevékenység
a hidegháború idején I. rész

Az 1960-as évek végére a háborúellenes tüntetések végigsöpörtek Amerika egyetemein. Stanfordban, San Fran- 
ciscótól délre, megszokott dolog volt éjjelente üvegcsörömpölést hallani, amint a diákok téglákkal bezúzták azok
nak a vállalatoknak az ablakait, melyekről úgy gondolták -  nem minden alkalommal helyesen hogy érintettek a 
fegyverkutatásban. 1969 tavaszára a tiltakozók sikeresen felgyújtottak és porig égettek egy stanfordi épületet, 
ahol a leendő katonatisztek gyakorlatoztak, valamint akadályozták a CIA-t a toborzásában. Habár a helyzet meg
lehetősen feszült, mégis viszonylag békés volt.

Stanfordban jó néhány repüléstechnikai kísérlet folyt, 
ezért a repülési fejlesztésekkel foglalkozó részleg termé
szetes célpontként kínálkozott. Professzorok és friss dip
lomás diákok éjjelente rendszeresen őrségben álltak iro
dáikban, feljegyzéseik és berendezéseik védelme érde
kében. A tüntetők azonban hamarosan az Alkalmazott 
Elektronikai Laboratóriumot vették célba (SEL), melyről 
úgy gondolták, titkos kutatásokat irányít.

James de Broekert, a laboratórium kutatója, egyik alka
lommal éppen őrségben volt. Ezen az éjszakán, 1969 áp
rilisában, a tüntetők meglehetősen feltüzelték magukat; 
de Broekert emlékezetében élénken élnek az akkori tör
ténések: „A diákok közül a radikálisabbak, összefogva a 
külsős hivatásos tanácsadóikkal, erőszakkal elfoglalták a 
titkos laboratóriumot, »felszabadított területnek« nyilvání
tották, s kilenc napon át megszállás alatt tartották.” -  em
lékezett vissza harminc évvel később. „Hatalmas, Moszk
vában és Kínában nyomtatott plakátokat ragasztottak a 
falakra, köztük Che Guevara posztereit is.

De Broekert és támogatója, a Nemzeti Felderítési Hiva
tal (NRO) szerencséjére a diákok nem jutottak titkos vagy 
veszélyes anyagokhoz. Ha ez megtörténik, az súlyos 
csapást jelentett volna a nemzetbiztonságra, ugyanakko
ra vagy még annál is nagyobb veszélyt, mintha a szovje
teknek sikerül ezt kémekkel végrehajtani. De Broekernek 
a SEL keretében szigorúan titkos NRO-műholdak számá
ra kellett érzékelőket terveznie, melyeknek képesnek kel
lett lenniük a szovjet rakétavédelmi rakéták vezérlő ra
darjainak rendkívül halk elektronikus „suttogásának” le
hallgatására több száz kilométeres távolságból. Az NRO 
gyorsan eltávolította a munkálatok részleteit de Broekert 
széfjéből, és a továbbiakban biztonságosabb helyen tá
rolta. Ám nem sokkal az áprilisi épületfoglalást követően 
a stanfordi tiltakozók még elszántabbak lettek. Néhány 
hónappal később az üvegcserepek csörömpölését felvál
totta a könnygázgránátok robbanásának hangja. A diá
kok felgyújtották az egyetem elnökének hivatalát, és el
foglalták az egyik fakultás épületét, így 1969 októberében 
az egyetem elnöke kapitulált a diákok előtt, és bezárta a 
laboratóriumot. De Broekertnek és titkos kutatásainak el 
kellett költöznie máshova. Munkája túlságosan is fontos 
volt ahhoz, hogy félbeszakadjon.

Veszélyes provokációk

A hidegháború korszakában az amerikai repülőgépek 
rendszeresen provokálták a Szovjetunió határ menti terü
leteit. A repülőgépeket telerakták elektronikus érzékelő- 
és rögzítőberendezésekkel, pilótáiknak pedig -  akik a 
Holló becenevet kapták -  repülési célja a szovjet elektro
nikus tevékenység -  mindenekelőtt a radarok -  jeleiről

történő információgyűjtés volt. A szovjet radarállomások 
elhelyezkedésének ismerete létfontosságú volt a Légierő 
Stratégiai Légiparancsnoksága számára, hiszen az álta
luk irányított B-52-es bombázóknak el kellett kerülniük e 
radarok ellenőrzési sávjait egy nukleáris háború esetén. 
A pilóták által gyűjtött adatok, a hírszerzési jelek rövidítve 
a „sigint” nevet viselték.

Maguk a repülőgépek a Vadászmenyét nevet kapták, 
utalva a nevet kölcsönző állat viselkedésére, a módszer
re, miként azok becserkészik áldozataikat. A bombázók 
csak igen ritkán hatoltak be szovjet légtérbe, azok pedig, 
amelyek ezt mégis megtették, alkalmanként a szovjet 
légvédelem áldozatául estek. A cél, ami miatt a levegőbe 
küldték őket, az volt, hogy rögzítsék a szovjetek által ki
sugárzott jeleket, a szovjetek pedig soha sem kapcsolták

1. ábra: A Thor Agena D hordozórakéta. Ez a típus juttatta 
fel orbitális pályára a KH-4 Corona műholdat és a hozzá
kapcsolt elektronikus adatgyűjtő szubműholdat (Internet)
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A Justice for Hungary modellje

A modell és fotói: Kerek Gábor munkája. Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd az 58. oldalon. Szerk.
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Air Power 2005

1. ábra: Az osztrák Agusta Bell 212 helikopter
2. ábra: A svájci bemutató festésű Hunter
3. ábra: A svájci kétüléses Hunter kiképzőgép
4. ábra: Légi akrobaták repülőgépe
5. ábra: Francia Transal C-106E szállítógép
6. ábra: Pilatus gép osztrák színekben
7. ábra: A szlovén Super Puma helikopter
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Air Power 2005

8. ábra: A svájci A/F-18 vadászbombázó
9. ábra: A brit Hawk 100 (T.1) iskolagép
10. ábra: Francia Mirage 2000 C felszállás előtt
11. ábra: A brit Harrier GR. 7 változata
12. ábra: A spanyol C-101 EB kiképzőgép
13. ábra: A Typhoon német példánya
14. ábra: A Red Bull DC-6B utasgépe

Fotók: Baranyai László

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 23. oldalon. Szerk.
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Az F-105 Thunderchief
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Az F-105 Thunderchief

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 17. oldalon. Szerk.
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Rába-Bakony 41.M vontató

1. ábra: A vezetőfülke hátulról

2. ábra: A modell jobb oldalról

3. ábra: A modell elölnézete

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 62. oldalon. Szerk.
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5. ábra: A modell bal oldala

6. ábra: Az alváz és pótkerekek kialakítása

Fotók: Haris Lajos



A CSIKÓS torpedóromboló modellje

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 66. oldalon. Szerk.
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Ankarai Repülőmúzeum

1. ábra: Az F-104G múzeumi példánya
2. ábra: A kínai eredetű F-6 (MiG-19)
3. ábra: A Supermarine Spitfire MK. IX.
4. ábra: A kínai eredetű F-5 (MiG-17)
5. ábra: A magyar MiG-21-es Pápáról
6. ábra: A PZL-24 lengyel vásárlás volt
7. ábra: A TF-102A Delta Dagger oktatógép

Fotók: Matthaeidesz Konrád

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 86. oldalon. Szerk.
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2. а- f  ábra: a felvételsorozaton az látható, miként kapcsolták a szubműholdat az Agena D hordozórakétához a fellövést megelőző
en. A fotókon az első KH-6 Lanyard mesterséges holdat láthatjuk. James de Broekert szerint ez volt az egyetlen szubműhold ebből 
a típusból, mely nem érte el az orbitális pályát (Paul Gatherer)

volna be készülékeiket, ha ilyesfajta támadó jellegű tevé
kenységet nem észlelnek, így ezek a provokatív repülé
sek meglehetősen általánosak voltak. Néhány esetben 
egyenesen a szovjet határ felé repültek a gépek, aztán 
az utolsó pillanatban elkanyarodtak; olykor az is megtör

tént, hogy két gép együttműködött, úgy téve, mintha az 
egyik üldözné a másikat, és valamiféle háborús tevé
kenység történne.

James de Broekert elektronikai mérnök volt az 1950-es 
évek végén, a Stanfordi Alkalmazott Elektronikai Labora-
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3. ábra: Egy kicsiny, valószínűleg a Program 283 kódnévvel 
ellátott szubműhold művészi ábrázolása. Hivatalosan sugár
zási méréseket végzett, ám bizonyosnak látszik, hogy néhány 
elektronikus hírszerző berendezést is magával vitt (USAF)

tóriumban dolgozott. Korábban az F-100-as repülőgépre 
szánt radarképernyő megtervezésével foglalkozott. 
Stanfordban, egyik első munkájaként, vákuumcsöveket 
használó vevőberendezéseket kellett átkonvertálnia tran
zisztoros, félvezetőkön alapuló technológiára. A munka 
széles körű érdeklődésre tartott számot, hiszen a légierő 
legtöbb műholdjának a robusztus és energiafaló felépíté
se sokkal elegánsabbá alakulhatott át a félvezetők hasz
nálata révén.

De Broekert és kollégái hamarosan kifejlesztettek egy 
apró, kézben is elférő, elemekkel működtetett elektroni
kus adatszerző (elint) berendezést. De Broekert rendsze-

4. ábra: A Boeing által épített S3 műhold egyike. A piramis 
alakú külső abból adódott, hogy a berendezésnek illeszked
nie kellett a KH-9 műhold és a külső burkolat közé (USA 
Nemzeti Archívum)

résén részt vett a Technikai Tanácsadó Bizottság (TAC) 
összejövetelein, ahol kormánytisztviselők és különböző, 
az elektronikai hírszerzésben érdekelt cégek képviselői is 
jelen voltak. Az 1959 augusztusi összejövetelen találko
zott dr. William Harrisszel. „Hamis meglátogatta a SEL-t 
az egyik TAC gyűlés során, s meglátta az általunk elké
szített kicsiny, elemekkel működő érzékelő-berendezést” 
-  idézte fel de Broekert. „Elkészítettünk egy további, 
zsebben is elférő változatot, a pilóták repülés közben az 
ablakhoz tarthatták őket, hogy radarjeleket fogjanak be 
segítségükkel. Hamis érdeklődést tanúsított a kis detektor 
iránt. Később meg is kérdezte: »Gondolja, hogy beszerel
hetnénk egy műholdba is?«”

(Folytatjuk)

Fordította Aranyi László 
Dwayne A. Day a Spaceflightban 2005. novemberben

megjelent cikke alapján

Scott Littleton -  Linda Malcor:
SZKÍTIÁTÓL CAMELOTIG
A két amerikai kutató különös következtetéssel lepte meg a közvéleményt. Elgon
dolásuknak az a lényege, hogy az Arthur-mondakör magját igazából római köte
lékben harcoló kelet-európai szarmata páncélos lovagok vitték Britanniába.
De kik voltak a szarmaták? Élnek-e még utódaik, rokonaik a mai világban?
„Más alakok -  például maga Arthur vagy Lancelot -  azonban rejtélyes eredetűek, 
és bár titkuk megfejtésére komoly tudományos erőfeszítések történtek, ezek gya
korlatilag még nem vezettek eredményre. A neveknél tapasztalható kettősség jel
zi az Arthurral foglalkozó tudományterület egyik központi problémáját, vagyis 
hogy az Arthur-ciklust a Brit-szigetek és Franciaország (Armorica -  mai nevén 
Bretagne) kelta kultúráiból származtatják, s azt a középkori kelta kultúrának a vi
lág civilizációjára hagyott nagy örökségének tekintik, holott a legendák általános 
szemlélete és számos eleme a jelek szerint nem kelta. Eredete tehát rejtélyes, az 
első látásra egységesnek tűnő hagyomány közelebbről megvizsgálva a kelta 
mondavilág és valami más, ismeretlen elem keveréke.”

Szkíta Szarvas Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2005.
Terjedelem: 312 oldal. Bolti ára: 2800 Ft.

Közvetlenül a kiadótól is meg lehet rendelni. Tel.: 06-42-445-202, 06-20-338-5819, 06-20-378-4939.
Levélcím: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 48. E-mail: info@szkitaszarvas.hu
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Hazai tükör

М М М  futárhelikopterek az MN hadrendjében V. rész
1966-69 -  Áttelepülés Szentkirályszabadjára

Helikopterek javítása, időszakos munkák

A helikopterek 1966-1969 között évente átlagban 120- 
130 órát repültek. A kisebb javításokat, a repült órák utá
ni ellenőrzéseket, a berendezéscseréket az alakulat idő
szakos és csapatjavító százada (osztálya) végezte. A so
ron következő időszakos vizsgálatokra a gépeket 25, 50, 
100 repült óra teljesítése után vitték be az üzemeltetők a 
hangárba. A csapatnál végrehajtott javítások és idősza
kos munkák utáni berepüléseket 1961-1966 között Garai 
Mihály százados, majd 1966-1972 között Ecseghy Lász
ló őrnagy hajtotta végre.

A helikopterek nagyjavítását a légierő illetékesei a Pest
vidéki Gépgyár esztergomi gyáregységében tervezték.
1966-ban az első gépen el is végezték a szükséges mun
kát a gyár szakemberei, de a második helikopter nagyja
vításától az OLP a magas ár miatt elzárkózott. Inkább 
Lengyelországba repülték ki a gépeket a lodzi légibázisra 
és javítóüzembe. A helikoptervezetőknek igazi élményt je
lentett a hosszú légi út és a Magas-Tátra átrepülése.

Gépek üzemeltetése

1966. március 31-én Füvesi Tivadar őrnagy vizsgát tett a 
М М М  típusból, az egységparancsnok engedélyezte 
számára a gyakorlati kiképzést. Április 15. és május 15. 
között hajtották végre a helikoptereken a nyári üzemre 
való felkészülést, a szemlét május 18-án tartották.

Leszállás autorotációs üzemmódban

Az 1966-os kiképzési év egyik fontos feladata lett, hogy 
a parancsnoki oktatóállomány egy teljesen újszerű fel
adatot sajátítson el. Begyakorolták a leszállást a Mi—1MU 
típusú kétkormányos kiképző helikopterrel kikapcsolt mo
torral, autorotációs üzemmódban. Ez a helikopterveze
tésben rendkívül nagy figyelmet, gyakorlati jártasságot 
igénylő repüléstechnikai feladat.

A feladat végrehajtásának elméleti előkészítésében 
Gera Sándor repülőmérnök őrnagy szerzett érdemeket. 
Kiválóan ismerte a helikopterek aerodinamikáját, és ma
ga is repülte a típust. A szovjet Déli Hadseregcsoport Pa
rancsnokság a magyarokhoz vezényelte Kulenko alezre
des helikoptervezető-oktatót, hogy segítsen a kecskemé
tieknek. Először Majoros József őrnagy oktatót képezte ki 
a szovjet tiszt. Az autorotációs üzemmódban történő le
szállás technikai ismereteit a kiképzés során kiválóan sa
játította el Majoros őrnagy.

A következő hetekben Majoros oktató képezte ki a Mi—1 - 
es oktatói állományt (Garai Imre, Pávics János, Kiss Tibor, 
Bakó János, Asztalos Barna és Markó Gyula) az autorotá
ciós üzemmódban való leszállás gyakorlati ismereteire. En
nél a speciális feladatnál a balesetmentes leszálláshoz a pi
lótának két fontos feltételt kell maradéktalanul teljesítenie:

-  A forgószárny stabil önforgási üzemmódjának bizto
sítását az egyesített gázkar megfelelő kezelésével.

-  A leszállás végső szakaszában a forgószárny maxi
mális állószögre állítását olyan ütemben, hogy a helikop
ter süllyedési sebessége a földet érés pillanatában a le
hető legkisebb legyen, maximum 0,2-0,3 m/s.

Az autorotációs leszállást biztonságosan csak a nagy 
gyakorlati tapasztalattal rendelkező oktatók tudják végre
hajtani. Kényszerhelyzetben ennek ismerete nagymérté
kű önbizalmat ad a vészhelyzet balesetmentes megoldá
sához.

Élenjáró század

Az 1966-os kiképzési év sikeres volt a Mi—1 helikopterszá
zad részére. Ugyanis a repülőkiképzés, az általános kato
nai és politikai kiképzés záróvizsgái alapján az alegység ki
érdemelte az „Egység élenjáró százada” címet. Ekkor a 
hajózóállomány kiképzettségi szintje az alábbi volt: II. osz
tályú 85%, III. osztályú 10%, osztályos fokozat nélküli 5%.

Szervezeti változások

A 86. Vegyes Repülőosztálynál felállítottak még egy heli
kopterszázadot, mégpedig Mi-2-es típussal. Az újonnan 
szervezett alegység személyi állományát feltöltötték. Azon
ban Lengyelország a technika szállítását nem vállalta, így a 
kiképzést Mi—1M típussal kezdték meg. Később az új alegy
ség 2. Könnyű Helikopterszázadként szerepelt az állo
mánytáblában, és Mi-1-es típust üzemeltetett. Parancsno
ka Kiss Tibor őrnagy, parancsnokhelyettese Kiss István őr
nagy, a századmegfigyelő pedig Kiss Sándor őrnagy lett. 
A századmérnök Malmarits Tamás mk. főhadnagy volt.

A repülés eredménye

A Mi—1 helikopterek a hadműveleti szállítási feladatok so
rán 1211, a kiképzés alkalmával 612 órát repültek, ez 
összesen 1823 óra és 4076 felszállás. Az osztály az 
5697 felszállás alkalmával 3200 órát repült, a hétéves 
fennállása alatt 25 233 órát, de ebből mindössze 8015 
órát tudott csak a hajózok kiképzésére, az osztályos szint 
növelésére fordítani.

1967-es kiképzési év

1966. december 31-i hatállyal kivonták az MN hadrendjé
ből az IL-28 típusú frontbombázó repülőgépeket. A piló
taállományt a kormánygépekre, illetve az Mi-1-es átkép
zésre osztották be. Ezért 1967-ben nagyobb létszámú ál
lomány átképzése kezdődött meg a Mi-1-es típuson. Ki
alakult egy helikoptervezetésben jártas hajózóállomány,
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1968 -  szövetségesi küldetésben

Az új kiképzési év rendkívül sok és nagy jelentőségű vál
tozásokat tartogatott a 86. Önálló Vegyes Repülőosztály 
részére. Amíg 1968-ban csak 621 órát fordíthattak kikép
zésre, addig a hadműveleti légi szállítási feladatok során 
a két helikopterszázad 2032 órát repült, jelentősen túl
szárnyalva az előző évek teljesítményeit. A helikopterek 
továbbra is rendszeresen részt vettek a szárazföldi csa
patok, magasabbegységek hadgyakorlatain. Ezek a had
műveleti feladatok hozzájárultak a harci alkalmazásban 
való jártasságuk növeléséhez, harcászati és hadművele
ti felkészültségükhöz.

1968. február 29-én műszaki karbantartó napot rendelt 
el a vezetőmérnök a helikopter- és repülőtechnikán. A 
mérnöki, technikusi állomány ezen a napon nem tartha
tott célellenőrzést a gépeken. Az OPK február 27-én 
módszertani foglalkozást rendelt el helikopter-rajparancs
nokig bezárólag a hajózóállomány részére. Április 30-án 
nyári üzemeltetésre való átállás szemléjét tartották.

1968. december 10-én a Mi—1 század állományába tar
tozó próbaszolgálatos tisztesek részére szervezett Mi—1 
típusú helikopter-tanfolyam befejeződött. Eredményes 
vizsgát tett: Csikász Tibor, Tóth László, Török Antal, Sza
bó Sándor, Bőszény László, Bíró Béla, Szalai Sándor, 
Kuruc Sándor tizedesek. Az egységparancsnok engedé
lyezte részükre a gyakorlati munkát.

1968-ban az MN 86. Repülőosztály létszáma 120 
tiszt, 115 tiszthelyettes és 340 sorkatona volt. 1968-ban 
a Mi-1-es pilóták kiképzettségi szintje: 16 II. osztályú, 
egy III. osztályú, 18 fő nem rendelkezett osztályos foko
zattal.

mely alkalmas lett a korszerű helikoptertechnika repülé
sére és üzemeltetésére.

1967. március 4-től készültségi szolgálatot adott a 
4037 oldalszámú helikopterrel B. Miklós Lajos százados 
rajtechnikus egy hét időtartamban, utána egy másik sze
mélyzet váltotta.

1967. június 30-án az osztálymérnök műszaki karban
tartó napot rendelt el a repülő- és helikoptertechnikát 
üzemeltetők számára. A helikopterek a nyár folyamán 
több gyakorlaton is részt vettek. 1967. augusztus 20-ra 
szervezték meg az első vízi-légi parádét a Parlament 
előtt. A bemutatón három Mi—1 típusú helikopter is repült 
kötelékben. A vezérgép nemzetiszínű zászlót is vitt. Asz
talos Barna százados vezette a köteléket, bal oldali kísé
rője Ecseghy László, a jobb oldali Komáromi Gábor szá
zados volt. Ezt követően minden évben részt vettek au
gusztus 20-án légi kötelékkel a Mi-1-esek. Sikerük vitat
hatatlan volt. Később az állami ünnepen egyre több tele
pülés rendezvényén is jelen voltak.

1967. október 10. és november 5. között hajtották vég
re a helikoptertechnikán a téli üzemre való felkészülést. A 
technikai szemlét november 9-én tartotta meg a kijelölt 
bizottság.

A Mi—1 típus 1967-ben a kiképzés során 948, a hadmű
veleti feladatok teljesítésekor 962 órát repült. Összesen 
1910 órát töltöttek a levegőben a 4153 felszállás alkalmá
val. A vegyes repülőosztály 5167 felszállást teljesített, és 
2847 órát repült. Öt évvel korábban repültek ennél keve
sebbet.

2. ábra: 1968 Csehszlovákia, Nyitra: egy tüzértiszt, a hadosztály 
tisztje, Antalóczi Dezső százados, Komáromi Gábor százados

1. ábra: Gonda Sándor százados repülés előtt ellenőrzi a 
forgószárnyak állapotát Kecskeméten, 1965 körül
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3. ábra: Kiss Tibor őrnagy, 
a Mi-1-es század parancsnoka

Újabb tanfolyam

1968. december 2. és 1969. március 4. között helikopter- 
tanfolyamot szerveztek az alakulatnál. Az elméleti és 
gyakorlati előkészítő tantárgyakból eredményes vizsgát 
tettek: Borsos József, Kosárkó István, Wimmer György, 
Gönczi Gyula őrnagyok, Karácsonyi József, Erdős Ró
bert, Páli Ferenc, Fekécs Vince századosok, Vörös Ákos 
főhadnagy, Kertész Antal, Freytag Béla, Rorárius László 
hadnagyok, Mészáros Géza és Mercz Antal polgári sze
mélyek. Az ezredparancsnok engedélyezte részükre a 
gyakorlati repülés megkezdését. Árvái István őrnagy, Do
bosi Ottó, Farkas Mátyás, Kovács György százados 
megkezdhette oktatói repülését a típuson.

Mi-1-esek Csehszlovákiában

1968 augusztusában nyolc Mi—1 típusú helikoptert készí
tettek fel a Varsói Szerződés alapokmányában leírt szövet- 
ségesi hűség teljesítésére. Magyarországról a 8. Gépesí
tett Hadosztályt rendelték Csehszlovákia megszállására. A 
magyar repülők is részt vettek a feladat végrehajtásában. 
A vadászgépek a kijelölt légtérben járőrözési és oltalmazá
si feladatokat kaptak. A helikopterek a fontosabb repülőte
reken (Nyitra, Léva, Osztrava stb.) települtek. A gépek 
faroktartó csőtörzsére egyezményes jelként felfestették a 
kettős piros körgyűrűt. A kirendelt személyi állományt teljes 
fegyverzettel (géppisztoly, pisztoly, kézigránát) látták el. 
Augusztus 20. és október eleje között tartózkodtak kint, a 
helikopterek általában 60-80 órát repültek. Időnként haza
rendelték a gépeket időszakos vizsgákra. A hadosztálypa
rancsnok harcálláspontja környékén három helikopter tele
pült. A futárszolgálat és egyéb szállítási feladat végrehajtá
sa következtében rekordmennyiségű repülést hajtottak 
végre, sokirányú légi szállítási feladatot oldottak meg.

Új szervezetben a Mi-1-esek

Az MNVK 3.CSF.00100/171/1967. számú intézkedése 
alapján a 86. Önálló Vegyes Repülőosztály bázisán 1968. 
október 1-jével megalakították az MN. 86. Önálló Helikop
terezredet (MN 6690). Az alakulat parancsnokává Kapás 
Mihály őrnagyot nevezték ki. A vezérkar parancsa értelmé
ben az ezred települési helyéül Kecskemét-Szentkirály- 
szabadja repülőteret jelölték ki. Az egység szervezete egy 
szállító helikopterszázadból (16 Mi-8T), egy könnyűheli- 
kopter-századból (22 Ka-26), egy futárhelikopter-század- 
ból (22 Mi—1M) és egy szállító repülőrajból (4 Li-2) állt.

Az állománytáblában lévő Kamovokat zárolták, a gé
pek beszerzésére csak 1971 elején került sor. Az őszi

szervezéskor Tóth Viktor őrnagyot, a Mi-1-es század 
mérnökét kinevezték a javítóosztály parancsnokává, he
lyét Lóczi József őrnagy vette át. Az ezred szervezésekor 
a Mi-1-es századtól több mint tíz magasan képzett piló
tát áthelyeztek a felállított Mi-8-as közepes szállító heli
kopterszázad állományába.

1961-1968 statisztikája

A kiképzési repülésre 621, hadműveleti feladatra 2032 
órát fordítottak. Összesen 2653 órát repültek a 7334 fel
szállás során. Az osztály (ezred) 4018 órát repült és 8580 
felszállást hajtott végre. A repülőosztály fennállása alatt 
1961-1968 között 50 461 felszállást hajtott végre, s 26 
233 órát repültek a gépei -  ez éves átlagban 6281 fel
szállás, 3280 repült óra. A Mi—1 típus ebben az időszak
ban 5260 órát repült a kiképzés folyamán, a hadművele
ti feladatok végrehajtásakor 8538 órát. A helikopterek az 
értékelt nyolc év alatt 34 847 felszállást hajtottak végre, 
melyek során 13 798 órát repültek.

4. ábra: Antaióczi Dezső őrnagy, 
MÍ-1M berepülőpilóta_________

1969 -  a sorállomány beosztása

Az ezreddé történt átszervezéskor az új állománytábla 
alapján a Mi-1-es alegység a 3. Helikopterszázad meg
nevezést kapta. Az 1969. január 7-én kelt napiparancs 
szerint a helikopterszázad sorállományának beosztása: 
írnok Bodor Balázs tizedes; helikopterszerelők Szabó Ist
ván, Bánfi János, Antal Imre, Szőrös Sándor tizedesek, 
Schneider László őrvezető, Kuti Imre, Németh Gyula, 
Kurali Dezső, Kiss Juhász Pál, Szőllősi Róbert, Kolontár 
Sándor, Csépi László, Szőrös Árpád, Szabó János, Bors 
István, Mikócsi Sándor, Kohán Pál, Hegedűs István hon
védek; a műszer-elektromos berendezést kiszolgáló és 
üzemben tartó csoport tagjai Horváth József, Lajos Lász
ló őrvezetők, Balogh László tizedes; rádiókiszolgáló és 
üzemben tartó csoport tagjai Szitás Sándor, Gyurász Ist
ván honvédek, Kádár Német Mihály őrvezető.

Átképzések a típusra

1969. március 4-én Borsos Imre őrnagy és még hét hajó
zó befejezte az elméleti átképzést a Mi—1 típuson. Az 
EPK engedélyezte részükre a kiképzési tervek alapján a 
gyakorlati átképzést és a repülés megkezdését.

Március 27-én a vezetőmérnök karbantartó napot ren
delt el az üzemeltetett technikán és a kiszolgáló eszközö
kön. Az OLPK parancsára április 25-én Garai Mihály őr
nagy helikopterrel útba indult a Kecskemét-Buda-
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örs-Pápa-Budaörs-Kecskemét útvonalon. Május 23-án 
hajtotta végre a kijelölt bizottság a haditechnikán és a ki
szolgálóeszközökön a nyári átállás szemléjét. Németh 
Gábor százados és Papp István hadnagy május 16-án le
vizsgázott a típus elméleti részéből, így az EPK engedé
lyezte részükre a gyakorlati repülések megkezdését.

1969 júniusában Balogh László szakaszvezető a Mi—1 
helikopter műszerelektromos berendezésének ismereté
ből és üzemeltetési utasításból sikeres vizsgát tett. A pa
rancsnok engedélyezte részére a típus üzemeltetését. 
Kosárkó István őrnagy július 3-4-én helikopterrel Kecs- 
kemét-Budaörs-Kecskemét útvonalon repülési feladatot 
hajtott végre. Kazinczi Pál, Fehér József hadnagyok 
MÍ-1M típusú helikopter földi motorpróba végrehajtásából 
tettek eredményes vizsgát. Az EPK engedélyezte részük
re a motorpróba végrehajtását lenyűgözött állapotban.

А М М М  műszaki század sorállományába tartozó 
Csikász Tibor, Török Antal, Tóth László, Szabó Sándor 
szakaszvezetők üzemben tartási ismeretekből eredmé
nyesen levizsgáztak. A parancsnok engedélyezte részük
re a Mi—1M és Mi—1MU típusú helikopterek üzemeltetését.

1969. július 1-jétől csökkentették a sorkatonák létszá
mát a Mi-1-es századnál (1 írnok, 10 sorszerelő, 3 mű
szer-elektromos kiszolgáló, 3 rádiós). Maradtak: Szabó 
István szakaszvezető, Bánffi János, Schneider László, 
Szőrös Sándor tizedesek, Mikóczi Sándor őrvezető, Kiss 
Juhász Pál, Szőllősi Róbert, Szabó János, Bors István és 
Kohán Pál honvédek.

Gyakorlaton a helikopterek

Szeptember 15. és 20. között a Peremarton melletti had
műveleti leszállóhelyen települtek a Mi-1-esek. Az 5. 
hadsereg érdekében három gép települt. Helikopterveze
tők Dobosi Ottó, Erdős Róbert századosok, Borsos Imre, 
Garai Mihály őrnagyok, mechanikusok Bartus István had
nagy, Török József törzsőrmester, Csikász Tibor tsz. sza
kaszvezető voltak. A kitelepült gépek oldalszámai: 1032, 
4033, 401030. A földi lépcső szeptember 16-án indult.

Új repülőtéren a Mi-1-esek

A vezérkar diszlokációs tervei alapján a 86. Önálló Heli
kopterezredet teljes haditechnikájával áttelepítették 
Kecskemétről Szentkirályszabadjára. A feladatot több 
lépcsőben akarták végrehajtani. A második lépcsőben 
1969. július elejére tervezték a futárhelikopterek diszloká- 
lását. A helikopterszázad mozgatásához szükséges tech
nika, hadtáp-részleg és a technikai anyagok telepítését 
tervezték áttelepülő létszám: 23+12 tiszt, 25 tiszthelyet
tes, 17 sorkatona, 2 polgári alkalmazott. Az útvonal Kecs- 
kemét-Dunaföldvár-Alsóörs-Szentkirályszabadja volt. A 
helikopterek rajonként, 10 perces időközzel felszállva te
lepültek át, 30-30 perc alatt. Szentkirályszabadján a légi 
lépcső fogadását egy M M -es helikopteren előre átrepült 
helikoptervezető biztosította, az ő feladata volt az össze
köttetés felvétele a Kecskemétről áttelepülő hajózóállo
mánnyal és a repülésvezetőkkel. A felszállt gépeknek 
kétszeres forgószárny fesztáv-teret és távközt rendeltek 
el, az alapalakzat raj ék alakban, a leszállás rajkötelék
ben, a pontra történő besorolás után bal iskolakörön való 
bejövetellel történt. A rádióforgalom rendjét is szabályoz
ták. A légi lépcsőben 12 М М М  és 4 M M M U települt át.

A tervtől eltérően a Mi—1 típusú helikopterek 1969. 
szeptember 25-én települtek át Szentkirályszabadjára. 
Azon a napon diszlokált át az ezredparancsnokság és az

6. ábra: A 32-es oldalszámú MI-1-es helikopter a kecskemé- 
ti repülőtér felett 1966-ban____________________________

ezredtörzs is. A település légi és földi lépcsőben történt 
esemény nélkül.

Átéli átállás munkálatait október 15. és november 15. 
között hajtották végre a haditechnikán és a kiszolgáló
eszközökön, a szemlét november 18-án tartották. Az 
OLPK november 1-jei hatállyal az alakulat állományába 
helyezte a Mi-1-es századhoz, helikoptervezetői beosz
tásba Filyó András hadnagyot, Oravecz Dezső, Cseh Ist
ván és Kollár Gábor alhadnagyokat. A 4038 oldalszámú 
gépbe új motort építettek be (gyári száma 633428, típu
sa: LIT—3). A Mi—1 típus pilótái 1969-ben kiképzési repü
lésre 626, hadműveleti repülésre 507 órát fordítottak. 
Összesen csak 1133 órát repültek, és 3468 felszállást 
hajtottak végre.

1969. december 17-én szétosztották az ősszel bevo
nult újoncállományt. A Mi—1 üzemeltető századhoz került 
sorszerelőként Varga Zoltán, Tóth Mihály, Torma József, 
Pataki István, Pék Ferenc, Blefka Károly, Pőcze Károly, 
Vajkovics István, Simon András, Farkas Alajos, Földházi 
Lajos, Kovacsik Béla honvéd.

Felhasznált irodalom

Levéltári források: HL417/1966/Ny; HL341/19667T; HL186/ 
1967/Ny; HL189/1967/Ny; HL822/1967/T; HL837/1967/T 
Egyéb források: MN 87. Szállító Helikopterezred történe
te 1958-1980.
Feldolgozások: Iván Dezső: A magyar katonai repülés 
története 1956-1980. Budapest, 2000.; Kiss Tibor: A ve
gyes repülőosztálytól a helikopterezredig. Magyar Szár
nyak XXXI/31.2003.; Kenyeres Dénes: Ikarosz nyomdo
kain. Honvéd Kiadó, Budapest, 1998.; Zsák Ferenc: 
М М М  helikopterek Magyarországon. Top-Gun 1997/7. 
Levelek: Gonda Sándor, Török József, Tóth Viktor, 
Ecseghy László, Árvái István, Dobosi Ottó nyá. katonák 
szerzőhöz írt levelei.

(Folytatjuk)

Kenyeres Dénes nyá. alezredes
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A „mindenevő” ás túltöitött dízelmotorok katonai szolgálatban

Semmi kétség, a gépjárművek alig évszázados múltjá
ban a hadászat hozta a legjelentősebb fejlődést. Általá
ban a harcjárművek dolgoznak a legmostohább körül
mények között (terepviszonyok, időjárás stb.), és ezek 
leküzdése mindig újabb és újabb követelményeket tá
masztott a gépjárművekkel szemben.

Hadászati körülmények között már maga az üzemanyag
ellátás is igen nagy gondokat okozott. Ez adta azt az ötletet, 
hogy olyan motorokra lenne szükség, amelyek többféle 
üzemanyaggal működnek. A célt már a kezdet kezdetén si
került megvalósítania a Berliet (1911) gyárnak a CAT jelzé
sű tehergépkocsival, melynek négyhengeres, 4,4 literes mo
torja 22 LE-t teljesített benzinnel, gázolajjal, de még alkohol
lal is. (E hagyományt a gyár sokáig őrizte, például 1970-80 
között készült az öt- és hathengeres motorjai [8,0-14,75 I], 
125 és 200 LE-s teljesítménnyel, benzinnel, kerozinnal, 
gáz-, növény- vagy ásványolajjal is üzemelhettek.)

Az első világháború után csökkent az érdeklődés e 
motorok iránt, de 1939-ben a Hesselman (svéd) és a Fi
at gyárak újra kezdeményezték ezt a megoldást. Aztán 
újabb szünet következett, majd 1958-tól ismét foglal
kozni kezdtek vele.

A fejlesztésekbe ekkor már több híres nagy gyár is 
bekapcsolódott (mint például a MAN, a Mercedes-Benz, 
az MWM, a Saurer, a GMC, a Leyland L, a Hispano-S), 
ezért nagyon sok és igen változatos megoldások szület
tek, azonban ezek felsorolása túl terjedelmes lenne, így 
csak néhányat ragadunk ki közülük: például a Berliet a 
levegő-előmelegítést, míg mások a sűrítési arányt tették 
változtathatóvá, sőt egyeseknél a szikragyújtás is meg
található volt.

Bármelyik megoldást is alkalmazták, ezeknek a moto
roknak a szerkezete a szokásosnál bonyolultabb volt, 
ezért sokkal drágábbak lettek, tehát nem tudtak elter
jedni. Természetesen a hadászati gépjárműveknél a 
mai napig találkozunk ilyen motorokkal (pl. MB-MTU, 
Leyland 60, Saurer F, MWM, MAN, Continental és szá
mos változata stb. -  konkrét adatokkal: Hispano-S -  
110, 12 V, 720/2600; Leyland L -  60No4MK9A, 12 V, 
750/2100; Mercedes-B -  MTU 838, 10 V, 830/2200). 
Ezekkel a motorokkal szemben ma sem maradhatunk 
közömbösek.

Egy másik fejlesztési irány a motorok túltöltése, mely 
szerint, ha egy hengerbe elősűrített levegőt juttatunk, 
több levegő fér bele. A több levegő több oxigént tartal
maz, tehát több hajtóanyag égethető el, nagyobb telje
sítménnyel. Erre már a 20-as években rájöttek, és a ver
senymotorokra egy-két mechanikus légsűrítőt szereltek. 
1926-ban a Mercedes 540K (6 henger, 6,25 I) eredeti 
160 LE-je már 180-ra módosult, míg az 540SSK elérte 
a 225 LE-t.

1937-ben a Mercedes W-125 (8 henger, 5,66 I) telje
sítménye 646 LE, míg az 1939-ben gyártott W-145 (12 
henger, de csak 2962 cm3) 483 LE-s volt.

Amint látható, a túltöltés kezdetben a benzinüzemű 
motoroknál terjedt el, s csak később vették át a dízel

motoroknál is. Már 1906-ban Holzwart, 1913-ban pedig 
Büchi (Sulzer) is sikeresen alkalmazta, de később be
igazolódott, hogy a négy liter és 100 LE feletti dízelmo
toroknál a leggazdaságosabb.

A túltöltéssel kb. 20-50%-kal több levegő jut a henge
rekbe, ami a négyüteműeknél 20-40%-os, a kétütemű- 
eknél pedig 40-85%-os teljesítménynövekedést jelent. 
A benzinmotorok érzékenyek a sűrítési arányra, s bizo
nyos határon túl jellegzetes kopogást hallatnak, ami 
több szempontból is igen káros, de erősen dúsított ke
verékkel kitolható a kopogás határa, és növelhető a kö
zepes nyomás. Éppen ezzel magyarázható, hogy a má
sodik világháború repülőgépmotorjainál (pl. DB-600-as 
sorozat vagy a Rolls-Royce stb.) a hengerekbe víz-me
tanol keveréket fecskendeztek, s így azok igen nagy tel
jesítményre voltak képesek (pl. a DB-motorok 1650 LE- 
t teljesítettek, de nem volt ritka a 2000 LE feletti teljesít
mény sem!).

A túltöltéssel nő a sűrítési végnyomás, ezért mind a 
két motortípus esetén (BM-DM) csökkenteni szokták az 
eredeti sűrítési arányt (nem minden esetben). A szoká
sosnál nagyobb hőterhelés miatt (több üzemanyag, 
több felszabadult hő) gyakran hűteni kell a dugattyúfe
neket is.

Atúltöltő nyomás 1,1 és 6 atmoszféra közé tehető, s 
így megkülönböztetünk alacsony, közepes, nagy és 
igen nagy nyomásokat. Újabban a túltöltő levegő visz- 
szahűtését is alkalmazzák (intercoller), akár több lép
csőben is (hidegebb levegő, kisebb térfogat), így a ki
sebbek mellett ma léteznek 1000-4000 LE-s motoróriá
sok is.

A túltöltés történhet mechanikus úton (kompresszor, 
1920-1950-ig), ami ugyan elvon egy kis energiát, de 
20-23%-os többletteljesítményt eredményez. Ezt a mód
szert 1948 után a Maseratti eleveníti fel (4 henger, 1,5 li
ter, 240 LE), de később más utakra térnek. A túltöltésnek 
egy ritkább, de érdekesebb megoldása az ún. Compund- 
rendszer, melynél a mechanikus sűrítő által felemésztett 
energiát egy turbórendszer (kipufogógáz) táplálja vissza 
a főtengelyre. A túltöltés legelterjedtebb változata ma 
minden motortípus esetén a kipufogógázok energiáját 
hasznosító turbórendszer, amely eleinte a repülőgépmo
toroknál volt gyakori. A modern gépjárművek legnagyobb 
része (főleg, ahol indokolt a nagyobb teljesítmény és a 
fajlagos fogyasztás, pl. a hadászatban) ilyen motorokkal 
üzemel.

Ilyen motorokat gyárt a Bedford, a Rolls-Royce, az 
AEC, a Perkins (Anglia); a Caterpillar, a Cumins, a 
GMC, a Ford (USA); a Mercedes-B, a MAN, a KHD (Né
metország); a Fiat-IVECO (Olaszország); a Berliet, a 
Renault (Franciaország); a Steyr (Ausztria); a DAF (Hol
landia); a Scania, a Volvo (Svédország); a Tatra (Cseh
ország); az Ural (Oroszország) stb.

Demes Csaba
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Személygépkocsi-dízelmotorok (nem tűltöltött és túltöltött változatok)
Típus Vt f. I SA N/n %

Négyhengeresek
Audi 1588 76,5.86,4 23,00 54/4800
Audi 1588 76,5.86,4 23,00 90/4500 167
Citroen XUD-9 1905 83.88 23,50 65/4600
Citroen XUD-9 1905 83.88 21,80 90/4000 138
Fiat 160A 1929 82,6.90 21,00 65/4600
Fiat 160A 1929 82,6.90 18,00 94/4200 145
Ford 2,5 2496 93,67.90,54 20,60 70/4000
Ford 2,5 2496 93,67.90,54 20,60 100/4000 143
Isuzu 4FC 1995 88.82 21,00 66/4500
Isuzu 4FC 1995 88.82 21,00 89/4500 135
Mazda R2 2184 86.94 22,90 64/4250
Mazda R2 2184 86.94 22,00 100/4200 156
Mitsubishi 4D-56 2477 91,1.95 21,00 70/4200
Mitsubishi 4D-56 2477 91,1.95 21,00 105/4200 150
Nissan D-25 2494 92,9.92 22,20 75/4300
Nissan D-25 2494 92,9.92 22,30 104/4000 139
Opel 23 D 2260 92.85 23,00 73/4400
Opel 23 D 2260 92.85 23,00 100/4200 137
Peugeot XUD-7 1768 80.88 23,00 60/4600
Peugeot XUD-7 1768 80.88 22,00 90/4300 150
Rover 2,5D 2494 90,47.97 21,00 69/4000
Rover 2,5D 2494 90,47.97 19,50 113/4000 164
Toyota DL 2765 92.104 21,20 73/3600
Toyota DL 2765 92.104 21,20 102/3400 140
Volkswagen 1588 76,5.86,4 23,50 50/4500
Volkswagen 1588 76,5.86,4 23,00 80/4500 160

Öthengeresek
Mercedes B.-M-617 2998 90,9.92,4 21,00 88/4400
Mercedes B.-M-617 2998 90,9.92,4 21,50 125/4350 142
Volkswagen 25 AGX 2461 81.95,5 19,50 75/3800
Volkswagen 25 AGX 2461 81.95,5 19,50 102/3500 136
Hathengeresek
Mercedes B.-OM-603 2996 87.84 22,00 109/4600
Mercedes B.-OM-603 2996 87.84 22,00 147/4600 135
Nissan RD-28 2825 85.83 21,10 94/4800
Nissan RD-28 2825 85.83 21,10 115/4400 122
Volvo D-24 2383 76,5.86,4 23,00 82/4800
Volvo D-24 2383 76,5.86,4 23,00 122/4800 149

Tehergépkocsi-motorok
Négyhengeresek
Cummins 4117 104,2.120,7 16,00 132/2400
Cummins 4117 104,2.120,7 16,00 153/1400 116
MAN 4580 108.125 18,00 102/2700
MAN 4580 108.125 18,00 155/2400 152
Mercedes B.OM-364 3972 97,5.133 19,00 88/2800
Mercedes B.OM-364 3972 97,5.133 16,50 139/2600 158
Nissan BD-40 3989 100.127 17,00 94/2800
Nissan BD-40 3989 100.127 18,00 139/2600 148

Jelmagyarázat
Az első oszlopban (Vt) a hengerűrtartalom található (cm3), a másodikban (f. I) a hengerfurat és dugattyúlöket (mm), a harmadikban (SA) 
a sűrítési arány (-: nem ismert), a negyedikben (N/n) a teljesítmény (LE/fordulatszám), az ötödikben (%) a két azonos méretű motortel
jesítményének különbözeié.
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Típus Vt f. 1 SA N/n %
Hathengeresek
Cummins СТА 5833 102.120 17,00 132/2500
Cummins СТА 5833 102.120 17,50 230/2500 174
Cummins LTAA 10 014 125.136 17,00 277/1900
Cummins LTAA 10014 125.136 17,00 325/1900 118
Cummins NHC 14016 139,7.152,4 15,80 240/2100
Cummins NHC 14016 139,7.152,4 13,50 400/2200 167
DAF F-2005 8268 118.126 16,00 163/2400
DAF F-2005 8268 118.126 16,00 304/2200 187
DAF XM 12 580 130.158 18,00 340/2000
DAF XM 12 580 130.158 18,00 483/2000 142
Fiat-lveco 8210 13 798 137.156 16,00 260/2250
Fiat-lveco 8210 13 798 137.156 16,00 420/1900 162
GMC S-60-67 12 742 130.160 - 330/2100
GMC S-60-67 12 742 130.160 - 477/1800 145
Henschel HS-12 6126 100.130 15,60 132/2600
Henschel HS-12 6126 100.130 15,60 150/2600 114
Leyland LX-16 8202 118.125 17,00 220/2600
Leyland LX-16 8202 118.125 17,00 266/2600 121
MAN D-0826 6871 108.125 18,00 190/2600
MAN D-0826 6871 108.125 18,00 270/2400 142
Mercedes B.-OM-366 5958 97,5.133 17,30 132/2800
Mercedes B.-OM-366 5958 97,5.133 17,00 210/2600 159
Mercedes B.-OM-401 9572 125.130 16,80 165/2200
Mercedes B.-OM-401 9572 125.130 16,80 290/2100 176
Raba-MAN HM-2156 10 350 121.150 17,00 200/2200
Raba-MAN HM-2156 10 350 121.150 17,00 320/2200 160
Renault MIDR-062045 9840 120.145 21,00 256/2100
Renault MIDR-062045 9840 120.145 21,00 338/2000 132
Saurer DCS 10 308 125.140 17,00 160/2000
Saurer DCS 10 308 125.140 15,10 210/2000 131
Scania 11 021 127.145 16,00 195/2200
Scania 11 021 127.145 17,00 360/1900 185
Volvo 9603 120,65.140 17,00 162/220
Volvo 9603 120,65.140 15,00 230/2200 142
Nyolchengeresek
Cummins 15 573 139,7.127 - 430/2500
Cummins 15 573 139,7.127 - 660/2800 153
GMC 8V-92 12 060 119,6.134,1 - 430/2100
GMC 8V-92 12 060 119,6.134,1 - 535/2330 124
Mercedes B.-OM-442 14 618 128.142 17,20 370/1900
Mercedes B.-OM-442 14 618 128.142 17,20 530/1900 143
KAMAZ 740 10 850 120.120 - 220/2600
KAMAZ 740 10 850 120.120 - 260/2600 118
Tízhengeresek
KHD-F10L-413 14 137 120.125 - 275/2650
KHD-F10L-413 14 137 120.125 - 326/2650 119
MAN D-2840 18 273 128.142 17,00 500/1900
MAN D-2840 18 273 128.142 17,00 608/1900 122
Tizenkét hengeresek
KHD-F12L-413 16 965 120.125 - 326/2500
KHD-F12L-413 16 965 120.125 - 517/1750 159
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Helyesbítés a Justice for Hungary című repülésről szóló cikkhez

A cikk technikai okokból a tervezettnél korábban került 
közlésre, ezért az évfordulós dátum helyesen 2006. júli
us 15. Az elégtelen forrásanyag miatt számos részlet 
pontatlan, ezért a pontos szöveget az alábbiakban közöl
jük. (Szerk.)

• A „Comitee” helyesen „Committee”.
• A lord által felkínált 10 000 dollár nem a gép árához 

történő hozzájárulás volt, hanem a pilóta jutalma (meg is 
kapták 50-50% arányban a repülés után). Érdekesség, 
hogy a gépbe épített rádióberendezést is ő finanszírozta.

• A gép pontos lajstromjele az eredeti írásmód szerint 
„NR-115-W”.

• Czapáry Jenő nem mérnökként vett részt a gép mű
szaki előkészítésében -  ő Grosschmid Istvánnal együtt a 
Magyar Aero Szövetség képviseletében utazott ki az Ál
lamokba 1930-ban, Bánhidi Antal 1931-ben.

• A motorburkolatot nem súlycsökkentés okán szerel
ték le az óceánrepülés előtt, hanem a „bicskei” kényszer- 
leszállást követően távolították el a gépről a sérült lég
csavarral együtt -  egyébként a gépet később teljesen 
szétszerelték, és úgy szállították a fővárosba a javítások 
elvégzése céljából.

•  ...............a gép könnyű szerkezeti felépítése miatt nem
okoztak jelentős túlterhelést...” kitétel így egyáltalán nem 
igaz...

A futók áramvonalazó burkolata eredetileg megvolt, de az 
átvételt és az átalakításokat követően el kellett távolítani 
azokat, ugyanis a megnövelt felszállótömeg megkívánta 
szélesebb futókerekek miatt nem lehetett fennhagyni.

pülőtér”-nek nyilvánítani -  felszállóhely egy huzatos rak
tárbódéval.

• Az üzemanyag nem fogyott ki! -  a szétszerelt gépben 
még elegendő üzemanyagot találtak Rubik Ernőék. A 
motorleállás oka a mai napig pontosan nem tisztázott, 
ahogyan a római katasztrófáé sem. Mindkét esetre 
Bánhidi Antal véleménye lehet a leginkább mérvadó, aki 
szerint a motorleállás a pilóta fáradtságából adódó kiha
gyás okozta téves benzincsapállítás miatt következett be. 
Az újraindításra a kis repülési magasság miatt már nem 
volt mód.

• A római útitárs neve helyesen: Bitai Gyula.
• Az 1. fotón a gép még az Egyesült Államokban ké

szült felvételen szerepel.
• A 2. képen az overallos alak nem Bánhidi Antal -  ő az

5. fotón látható, a gép felé sétálva, háttal...
• Az 5. felvételen a mátyásföldi start előtti pillanatot 

örökítették meg, 1932. május 21-én.

Kiegészítésként a fentieken túl megjegyezném, hogy a 
római katasztrófa során elpusztult gép maradványai (a 
sérült, megégett Wasp csillagmotor és az egyik légcsa
vartól!, mellette az 1931-es kényszerleszállás során sé
rült borításdarabok), valamint az olasz kormány ajándé
kozta BR-3 gép V12-es motorja (FIAT A-25) és kéttollú 
fa légcsavarja a Közlekedési Múzeum repüléstörténeti és 
űrhajózási gyűjteményének megbecsült darabjai; a vá
rosligeti Petőfi csarnokbeli kiállításunkon a május-októ
ber közötti időszakban bárki által megtekinthetők.

Budapest, 2006. 02. 20.

• A megadott 5000 m a gép csúcsmagassága a 420- 
450 LE-s P&W Wasp motorral.

• A Harbour Grace-i kavicsos, sziklás lejtőt túlzás „re-

Szabó Attila muzeológus 
Közlekedési Múzeum

Szálka Róbert: KALANDOZÁSOK 
AZ ISMERETLEN MÁRAMAROSBAN
Máramaros, a történelmi Magyarország harmadik legnagyobb vármegyéje, jelen
leg Romániához tartozik. A szerző ott élt és vadászott, majd a Caucescu-korszak 
végén áttelepült az anyaországba. Fekete István, Széchenyi Zsigmond, Wass Al
bert nyomdokain haladva vadásztörténetei a csodálatos, festői szépségű tájnak 
és izgalmas kalandoknak állítanak emléket. Öt medvevadászat, hiúzkaland, 
farkaskaland -  mind olyasmi, ami az itthoni vadászok életéből kimaradt. Szenzá
ciós fényképanyag (32 színes és 40 fekete-fehér kép), továbbá 2 kihajtható tér
képvázlat teszi teljessé a kellemes összhatást.

„Kissé lejjebb ereszkedve belátott a bokrok közé, de még mindig nem látta, csak 
a kutyáját, ezért hívni kezdte. A kutya helyett egy habzó szájú medve rontott ki a 
bokrok közül, és úgy húsz méterről egyenesen felé szaladt, mögötte pedig a ku
tyája. Meleg a helyzet, gondolta, miközben gondosan célzott, de már csak a 
gömbgolyóban bízhatott, hogy az majd csak megállítja ezt a felbőszült fenevadat. 
Jobb híján az állat nagy fejére, a szemei közé célzott, és elsütötte fegyverét. Mint
ha villám csapott volna bele, úgy érezte Tógyer, mert a nagy durranás helyett csak 
egy cset-et mondott, azaz kedden mondott csütörtököt a puskája.”

Szálka Bt., Dabas 2005. Terjedelem: 210 oldal. Ára 1880 Ft. (Az összeg tartalmazza a postaköltséget is.) 
Levélben vagy telefonon megrendelhető a szerzőnél:
Szálka Róbert, 2370 Dabas, Erkel Ferenc út 4/C 111/10. Tel.: 06-30-258-5824.
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Haditechnika-történet

Japán ballonbombák a második világháborúban I. rész

A háború befejező szakaszában 
1944-45-ben az Egyesült Államokban 
több területről érkeztek jelentések pa
pírfoszlányok és fémroncsok előfordu
lásáról, amelyek felkeltették az ameri
kai állami és hadvezetés figyelmét. A 
tüzetesebb vizsgálat során derült fény 
a fantasztikus valóságra, hogy a japá
nok a széljárást kihasználva léggöm
bök által szállított gyújtó- és repesz
bombákat indítottak az Egyesült Álla
mok területe felé. Ez a támadás hallat
lan károkat okozhatott volna, tűzvé
szeket a száraz időben a Csendes
óceán partvidéki erdőiben, és magá
ban hordozta a biológiai hadviselés le
hetőségét is, amivel a japánok talán 
nem is számoltak. Az ország számára 
ez a veszély sokkal nagyobb volt, 
minthogy ezt a katonai és állami veze
tés a széles nyilvánosság elé merte 
volna tárni, így a történtek jelentőségét 
igyekeztek minden lehetséges módon 
jelentéktelennek minősíteni. A lég
gömbtámadást a japánok mintegy két
éves fejlesztőmunkával nagyon alapo
san előkészítették.

Az ötletnek már voltak előzményei. 
Az olasz függetlenségi háború során 
egy osztrák tiszt, Uchatius hadnagy 
foglakozott hasonló megoldással. A 
meleg levegővel töltött ballon 15 kg 
robbanóanyagot tudott szállítani fél
órányi repüléssel, és időzített gyújtó
val dobta le terhét. A ballonok indítási

helyét a szél irányától tették függővé. 
Az eljárás nem okozott nagy vesztesé
geket, habár egy Velence elleni táma
dásnál a bomba a Szent Márk téren 
robbant. Egy váratlan szél irányválto
zás néhány ballont az ostromló oszt
rák csapatok fölé sodort, ezért ezt az 
eljárást beszüntették.

A japán ballontervek kezdete 1933- 
ra tehető, amikor a japán tudományos 
katonai intézetben új fegyverfajták ku

tatását kezdték meg. A rakétahajtómű
vek és a német Góliáthoz hasonló ve
zetékes távirányítású robbantó harc
kocsik mellett ígéretes terv volt a „Fu- 
Go” fegyver fejlesztése, amely a ter
vek szerint egy 4 m átmérőjű ballonra 
szerelve robbanóanyagot juttat közel 
110 km távolságra, és időzített gyújtó
val oldja ki a bombát. Ezt a programot 
1935-ben abbahagyták, és később 
sem folytatták.
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A háború kitörésével az Egyesült Álla
mok ellen bevethető hasonló jellegű 
fegyver kifejlesztése került előtérbe. 
Kezdeti lépésként a meteorológiai kér
déseket igyekeztek tisztázni. Milyen 
magasságon kell a ballonoknak repülni, 
mennyi idő alatt érhetik el az Egyesült 
Államok középső területeit, milyen év
szak a legkedvezőbb? A válaszok birto
kában tudták csak a megfelelő műszaki 
követelményeket megadni a fejlesztő- 
mérnökök számára. 1942 és 1944 kö
zött több helyről számos rádiószondát 
bocsátottak fel a légköri körülmények 
vizsgálatára, a jeleket különböző szige
teken, hajófedélzeteken vették, rögzítet
ték. Az összegyűjtött adatok alapján 12 
km körül határozták meg az optimális 
magasságot, megbecsülték a ballonok 
repülési útvonalát, a repülési sebessé
get, a szóródást és meghatározták az 
optimális indítási helyeket. A repülési 
időtartamot 30-100 órára, átlagosan 60 
órára tették. 1943-44 telén mintegy 200 
db papírból készített léggömböt bocsá
tottak fel, mindegyikre rádiószondát 
szereltek. Ezek közül egy sem érte el az 
Egyesült Államok területét, de nagyon 
értékes adatokat szolgáltattak a japán 
mérnököknek a fejlesztéshez.

Nagy mérnöki feladatot jelentett an
nak a problémának a megoldása, 
hogy a ballonok szabad repüléssel 
nagy magasságban 50-70 óra alatt 
megtegyenek 9920 km távolságot a 
Csendes-óceán fölött. Jelentős problé
mát okozott az alacsony környezeti

hőmérséklet és a napsütés által elő
idézett felmelegedés, valamint a jelen
tős légnyomáscsökkenés a tenger- 
szinti értékhez viszonyítva.

A ballonok repülési magasságát egy 
eredeti megoldással szabályozták. 
Egy alumíniumöntvényből készült tár
csára homokzsákokat erősítettek, 
amelyeket egy robbanószerkezettel, 
egy aneroid barométerrel és egy kis
méretű áramforrással kapcsoltak ösz- 
sze. Ha a ballon elérte a beállított mi
nimális magasságot, a barométer által 
vezérelt robbanószerkezet lerobban
tott két homokzsákot, ennek következ
tében a léggömb újra fel tudta venni a 
kívánt mintegy 11 500 m magasságot, 
és továbbra is a nagy sebességű lég
rétegek mozgása sodorta a cél irányá
ba. Amennyiben a gáz lassú szivárgá
sa és a lehűlés miatt a léggömb ma
gassága újból megközelítette a kriti-

Amerikai összesített jelentés a célba ért töltetekről
(1944. november 4.-1945. július 28.)

Helyszín XI—I. II. III. IV. V. VI. VII.
ALASZKA (beleértve 
az Aleut-szigeteket is) 5 2 6 9 (+8) 2
KANADA
Alberta 2 11 3 1
Brit Columbia 2 20 6 3 4 3
District of McKenzie 1 1 1 1
Manitoba 5 1
Saskatchewan 2 2 3 1
Yukon Territory 1 1 2 1
EGYESÜLT ÁLLAMOK
Arizona 1 1
Kalifornia 10 4 6 1 1
Colorado 2 1
Idaho 3 2 1 2
Iowa 2 1
Kansas 1
Michigan 1 1
Montana 2 10 13 3 2 2
Nebraska 3 2
Nevada 2 2 2
Észak-Dakota 1 1
Oregon 3 4 13 7 6 3 4
Dél-Dakota 1 5 1 1
Texas 3
Utah 1 2 2
Washington 10 9 5 1
Wyoming 2 4 2
MEXIKÓ 2
HAWAII 1
Egyéb (tenger) 1 1 2 1
Összesen 28 54 114 42 16 17 14

Megjegyzés: Összesen 285 becsapódási helyszínt tartottak nyilván, de bizonyosan több 
ballon érte el az amerikai kontinenst, mint amennyit felfedeztek.
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kus 9100 m körüli értéket, a mechaniz
mus ismételten működésbe lépett, és 
ledobta a következő két homokzsákot. 
Amikor a ballon mind a 32 homokzsák 
ballaszttól megszabadult, leoldhatta 
bombaterhét is, majd egy önmegsem
misítő töltettel felrobbantotta magát.

Jelentős műszaki problémát okozott 
az is, hogy a léggömb szerkezeti eleme
it, berendezéseit alkalmassá tegyék a 
környezeti viszonyok elviseléséhez. A 
japán hadseregben a rendszeresített 
eszközöket úgy tervezték, hogy azok 
-30 °C hőmérséklet mellett még üzem
képesek legyenek. A -50  °C hőmérsék
leten, illetve a 260 millibar légköri nyo
máson a rugók és a gumialkatrészek el
vesztették rugalmasságukat. A villamos 
feszültségforrások kimeneti feszültsége 
is jelentősen csökkent, ezért a ballaszt
ledobó mechanizmus, a töltetek működ
tetése is bizonytalanná vált. A problé
mák megoldására jelentős kutatómunka 
kezdődött nagy magasságban is műkö
dő robbanótöltetek, fagyálló villamos 
energiaforrások kifejlesztésére, vala
mint a hőszigetelések és a napenergia 
alkalmazási lehetőségeinek területén. 
Ezek a kísérletek 1944 májusától au
gusztusig folytak, felhasználva Tokió 
csaknem egész szárazjégkészletét. A 
repülési vizsgálatok során a különböző 
adatokat rádión keresztül kapták meg, 
erre a célra egy megfelelő típusú rádió
szondára volt szükség.

Bonyolult fejlesztési feladatot jelentett 
egy olyan rádiószonda kifejlesztése, 
amely a változatos magaslégköri körül
mények között is működőképes. Az el
várások szerint a rádiókészüléknek je
lentést kellett adni a léggömb repülési 
útvonaláról, a repülési magasságról, a 
ballonok belső légnyomásáról. A felfelé,

illetve lefelé irányuló mozgásról kapott 
adatokból lehetett következtetni, hogy a 
léggömb mikor dobta le homokzsákter- 
hét. Az egész ballonprogram tulajdon
képpen attól függött, ki tudnak-e fejlesz
teni ilyen elvárásoknak megfelelő rádió
berendezést. A legnagyobb nehézséget 
ezen a téren a megfelelő működési ide
jű feszültségforrás kifejlesztése és az al
kalmas üzemi frekvenciák kiválasztása 
jelentette. Több vállalat vett részt a rá
diószonda fejlesztésében. A hadsereg 
meteorológiai szolgálata több mint 10 
változatot készített el. Az intenzív fej
lesztőmunka eredményeképpen elké
szült a megfelelő berendezés, amely 80

órás folyamatos üzemelésre volt képes, 
és közvetítette a repülési adatokat. A rá
dió a 130. nyugati hosszúsági fok kör
nyékén elhallgatott, így a mérnökök si
keresnek ítélték meg a fejlesztést. A 2 
W kimenő teljesítményű folyamatos hul
lámú berendezést multivibrátorral mo
dulálták. A két üzemi frekvencia 10 per
cenként váltotta egymást. A szakembe
rek következtetése az volt, hogy a ballo
nok át tudják repülni a Csendes-óceánt 
3 nap alatt, a téli időszakban november
től márciusig.

(Folytatjuk)

Amaczi Viktor

Makettezőknek
Eladók az alábbi 1:48-as dobozos makettek: AIRFIX: Focke-Walf 190A; P51D Mustang; Ju87B Stuka; Hellcat F6F3; 2 db Spitfire MK 5. HASEGAVA: 

Mitsubishi A6M2 Zero; Hellcat F6F3; IMakijama KI-44 Shoki; Douglas SDB. MONOGRAMTBF Avenger; Boeing B17; B24. ЮМ: P51C Mustang; Spitfire 
MK IX; JAK 7; JAK 9; MÍG 3. REVEL: P40; P61; B17; Heloviver; P51D Mustang; P38 Lightning. EDUARD: P39 Aircobra. AKADEMI: Messerschmitt

ME109G. TAMIJA: Messerschmitt ME 109E.
Cím: Trepák Richard 6041 Kerekegyháza, Park u. 32. Tel.: 06-30/445-3375.
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Rába—Bakony 41. M vontató

A HM rendelésére 1941 tavaszán megkezdődött egy tü
zérségi vontató kísérleti és mintadarabjának elkészítése 
az MWG gyárban.

A korábbi tapasztalatok alapján (AFi-Botond-Maros) 
egy traktorszerű tüzérségi vontató került továbbfejlesz

*

1. ábra: A modell jobb oldala

tésre, amelynek négyütemű, hathengeres benzinüzemű, 
95 LE-s motorja volt. 1943-ban el is készült a kísérleti jár
mű. A próbák során az elképzelés bevált, és megtervez
ték a sorozatgyártást. A jól bevált Botond típusból fel
használták a fülkét, megemelve a négykerékhajtás miatt

2. ábra: A modell bal oldala
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(az osztómű került a padló alá). A hathengeres motor be
nyúlt a vezetőfülkébe. A hűtő mérete úgy módosult, hogy 
a hűtőmaszk magasabb lett. A csörlődobot az alváz há
tulján horizontálisan helyezték el, kötéldob (nem VITLA) 
volt. Az első és hátsó tengelyt külön lehetett kapcsolni, és 
együtt differenciálzárral működhettek. Mindkét tengely 
külön-külön differenciálzárral volt ellátva. A sebességvál
tóval öt előre- és egy hátrafokozat volt kapcsolható. A 
motornál külön indítóstartert építettek be, ami lendkerék
hajtással tette könnyebbé az indítást (hasonlóan a repü
lőgépeknél alkalmazott módszerhez). Pótüzemanyag-be- 
fecskendező berendezéssel is rendelkezett. A vontató

nak kompresszoros légfékrendszere volt (egykörös), a 
hátsó kerekekre mechanikus kézifék hatott. Kompresszo
rát a Csonka gépgyár szállította.

A vezetőfülkét nyitottra építették (előre lehajtható) szél
védővel, összecsukható ponyvával. A két ajtót leszerel
hető celluloidablakokkal szerelték fel. Kiemelhető pony
vatartó vasakból 4 db állt rendelkezésre. A hátsó raktér- 
ben málházni is lehetett.

A további kísérleteket a Rába-Man 2156 HMG típusú dí
zelmotorral végezték, amelyet Bosch szivattyúval láttak el. 
Egy mintapéldány készült, a próbák után átszerelték, mert 
a sorozatgyártásban 13 000 db-ot terveztek kooperációs
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8. ábra: A modell plató nélkül

MAN típusú motorral. A front közeledtével csak a Botond 
típust gyártották. A tüzérségi vontatást Breda és Pavesi, 
valamint Hansa Botond féllánctalpasokkal végezték.

A kísérleti mintadarab a háború során eltűnt.

Műszaki adatok

Mágnesgyújtás: Bosch típusú + 12 V-os Magdinó 
Kerekek: 9,25x22”
Kerekek száma: 6 + 2 db terepmintázatú (rendszeresített 
hólánccal)
Szállítható személyek száma: 12 fő 
Hasznos teherbírás: 3 t 
Maximális sebesség közúton: 60 km/h 
Alváz: létraalváz, erősítve
Raktér: Botond-rendszerű, magasítva (mellékhajtás mi
att), 6 db ládaajtóval és kétfelé nyitható hátsó ajtóval

Haris Lajos -  Haris Ottó

Dr. Sáringer Gyula: A SOMOGY MEGYEI 
NAGYBAJOMBÓL ELHURCOLT LEVENTE HÁBORÚS ÉLMÉNYEI

(1944-1945)

„Május 3-án (csütörtök) délelőtt, érdekes jelenetnek voltunk tanúi és félig résztvevői. Ugyanis a szomszéd épület
ben lévő SS-alakulatok jelképes koporsót állítottak fel az udvaron, amelyet horogkeresztes zászlóval takartak le. 
A koporsó körül, kétoldalt felsorakoztak az SS-katonák. Valamennyien fekete ruhában voltak, ami azt mutatta, 
hogy páncélos alakulathoz tartoztak. Még a súlyos sebesülteket is hordágyon odahozták. Az egyik, századosi 
rangban lévő tiszt kiállt a koporsó elé és beszélni kezdett. A beszédének lényege az volt, hogy április 30-án Adolf 
Hitler (1889-1945) a Führer, Berlinben, utcai harcok közepette hősi halált halt, de a harcok folytatódnak. Hitler 
végrendelete szerint Kari Dönitz flottatengernagy vette át a Führer szerepét."

Dr. Sáringer Gyula nyugdíjas egyetemi tanár 75-ik születésnapjáig várt, hogy papírra vesse fiatal korának, egy
ben életének legmegrázóbb élményét. Naplójában háborús élményként fogalmazza meg az egykori levente meg
hurcoltatását, azt hogyan kerül egy 17 éves diák a szörnyűséges második világháború sodrába. Ma már a cím el
olvasása után sokan felteszik a kérdést, mi az a levente, kik voltak a leventék?

A levente intézmény az ifjúságot összefogó állami szervezet volt. A leventekiképzésben kötelező volt részt venni 
minden 14. életévét betöltött fiatal fiúnak, egészen a katonai bevonulásig. A kiképzés kiterjedt a katonai alapfogal
mak megismerésére és gyakorlására, foglalkozott hazánk történetével és a hazaszeretet ápolásával.

Mint tudjuk, a trianoni békediktátum előírásait a mindenkori magyar kormánynak végre kellett hajtania. Kormá
nyaink azonban a teljes katonai kiszolgáltatottság ellenére kiutat kerestek ebből a kényszerhelyzetből. Ezért volt 
szükség egy olyan honvédségen kívüli katonai előképzésre, mely nem eshetett az ellenőrzés hatálya alá, mind
azonáltal előkészítette a sorköteleseket, hogy a katonai bevonulás idejére katonai ismeretekre, bizonyos tapasz
talatokra tegyenek szert. Ezáltal a tényleges katonai szolgálat ideje mentesült az alapkiképzéstől, mert erről már 
a leventeképzés gondoskodott.

Az emlékirat szerzője áttekinti a világháború ötödik évében Magyarországon, azon belül Somogy megyében, a 
szűkebb környezetében kialakult katonai és politikai helyzetet.

A parancs végrehajtására felkészült fiatalember sokadmagával gyalog indult el az ismeretlenbe. Megőrzött nap
lója tanulsága szerint visszaemlékezése olyan pontos, hogy utazása legkisebb részleteit is képszerűen idézi 
elénk. Céltalannak tűnő útja megpróbáltatásait leleményességével és a fiatal levente lendületével élte meg, mi
közben hasznosította a kiképzése alatt tanultakat. Látta a porig bombázott Drezda lehangoló képét. Felismerte azt 
is, hogy a nagy emberveszteséget szenvedett Luftwaffe kisegítő erőinek szándékozták kiképezni a magyar leven
téket. Beszámol a kiképzés mozzanatairól, a túlélési fortélyokról és a szabadidő eltöltéséről. Szembesült a féle
lemmel, vészjósló fenyegetésekkel. A háború vége felé a helyzet gyors változásai kapcsán, befejezetlen kiképzés 
nélkül tovább indultak. A koravén leventék között nem uralkodott el a pánikhangulat, már tapasztalatot szereztek 
a háború viszontagságairól, szívbemarkoló élményeiről. Kényszerű utazása során járt Prágában, értesült a Führer 
haláláról. A szovjet csapatok közeledtével őrzőik és kiképzőik magukra hagyták őket. Kihasználva a kínálkozó le
hetőséget egy román sebesültszállító vonatra szállva szökött meg. Magyar földre többedmagával érkezett, ahol 
szomorúan tapasztalta a háború borzalmas pusztításait. Szülőfalujába, Nagybajomba érve alig ismerték fel. A pi
henéssel nem sokat törődött, folytatta abbamaradt gimnáziumi tanulmányait.

Köszönet illeti az írót, amiért rövid írásával gazdagítja a magyar hadtörténelem homályban maradt fejezeteit, 
egyben emléket állít a nyilasok által elhurcolt, viszontagságos utat megjárt magyar leventéknek.

Végh Ferenc 
(nyá. vezérezredes)

A szerző magánkiadása, Keszthely, 2004. Terjedelem: 50 oldal. Ára 800 Ft (postaköltséggel együtt).
Megrendelhető az Új Hírért Bt.-nél. Levélcím: 1139 Bp., Teve u. 7-11.

Tel: 06-20-536-53-92 (10 órától este 8-ig hívható.) E-mail: sz.joc@freemail.hu



A császári ás királyi hadihajók élethű modelljei
A CSIKÓS torpedóromboló

A Huszár osztályú torpedórombolók

A századforduló előestéjén megjelenő új fegyver, az ön
járó torpedó alapjaiban változtatta meg a tengeri harcá
szatot. Az eleinte megbízhatatlan fegyver a XX. század 
első éveire korábban nem ismert hatékonysággal vált ké
pessé nagy, több ezer tonnás nehéz páncélos hadihajók 
elpusztítására. Az olcsó és tömegesen is bevethető tor
pedók, és az azokat hordozó kisméretű, de gyors és für
ge torpedónaszádok ellen a fedélzeten elhelyezett löve- 
gek már nem nyújtottak megfelelő védelmet.

A megoldás a torpedónaszádnál nagyobb méretű, 
nagy sebességű, mozgékony, könnyű, de hatásos fegy
verekkel ellátott torpedónaszád-romboló, vagy rövidebb 
nevén torpedóromboló lett. Feladata a nagyobb páncé
los hadihajók kísérése és oltalmazása volt olyan távol
ságból, hogy az esetleges támadó torpedónaszádokat 
megsemmisíthesse, még mielőtt azok a nagy hajókat a 
torpedó kivetéséhez szükséges távolságra megközelít
hetnék.

Fejlődésük során a rombolókat is felfegyverezték tor
pedóval, és ekkortól az eredetileg védelmi feladatokat el
látó hajó támadó szerepkörben, „nagyobb méretű torpe
dónaszádként” torpedótámadás végrehajtására is alkal
massá vált, míg klasszikus elhárító feladatait továbbra is 
képes volt ellátni.

Az Osztrák-Magyar Monarchia Haditengerészetének 
1905-ig nem voltak rombolói. Az ellenséges torpedóna
szádok jelentette fenyegetés ellen a flottában korábban is 
jelen lévő hasonló naszádokkal kívántak védekezni, 
azonban hamar kiderült, hogy az eredetileg is támadó fel
adatú hajók nem rendelkeznek hathatós eszközökkel a 
hozzájuk hasonló méretű ellenséges hadihajók elleni si
keres fellépéshez.

A flotta vezetősége hazai tervezői tapasztalat hiányá
ban, a LEOPARD és a PANTHER hadihajók esetében 
bevált gyakorlat alapján, a londoni Yarrow Со. hajógyár
tól rendelte meg az első torpedórombolót, melyet mintá
nak szántak, és a további egységek megépítését a londo
ni dokumentáció alapján már hazai hajógyárakban ter
vezték. Paramétereiben és jellegében nem volt ismeret
len a megrendelt hajó, mert hasonlót épített korábban a 
londoni cég a japán haditengerészet számára.

A prototípus a HUSZÁR nevet kapta, és 1905-ben vet
te át a haditengerészet. Az átvétel után a délebbi, medi
terrán üzemeltetés körülményeinek megfelelően a gép
házat és a kazánházat levegőcserélő ventilátorokkal lát
ták el, de alapvető változtatásokra nem került sor. A ter
vezett módon, a meglévő romboló alapján készült el a to
vábbi 13 darab hadihajó, 6 darab a Stabilimento Technico 
Triestinónál, további hat darab a hadihajó-építésbe ép
pen ekkor bekapcsolódó -  és 1906-ban emiatt új néven 
megjelenő -  Danubius Hajó- és Gépgyár Rt. Fiume mel
letti hajóépítő telepén. A pólai Arzenálban egy hajó épült, 
az 1908-ban parti sziklazátonyra futott, és ott a viharos 
hullámverésben elpusztult HUSZÁR pótlására, míg egy 
további egységet kissé módosított tervek alapján a 
Stabilimento Technico Triestino épített 1911 és 1914 kö
zött a kínai haditengerészet megrendelésére. A nagy há

ború kitörése miatt ennek leszállítására már nem került 
sor, a hazai flotta vásárolta meg, és sorozta be a rombo
lói közé. Összesen 14 darab Huszár osztályú torpedó
romboló épült meg. Ezek közül a Danubiusnál harmadik
ként átadott hajó a CSIKÓS nevet kapta.

A CSIKÓS rombolót 1908. február 21-én kezdték építe
ni és 1909. november 16-án vette át a flotta a sorozatos 
technikai és gépészeti próbák után.

A hajó vízkiszorítása 390 tonna, üzemanyaggal, fegy
verzettel, élelemmel és vízzel feltöltve, teljes személyzet
tel 420 tonna. Hossza 68,39 m, szélessége 6,26 m, me
rülése terhelten 1,85 m.

A 4 darab Yarrow rendszerű kazánban fejlesztett gőz 
2 darab álló, háromhengeres, háromszoros expanziójú 
gőzgépet hajtott, melyek teljesítménye 6000 LE volt. 
A két gőzgép 2 hajócsavaron keresztül hajtotta a jármű
vet maximálisan 28,5 csomós, 52,8 km/h sebességgel.

Üzemanyagként 90 tonna szenet, valamint kisebb 
mennyiségű nyersolajat vihetett magával, melyet az izzó 
parázsra permetezve a szokottnál is jóval magasabb hő
mérsékleten égő kazánokkal az addiginál jelentősebb 
gőznyomás elérésére tették képessé a hajót.

A kéményeket 1911-1912 során az erőteljes szikra- 
képződés miatt -  mely éjszaka elárulta a hajók helyzetét 
-  meghosszabbították, ettől a hajók árnyképe megválto
zott, de a szikraképződés teljesen nem szűnt meg. A gő
zös nem kapott páncélzatot, csupán jelentős sebességé
ben és mozgékonyságában bízhatott.

Fegyverzete 1 darab 7 cm-es 45-ös kaliberhosszúsá
gú, 6 darab 4,7 cm-es, gyorstüzelő ágyú és 2 darab egy
csövű 450 mm-es torpedóindító berendezés volt. 1913- 
tól a 4,7 cm-es ágyúk gránátjainak elégtelen rombolóha
tása miatt azokat kicserélték 7 cm-es rövidebb, így köny- 
nyebb 33-as kaliberhosszúságú gyorstüzelő ágyúra, és 
mindegyik torpedóromboló kapott 1 darab 8 mm-es lég
védelmi géppuskát.

A tervezésnél mindent a nagy sebesség elérésének 
rendeltek alá, így a legénység elhelyezésére igencsak 
kevés hely maradt. A hajók kis méretüknél fogva erősen
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ki voltak téve az időjárás szeszélyének, erős hullám
zásban pedig kifejezetten kellemetlen volt közlekedni 
velük.

Mindez jelzi, hogy nehezen lettek volna alkalmazhatók 
hosszabb földközi-tengeri vagy óceáni bevetésre, de az 
Adria nyugodtabb vizein a háborút megelőző időszakban 
ideális méretű és teljesítményű járműveknek bizonyultak. 
Éppen kis méretüknél fogva gazdaságosan voltak üze
meltethetők, és az átfegyverzésük után már jelentőssé 
váló tűzerejűk révén számottevő csapást tudtak mérni 
célpontjaikra. A háború előtt és alatt nap mint nap a ten
gert járták, számtalan bevetés fűződik az osztály tagjai
nak nevéhez.

A CSIKÓS torpedóromboló 1:100 arányú modellje

Az ilyen léptékben épült hajómodelleknek az a sajátossá
guk, hogy a tömegük éppen egymilliomod része az ere
detinek. Ez azt jelenti, hogy az eredeti hajó 400 tonna kö
rüli tömege ennél a modellnél 40 dekagramm modellsúlyt 
eredményezett. A hajótest 680 mm hossza és 62 mm 
szélessége, továbbá a rendkívül csekély tömeghatár je
lentette a legnagyobb kihívást.

Tapasztalataim azt mutatják, hogy 1,5-2 kg-os hajómo- 
dellnél kisebbet építeni csak a legritkább esetben sza
bad, mert a túl kis hajó végtelenül kiszolgáltatott a termé
szetes vizeken. Ezért volt az a tervem, hogy ezt a rombo
lót csak asztali makettként készítem el, nem kísérletezek 
az úszóképessé tételével. A véletlen azonban másként 
akarta. Még csak gondolatban foglalkoztam a modell el
készítésével, amikor megkeresett az ECO Filmegyesület 
képviseletében Molnár Attila Dávid, hogy búvár-doku- 
mentumfilmsorozatot készül forgatni a „Monarchia hajó
roncsai” címmel. Hallott a k. u. k. hadihajókkal kapcsola
tos elkötelezettségemről, és meghívott a csapatába. Ter
ve szerint a dokumentumfilm-sorozat egyes részei egy- 
egy ma is az Adria mélyén nyugvó hadihajóroncsot mu
tatnának be, és ezek modelljeit kellene nekem „szállíta
nom”. Örömmel álltam rá a dologra, annál is inkább, mert 
két hajómodell már rendelkezésemre állt, így a film ked
véért csak egyet, pont az akkor tervezett Huszár osztályú 
torpedórombolót kellett megépítenem. Igen ám, de a film
ben ennek a modellnek úsznia is kell.

A modelljeim ma már 95%-ban műanyagból épülnek. A 
műanyag nem vetemedik, nem szárad szét, és nem árt 
neki, ha nedvességet kap. Akár ollóval is vágható, vala
mint a mai modern gyorsragasztókkal tényleg pillanatok 
alatt, elegendő kötőerővel ragasztható. A hajótest még a 
hagyományos rétegelt lemez gerincre, keresztben állított 
bordákkal és 2x3x100 mm-es fenyőfa lécborítással ké
szült. Ezután gél alapú műgyantával megerősített üveg
szövetből, melyet a fa hajótestre feszítettünk, ún. negatív 
mintát készítettünk. Ennek így a belső oldala volt sima 
(az eredeti fa hajótest külső oldalát mintázva meg). Elké
szülte után a negatív mintát levettük a fatestről, majd an
nak üregeibe a formaleválasztó után bekenve a végleges 
műgyantát és azt újra üvegszövettel erősítve, a száradás 
után kezünkben tarthattuk a végleges hajótestet. Ebben 
elegendő hely van a belső felszerelés elhelyezésére, vé
kony a fala, de elég erős és ellenálló a víz és az évek ha
tásaival szemben.

A munkának ez volt a legfontosabb és a legkevésbé 
látványos része. Azért, hogy a hajó úszóképes legyen, 
a csavartengelyeket ki kellett vezetni a hajótest alján, és 
a fedélzeten is jókora nyílást kellett nyitni, hogy a vezér
lőelektronika, az akkumulátorok és a kormányszervó be- 
és szükség esetén kiszerelhető legyen. A fedélzet és

3. ábra: CSIKÓS a vízen

a felépítmény 1 mm vastag polisztirol lapból készült, mely 
ma már bármelyik dekorációs anyagokat áruló üzletben 
megvásárolható. Ezekből a lapokból kisebb hajóknál a 
0,5-1 mm-es, a nagyobb hajóknál az előbbieken felül 
még 2 mm-es vastagságúakra lehet szükség. A hajó or
rán lévő és a felcsapó víz tengerbe történő visszavezeté
sét segítő -  az osztrák szakirodalomban „bálnahát”-ként 
aposztrofált -  fél orrkúpot balzafából csiszoltam ki, majd 
a festés előtt az egész hajótesttel együtt impregnáltam. 
A felületi egyenetlenségek eltüntetésére bármely kétkom
ponensű javítógitt megfelelő, de érdemes kisebb kiszere
lésben jobb minőségű anyagot vásárolni, mert azok né
hány perc alatt is csiszolható keménységűre szilárdul
nak. A felépítmények elemeit előre méretre vágott lapok
ból állítottam össze. Az ablakokat tűreszelővei reszeltem 
ki, a hajótest és a felépítmény kerek ablakkeretei kes
keny falú alátétekből készültek. A kéményeket berg- 
manncsőből, a torpedóindító berendezések csöveit ki
száradt filctollakból alakítottam ki.

Természetesen olyan alkatrész is akad, amit az alapok
tól magunknak kell elkészítenünk. Kis fantáziával, tejfölös 
pohár vagy margarinos doboz vékony műanyagjának 
egyenes vagy éppen megfelelően ívelt részeinek, acél
drótoknak, vékony alumíniumlemeznek a felhasználásá
val készülhetnek a hajó lövegei és a torpedóvető beren
dezések, valamint a kisebb fedélzeti felszerelési tárgyak. 
Néha elkerülhetetlen esztergagép használata. Esztergá- 
lyozni kell mindenképpen a lövegcsöveket, a lövegtalpá
kat, a fényszórókat és a hajócsavartengelyeket maguk-
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ban foglaló és a hajótest vízzáróságát biztosító tönkcsö
vek siklóperselyeit.

A modellnél a rendkívül szűkös belső tér és az ezzel já
ró kompromisszumok jelentették a legnagyobb kihívást. 
A rádióberendezésekhez adott és barátságos árfekvésű 
standard szervó a hajótestbe nem fért be. így kénytelen 
voltam mikroszervót vásárolni, amely jóval borsosabb 
árú, de kifejezetten a szűk helyekre tervezték. A lehető 
legkisebb motorokat tettem a hajóba, de még így is alig 
fért be a rádióvevő mellé a hat darab metál-hidrid ceruza
akkumulátor.

A hajó tömege a legszükségesebb elektronikai eszkö
zökkel fölszerelve elérte a 41,5 dekagrammot, ezzel a 
modell terhelhetőségi maximumát. Ekkor a szabad oldal
falmagassága 11 mm volt. Elképzelhető, mennyire kiszol
gáltatott lett volna a természetes vízen. Szerencsére a 
hajótestbe helyezett elektronika megfelelő stabilitást biz
tosított a modellnek, mert további ballasztsúly behelyezé
sére már nem lett volna lehetőség.

A modell csak egy alkalommal úszott, az említett doku
mentumfilm felvételeinek elkészítésekor. Egy fővárosi 
strand 25 méteres medencéjét éjszaka „elfoglalta” a for
gatóstáb, és kezdetét vehette a nagy mutatvány. A hajó a 
várakozásaimat meghaladva rendkívül stabilnak mutat

kozott, bár a vártnál csekélyebb sebességre tett szert a 
kisméretű motoroknak köszönhetően. Majd két órán át 
tartottak a felvételek, és ez idő alatt a kis torpedórombo
ló meglepően kezesen viselkedett. A 11 mm-es oldalfal
magasság veszélyeire jellemző, hogy egy-egy szűkebb, 
180 fokos forduló után, amikor a hajó ráfutott a saját ko
rábbi nyomdokvizére, a keletkezett hullámocskák fel
csaptak a fedélzetre. Ebből okulva felvétel után meg kel
lett várni, hogy a víz alatt dolgozó búvár-operatőr által 
vagy a hajó által keltette hullámok elüljenek a medencé
ben, hogy a makett következő felvételkor is biztonsággal 
közlekedhessen a vízen.

A kényszerű kompromisszumok ellenére is kedvelem 
a modellt. Ez a legkisebb úszóképes hajóm, és a bele
fektetett munka éppen a modell kicsinysége miatt lett jó
val több, mint amit a mérete elárul. Nagyon kedvelem az 
eredeti hajótípust is. Kecses alakján látszik, hogy sebes
ségre termett. Az angol prototípus alapján hazai gyárak
ban épített 13 hajó beváltotta a flotta vezetőinek várako
zásait, egy jól használható és sokoldalú hadihajótípust 
kaptak, mely megállta a helyét békében és háborúban 
egyaránt.

Dr. Hűvös Ferenc

Repülőgépből készült csónak a Velencei-tóból

Nemcsak a Balatonban, hanem a Fertő és a Velencei-tó
ban is lehetnek, illetve vannak világháborús eredetű ron
csok. A mintegy húsz éve kezdődött kutatások alatt a Ve
lencei-tóból is emeltek ki világháborús események követ
keztében vízbe került roncsokat. Minthogy itt a víz mély
sége alig egy-két méter, a kiemelésre hamar sor került, 
ezért nem akadtak a tó túlnyomó részének kotrásakor je
lentősebb maradványokra, bár az ekkor épített szigetek 
területeit nem derítették fel előzetesen.

A lehetséges roncslelő helyeket mutatták az ekkor még 
élő szemtanúk meg. Elmondták, hogy 1944^t5 telén ho
gyan csapódott fel az iszap egy-egy repülőgép lezuhaná
sakor. Ezeket a helyeket az úszó láp azonnal betakarta. 
Elmondták azt is, hogy hol szakadt a legtöbbet a halász
háló.

Az egyik, viszonylag könnyen hozzáférhető helyszínt 
Szakonyi Vajk pontosította a helyi vízi rendőrség segítsé
gével. A sekély vízben levő roncs azonosítása búvárfel
derítés hiányában sok találgatásra adott okot, de azt tud
ni lehetett, hogy egy vékony falú, hosszú cső alakú tárgy
ról van szó, és ez nem tette fontossá a kiemelését. Eb
ben az időszakban folyt az ll-2-es repülőgép felderítése, 
és a tapasztalatokon okulva a helyszínt nem hoztuk nyil
vánosságra. Az ll-2-es kiemelésekor -  ha már a megfe
lelő eszközök jelen voltak -  szinte adódott, hogy egyide
jűleg a másik tárgyat is a felszínre hozza a kutatatók csa
pata.

Mészáros Attila hajózási szakértő egy motorcsónakból 
és egy ladikból katamaránt készített, és a Siófokról érke
zett búvárcsapattal kihajózott a helyszínre. A műszerek
kel már könnyen bemérhetővé vált a tárgy. A búvárok

rögzítették az egyik végét, majd csőrlővel kiemelték az 
iszap alól. A maradvány vízből történő teljes kiemelésére 
nem volt mód, de jól látszott, hogy alumíniumból készült. 
A katamarántestek közé felhúzott, de a vízből kiemelhe-
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1. ábra: A Velencei-tó átkotort és feltöltött területei, ahol már 
kicsi a valószínűsége annak, hogy háborús eredetű roncsok 
kerülnek elő

2. ábra: Roncsemelő katamarán szerelése



tetlen ronccsal az egyébként tizenöt percig tartó hajózás 
másfél órára nyúlt.

A parton már egyre többen várták a bálna alakú fémtö
meget, melyet a siófoki búvárok a várakozók segítségé
vel átfordítottak. Egyből látszott, hogy ugyan repülőgép 
volt egykor, de a későbbiekben csónakként, méghozzá 
két darab póttartályból készült egyszemélyes evezős 
csónakként szolgált. A repülőgépgyártás fejlődésével az 
üzemanyag-póttartályok gömbölyű orra egyre hegyeseb
bé vált, és ez a csónak igazán karcsú és hegyes orral 
rendelkezett. Valamikori MiG-21 típusú repülőgépek pót
tartályaiból készült.

A roncsok történetének megfejtése mindig kihívást je
lent a kutatók számára. Ez esetben nem volt szükség 
hosszadalmas kutatómunkára, ugyanis megtalálták a 
csónakhoz tartozó vízmerő szapolyt és egy 1971-ben 
gyártott Olympos márkajelzésű citromleves üveget. A jár
mű oldalára felfestették a tulajdonos nevét és a lakhely
ét, ez és a citromlé gyártási ideje egyszerűvé tette az 
azonosítást. (Megkíséreltük felkeresni a tulajdonost, de 
nem jártunk sikerrel.)

A csónak a Bolyai János Katonai Akadémia területén 
található kiállításra került.

A hajó megmentésében részt vett a Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság Velencei-tavi Tófelügyelősége, a 
Pelsó Búváregyesület (Csiki Sándor, Molnár János), a 
Velencei-tó vízi rendőrsége és repüléstörténet kutatók

5. ábra: Póttartály MiG-21 típusú repülőgépre szerelve_____

(Szakonyi Vajk, Mészáros Attila, Osváth Zoltán, Weimper 
Zoltán, Megyer Áron, Dither Baar).

Tóth Ferenc

Kosaras Péter Ákos:

MAGYAROK A WAFFEN-SS KÖTELÉKÉBEN

Legjobb fiatal hadtörténészeink egyike, a jelek szerint a második 
világháborúra szakosodó Kosaras Péter Ákos ebben az értékes, 
hiteles könyvben eredeti visszaemlékezések és életrajzok segítsé
gével ad kerek képet a Hunyadi-hadosztály és más Waffen-SS- 
alakulatok magyar származású katonáinak harcairól. Csatolva van 
a két szervezés alatt álló hadosztály hadrendje, létszáma és 
felszerelésadatai.

Terjedelem: 250 oldal.
Ár: postaköltséggel együtt 3500 Ft.

Levélben vagy telefonon megrendelhető az Új Hírért Bt.-nél:
1139 Bp. Teve u. 7-11.
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Japán páncélosai (1918-1945)

Japán az első világháború után az Egyesült Királyságtól 
kapott néhány Mark IV-es típusú harckocsit, ezek voltak a 
szigetországban az első tankok, amelyeket azonban még 
angol személyzet üzemeltetett. A Japán Császári Hadse
reg (JCSH) 1925-ben határozta el, hogy kiépíti saját harc
kocsihaderejét. Az előzetes tervek szerint két harcko
csizászlóaljat szándékoztak felállítani. A tervek nagy- 
ratörőek voltak, csupán egyetlen hiányzó dolgot kellett be
szerezni, hogy mindez megvalósuljon, a harckocsit. Ja
pánban ebben az időszakban -  az 1920-as években -  
összesen 16 db harckocsi volt. A JCSH Technológiai Hi
vatala ezért európai beszerzőútra küldte el szakembereit 
a megfelelő típus kiválasztása érdekében. Angliában és 
Franciaországban a páncélost kereső mérnökök azonban 
nem kapták meg a legújabb típusokat, egyrészt mert 
azokból még nagyon kevés példány épült meg, másrészt 
az európai államok nem akartak terveket eladni a japá
noknak, így a szigetországba csak néhány elavult Renault 
FT17-es, illetve 1927-ben egy Vickers Mark C érkezett.

A JCSH Technológiai Hivatala és a hadsereg vezetése 
ezek után döntött úgy, hogy a két harckocsizászlóaljat sa
ját építésű harckocsikkal fogják felszerelni.1 (Meglehető
sen merész elképzelésnek tűnhetett ez, hiszen a japá
noknak semmiféle tapasztalatuk nem volt a harckocsik 
tervezésében, gyártásában, amely ekkor még az egész 
világon gyerekcipőben járt.)

A saját gyártású harckocsi fejlesztése 1925 júniusában 
indult meg. A Technológiai Hivatal négy mérnöke -  köz
tük Tomio Нага, aki a későbbiekben a japán harckocsi
fejlesztés vezetője lett -  közel egy évig dolgozott a terve
ken. Ezután már „csak” a tulajdonképpeni építés volt hát
ra. A Vickers Mark C felépítését erősen magán viselő pro
totípus -  a Type 87 -  1927. június 21-én mutatkozott be 
a katonai vezetők előtt, akik kitörő lelkesedéssel fogadták 
a meglehetősen nehéz (18 tonna) és lassú tankot. Az át
építések és fejlesztések még közel két évig folytak. A leg
főbb gondot a harckocsi tömege jelentette, amit úgy kel
lett csökkenteni, hogy a könnyűfémből készített páncél
zatot erősebbre cseréljék. A páncélzatot hosszú munká
latok után a Niseko Acélművek oldotta meg.2

(A japán harckocsik jelölésénél a következőket kell fi
gyelembe venni: A JCSH a hagyományos japán kalendá
rium szerint számított éveknek megfelelően adta meg a 
harckocsik típusjelét, az évek utolsó két számát felhasz
nálva. Mivel a japán kalendárium Kr. e. 660-tól indul, 
ezért például a Type 92-es harckocsi 2592-ben -  1932- 
ben -  állt sorozatba, így lett a típusjele 92. Az azonos év
ben rendszerbe állított típusok miatt a típusjelzés mellett 
mindig szerepel egy japán rövidítés is, ami utal a páncé
los feladatkörére. Az alváltozatokat a fejlesztések szerin
ti sorrendben jelölték Typel, 2 stb. névvel.)

Type 89 Chi-Ro

1929 áprilisában készen állt az átépített prototípus, 
amely a Type 89 elnevezést kapta. A harckocsi 9,8 tonna 
tömegével még könnyű páncélosnak számított, de a ké
sőbbiekben végrehajtott módosítások miatt 10 tonna fölé 
került, így a JCSH közepes páncélosként állította had

rendbe. A 17 mm-es páncélzat még megvédte a sze
mélyzetet a nehézgéppuskák tüzétől, rövid csövű 57 mm- 
es lövege pedig elégséges tűzerőt jelentett az ellenséges 
állások leküzdésére. (A korabeli japán felfogás szerint a 
páncélosok elsősorban a gyalogságot kísérő, támadásu
kat segítő harceszközök voltak.) 1932-től kezdték el a so
rozatgyártását két változatban. Az „A” változat benzin-, 
míg a „B” 1934-től dízelmotorral épült.

A japán harckocsigyártásban a megfelelő motor meg
építése jelentette ugyanis a következő problémát. Tomio 
Нага szorgalmazta, hogy az épülő harcjárműveket dízel
motorral szereljék fel, egyrészt, mert a gázolaj kevésbé 
gyúlékony mint a benzin,3 másrészt a gázolaj használa
tával jelentős kőolajmegtakarítást érhetnek el, amelyből 
Japán szinte teljes egészében behozatalra szorult.4 
A JCSH vezetése végül áldását adta a dízelmotor fejlesz
tésére, azzal a kikötéssel, hogy a motornak léghűtéses
nek kell lennie, tekintettel a vízhiányos mandzsúriai te
repre és arra, hogy a telek a térségben rendkívül hide
gek, a motornak pedig ilyen körülmények között is meg
bízhatóan kell működnie. A Mitshubishi Heavy Industries 
kezdte meg a dízelmotor fejlesztését, de az első 120 LE- 
es motorral csak 1934-re készültek el, ezt építették a 
Type 89B-be, illetve a Type 95-be. A későbbiekben több 
gyár is bekapcsolódott a gyártásba, de az így elkészült 
sokféle motor, más és más részegységekkel több problé
mát okozott, ezért 1940-ben egységesítették a katonai 
járművekbe épített motorok gyártását, amelyek fő szer
kezeti elemei azonosak voltak, általában csak henger
számban különböztek.

Type 92 Sokosha

A típus kifejlesztésére 1931-ben Japán Kína elleni hábo
rúja alatt került sor. A háború küzdelmei megmutatták a ja
pán katonai vezetésnek, hogy a gyorsan mozgó seregtes
teknek -  ebben az időszakban ez a lovasság volt -  szük
ségük van egy velük sebességet tartani tudó, elsősorban 
a felderítésben és a gyors rajtaütésekben segítséget nyúj-
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3. ábra: Type 89 В hadgyakorlaton

5. ábra: Type 89 próbaúton

tó járműre. Erre a feladatkörre a JCSH már rendelkezett 
páncélautókkal -  Type 87, Type 92, 4 és 6 tengelyes vál
tozatai - ,  de a kínai hadszíntér rossz terepadottságai 
szükségessé tették egy lánctalpas harcjármű kialakítását. 
Ez lett a Type 92 Sokosha. A tervek véglegesítésére 
1932-ben került sor, és a gyártás rögtön megkezdődhe
tett. Az alig 3 tonnás, 6 futógörgős, gyengén páncélozott 
(6 mm) 3 fős személyzettel működő kis harckocsi megfe
lelőnek bizonyult a felderítő szerepkörben, ahol a nagy 
sebesség -  40 km/h -  a kis harckocsiknál erősnek mond
ható fegyverzettel -  13 mm-es és 6,5 mm-es géppuska -  
párosult. Amint a későbbi típusokat, úgy ezt a páncélost is 
japán fejlesztésű dízelmotorral szerelték fel. Többféle fu
tóművel és futógörgővel készítették. A Type 92-es a rosz- 
szul felfegyverzett kínai csapatokkal szemben még meg
állta a helyét, a második világháborúban azonban már 
nem lehetett ellenfele az amerikai páncélosoknak. Az 
1930-as évek végéig 167 db készült belőle.

6. ábra: Type 89 В

8. ábra: Type 92 légvédelmi géppuskával felszerelve
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A japán páncélosok főbb technikai adatai
1. táblázat

Típus: Type 89A Type 89B Type 92 Type 95 Type 94 Type 97 Type 97 Type 97 Type 4

Név: Chi-Ro Otsu Sokosha Ha-Go TK Te-Ke Chi-Ha Shinhoto
Chi-Ha

Chi-To

Személyzet (fő): 4 4 3 3 2 2 4 4 5
Tömeg (tonna): 12 14 4 7,4 3 5 15 16 30
Hosszúság (méter): 5,7 5,7 3,9 4,3 3,12 3,6 5,5 5,5 6,7
Szélesség (méter): 2,18 2,18 1,63 2,08 1,60 1,79 2,33 2,34 2,87
Magasság (méter): 2,56 2,56 1,86 2,28 1,63 1,90 2,23 2,38 2,87
Fegyverzet (mm): 
löveg: 1 db 57 1 db 57 1 db 37 1 db 37 1 db 57 1 db 47 1db 75
géppuska (mm): 2 db 6,5 2 db 6, 1 db 13 

1 db 6,5
2 db 7,7 1 db 6,5 — 2 db 7,72 db 7,72 db 7,7

Páncélzat (mm): 6-17 6-17 6 6-12 4-12 4-12 9-33 9-25 35-75
Motortípus: benzin dízel benzin dízel dízel dízel dízel dízel dízel
Teljesítmény (LE): 118 120 45 120 32 65 170 170 400
Sebesség (km/h): 25 25 40 48 40 40 38 38 45
Hatótáv (km): 148 170 120 230 160 230 210 210 250
Gyártás éve: 1931-36 1936-41 1932-39 1935-44 1934-38 1937—41 1937-41 1940-43 1944

Type 95 Ha-Go

A Type 89 rendszerbe állítása után nem sokkal már meg
fogalmazódott az az igény, hogy a JCSH egy nagyobb 
sebességű, a teherautókkal és más gépjárművekkel 
együtt haladó könnyű páncélost is szolgálatba állítson a 
szovjet BT sorozat, illetve az angol „cirkáló” harckocsik 
mintájára. így született meg a Type 95 На-Go, amely a 
háború végéig az egyik legnagyobb példányszámban 
gyártott japán harckocsi lett. 1935-1944 között közel 
1200 db-ot gyártottak belőle és változataiból. Legfőbb 
erénye volt a legnagyobb gyengesége is egyben. Az alig 
7 tonnás tömeg és a több mint 40 km/h végsebesség mi
att a hegesztett páncélzat nem mindig tudta megvédeni a 
nehézgéppuskák tüzétől a 3 fős személyzetet. 37 mm-es 
lövegének páncélátütő képessége nem tudott mit kezde
ni a kortárs harckocsikkal, ráadásul a gyalogság támoga
tására is elégtelennek bizonyult. További hátrányt jelen
tett, hogy rádióval sem szerelték fel. Többféle változat
ban építették:

• Type 3 Kei-Ri -  a Type 97 Chi-На harckocsi rövid csö
vű 57 mm-es lövegével, néhány darab épült belőle 1943- 
ban.

• Type 4 Ke-Nu -  a Type 97 Chi-На közepes harckocsi 
toronnyal és annak 57 mm-es lövegével, mintegy 100 db- 
ot alakítottak át 1944-ben.

• Type 98A Ke-Ni -  az alap a На-Go harckocsi, de a ve
zető ülését a bal oldalról a jármű közepére helyezték át, 
kb. 200 db készült belőle.

• Type 2 Ke-То -  kb. 30 db-ot építettek 1944-ben. A 37 
mm-es löveg hosszabb változatát (L/46) építették a to
ronyba.

• Type 2 Ka-Mi -  kétéltű úszó harckocsi, 1942-től 
kezdve 180 db készült. Egy 37 mm-es löveggel, két gép
puskával és rádióval szerelték fel. Megerősített páncél
zata 12 tonnára növelte a jármű tömegét. A legszéle
sebb körű feladatokra alkalmazták a csendes-óceáni 
hadszíntéren.

• Type 95 Ri-Ki -  páncélozott műszaki harcjármű.
• Type 95 So-Ki -  páncélozott vasúti jármű, pár darab 

készült belőle, amelyeket a mandzsúriai vasútvonal biz-

9. ábra: Type 94 TK lesállásban valahol a csendes-óceáni 
hadszíntéren

10. ábra: Type 94 TK (Jól érzékelhető a harckocsi kis 
mérete)

tosítására használtak. Fegyverzete nem volt, a hatfős 
személyzet a járműből tüzelhetett kézifegyvereivel.

• Tüzérségi vontató -  13 tonnás lánctalpas vontató.

Érdekességként megemlíthető, hogy a második világhá
ború alatt az Iwo Jimát védő parti erődítéseknél felhasz-
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nálták a még meglévő На-Go páncélosok tornyát, beépít
ve azokat a védművekbe.

Type 94 TK

A Type 95 На-Go fejlesztésével szinte egy időben kezd
ték el egy kis harckocsi fejlesztésének munkálatait a szi
getországban. Az alapot -  hasonlóan a Type 89-hez -  itt 
is egy angol típus, a Carden Loyd Mk. Vl-os szolgáltatta, 
amelyből több példányt vásárolt a JCSH. A tesztek és a 
próbák azt mutatták, hogy egy hasonló kialakítású japán 
kis harckocsi megfelelő lenne a lőszer-, személy- és 
utánpótlás-szállítás, illetve a felderítés szerepkörében. A 
harcjármű kialakításának munkálatai 1933-ban kezdőd
tek el, és a harckocsi egy év múlva már szolgálatba is áll
hatott. A 3 tonnás, egy géppuskával felszerelt, hagyomá
nyosan gyenge páncélzaté kis harckocsit nemcsak a harc
kocsizászlóaljakban, hanem később a gyalogosalakula
tokban is rendszerbe állították. Olcsó előállítása -  kb. fe
leannyiba került, mint a Type 89-es -  miatt 1943-ig, a 
gyártása megszüntetéséig több mint 900 db-ot készítet
tek belőle. A Type 94 TK lett a japán páncélosalakulatok 
kiképző harckocsija is. 1936-tól Type 94 KAI néven foly
tatták a gyártását. Az alaptípushoz képest a futómű új fel
függesztőrendszert kapott, illetve a 6,5 mm-es géppuskát 
lecserélték egy 7,7 mm-esre.

Type 97 Te-Ke

A japán kisharckocsi-fejlesztések utolsó típusa a Type 97 
Te-Ke lett. A JCSH egy olyan páncélos rendszerbe állítá
sát határozta el, amelyben egyesíthetik a Type 95 Ha-Go 
tűzerejét és a Type 94-es gyorsaságát, valamint 
könnyebb, olcsóbb előállíthatóságát. A Hino gyár által el
készített új páncélos a Type 94 alvázát és futóművét kap
ta meg, egy megerősített toronnyal, hiszen a harckocsi 
fegyverzete ezúttal nem géppuskából, hanem egy 37 
mm-es lövegből állt. A kétfős személyzettel működő pán
célost elsősorban a gyalogos hadosztályok felderítő ala
kulataiba osztották be. A későbbi típusokat már egy 7,7 
mm-es géppuskával is felszerelték, mert ennek hiányá
ban az ellenséges gyalogság könnyen végzett a harcko
csival. 1937 és 1939 között változataival együtt több mint 
600 db készült belőle. Főbb modifikációi:

• Type 98 So-Da -  a harckocsi fegyverzettel nem ren
delkező, lőszerszállító változata, 1 tonna szállítási kapa
citással. 1940-41-ben építették.

• Te-Re -  felderítő, tüzérségi megfigyelő változat, 6 fős 
személyzettel, fegyverzet nélkül. 1940-ben csak néhány 
példányban épült.

Type 97 Chi-Ha

A Type 95 На-Go rendszerbe állításával majdnem egy 
időben a JCSH vezetői egy új közepes harckocsi létreho
zására írtak ki pályázatot, amely az ekkora már korsze
rűtlenné vált Type 89 páncélosokat váltotta volna le. A 
JCSH elképzeléseit, illetve a harckocsi-alakulatok priori
tásait -  alacsony előállítási költséggel épülő, nagy szám
ban rendszeresített, korszerű páncélos -  nehéz volt ösz- 
szeegyeztetni. Két prototípus készült, amelyek közül a 
JCSH vezérkara a 15 tonnás, 57 mm-es rövid csövű lö- 
veggel felszerelt változatot fogadta el, amelyet 1937-ben 
Type 97 Chi-Ha néven rendszeresítettek a japán páncé
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losalakulatoknál. A harckocsi legfőbb jellegzetességeit a 
2 fős, a jármű jobb oldalára épített torony, illetve a későb
bi típusokon a torony körül lévő rádióantenna adta. A 4 
fős személyzetet maximálisan 25 mm vastag páncélzat 
védte. A harckocsi fegyverzetét 2 db 7,7 mm-es géppus
ka egészítette ki, amelyekből az egyiket a torony hátuljá
ba építették be. A 6 futógörgős alváz lett a későbbiekben 
is a japán harckocsik alvázának alapja. A Mitshubisi cég 
harckocsijából és a belőle fejlesztett változatokból a há
ború végéig közel 3000 db épült, így a Type 97 Chi-Ha 
lett a japán páncélos erők legfőbb harckocsija a második 
világháború alatt. Számtalan modifikációban épült a há
ború végéig:

• Type 97 Shinhoto-Chi-Ha -  az 1939-es halhin-goli 
szovjet-japán harcok megmutatták a Type 97 Chi-Ha 
gyengeségeit, elsősorban fegyverzet tekintetében, ezért 
új löveget építettek a páncélosba. A japán hadseregben 
alkalmazott 47 mm-es (L748) hosszú csövű páncéltörő lö- 
veg beépítésével azonban a páncélos egy teljesen új, kö
zépre helyezett, szegecselt, szögletes tornyot kapott -  a 
két géppuska fegyverzet maradt - ,  ezzel tömege is közel 
16 tonnára változott. (Innen az új név is, Shinhoto -  új to
rony.) 1942-től gyártották.

• Type 1 Chi-Не -  az ötfős személyzettel működő, kö
zel 17 tonnás harckocsi tornyát és lövegét szerelték át a 
fentebb ismertetett Type 97 Shinhoto-Chi-Ha harckocsi
ba. 1941-ben mintegy 600 db-ot gyártottak belőle.

• Type 2 Ho-I -  a harckocsiba egy rövid csövű 75 mm- 
es löveget szereltek. A 16 tonnás, egy darab 7,7 mm-es 
géppuskával felszerelt változatból körülbelül 30 db ké
szült.

• Type 3 Chi-Nu -  a francia 75 mm-es Schneider tábo
ri ágyú mintájára fejlesztett löveggel szerelték fel ezt a 18 
tonnás Chi-Ha-változatot. 1943-ban 60 db készült belőle, 
harcba már nem vetették.

• Type 4 Chi-То -  a 30 tonnás, 75 mm-es hosszú csö
vű löveggel (L/56) felszerelt harckocsi fejlesztése 1944- 
ben indult meg. A németek által rendelkezésre bocsátott 
Pz.Kpw lll-as és IV-es változatok dokumentációinak fel- 
használásával készült páncélosból 1945-ig 6 db-ot épí
tettek. Harcba soha nem vetették.

• Type 5 Chi-Ri -  a második világháború utolsó japán 
harckocsija volt. A Chi-То átépített, megerősített változa
ta. A 6 pár futógörgőt 8-ra cserélték, fő fegyverzetnek 
megtartották a 75 mm-es löveget, de a homlokpáncélba 
-  amely már 75 mm-es volt -  beépítettek egy 37 mm-es 
löveget. A 37 tonnás páncélost egy német licenc alapján 
gyártott BMW motor működtette volna. A háború végéig 
csak a prototípus épült meg.

• Type 97 Ka-So -  tüzérségi megfigyelő harckocsi. A 
toronyba egy 47 mm-es ágyú makettjét építették be, a 
géppuskákat meghagyták. Néhány darab készült belőle.

• Type 97 Shi-Ki -  parancsnoki harckocsi, elsősorban ki
képzésekre használták, a torony helyett a harckocsi hom
lokpáncéljába építettek be egy 37 mm-es löveget. Harci al
kalmazására nem került sor, néhány példány épült belőle.

• Type 3 Kai-Chi -  kétéltű partraszálló, úszó harckocsi. 
A közel 19 tonnás, több mint 10 méteres, 4 pár futógör
gős páncélos, bár néhány tucat épült csak belőle, a japán 
hadsereg és haditengerészet legjobb kétéltű páncélosa 
volt. A hátsó részbe, a torony mögé épített kipufogó és 
légtelenítő torony jellegzetes alakot adott a járműnek.

• Type 4 Ka-Tsu -  az előző páncélos fejlesztett változa
ta. 1943-44 között mintegy 30 db épült belőle, harcba 
nem vetették.

• Type 5 To-Ku -  a kétéltű harckocsifejlesztések utolsó 
típusa. Csak prototípus épült belőle. Fegyverzetét meg

erősítették, a 47 mm-es löveg és géppuskák mellé a 
homlokpáncélba egy 25 mm-es gépágyút építettek.

• Sa-To -  1938-ban, egy 20 mm-es légvédelmi gép
ágyút építettek a harckocsi alvázára. A nyitott kialakítású 
harcjárműből csak néhány darab készülhetett.

• Se-Ri -  műszaki harckocsi, daruval felszerelve.

Páncélvadászok, rohamlövegek

A harcjárművek speciális változatairól a könnyebb rend- 
szerezhetőség miatt is érdemes külön szólni. A JCSH 
1941-ben rendszeresítette az első rohamlövegét. En
nek és a későbbi harcjárműveknek az alvázát is a Type 
97 Chi-Ha páncélos szolgáltatta -  kivéve a Type 4 Ho- 
To-ét - ,  amelynek kialakításán a háború alatt nem sokat 
változtattak. Az egyes típusok elsősorban a felépítmé-

15. ábra: Type 97 Te-Ke

16. ábra: Type 1 Но-Ni I.
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18. ábra: Type 4 Chi-То

19. ábra: Type 3 Kai-Chi

nyűkben és a fegyverzetükben különböztek. 1941-45 
között a Но-Ni l/ll/lll.-ból 130 db-ot gyártottak.

• Type 1 Но-Ni I. -  rohamlöveg-páncélvadász. A 75 
mm-es rövid csövű löveggel felszerelt -  hasonlóan a né
met „Marder” sorozathoz -  nyitott küzdőterű páncélost 4 
fős személyzet irányította. A harcjármű és a későbbi típu
sok egyik legfőbb gyengesége a mereven beépített löveg 
volt, ami célpontváltásnál az egész jármű elmozdításával 
járt együtt. A géppuska hiánya jelentette a másik gyenge 
pontot, amely nélkül a kezelőszemélyzet szinte védtelen 
volt a gyalogsági támadások ellen.

• Type 2 Но-Ni II. -  rohamlöveg. A 75 mm-es löveg he
lyébe egy 105 mm-es tarackot építettek.

• Type 3 Но-Ni III. -  páncélvadász. Fő fegyverzete a 
Chi-То harckocsiban is alkalmazott 75 mm-es hosszú 
csövű páncéltörő löveg (L/56) volt.

• Type 4 (Type 38)5 H o-R o- rohamlöveg. Egy 150 mm- 
es rövid csövű tarackot építettek a harcjárműbe. 1944- 
ben mintegy 20 db készült belőle.

• Type 4 На-To -  rohamlöveg. 1944-ben 4 db készült el 
ebből a 300 mm-es mozsárral felszerelt változatból. A jár
mű vezetőfülkéje már fedett volt. Harctéri szereplésére 
nem került sor.

• Type 4 Ho-To -  rohamlöveg. A Type 95 На-Go harc
kocsi alvázára épített 120 mm-es tarack kialakításával 
nyert járművet 1943-44-ben készítették. Harci bevetésé
ről nincsenek adatok.

Felhasznált irodalom

Harckocsik és páncélozott járművek típuskönyve. Buda
pest, 1980.

The Book of Tanks. Japanese Section. ArmourSoft. 
Elektronikus formátumban.

Trevor Larkum -  Allan Kelly: Preserved Japenese 
Tanks. Japanese Tanks and Self-Propelled Guns Pre
served Around the World. Armour Archive 1999. Elektro
nikus formátumban. 

http://www.wwiivehicles.com/html 
http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/japan 
http://users.swing.be/tanks.edito/edito/2033.html 
http://www.tankmuseum.ru/p7.html 
http://www.voentour.com/tanks/japan.shtml 
http://www.military.cz/panzer/index_en.htm

Jegyzetek

1. Nem Japán volt az egyetlen ország, amely a korláto- 
zott-behatárolt gazdasági és politikai helyzetéből fakadó
an önálló harckocsifejlesztésbe kezdett. Jó példa erre 
Svédország, Csehszlovákia illetve a '30-as évek végétől 
Magyarország.

2. Elkészítettek egy 22 tonnás nehéz harckocsi-prototí
pust is, amelyet a '30-as években még kettő követett -  
Type 91, Type 92 -  de ezekből nem született rendszere
sített páncélos.

3. Annak ellenére, hogy a dízelmotor bemutatkozása 
nem sikerült túlságosan jól, hiszen 1927-ben az angol 
személyzettel bemutatót tartó Vickers Mark C. kigyulladt, 
a személyzete pedig csúnyán összeégett.

4. A második világháború egyik célkitűzése volt Japán ré
széről az import olajtól való függés megtörése. A háború ide
jén különösen bölcs lépésnek bizonyult Tomio választása.

5. A löveg típusjele után, Type 38 néven is szerepel a 
külföldi irodalmakban.

Zsibrita László

(Az alkalmazott források szerint a japán elnevezések 
az angol átírás szabályai szerint kerültek a szövegbe.

Szerk.)

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 és 1:400-as roncs vagy sérült
hadihajókat és fedélzeti alkatrészeket méltányos áron.

Elérhetőség: Telefon: 394-52-48, e-mail: ferenc.hajdu@hmth.hu

Az 1848 nevű számítógépes stratégiai játékhoz keresek ellenfeleket. 
A lépéseket e-mailben küldjük el. Érdeklődni lehet: miszega@freemail.hu
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Magyar tengerhajózás a szövetségesek oldalán II. rész

A CSIKÓS háborús szereplése

A CSIKÓS az Angol-Magyar Hajózási Részvénytársaság 
tulajdonaként francia bérletbe került. Az angol, német, 
francia hadüzenetek Brest magasságában érték a hajót, 
útban egy nagyobb szénrakománnyal Imminghamból 
Alexandriába. A hajó parancsnoka Teleki Gusztáv kapi
tány volt, aki az 1916-1920 közötti években a fiumei Ten
gerészeti Akadémia hallgatójaként még a Monarchiában 
szerezte meg tiszti képesítését. A dualista állam össze
omlása előtt még szolgálhatott annak egyik legnagyobb 
vállalatánál, az Adria Részvénytársaságnál. A háború 
után az ATLANTICÁ-nál kezdte karrierjét, később belga 
hajókra, majd a Pannónia Rt. MAGYAR nevű gőzösére 
szegődött. Innen az Angol-Magyar Rt. CSÁRDA nevű 
hajójára ment át, 1933 szeptemberében pedig megkapta 
parancsnoki kinevezését a vállalat PUSZTA nevű gőzö
sére. A hajó a következő év májusában szerencsétlen kö
rülmények között zátonyra futott, és Teleki ekkor lett a 
PUSZTA pótlására megvásárolt CSIKÓS parancsnoka.1

A világháború elején, alig néhány órával a háborús 
hadüzenetek után a CSIKÓS francia repülőgépekkel ta
lálkozott Brest környékén, majd a Biscayai-öböltől déli 
irányba haladt. A személyzet a spanyol partok közelében 
egy angol rádióállomás híreiből értesült, hogy Németor
szág és Egyiptom között megszakadtak a diplomáciai 
kapcsolatok. Á kapitány ekkor úgy döntött, hogy Lissza
bonba indul, hogy hivatalos információkat szerezzen a 
földközi-tengeri hajózás háborús feltételeiről. A CSIKÓS 
szeptember 5-én futott be a portugál kikötőbe, és két nap 
múlva Teleki azt a parancsot kapta, hogy semleges lobo
gó alatt folytassa megkezdett útját. A hajóra óriási betűk
kel festették fel a neve alá a „Hungária” szót és a magyar 
színeket, hogy minél feltűnőbben jelezzék a sem
legességét.2 A legénység azonban már ekkor különféle 
biztosítékokat kért háborús kár esetére. Ezekről a helyi 
magyar konzul jelenlétében írásos szerződést kötöttek, 
majd szeptember 9-én a gőzös folytatta útját Egyiptom 
felé. Gibraltárnál egy angol torpedóromboló átvizsgálta a 
hajó papírjait, majd a formalitások után továbbengedte 
azt. Egyéb fennakadás nélkül szeptember 20-án érkez
tek meg szénrakományukkal Alexandriába, ahol komoly 
ellenőrzéssel kellett szembesülniük. A kikötőben egy őr
naszád vezette el őket az ellenőrző hajóhoz, ahol átvizs
gálták az okmányokat. Ezt követően bekalauzolták őket a 
kikötő bejáratát elzáró többsoros vashálók között.

Egyiptomban a rakomány kirakodása után a legénység 
háborús béremelést követelt. A kapitány közölte az ese
tet a tulajdonossal, aki a tiszteknek 50% feletti, a legény
ségnek 100%-os havi fizetésemelést juttatott. Teleki kapi
tány szeptember 30-án üres hajóval indult tovább az indi
ai Óochin felé, majd Baltimore-ba. A Szuezi-csatorna be
járatánál ekkor már hatalmas, 5000-6000 tonnás fehér
hajók álltak kövekkel megrakodva, hogy szükség esetén 
felrobbantásukkal lezárják a csatornát.3 Az Indiába törté
nő megérkezésig még számos alkalommal átvizsgálták a 
hajót, majd október 22-én sikeresen befutottak Cochin ki
kötőjébe. Itt Baltimore-ba címzett ilmenitet, azaz titánvas
ércet vettek fel. Az utasításoknak megfelelően biztonsá
gosabb útvonalon, a Jóreménység fokának megkerülé

sével indultak el. Madagaszkár előtt a gőzöst egy francia 
torpedónaszád vizsgálta át, majd ezt követően november
19-én a CSIKÓS befutott a dél-afrikai Port Natalba, azaz 
Durban kikötőjébe.4 A második szénfelvevő hely a Zöld- 
foki-szigeteken fekvő St. Vincente volt, ahová december
19-én értek. Útjuk során többször találkoztak repülőgé
pekkel, melyek német hadihajók után kutattak. A Bermu
dák közelébe érve szigorú és alapos angol vizsgálaton 
estek át. A kapitányt többek között német tengeralattjá
rókkal való összeköttetések felől is faggatták.5

Január 13-án a hajó végre kikötött Baltimore-ban, ahol 
a kapitány már tudta, hogy járműve a francia minisztéri
um bérletébe került egyéves időtartamra. Ennek megfe
lelően a társaság vezetősége a fizetések 200%-át enge
délyezte, melyet rendkívüli pótlékkal is kiegészítettek vol
na minden háborús zónában megteendő út után. A le
génység hat tagja -  nem vállalva a háborús kockázatokat 
-  megszökött. A kapitány New Yorkba hajózott, ahol feb
ruár 1-jén a főkonzuli hivatal megbízottját kérette a fedél
zetre, hogy jelenlétében írják alá az új bérszerződéseket. 
A felkínált szerződést azonban csak alig néhányan fo
gadták el, a legtöbben a New York-Le Havre közötti útra 
mintegy 200 dollár pótlékot követeltek. Hosszas viták 
után a tulajdonos társaság igazgatósága ezt is engedé
lyezte, azonban így is akadtak olyanok, akik inkább haza
utazásukat kérték. Ilyen esetek egyébként svéd, norvég 
és más, semleges hajókon is gyakran előfordultak. Az 
amerikai sajtó mindeközben állandóan hírt adott az óce
ánon elsüllyesztett hajókról, ami tovább fokozta a tenge
részek félelmeit. Február 7-én a parancsnok engedélyt 
kapott azok hazautaztatására, akik a veszélyes zónában 
nem vállalták a hajózást. így a legénység egy részét New 
Yorkban hagyták, az ő hazaszállításukról később szerző
désszerűen a társaság gondoskodott. Az új legénység
ben norvég, holland, lengyel és belga nemzetiségűek is 
voltak. Behajózásukat követően a hajónak Halifaxben 
kellett csatlakoznia egy Európába induló karavánhoz. A 
város kikötője ekkor már zsúfolásig tele volt konvojhajók
kal és aknaszedőkkel, valamint alacsonyan cirkáló repü
lőgépekkel.

Február 11-én az 57 hajóból álló konvoj összes hajós- 
kapitányát és a karaván védelmére kirendelt torpedórom
bolók parancsnokait a haditengerészet helyi parancsnok
ságán felvilágosították az óceánon való átkelésről. Öt 
nappal később, február 16-án reggel nyolc órakor elindult 
az első hajó, és utána 5-6 percenként a többiek. így dél
után három óra körül már a teljes karaván úton volt Euró
pa felé. A szállítóhajókat torpedórombolók és egy ideig 
repülőgépek is kísérték.6 A szabályos alakulatban történő 
haladás kezdetben nehezen ment, különösen a lassabb 
hajóknak. Az utolsó szakaszon már az időjárás is igen 
megnehezítette a konvoj sorsát. A viharos, ködös idő mi
att csak nagyon óvatosan tudtak haladni, nehogy egy
másra fussanak. Rövid időn belül több gőzös is leszakadt 
a konvojtól, és a CSIKÓS csakhamar egyedül találta ma
gát. Március 4-én szerencséjükre találkoztak az eredeti
leg szintén a karavánhoz tartozó finn WIRTA-val. A még 
hátralévő utat együtt tették meg Le Havre-ba. A francia 
partok közelébe érve egy Doverbe tartó brit hajó a köze
lükben aknára futott. Az angolok szikratávírón segítséget
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kértek a magyar kapitánytól is. A csatornában már brit re
pülők is megjelentek az égen, és nem sokkal később Le 
Havre előtt a CSIKÓS-t egy francia őrhajó fogadta. Irata
ik átvizsgálása után az őrhajó bekísérte őket az acélhá
lókkal körülvett kikötőbe. A karaván francia részét képe
ző többi gőzös csak másnap érkezett meg. A kirakodást 
március 6-án kezdték meg. A legénység jelentős része 
elhagyta a járművet, majd a parancsnok Budapestről 22 
új tengerész kiküldését kérte. Ezek közül 14 még Le 
Havre-ben a fedélzetre szállt.7

A CSIKÓS Franciaországban 1000 tonna vegyes rako
mányt vett fel Guadeloupe és Martinique rendeltetéssel, 
majd Dunkerque-be ment további küldemények felvételé
re. A dunkerque-i kikötőig tartó utat elaknásították, így a 
francia admiralitás szigorúan pontos utasításainak megfe
lelően lehetett csak biztonságosan elérni a várost. Ez a te
rület már a hadizónához tartozott, ezért a legénység nem 
hagyhatta el a hajót. Teleki kapitány is csupán kísérővel 
léphetett a partra. Ilyen körülmények között vették fel a 
Budapestről küldött legénység hiányzó tagjait is. Március 
24-én az éjszaka során a gőzöst német légitámadás érte, 
de bombatalálatot nem kapott.8 A CSIKÓS Zeebrugge ki
kötőjében üzemszenet vett fel, majd Dunkerque másod
szori érintésével érkezett meg Portsmouthba. Teleki a 
szóbeli bizalmas utasítások és a lepecsételt titkos okmá
nyok átvétele után április 7-én hajnalban indult el két an
gol hajó társaságában, és még aznap reggel nyolc órakor 
csatlakozott a Londonból érkező konvojhoz.

A hajókaraván azonban már 10-én szétesett, így a CSI
KÓS egyedül folytatta útját, április 26-án érkezve meg 
Guadeloupe szigetére a Pointe á Pitre-be, majd a 
Martinique szigetén fekvő Fort de France kikötőjébe. Itt 
kirakta vegyes rakományát, és cukrot, valamint rumot 
vett fel. A további utasítások szerint a hajónak Casablan
cába kellett mennie, mégpedig előre kijelölt útvonalon, 
minden kíséret nélkül. A CSIKÓS sikeresen szelte át az 
óceánt, és még június 17-én megérkezett a marokkói ki
kötőbe. A küszöbön álló francia fegyverletétel miatt a ter
vezett Bordeaux-Nantes-Le Havre útvonalat módosítot
ták, és a hajónak június 22-én Oranba kellett indulnia. A 
francia vereség miatt a casablancai kikötőben megrendí
tő állapotok uralkodtak, amire a kapitány így emlékezett 
vissza 1941 áprilisában: „Indulásom napján a kikötő túl 
volt zsúfolva hadiszolgálatot teljesítő személyszállító ha
jókkal, melyek pár napja érkeztek Franciaországból, ka
tonákkal megrakva. Ugyanekkor érkezett meg a Jean 
Bart csatacirkáló is, amelyet félig kész állapotban ide 
menekítettek.”9

Az Oranba induló karaván három hajóból állt, melyet 
egy kis francia hadihajó kísért, majd Gibraltárnál még két 
angol hadihajó is csatlakozott. A konvoj június 25-én fu
tott be Oranba, ahol a helyzet a Casablancáihoz volt ha
sonló. „Itt a kikötő még zsúfoltabb volt, mint Casablancá
ban. Dacára ennek, úgyszólván óránként érkeztek továb
bi francia hajók, teljes kapacitásig megrakodva katonák
kal. Itt láttam egy vedette-t, amely rászaladt egy olasz 
tengeralattjáróra, s úgy süllyesztette el azt. A kikötő bejá
ratánál pedig egy tankhajónak a hátsó fele volt kikötve, 
melyet a »saját lábán« hozott ide egy tiszt, miután az 
Azorok körül egy német tengeralattjáró-támadás alkalmá
val hajója kettétört. Hogy némileg ürítsék a kikötőt feles
leges hajóktól, rendeletet kaptam Algírba menni.”

A CSIKÓS tehát Oranból Algírba indult, majd utasí
tást kapott, hogy rakományának kirakodására Mar- 
seille-be menjen. Június 29-én elindultak Észak-Afriká- 
ból, és két nap múlva kikötöttek Marseille-ben. Itt más
nap megkezdték a kirakodást, azonban a tulajdonos 
Angol-Magyar Hajózási Rt. tudatta a kapitánnyal, hogy

A Csikós gőzös adatai
1. táblázat

Építés éve: 1913
Építés helye: Sunderland
Legnagyobb hossz: 115,67 m
Legnagyobb szélessége: 16,15 m
Tiszta tonnatartalom: 2467 t
Főgép: 1920 LE
A magyar hajólajtstromban 1934. december 3-tól
szerepelt 1941. február 20-ig

a kirakodást le kell állítani, mert a legénység fizetése 
Franciaországból nem érkezett meg. Az összeomlással 
küszködő Franciaország ekkor már nem tudta idejében 
folyósítani a fizetéseket. A marseille-i hatóságok azon
ban fegyveres erővel fenyegetve kihajóztatták az áru
kat. A gőzös a huzavona miatt kénytelen volt a dél-fran
ciaországi városban maradni, és csak közel egy hónap 
múlva, augusztus 9-én kapta kézhez Teleki azt az érte
sítést, melyben közölték vele, hogy a francia kormány 
nem tart igényt hajójára, a bérleti szerződést ezzel fel
bontották. A legénység egy része kérte a kihajózást, 
amit az általuk aláírt egyéves szerződés és a francia ki
szállási tilalom azonban egyaránt megakadályozott. 
Négy tengerész valamilyen módon mégis meg tudott 
szökni a CSIKÓS-ról. A legénység utánpótlása ebben a 
helyzetben felettébb egyszerű volt, „mivel nagyon sok 
állásnélküli tengerész még fizetés nélkül is hajlandó lett 
volna szolgálatot vállalni, csak kiszabadulhasson ebből 
a kikötőből.”

Teleki kapitány hosszas kényszeredett marseille-i je
lenléte során a következőket tapasztalta: „Élelmiszer
készletünket minden nehézség nélkül tudtam pótolni 
dacára, hogy marseille-i tartózkodásunk vége felé a vá
rosban némi élelmiszer-rendszabályok lettek foganato
sítva. Az árdrágítókat a hatóságok drákói szigorral bün
tették! A város szállodái tele voltak menekültekkel, kik 
csak lassan szivárogtak vissza elhagyott északfrancia 
otthonaikba. A kikötő hajóforgalma alig néhány hajó volt 
hetenként. Ezek Oranból, meg Algírból hoztak juhokat, 
s némi vegyes élelmiszert.” Az élelmiszerkészletek pót
lása után a hajó Gibraltárba indult, ahova augusztus 19- 
én futott be. Teleki itt értesült arról, hogy a CSIKÓS-t az 
angol hajózási minisztérium átvette. Egyben utasítást 
kapott, hogy üzemszén felvétele után azonnal induljon a 
Mexikói-öbölben fekvő Gulfportba. A szükséges iratok 
átvételekor egy olasz repülőgép támadott Gibraltárra, 
azonban a brit légvédelem pillanatok alatt megsemmisí-

1. ábra: A Csikós (ddr. Capt. Juba Ferenc engedélyével A 
magyar tengerészet a második világháborúban c. könyvből)
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2. ábra: A Csikós (ddr. Capt. Juba Ferenc engedélyével A 
magyar tengerészet a második világháborúban c. könyvből)

tette. Ugyanezen a napon tért vissza a RENOWN csa
tahajó és az ARK ROYAL repülőgép-anyahajó a líbiai 
partok bombázásából. Az éjszaka során még két ered
ménytelen olasz légitámadás érte a várost, majd a CSI
KÓS elindult útjára.

A szükséges előkészületek, a mentőcsónakok élelem
mel való felszerelése után augusztus 22-én futottak ki a 
kikötőből. Az óceánt egyedül szelték át, útjuk eseményte
lenül telt el. Már közel a célkikötőhöz, Florida partjai előtt 
értesítették a kapitányt, hogy Gulfport helyett New 
Orleansba kell hajóznia. Itt már többször találkoztak ame
rikai repülőgépekkel, melyek gyakran kirepültek az óce
ánra. A hajó szeptember 13-án érkezett meg New 
Orleansba, ahol Teleki kézhez kapta a magyar kormány 
rendelkezését, miszerint a „kinti hajóknak” megtiltják az 
Angliát körülvevő blokádterületre való hajózást. Néhány 
héttel később, október 3-án a magyar kormány már min
den brit territóriumra történő behajózást megtiltott.10 A gő

zöst bérlő angol admiralitás a CSIKÓS Bermudára törté
nő indulását adta parancsba, amit Teleki a kormány intéz
kedései miatt kénytelen volt megtagadni. Emiatt október 
12-én a hajót szerződésszegés miatt lefoglalták. A tulaj
donos Angol-Magyar Hajózási Részvénytársaságnak vé
gül annyit sikerült elérnie, hogy a CSIKÓS továbbra is 
szállíthatott rakományt a megtiltott terültekre, azonban a 
gőzöst Lisszabonba érve panamai lobogó alá voltak kö
telesek helyezni. Az utat folytatni nem akarók közül a bér
emelési követelések sikertelensége után egyesek meg
szöktek, mások betegségre hivatkozva kórházi elhelye
zésüket kérték. A CSIKÓS végül csak december 21-én 
indult el Amerika partjaitól Lisszabon felé. Az utat ezúttal 
is egyedül tette meg, majd január 13-án sikeresen befu
tott a portugál városba. Itt a magyar követség utasításai 
szerint Teleki Gusztáv parancsnok 1941. február 20-án 
bevonta a magyar lobogót.11

A tisztikar és a legénység három csoportban utazott 
Magyarországra a Madrid-Barcelona-Lion-Genova-Bécs 
útvonalon. A legutolsó csoporttal indult el Lisszabonból Te
leki kapitány is, 1941. március 1-jén. A kapitány hazatéré
se után néhány hónappal a Duna-tengerhajózási Rt. 
(DTRT) KASSA nevű motorosának parancsnoka lett, és a 
Fekete-tengeren folytatta útjait.12
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Zsigmond Gábor

Kiegészítés a Radvan felett lelőtt magyar Ju 52-es történetéhez

A Haditechnika 2006/1. számában megjelent beszámoló-, 
hoz az alábbiakat lehet hozzáfűzni:

A fogságból visszatért Gách György tartalékos főhad
nagy -  aki eredetileg MALERT forgalmi pilóta volt -  még 
1944 őszén beszámolt az eseményről Bánhidi Antal tar
talékos főhadnagynak, aki ekkor a szállítószázad első 
tisztje volt. (Nyilván a hírszerzésnek is, csak erről nincs

dokumentum.) Eszerint a gépen 4 főnyi személyzet volt, 
valamint 2 vezérkari tiszt (futárpostával Varsóba), és 5 
katona utasként, akik szabadságról tértek vissza lengyel 
területen állomásozó csapattestükhöz, ezenkívül posta
zsákok az 1. hadseregnek.

A támadó gép a Ju 52-es jobb oldalát és motorját lőtte 
végig, számos találattal. Majd hátulról, mögötte repülve
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sorozta a szárnyat, eltalálta a jobb motor olajtartályát, 
amelynek tartalma hátravágódott, és beterítette a B-534- 
es vadászgép egész szélvédőjét. A pilóta nem látott sem
mit, kifordult és leszállt.

A két repülőgép-vezető között ülő Széki Imre (és nem 
László) hajózó szerelő gerinclövést kapott, és azonnal 
meghalt. Gách hátranézve látta, hogy az elöl ülő vezér
kari alezredes fejlövést kapva lefordul az ülésről. Ő is 
azonnal meghalt, és még egy katona megsebesült. A rá
diós Maszlagi Imre (és nem István) őrmesternek a vállát 
lőtték át, de az ő sérülése nem volt súlyos.

A pilóta elhatározta, hogy leszáll, mert nem tudta, van- 
e másik támadó repülőgép. A Radván falu melletti hegyi 
legelőre tette le a gépet Zólyomtól kb. 15 km-re keletre. A 
jobb főfutó kitört, és a gép a képeken látható helyzetben 
megperdülve állt meg.

Először a falusiak értek a helyszínre, velük emelték ki 
a halottakat. A szlovák katonák jó fél órával később kerül
tek elő, ők egy tekercs fotót készítettek a gépről. Ennek 
különböző kockái keringenek a repülési szaklapokban és 
a gyűjtők között. Ezekből kaptunk 2 felvételt a Magyar 
Nemzeti Múzeum Történeti Fotótárától, a szlovák felke
lés besztercebányai múzeumából származó anyagból. 
Ezeken egy fején sebesült katona látható, akit épp bekö
töznek. Rangjelzése szerint szakaszvezető, lehet, hogy 
Nagy István, de nem tartozott a gép személyzetéhez.

A szlovákok a három repülőt és a hat katonát nem egy 
helyen őrizték, Gáchékat egy kisebb hegyi faluba vitték 
Zólyom felett, a többi hat katona hollétéről nincs adat. A 
két halott magyar katonát valószínűleg a helyszínen, 
vagy a falu-temetőjében hántolták el, de ez nem doku
mentált.

1944. szeptember végén (vagy október elején) megkez
dődött a felvonult német csapatok és a Hlinka-gárda táma
dása a felkelés által ellenőrzött terület ellen. Egy éjjel a szlo
vák őrszem, aki törve beszélt magyarul, bement hozzájuk, 
hogy jön a támadás, ő nem akarja lelövetni magát, lemegy 
velük a németekhez, de igazolják őt. Megígérték neki, és éj
jel az erdőben leereszkedtek a hegyről. Sikerült megadniuk 
magukat, mielőtt a német őrség lelőtte volna őket. A német 
parancsnok tudott róla, hogy fogságban vannak, és jó pár 
szökevényt őriztek már. Ezekkel küldték vissza őket, Érsek
újvárra kerültek. A reggeli támadás elsöpörte a szlovák egy
séget, a pár túlélő a hegyekbe menekült.

A parancsnok az utasaik sorsáról nem tudott. Maszlagi 
Imre egy kimutatásban 1944 végén hősi halottként szere
pel, ha valami történt vele, az csak magyar területen volt 
lehetséges.

A pilótáról többet tudunk. Frantisek Cyprich stábni 
rotmistr, azaz főtörzsőrmesternek megfelelő rangot vi
selt a szlovák légierőben. Ismert, hogy 1939 márciusá
ban az Igló elleni magyar bombatámadáskor ő volt az 
egyedüli pilóta, aki felszállt a reptérről egy sértetlenül 
maradt B-534-es géppel, a magyarokat üldözni. Ezt 
olyan sietve tette, hogy vonszolta magával az indító 
sűrített levegős palackot, amely a tömlővel fennakadt 
a gépen, majd a start után leszakadt. Eredményt nem 
ért el. A szovjet frontra kiküldött 13. szlovák vadász
század tagja volt, 1942-43-ban Me 109F, G-2, G -4 tí
pusú gépeken 8 szovjet gépet lőtt le. A századot 1944 
áprilisában visszarendelték Pozsony védelmére, mert 
megbízhatatlanná vált több pilótája dezertálása miatt. 
Hazai területen a tartalék és kiképzőegységhez került, 
mert a 13. század 1944. június 26-án felőrlődött az 
amerikai vadászok elleni légi harcban, és 8 gépet 
vesztett el. 1944. augusztus 31-én az egysége a felke
lőkhöz csatlakozott. A szlovák irodalom szerint nem 
Radván, hanem Főncarda felett lőtte le az S-2+07 je
lű magyar Ju 52/3mG14 gépet szeptember 2-án. Ez
után szeptember 6-án R. Bozikkal együtt lelőtt egy né
met Fw 189-es közelfelderítőt Kramnica mellett, majd 
szeptember 12-én egy német Ju 88 bombázógépet 
Breznától délkeletre.

A felkelés leverésekor átmenekült a szovjet vonalak 
mögé, és az 1. csehszlovák vadászezred vegyes repülő
gépszázadába került. 1945-ben már az 1. Csehszlovák 
Vegyes Légi Hadosztály keretében repült májusig, de to
vábbi légi győzelme nem volt. Átmeneti beosztások után 
1948-ban még az átszervezett légierő tagja volt. Későbbi 
pályafutásáról jelenleg nem rendelkezünk adatokkal.

A roncs S-2+07 repülőgép a helyszínen maradt, a la
kosság a mozdíthatót elhordta. A csehszlovák hatóságok 
1946 után elbontották és elszállították a gépet, valószínű
leg alkatrésznek.

Kérem az olvasókat, ha valaki adatokkal tud szolgálni 
a hat katona és a személyzet későbbi sorsáról, értesítse 
szerkesztőségünket.

Sárhidai Gyula

A szlovák forrás szerint a személyzetet és a kísérő 
katonákat a Lubietovban lévő iskolaépületbe internálták.

Szerk.
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1. ábra: A sebesült magyar katonák egyike, 
balra Vermes fhdgy. pilóta (MNMTF)

2. ábra: A bekötözött sebesült szakaszvezetőt 
elvezetik (MNMTF)



Alacsony sugárzású röntgenberendezés, 
bombák és fegyverek felderítéséhez
A 2001. szeptemberi események a korábban szigorúan őrzött technológiák 

megismerését és alkalmazását hozták mindennapi életünkbe.
Ez történt az amerikai AS & E cég esetében is.

A NASA részére folytatott kutatásaiért és a Z-Backscatter technológia kidolgozásáért 
dr. Ricardo Giacconi (az AS & E alapítója) 2002-ben elnyerte a fizikai Nobel-díjat.

A korábbi átvilágításos technológiával szemben az AS & E eszközei 
visszaverődésből érkező sugárzásokat detektálnak és értékelnek ki.

A jelentősen csökkentett sugárzási szint és az alkalmazott Z-Backscatter-technológia 
lehetővé tette az alacsony atomszámú anyagok megjelenítését, 

így például a plasztik robbanóanyagok, drogok, plasztikfegyverek 
és más organikus anyagok egyszerű kimutatását.

A rendkívül alacsony jelszint (0,2 uSv) alkalmazhatóvá tette személyek átvizsgálásánál 
is az ellenőrzési pontokon, illetve menet közben.

Kizárólagosan ezeket az eszközöket használják Irakban, Afganisztánban felderítésre, 
valamint az Egyesült Államok elnökének védelmére.

Az európai alkalmazása is megkezdődött (pl. Nagy-Britanniában, Csehországban, Lengyelországban.)

A képeken a hagyományos röntgen- és a Z-Backscatter-technológiát hasonlíthatjuk össze.

Részletesebb információk a

TETRACOOM Kft.
1025 Ferenchegyi út 23. címen,

illetve a www.as-e.hu honlapon és a www.tetracoom.hu weboldalon.
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Az 1956-os forradalom
és szabadságharc haditechnikai eszközei I. rész

1956. június 28-án a lengyelországi Poznan városában 
a béremelést követelő munkások felvonulásához több 
gyár munkásai is csatlakoztak. A munkásság dühében 
lefegyverezte a kivonuló rendőröket, majd a börtönből 
kiszabadította a politikai foglyokat, és megtámadta az 
állambiztonsági hivatalt. Ekkor a kormány kivezényelte 
a hadsereget, akik tüzet nyitottak a felvonulókra. Há
romszáznál több sebesült, és ötven halott maradt a 
helyszínen.

Az események hatására, valamint az egyetemi diákság 
helyzetének megváltoztatására 1956. október 22-én több 
egyetem határozatot hozott tüntetés megszervezésére. 
Budapesten a kivonuló műszaki egyetem diáksága Bem 
tábornok szobrához vonult, a tudományegyetemek diák
jai több útvonalon ugyanide igyekeztek. Egy csoport érin
tette Petőfi Sándor szobrát. Közben a csatlakozók növel
ték a létszámot, és lassan leállt a villamosközlekedés is. 
Ahogy sötétedni kezdett, megváltoztak az eredeti követe
lések, és egyre dühödtebb lett a tömeg. A Parlament előt
ti téren már Nagy Imre volt miniszterelnököt kívánták lát
ni, aki később meg is jelent.

A rádiónál egy másik csoport a diákság követelését kí
vánta beolvastatni. Mivel ez nem sikerült, a közben ott is 
felgyülemlett tömeg erőszakkal kívánta akaratát érvénye
síteni. Ezt a rádió elnökének kérésére az államvédelmi 
őrség próbálta a rendelkezésére álló eszközökkel meg
akadályozni. Végül fegyverhasználatra került sor. A Par
lament előtti tömeget egy csoport értesítette, hogy „a rá
diónál az ávósok lövik a népet!” -  mire a tömeg odaindult.

A forradalmárok fegyverforrásai

Az első napokban a fegyveresek csak kézifegyvereket 
használtak. Ezeket az alábbi forrásokból szerezhették be:

-  a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség bázisai
ról, raktáraiból, lőtereiről,

-  a kerületi rendőrkapitányságokról, rendőröktől,
-  a rádió védelmére kirendelt honvédektől, tisztektől,
-  a rádió elfoglalása után a halottaktól,
-  a honvédség fegyver- és lőszerraktáraiból (Timót utca),
-  a „Lámpagyár5’ fegyverraktáraiból, a Danuvia szer

számgépgyárból,
-  a gyári, üzemi fegyverraktárakból,
-  a második világháború után elrejtett egyéni fegyverek 

elővételével,
-  engedélyezett vadászfegyverek használatából,
-  egyéb módon (Kilián laktanya, Bem laktanya elfogla

lásával, elfogott szovjet katonáktól).
Már a második napon fegyver- és lőszerszerzés céljá

ból támadások érték a tiszti iskolákat, a Zrínyi és Petőfi 
akadémiákat, a Petőfi laktanyát, a Kinizsi laktanyát. 
Ezekben a katonai bázisokban a védekezéskor tűzharc 
fejlődött ki, melyeknek több halálos áldozata volt mindkét 
oldalon.

Az első nap éjjelén bevonuló szovjet és magyar 
páncéloserők biztosították a legfontosabb párt- és állami 
szervek épületeit, a hírközlés eszközeit. Az első napok
ban bevezetett statárium idején a rádió segítségével fel

szólították azokat a személyeket, akik fegyverhez jutottak, 
hogy azokat adják le. Ennek néhányan úgy tettek eleget, 
hogy kapualjakban, parkokban eldobták fegyvereiket.

A többség megtartotta a megszerzett kézifegyvere
ket, kialakultak az ellenállás gócai. Ezek közül a legna
gyobbak az alábbiak voltak: a Kilián laktanya, a Corvin 
mozi és a hozzátartozó bázisok (maga a mozi, a Corvin 
közben egy magánlakás, a Práter utcai iskola), a Szé
na téri Metró bázis, a Mártírok útján az iparitanuló-isko- 
la és -otthon, a Tűzoltó utca (IX. kerület).

A következő napokban még több kisebb fegyveres cso
port alakult: a Baross téri, az Almássy téri, a Steiner-, a 
Klauzál téri és a Garay utcai csoport. Ezek célja kezdet
ben az államvédelmi tisztek és vezető pártfunkcionáriu
sok begyűjtése, őrizetbe vétele volt, valamint a kerületi 
rendőrkapitányságok és az államvédelmi laktanyák elfog
lalása, később a szovjet hadsereg Budapestre vezényelt 
alakulatainak megtámadása. Leghatásosabban a Corvin 
köziek harcoltak. A Magyar Rádió után a legnagyobb 
fegyveres támadás a Köztársaság téri pártházat érte. Az 
itt végrehajtott kegyetlenkedés a forradalom egyik legis
mertebb eseménye volt, amelyről a nyugati lapok képes 
beszámolóban is tudósítottak.

A védelemre kirendelt magyar harckocsik tévedésből 
tüzet nyitottak a pártházra.

A fegyveresek irányítói szinte minden esetben a kato
naviseltek közül kerültek ki. A csoportok tagjai dühödt 
ellenségei voltak a rendszernek, és több börtönviselt 
volt közöttük. Ezt használta fel a következő időszak pro
pagandája, hogy minden forradalmárt egységesen érté
keljen. Az eldobált fegyverekhez több gyerek is hozzá
jutott, a nyugati riporterek szívesen fényképezték őket. 
Ezek a felvételek megmaradtak, így a fegyvereket azo
nosítani lehet.

A harcolóknak sikerült kézigránátokat is beszerezniük. 
Szinte minden magyar fiatal igyekezett fegyverhez jutni, 
így történhetett meg, hogy hozzá nem értés miatt olyan 
metszeteket és kiképzésre használt fúrt fegyvereket is 
magukhoz vettek, melyek később nem egyszer balesetet 
okoztak. Ugyancsak több sebesülés származott a fegy
verek és robbanóanyagok helytelen használatából. Né
hány második világháborúban használt fegyver is okozott 
gondot. A helytelenül tárolt lőszer, robbanóanyag belö- 
véskor több helyen okozott robbanást vagy tüzet, és kö
vetkezményeként sebesülést és halált.

Komolyabb harcok kialakulása

Némi szakértelemmel és forradalmi lelkesedéssel a 
„corvinisták” sikereket értek el a szovjet csapatok ellen a 
kezdeti időszakban. Páncéltörő fegyverekhez jutottak, 
amelyekkel sikeresen vették fel a harcot a harckocsik el
len. A nyitott tetejű páncélozott harcjárművet felülről be
dobott benzines palackokkal gyújtották lángra. A felkelők
nek sikerült néhány magyar harckocsizót meggyőzni, 
hogy igaz ügyet szolgálnak, ha őket támogatják. Ezeket 
a harckocsikat főként a Köztársaság téren vetették be. 
Egyéb esetekben inkább demonstrációkra használták
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azokat. A Parlament előtti tüntetéshez magányos szovjet 
harckocsit is igénybe vettek.

Voltak olyan objektumok, amelyeket nem sikerült el
foglalni a felkelőknek, például a Nádor utcai pártközpon
tot, az Országházat, a Belügyminisztériumot, a Petőfi és 
Zrínyi akadémiát, a tüzértiszti iskolát. Az előbbieket 
szovjet harckocsik és könnyűtüzérség is védte, az utób
biakat az akadémia és az aszódi lövészezred. Az Üllői 
úti laktanyába a kiskunhalasi gépkocsizó lövészezred 
vonult be.

Október 28-án elhatározták, hogy szovjet és magyar 
rohamcsoportokkal elfoglalják a Corvin közt és a Kilián 
laktanyát. A Zrínyi akadémiáról kivezényelt tisztek, a 
kecskeméti ezred és a szovjet erők az alábbi támadó 
csoportot hozták létre: 3 T-34-es, 5 T-54-es, 2 PT-76 
úszó harckocsi haladt az élen, őket követték a rohamcso
portok, majd ismét T-34-es és T-54-es harckocsik követ
keztek. Az előreküldött három T-34-es nem tért vissza. A 
jelentés szerint a kiküldött harckocsik megsemmisültek a 
Corvin köz előtt. Ezután a támadást másnapra halasz
tották.

A forradalom győzelme után

Az újjáalakult kormány elismerte a felkelők követeléseit, 
többségüket teljesítette is. A kormányhű csapatok visz- 
szavonultak laktanyáikba, az államvédelmet a kormány 
feloszlatta. A forradalom alatt elszabadult indulatok atro
citásokhoz vezettek. Az élelmiszerhiány miatt megindul
tak a fosztogatások. A régi államrendőrség pótlására, a 
rend helyreállítására elhatározták a nemzetőrség felállí
tását. Ezt a honvédségből, a forradalmárokból és a rend
őrség maradványából kívánták létrehozni. Ennek a felál
lítandó szervezetnek már hivatalosan utalták ki a fegyve
reket. A kiképzést honvédtisztek irányították. Egyik fontos 
feladat volt a fegyverek kezelésének az elsajátítása, az 
együttműködés megszervezése.

Az elvonuló honvédség és határőrség helyett az egyes 
objektumok őrzését egyetemisták vették át. A helyzetet 
felismerő magas rangú honvédtisztek tárgyalásokat 
kezdtek a szovjet csapatok Budapestről történő kivoná
sáról. A veszteségek hatására az új támadási tervek el
készítésére, valamint az addigi szovjet haderő lecserélé
sére megkezdődtek a kivonulások. A szovjetek sérült ne
hézfegyvereket, aknavetőket és kézifegyvereket hagytak 
hátra. Bár ezeket összegyűjtve igyekeztek kivontatni, ez 
nem sikerült teljes mértékben.

A Corvin köz fegyverei

A legsikeresebb ellenálló gócnak -  kedvező pozíciójának 
és a megszerzett páncéltörő ágyújának köszönhetően -  
sikerült több szovjet páncélgépkocsit, harckocsit és te
hergépkocsit használhatatlanná tennie. Később fegyver
zetüket kiegészítették két légvédelmi löveggel. Minden 
harcosnak volt kézifegyvere. Legtöbben puskával, kara
béllyal és csigatáras géppisztollyal rendelkeztek. A pa
rancsnokoknak és az ott lévő honvédtiszteknek piszto
lyuk is volt. Rendelkeztek golyószóróval és több géppus
kával is.

A Corvin mozi mögött volt egy benzinkút, amely kedve
ző lehetőséget adott a benzines palackokhoz szükséges 
üzemanyag korlátlan tankolásához. Az úgynevezett 
„Molotov-koktél” készítését a fiatalok a szovjet filmekből 
ismerték meg, és hatásosan alkalmazták a nyitott páncél
autók és harckocsik ellen.

2. ábra: Egy T-34/85 a körúton az illemhely lejáratába esve

82 HADITECHNIKA 2006/2



6. ábra: Magyar Szu-76-os rohamlövegek haladnak a 
Lánchíd budai hídfőjénél a Fő utca felé

A megalakult nemzetőrségek és a Corvin köz kapcsola
tát városi hálózaton keresztül, valamint nagy teljesítményű 
rádióval is biztosították. A kis teljesítményű rádióhálóban a 
Práter utcai, a Kisfaludy utcai, a Nap utcai, a Tűzoltó utcai 
és a Vajdahunyad utcai csoportok között volt összekötte
tés. A nagy teljesítményű rádióhálóban (R-50) a Ferihegy, 
a Budaörsi úti híradó laktanya (híradó ezred) és a Corvin 
köz között volt távbeszélő és távíró összeköttetés.

A híradófőnököt, Haász János századost a Zrínyi aka
démia híradó tanszékéről nevezték ki. A nagy teljesítmé
nyű rádióállomás parancsnoka Orosz Mihály főhadnagy, 
akadémiai hallgató volt. Az adó RÓKA hívónéven kom
munikált.

A távbeszélővonalakon létrehoztak egyenes -  közvet
len -  összeköttetéseket. A Vili. kerületben lévő József 
postai távbeszélőközpont szolgálatát is a Zrínyi akadé
mia híradó hallgatói látták el a postai alkalmazottak segít
ségével. Az őrzés és a védelem is az ő feladatuk volt.

A Vajdahunyad utcában lévő csoport közös fényképet 
készített, teljes fegyverzetben. A kép alapján az alábbi 
fegyverek ismerhetők fel: pisztolyok, csigatáras PP gép
pisztolyt^, karabélyok, golyószórók, kétcsövű vadász
puska. Érdekes a személyi összetétel is: két egyenruhás 
katonatiszt, egy honvéd, két leány, egy kiskorú, egy fején 
sebesült egyenruhás.

A Tűzoltó utca fegyverei

A Forradalmi Védelmi Bizottságnak október 31-i dátum
mal leadott jelentés szerint a csoportnak 170 db puskája, 
80 db géppisztolya, 20 db pisztolya, 6 db golyószórója és 
4 db géppuskája volt. Nemzetőrök létszáma: 170 fő.

A kivonult honvédség fegyverei

Elsősorban a rádió védelmének megerősítésére több ka
tonai alakulatot rendeltek ki. Ők a riasztásnak megfelelő
en vitték magukkal a saját fegyvereiket, melyek többsé
gükben karabélyok voltak, a lövészszervezés szerint 
minden rajnak volt golyószórója, a szakaszoknak egy 
géppuskája. A lőszert nem osztották ki, azt külön gépko
csin szállították.

A budapesti pártközpont és a belügyminisztérium meg
erősítésére a szentendrei híradó és műszaki tiszti iskolá
sokat rendelték ki. Az akadémiák hallgatóit a rádióhoz, a 
Szabad Nép újság székházához, a külfölddel összekötte
tést tartó telefonközponthoz vezényelték ki, a harcké
szültségi terv alapján. Az eredeti harckészültségi tervben 
foglaltak hiányosságai miatt a rendőrök és az államvédel
miek pótlására is igénybe vették az akadémiai hallga
tókat.

A tiszti iskolások fegyverzete karabély volt, a tiszteké 
pisztoly. Ezt egészítették ki a már említett rendszer sze
rinti kézi lőfegyverek. A kivonuló állományt minden eset
ben gépkocsin szállították. A tanintézeteknek volt oktatás 
céljából egy-egy harckocsija is. A tüzértiszti iskolának 
szintén voltak tüzérségi eszközei.

Később érkeztek Budapestre a vidékről mozgósított 
alakulatok részei. Elsősorban a páncéloserőket mozgósí
tották, de riadóztatták a tatai lövész és páncélos tiszti is
kolát is. A csapatok egy részének azt a parancsot adták, 
hogy védjék meg a lőszerraktárakat, fegyverraktárakat. 
Erről azonban az útba indítottak már lekéstek, mire a 
helyszínre érkeztek, a raktárakat kiürítették.

Az Üllői úti tüzértiszti iskola a Kilián laktanya visszafogla
lására kapott parancsot. Az egyetlen oktatási célokat szol-
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gáló harckocsival az élen útba indultak, de a helyzetet nem 
ismerték. Az akkorra már szervezett katonai erő a növendé
keket lefegyverezte, egy részüket maga mellé állította.

Érdemes néhány szót szólni erről a laktanyáról és sze
mélyzetéről, a legkorábbi fegyverek ugyanis innen kerül
tek ki. A laktanya adott szállást azoknak a sorkötelesek
nek, akik politikai megbízhatatlanságuk miatt csak mun
kás alakulatokban szolgálhattak. Bár a laktanyában csak 
kevés fegyver volt, de az könnyen a felkelők kezébe ke
rült. A helyzetet sürgette a rádiónál folyó harcok közelsé
ge. Az itteni állomány egy 40 fős része is beavatkozott a 
harcokba.

A vidékről felrendelt magyar alakulatok rendszeresített 
fegyvereiket hozták magukkal. Személyi fegyverek: pus
ka, karabély, géppisztoly, tiszteknek pisztoly. Szakasz
fegyverek: aknavető, géppuska, golyószóró, mesterlövő 
puska. Harckocsizó alakulatok: T-34-es harckocsi 
85 mm-es löveggel felszerelve, SZU-76-os rohamlöveg 
76 mm-es löveggel.

A fővárosba vezényelt tüzérek fegyverei között voltak 
57 mm-es páncéltörő ágyúk, 122 mm-es tarackok, 
37 mm-es légvédelmi gépágyúk. A lövegek vontatása 
gépkocsival történt. A menethíradás biztosítását az osz
lop elején és végén telepített kis teljesítményű rádióval 
biztosították (R-20). A harckocsikban állandóan rendel
kezésre álló rádiókkal egymás között, valamint a pa
rancsnoki harckocsival beszélhettek. A parancsnoki harc
kocsi összeköttetést tudott teremteni adott frekvencián a 
gyalogsággal.

A szovjet csapatok fegyverzete

Már a forradalom első óráiban riadóztatták a Magyaror
szágon tartózkodó szovjet haderőt. A csapatok első lép
csője 24-én hajnalban érkezett Budapestre. Az ország
ban lévő szovjet csapatok alkották az úgynevezett Külön
leges Hadtestet.

A Különleges Hadtest parancsnokai úgy gondolták, 
hogy a berlini tapasztalatoknak megfelelően harckocsik 
és páncélozott harcjárművek demonstratív megjelenteté
sével az eseményeket meg tudják akadályozni. Ezért fő
leg harckocsikat és páncélozott szállító harcjárműveket 
vetettek be, mintegy 290 harckocsit, 120 páncélozott 
szállító harcjárművet és 156 löveget, 6000 főnyi katoná
val. Az események a későbbiekben tudvalevőleg nem 
igazolták ezt a feltételezést.

Budapestre jött a 2. gépesített gárdahadosztály harc- 
kocsiezrede, a 37. harckocsiezrede, a szolnoki 7. gépe
sített ezred, a ceglédi nehéz harckocsi és rohamlövegez- 
red, a felderítő zászlóalj és más alegységek. A szovjet je
lentések szerint a fegyveres harcokban az első napi 
veszteség 20 halott, 48 sebesült, 4 harckocsi, 4 páncélo
zott szállítójármű és több gépkocsi volt.

A Romániából érkező hadosztály fegyverzete: 182 
darab T-34-es harckocsi, 6 db PT-76 úszó harckocsi, 
18 db ISZ-3 nehéz harckocsi, 26 db SZU-100 típusú 
önjáró löveg, 12 db 81 mm-es aknavető, 11 db 57 mm- 
es löveg, 12 db 82 mm-es HSN löveg, 12 db 160 mm- 
es aknavető, 12 db BM-13-as sorozatvető, 12 db 85 
mm-es légvédelmi ágyú, 32 db 37 mm-es légvédelmi 
gépágyú, 76 db BTR páncélozott szállítójármű, 846 db 
gépkocsi.

Később a hadosztály megerősítésére Ukrajnából 
egy gárdaezredet, Romániából egy gépesített gárda
hadosztályt indítottak útba már október 24-én. Ezután 
fokozatosan özönlöttek be az országba a szovjet csa
patok.

9. ábra: Egy Li-2 utasszállító gép a budaörsi repülőtéren 
(a felvétel 1970 utáni)

10. ábra: Egy 11-12 típusú utasszállítógép, amelyet a szovjet 
erők használtak (a képen a csehszlovák légitársaság gépe)

A rendőrség fegyverei

Kopácsi Sándor budapesti rendőrkapitány visszaemléke
zéséből: „Amikor a fegyverropogás elhallatszott hozzánk, 
akkor elérkezettnek láttuk az időt az M-terv feliratú borí
ték felbontására. A fegyverek felsorolásával kezdődött: 
20 géppuska, 80 golyószóró, kézigránát, 72 órai harcra 
lőszer.

Ebből a valóságban géppuska egy sem, golyószóró 4 
darab volt. Géppisztollyal viszont minden tiszt rendelke
zett. Az államvédelmisták bázisáról (Roosevelt tér) érke
zett rendőrök elmondták, hogy ott minden ablakban go
lyószóró volt. A Mosoni utcai laktanyából indított fegyver
szállítmányt a felkelők lefoglalták, a honvédségtől kért 
segítség -  2 harckocsi -  viszont megérkezett. Több száz 
fős tömeg gyűlt össze a főkapitányság előtt, mert azt hit
ték, még mindig ez az ÁVH bázisa. (1953-ig valóban ez 
volt.) Békés alkudozás után a főkapitány kiegyezett a 
fegyveres felkelőkkel.”

Harcok a Corvin közben

A legnagyobb fegyveres góc megsemmisítésére mind a 
szovjet, mind a magyar honvédség parancsot kapott. Az 
előzőekben leírt közös erőkkel végrehajtott támadással kí
vánták a bázist elfoglalni. Az előkészületek megkezdődtek, 
de a támadás módjában nem sikerült megegyezni, így a 
közös harcból végül nem lett semmi. Ehhez hozzájárult a 
felderítésre küldött harckocsik megsemmisítése, valamint
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az a tény, hogy a szovjetek a saját felül nyitott páncélgép
kocsijaikba kívánták ültetni a magyar tiszteket, holott eze
ket felülről könnyen meg lehetett semmisíteni.

Előzőleg történtek békés fegyverletételre irányuló 
törekvések, például Maiéter Pál küldöttsége, amely a 
Kilián laktanyában folytatott tárgyalásokat (ezek in
kább a felkelőknek kedveztek). A Corvin közben ellen
álló harcosok is többször folytattak tárgyalásokat, még 
a szovjet parancsnoksággal is. A kormány részére 
nem születtek kedvező eredmények. Sőt, maga a tár
gyaló Maiéter Pál ezredes is belátta, hogy igaz ügyért 
folyik a harc, és átállt (később ő lett a honvédelmi mi
niszter).

A Corvin köziek kezdetben harcban álltak a Kilián lak
tanyában lévő parancsnoksággal. Ennek egyik oka az 
volt, míg a laktanyában katonai vezetés volt, addig a Cor
vin közben polgári. Kezdetben Iván Kovács László, majd 
november másodikától Pongrátz Gergely volt a parancs
nok. Előbbi bányász, utóbbi agronómus volt. Később ki
egyeztek, és közösen harcoltak a szovjet harckocsik el
len. Pongrátzék felvették a kapcsolatot a többi fegyveres 
bázissal, és együttműködést próbáltak kialakítani, ami 
csak elvben sikerült, katonailag nem, mert minden cso
port önálló kívánt maradni.

A Corvin közt és a Kilián laktanyát több támadás érte, 
mindkét helyszínt rommá lőtték. A november 4-i nagyon 
erős szovjet támadás hatására a felkelők feladták az el
foglalt bázisokat. A harcolók egy része hazament, egy ré
sze külföldre menekült.

A kormányküldöttség tököli tárgyalása

A szovjet csapatok kivonásának rendjéről folyó tárgyalás 
folytatására a szovjet kézben lévő, megerősített véde
lemmel rendelkező Tököli reptérre hívták a magyar ve
zérkart és a kormány képviselőjét.

Előzőleg november 3-án a tárgyalás előkészítésére a 
honvédelmi miniszter személyi rádiós kocsiját küldték (4 fő
vel) Tökölre. A rádiós kocsi parancsnoka Mireisz főhadnagy 
volt. Folyamatos összeköttetést tartott, a szovjetek adtak 
több Maiéter és Kovács aláírású, ceruzával írt magyar nyel
vű táviratot a honvédelmi minisztérium részére. Az utolsó 
távirat orosz nyelvű volt, le kellett fordítani. Lényegi tartalma 
az volt, hogy ne lőjenek az orosz csapatokra.

Az esti órákban elinduló küldöttség tagjai (kísérők, ka
tonai szakértők, tolmácsok) gépkocsiba ültek, és elindul
tak ( 5 Pobjedával és 1 Forddal). A kapcsolattartásra a 
budapesti híradó ezredtől magukkal vittek egy rádiós ko
csit. A visszaemlékezők leírásából az R/40 vagy R/50 tí
pus azonosítható be. Végig volt összeköttetés, Mecséri 
ezredesnek (a Budai Katonai Körzet parancsnoka) közle
ményt adtak a megérkezésről. A küldöttségnek fegyveres 
kísérete nem volt, a tisztek csak a személyi pisztolyaikat 
vitték magukkal, a gépkocsivezetőknél géppisztoly is volt.

A delegáció tagjai bevonultak a tárgyalóterembe, ekkor 
8 géppisztolyos szovjet katona rontott be meglepetéssze
rűen, és lefegyverezte a tiszteket. A kíséret már korábban 
szovjet fogságba került.

A szovjet csapatok leverték a forradalmat. A harcosok 
otthagyták a kézifegyvereket a helyszíneken, néhányan 
hazavitték azokat, de később a konszolidáció idején a 
karhatalom fellépésétől félve félreeső helyeken eldobták. 
Van arra is példa, hogy igazoltatáskor, sztrájkok idején, a 
karhatalmisták elleni tüntetéskor még használták őket.

Most, 50 év után előkerülhetnek az emlékbe eltett pisz
tolyok, elásott puskák, géppisztolyok is. Ezeknek a fegy
vereknek ma már a múzeumokban van a helyük. Közülük

több is megtalálható a Pongrátz Gergely alapította 56-os 
múzeumban.

A november 4-i szovjet támadás után

A jelentős túlerőben lévő szovjet csapatok hajnali négy
kor meglepetésszerűen megtámadták az egész ország
ban a magyar laktanyákat, és megadásra szólították fel a 
bent lévőket. Ha csak egy lövés is eldördült, elsöprő 
ágyútüzet zúdítottak az épületekre. Előfordult, hogy a 
magukat megadókra kézifegyverekkel is tüzeltek. A Bu
dapestre látogató külföldi újságírókat hasonló látvány fo
gadta, mint háború után, az épületek nagy része romok
ban hevert.

A Tökölön elfogott Szűcs Miklós ezredes a kihallgató
nak arra a kérdésére, hogy mennyi fegyver lehet Buda
pesten, ezt válaszolta:

„A felkelőkhöz csatlakozott a 7. gépesített hadosztály 
16. és 8. gépesített ezrede, a légvédelem egyes egysé
gei, a debreceni ezred, a Zrínyi akadémia parancsnoka, 
és néhány tiszt. Nem szabad megfeledkeznünk egy má
sik ellenállási gócról, amely Budán a Schmidt-kastélyban 
okozott komoly gondokat a szovjeteknek. Ebben a cso
portban a tisztek és a növendékek a tatai tisztiiskolát kép
viselték.

A legnagyobb veszteségeket azonban a soroksári Ju
ta-dombon elhelyezkedett, valamint a kőbányai Éles sa
roknál telepített tüzérségi erők okozták.

Kicska János főhadnagy parancsnoksága alatt 4 darab 
37 mm-es könnyű gépágyú, míg Rémiás Pál parancsnok
sága alatt 2 darab 85 mm-es közepes légvédelmi gép
ágyút telepítettek tüzelőállásba. Az 51. légvédelmi tüzér
osztály 3 lövegraja és a honi légvédelem egy lövegraja 
vette fel a harcot, és megsemmisített 2 harckocsit és több 
tehergépkocsit. A lövegeket mintegy 400 nemzetőr védte. 
A kiskunhalasi lövészezred 7. százada is csatlakozott a 
véderőkhöz. A lövegek több láda páncélgránáttal rendel
keztek.

Kálmán Béla hadnagy 2 légvédelmi gépágyúval tüzelt 
az orosz gépkocsioszlopokra. Soroksáron is kemény el
lenállás volt. Két légvédelmi gépágyúval és két szovjetek
től zsákmányolt sorozatvetővel rendelkeztek. A védelmi 
ábrán két T-34-es harckocsi is szerepel. Műszaki rob
bantással is lassították a szovjet oszlopok haladását 
Pestszentimrén.” Mindez azt érzékelteti, hogy az ellenál
lóknak nemcsak kézifegyverek álltak a rendelkezésükre.

Karhatalmi egységek

A rend helyreállítására, majd a forradalomban részt ve
vők begyűjtésére megalakultak a karhatalmi alakulatok. 
A honvédtisztek az előbbivel, a belügyi tisztek az utóbbi
val foglalkoztak.

A karhatalom tagjainak a lövészcsapatoknál rendsze
resített fegyvereik voltak. Ezek a rendőrségnél és az ál
lamvédelmi csapatoknál alkalmazott különleges eszkö
zökkel egészültek ki (bilincs, gumibot, füstgyertya, könny
gránát stb.).

A zászlóaljakat ellátták hordozható, kis teljesítményű 
katonai rádiókkal. A szervezetek részére megindultak a 
karhatalmi kiképzések. A budapesti és a vidéki laktanyák
ban létrehozták a karhatalmi rádióállomások rendszerét 
(R-30 típusú rádiókkal), melyet több hónapon át üzemel
tettek. Később ennek alapján szervezték meg a riasztási 
rádióhálókat.

Vörös Béla
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Ankarai Repülőmúzeum

A török légierőről, a török repülésről elég keveset tudunk. 
1911-ben kezdték kiépíteni a katonai repülést, és német 
segítséggel és gépanyaggal vettek részt az első világhá
borúban, nem vettek részt a második világháború kegyet
len poklában, nem kényszerültek hazájuk védelmének 
érdekében valós felkészültségüket bemutatni, erejüket 
így nem tudták bizonyítani. Pedig vannak eredményeik, 
világszerte ismerik őket, ami főleg annak köszönhető, 
hogy a hadsereg műrepülő csoportja számtalan rendez
vényen vett részt, két alkalommal a magyarokat is elkáp
ráztatta, amikor a kecskeméti repülőnapon a magasba 
emelkedve színvonalas bemutatót repültek.

Törökországban is, viszonylagos elmaradottsága elle
nére, már a múlt század elején, a többi nemzethez ha
sonlóan, próbálkoztak a repüléssel. Ott is voltak kísérle
tezők, hősök és hősi halottak is. A repülés fejlődésének 
hatalmas lökést adott a török modernizáció atyjának, 
Atatürknek a hatalomra jutása. Az államférfi (korábban 
Kemál pasa tábornok) szerette a repülést, ezt bizonyítja, 
hogy fényképei (pl. egy vitorlázó-repülőgépen ülő fényké
pe) visszatérő dekorációi a török repülőtereknek, repülő
múzeumoknak.

Ankara mint az ország új fővárosa nemcsak a minisz
teriális hivatalok elhelyezésével, hanem a kultúrának, a 
megemlékezésnek nyújtott méltó otthonával is versenyre 
kel az ország ősi fővárosával, Isztambullal. Ennek méltó 
bizonyítéka a repülés történelmi emlékeinek gyűjtése, az 
ország második repülőmúzeumának létrehozása.

A múzeum Ankara külső kerületében épült zöldberuhá
zásként. Főépületében makettek, fényképek és az utóbbi 
évek kiképző pilótaszimulátora található. Ha megfelelő 
időben érkezünk, akkor mód nyílik a szimulátor titkainak 
megismerésére, beülve tapasztalhatjuk a pilóta összetett 
feladatát, ráadásul itt le sem zuhanhatunk.

A repülőgépeket kint a szabadban helyezték el, a gon
doskodás, a tenni akarás már az első pillanatban szem
betűnő. A terület gondozott, a gyepet locsolják, a gépek 
állapotát folyamatosan ellenőrzik.

Az ankarai múzeumnak már nem jutott a hajdan hasz
nált dugattyús repülőgépekből. Ezért replikákat építettek 
a második világháború időszakában a török légierőben 
nagy számban alkalmazott PLZ-24-es, illetve Spitfire va
dászgépről. Tehát elkészítették azok tökéletesen azonos 
méretű modelljét. A felületes szemlélő alig venné észre, 
ha nem tüntetnék fel, hogy ezek csak másolatok.

A múzeum vezetésének aktivitását nemcsak a múlt gé
peinek elkészíttetése, hanem a repülőeszközök céltudatos, 
nem alkalmi, eseti cseréje is bizonyítja. Számunkra isme
rős, természetes egy-egy különböző típusú MÍG látványa, a 
törököknél viszont -  mint hajdani ellenséges VSz-alaptípus 
-  már érdekesség. Ennek bizonyságául szerezték be, pon
tosabban cserélték, a pakisztániaktól a MiG-15-öst és a 
-17-est. Számunkra, magyarok számára igazán öröm, 
hogy újszerű állapotban -  legalábbis, ami a sárkányt illeti -  
ott áll egy magyar felségjelű MiG-21-es. A múzeum veze
tője nagy örömmel beszélt arról, hogy Isztambullal ellentét
ben itt rendelkeznek egy testvéri nép, a magyar légierő gé
pével, hiszen bennünket ott barátnak tekintenek. Közölte, 
ezt a gépet különleges figyelemmel ápolják, gondozzák. A 
vezető őszinte szakmai, baráti érdeklődéssel kérdezte, mi

1. ábra: Egy régi Beech 45 futárgép

3. ábra: A bejárat és egy NH-1 helikopter

lyen típusú gépekkel rendelkezik a magyar múzeum. Tudo
mása volt arról, hogy pár évvel ezelőtt átadtak egy saját 
gyártású F-104-est. Érdeklődött, milyen állapotban van, mi
lyen repülőeszközökkel gyarapodott azóta az intézmény.
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4. ábra: Egyedi építésű repülőgép

A török légierő elmúlt évtizedekben használt, repülő
gép- és helikoptertípusai sorra követik egymást, közöttük 
az F-102-es. A gyűjtemény külön érdekessége az az 
egyedi gép, mely egy, a repülők életét bemutató filmben 
játszott főszerepet. Kísérőink elmondása szerint még re
pültek is vele.

A múzeum megközelítése, lévén az a város külső ha
tárában, tömegközlekedéssel kissé nehézkes, a beju
tás egyszerű belépőjeggyel történik, fényképezési 
megkötöttség nincs, a gépekre való rálátás kifogásta
lan. Érdemes megnézni ezt a gyűjteményt, ha nem má
sért, azért, mert egy tökéletesen felújított magyar fel
ségjelű harci gépet, egy MiG-21-est tekinthetünk meg 
ott. Lehet, hogy évtizedek múlva ez lesz az egyetlen jó

6. ábra: Az RF-84F felderítőgép

7. ábra: A kivont F-100 Super Sabre

állapotú múzeumi magyar felségjelű gép, ha csak más 
nemzeteknek nem adnak illetékeseink az elfekvő pél
dányokból.

Ez a gyűjtemény is bizonyítja, hogy tenni akarással le
het növelni a repülőmúzeumban elhelyezett veteránnak 
számító eszközök számát. Az idő telik, egyre több gépet 
bontanak szét, anyagukat átadva a kohóknak. MiG-jeink, 
helikoptereink különböző gyűjtemények féltve őrzött kin
cseivé válhatnának, évtizedeken, talán évszázadokon át 
hirdetve: valaha volt egy magyar légierő!

A fotókat a szerző készítette.

Matthaeidesz Konrád
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A 37 mm-es 15.M gyalogsági löveg és lőszerei I. rész
Kelemen Ferenc

A löveg rövid leírása

1915-ben az első világháború osztrák és olasz had
színtereinek nagyobb része az Alpok területén helyez
kedett el. A tüzérségnek rengeteg gondot okozott a 8, 
10, 10,4, 15 cm-es ágyúk mozgatása. A szétszerelt ál
lapotban is nehéz fegyverek állati erővel, ill. katonák
kal történt szállítása nagymértékben lassította a csa
patok mozgását. A hegyek közt beásott gyalogsági fe
dezékek és lövészárkok támadása viszont lehetetlen 
nagyobb kaliberű fegyverek bevetése nélkül. A gyalog
ságnak kellett egy olyan eszköz, amellyel hatékonyan 
le tudja győzni a 2 -3  km-re lévő ellenséget, könnyen 
szállítható, alkalmas élőerő és könnyű fedezékek le
küzdésére, és nem igényel nagy létszámú kezelősze
mélyzetet. Ezen feltételek kielégítésére készítették a 
37 mm-es könnyű gyalogsági löveget, melyet megpró
báltak páncélozott célok ellen is bevetni.

A löveg alapját a három lábra szerelt felső lövegtalp 
képezi. A felső lövegtalp szegecselt öntöttvas elemek
ből áll. Feladata az irányzószervek, a bölcső és a lá
bak egyesítése. A bölcsőben található a helyretoló 
szerkezet, függőleges ékzáras típus. A cső a bölcső
nél hosszabb. Elsütőszerkezetéhez a karabélyok tu
sához hasonló fa válltámasz tartozik. Rendelkezik 
nyílt irányzókkal is és felszerelhető védőpajzzsal is. A 
cső, a bölcső és az elsütőszerkezet minden eleme fe
kete, a lövegtalp, a lábak és az irányzék elemei olaj
zöld színűek.

Főbb technikai adatok

Gyártó cég: Skoda Werke, Pilsen 
Csőhossz: L/10 (370 mm)
Huzagolás emelkedési szöge: 6°
Huzagok száma: 12 db 
A huzag mélysége: 0,35 mm 

szélessége: 2,75 mm
Magassági irányzási határok: -45°-tól +45°-ig 
Oldalirányzási határ (összesen): 20°
Tömege tüzelőállásban: 118 kg
Szállítása: kézzel kerekeken, 3 részre szedve emberek
kel, 2 részre szedve állati erővel 
Lövegtalp: háromlábú, leszerelhető 
Max. lőtáv: kb. 2,5 km
Rendszeresítette: Osztrák-Magyar Monarchia

A lövedékekről általában

A robbanó lövedékek jó minőségű, Martin-féle (jól ková
csolható) folytacélból készültek a Monarchia kisebb-na- 
gyobb üzemeiben, a pilseni Skodánál, a diósgyőri lőszer
üzemben, vagy Henrie Ermann gyárában. Kívül-belül 
esztergált testre hengerelték a vezetőgyűrűt rögzítő bor
dázatot, majd magát a vezetőgyűrűt. Az alacsony kezdő- 
sebesség miatt a vezetőgyűrűk vékonyak (3-5 mm). Ez 
alól kivétel a páncélgránát, hiszen a többi lövedéktől elté
rő alakú és méretű (15 mm) vezetőgyűrűvel rendelkezik.

Valószínűleg nagyobb mennyiségű lőporral lőtték a jobb 
átütés érdekében.

A repesz és romboló jellegű lövedékek központozását 
a csőben a testből kialakított úgynevezett központozó pe
rem végzi. A páncélgránátnál ezt a szerepet egy vörösréz 
gyűrű tölti be, mert a gránát edzett acélteste jobban kop
tatja a csövet.

A lövedékek a hüvelyben peremezés nélkül szorosan 
illeszkednek. A két vezetőgyűrűs darabok az alsó vezető
gyűrűig, ütközésig voltak a hüvelybe tolva, az egy veze
tőgyűrűs példányok a vezetőgyűrű alatt található pere
mig. Ezek alól kivétel a páncélgránát, amely egy osztott 
vezetőgyűrűjének alsó részéig, ütközésig volt a hüvelybe 
szerelve.

A robbanó lövedékek (a páncélgránát kivételével) saj
tolt, ún. t-ammonallal vannak töltve. Ennek összetétele: 
47% ammónium-nitrát, 30% TNT, 20% alumíniumpor, 3% 
faszén. A páncélgránát töltete ammóniumos korong ala
kú lőpor (Ammonkornpulver).

15.M „ugró” repeszgránát

Élőerő elleni lövedék, jelentős repeszhatással. (Lásd 1. 
ábra)
Méretei:
hossza: 147 mm
hossza a hüvellyel: 180 mm
űrmérete: 36,8 mm
űrméret a vezetőgyűrűnél: 38,2 mm
tömege: 625 g
kezdősebessége: 185 m/s

Szerkezeti leírás: Fejgyújtós, közelharcra kialakított re
peszgránát, fényjelző nélkül. Töltete 51 g t-ammonal.

A lövedéktest (1) 2 db vörösréz vezetőgyűrűvel (3) ren
delkezik. A fejrész (2) szorosan illesztve kapcsolódik a 
testhez. Alatta található az erősítőtöltettel (15), késlelte- 
tővel (16) és detonátorral (18) egybeszerelt zárócsavar 
(14). A detonátor perselye (23) és a zárócsavar között 
egy sárgaréz csavar (17) segíti a késleltető (lőpor) bepré- 
selését. A robbanótöltet (4) 3 db toluol-ammonal testből 
áll, mely fölé nemeztömítést (19), alá pedig füstképző 
elegyet (20) raktak a robbanás helyének jobb megfigye
lése céljából.

Fejgyújtó a 37 mm-es „ugró” repeszgránáthoz:
Működési elve: Tehetetlenségi kibiztosítású, előbiztosí- 

tás nélküli, tehetetlenségi csapódó.
Működése: A lövedék kilövésekor a tehetetlenségi 

hüvely (7) a biztosítását végző 8 ágú csillag (24) elle
nében lesüllyed, elhajlítva közben a csillag biztosító 
ágait (10), a gyújtó éles állapotba kerül. Becsapódás
kor a tehetetlenségi test (8) a belesajtolt csappantyú
val (9) együtt egy kúpos spirálrúgó (6) ellenében rá
csúszik a fejcsavarból (5) kialakított ütőszegre. A tehe
tetlenségi test előremozdulását egy ólomgyűrű (11) 
mint súlytest segíti. A keletkező szúróláng a lángátadó 
furaton (22) keresztül meggyújtja a kilökőtöltetet (12),
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ami a lövedéktestet a becsapódással ellentétes irány
ba löki (ideális esetben fölfelé), miközben a fejrész a 
talajban marad.

A gránát működése ezek után: A kilökőtöltet a test 
kilökése közben indítja a zárócsavarban egyesített 
gyújtási láncot (gyullasztó -  erősítő töltet -  késleltető), 
majd 1-2 m-es magasságban a detonátort és a robba 
nóanyagot. A kilökőtöltet behelyezésére a fejrészen 
található töltőcsavar (21) szolgál. Ha a töltetet kiöntik, 
akkor rombológránátként működik a lövedék, bár 
ennek gyakorlati alkalmazásáról nincs információ.

A lövedék változatai: Egy vezetőgyűrűvel gyártott típus. 
Valószínűleg ez az első kivitel, de párhuzamosan gyártot
ták a két vezetőgyűrűs változattal. Egy 6 mm vastag ve
zetőgyűrűvel és ez alatt egy központozó kiszögelléssel 
rendelkezik.

A lövedékeken előforduló jelölések
1. táblázat

Két vezetőgyűrűs változat
Gyártó cég Fejrész Test oldala Zárócsavar
Henrie Ermann & Cie 18/4 HE 17 HE 7 12/5 33/5 HE 19

Egy vezetőgyűrűs változat
Gyártó cég Fejrész Test oldala Fenékrész
Skoda Werke - S 16 264 6
F&S - 1916 320/1 F&S
F&S - 1916 26 F&S

A lövedék alkatrészlistája (az 1. ábra alapján)
2. táblázat

S zám a R a jz -

szám

M e gn e ve zés Db A nyag

1 1 lövedéktest 1 acél
2 2 fejrész 1 acél
3 5 fejcsavar az ütőszeggel 1 acél
4 6 rugó 1 rugóacél
5 7 tehetetlenségi hüvely 1 sárgaréz
6 10, 24 biztosító csillag 1 sárgaréz
7 8 tehetetlenségi test 1 sárgaréz
8 9 csappantyú 1 durranóhigany
9 11 súlytest 1 ólom
10 12 kilökő töltet 1 feketelőpor
11 13 csavar 1 sárgaréz
12 15 erősítő töltet 1 lőpor
13 16 késleltető 1 lőpor
14 17 csavar 1 sárgaréz
15 19 tömítés 2 nemez
16 23 detonátorpersely 1 sárgaréz
17 18 detonátor 1 higany-fulminát
18 4 robbanóanyag 3 t-ammonal
19 20 füstképző 1 kálium+bárium
20 3 vezetőgyűrű 2 vörösréz
21 21 töltőcsavar 1 acél

16.M repeszgránát

A lövedéket élőerő leküzdésére készítették, robbanáskor 
jelentős mennyiségű repeszt képez. (Lásd 2. ábra.)

2. ábra: 16.M repeszgránát

Méretei:
hossza: 146 mm
hossza a hüvellyel: 185 mm
űrmérete: 36,8 mm
űrméret a vezetőgyűrűnél: 38,2 mm
tömege: 640 g

Szerkezeti leírás: Fejgyújtós gránát fényjelző nélkül, 1 db 
vörösréz vezetőgyűrűvel.

A lövedéktest (1) 1 db vörösréz vezetőgyűrűvel (5), 
közvetlenül alatta központozó felülettel (6) rendelkezik. A 
fejrész (2) tartalmazza a gyújtószerkezet alkatrészeit és a 
gyújtási lánc elemeit. A testhez menettel, két kulcsnyílás 
(19) segítségével rögzítették. A robbanótöltet 75 g sajtolt 
t-ammonal (4), ami alá füstjelző elegyet (7) szereltek.
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Fejgyújtó a 37 mm-es 16.M repeszgránáthoz:
Működési elve: Centrifugális kibiztosítású, előbiztosítás 

nélküli, tehetetlenségi csapódó.
Működése: A lövedék kilövése közben fellépő centrifu

gális erő hatására a biztosító golyók (8) helyzetét rögzítő 
spirális szalagrúgó (9) kitágul, a golyók (8 db) sugárirány
ban kimozdulnak, a gyújtó éles állapotba kerül. Becsapó
dáskor a tehetetlenségi réztest (12) a beszerelt csappan
tyúval (11) együtt rácsúszik a becsavarható lövedék
csúcsból (3) kialakított ütőszegre (10). A keletkező szúró
láng a lángátadó furatokon (13) keresztül az erősítő töl
tethez (14) jut, amely aktiválja a rézhüvelybe (17) sajtolt 
detonátort (16). A detonátor és az erősítő töltet beszere
lését ugyanazokkal az alkatrészekkel oldották meg, mint 
az „ugró” repeszgránátnál. (sárgaréz csavar (15) + ne
mez tömítés (18)).

A lövedék a becsapódástól számított néhány század
másodpercen belül robban a tehetetlenségi elv miatt, te
hát a későbbi repeszhatású gránátoktól eltérően nem pil
lanathatású.

A lövedék változatai: Két vezetőgyűrűs típus. Valószínű
leg a két változatot párhuzamosan gyártották.

A lövedékeken előforduló jelölések
3. táblázat

E g y  v e z e t ő g y ű r ű s  v á l t o z a t

G yá rtó  cég A lv á lla lk o z ó F e jré sz Test o ld a la F e n ékrász

Skoda Werke F. und Sons SW
FUS

1917 SW 9/3 Л
K é t  v e z e t ő g y ű r ű s  v á l t o z a t

G yá rtó  cég T est o ld a la F e n ékrész

Skoda Werke 1917 SW 47
Henrie Ermann & Cie 1918 HE 41 A

A lövedék alkatrészlistája (a 2. ábra alapján)
4. táblázat

Száma Rajzszám Megnevezés Db Anyag
1 3 lövedékcsúcs 

az ütőszeggel 1 acél

2 2 fejrész 1 acél
3 12 csappantyús test 1 sárgaréz
4 11 csappantyú 1 durranóhigany
5 8 golyók 8 acél
6 9 szalagrugó 1 rugóacél
7 14 erősítő töltet 1 feketelőpor
8 15 közcsavar 1 sárgaréz
9 17 detonátorpersely 1 nikkelezett sárgaréz
10 16 detonátor 1 higany-fulminát
11 4 robbanóanyag 1 sajtolt t-ammonal
12 1 lövedéktest 1 acél
13 5 vezetőgyűrű 1 vörösréz
14 7 füstképző elegy 1 kálium + bárium
15 18 tömítés 1 szövet

16.M rombológránát

A lövedéket könnyű gyalogsági fedezékek rombolására 
használták. Emellett közepes repeszhatás is fellépett a 
felrobbanásakor. (Lásd a 3. ábra.)

Méretei:
hossza: 134 mm
hossza a hüvellyel: 172 mm
űrmérete: 36,8 mm
űrméret a vezetőgyűrűnéi: 38,2 mm
tömege: 644 g
kezdősebessége: 172 m/s

Szerkezeti leírás: Fenékgyújtós gránát fényjelző nélkül, 
2 db vörösréz vezetőgyűrűvel (3). A lövedék fala (1) a 
csúcsa felé vastagodik, az orra szinte tömör. A testbe 
préselt t-ammonal robbanóanyagot (4) és a fenékrész 
felső fele közé nemezgyűrűt (6) szereltek. A fenékrésze
(2) két vakfurat (16) segítségével becsavarható. Ez tar
talmazza a gyújtószerkezet elemeit. A tömítésére egy 
ólomgyűrű (5) szolgál, amit a fenékrészbe esztergált 
horonyba tettek.

Fenékgyújtó a 37 mm-es 16.M rombológránáthoz: 
Működési elve: Centrifugális golyós kibiztosítású, előbiz
tosítás nélküli tehetetlenségi csapódó.

Működése: A lövedék kilövése közben keletkező cent
rifugális erő hatására a biztosító golyók (9) helyzetét rög
zítő spirális szalagrúgó (8) kitágul, a golyók (pontosan 6 
db) sugárirányban kimozdulnak, a gyújtó éles állapotba 
kerül. Becsapódáskor az ütőszeg (10) -  amely alakjából 
adódóan maga a tehetetlenségi ütőtest (7) -  előremozdul 
és beleszúr a rézperselybe (11) sajtolt csappantyúba 
(12). A csappantyúból kicsapó szúróláng a iángátadó fu
raton (13) keresztül a késleltető feketelőporhoz (14) jut,
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amely pár századmásodperc múlva aktiválja a detonátort 
(17), a robbanóanyagot. A késleltetőt a detonátorban me
nettel rögzített 7 lyukú tárcsa (15) választja el a detoná- 
tor anyagától.

A lövedék változatai: Ismerlek a lövedéknek olyan típu
sai, amelyeknél a fenékrész becsavarását segítő vakfu
ratok helyett 2 db egymással szemben álló bemart kulcs
nyílás található. (A „K” cégjelzéssel ellátott darab is ilyen.)

Egy vezetőgyűrűs lövedékkel nem találkoztam.

A lövedéken előforduló jelölések
5. táblázat

Gyártó cég Test oldala
Skoda Werke 1917 SW 16
Henrie Ermann & Cie HE 29 18
Dr. Kubenik, Reichenberg 1917 К 24

A lövedék alkatrészlistája (a 3. ábra alapján)
6. táblázat

Száma Rajzszám Megnevezés Db Anyag
1 1 lövedéktest 1 acél
2 4 robbanóanyag 1 sajtoltt-ammonal
3 6 tömítés 1 szövet
4 2 fenékrész 1 acél
5 3 vezetőgyűrű 2 vörösréz
6 7 ütőtest az ütőszeggel 1 acél
7 9 golyók 6 acél
8 8 szalagrugó 1 rugóacél
9 11 persely 1 sárgaréz
10 12 csappantyú 1 durranóhigany
11 18 detonátor alsó része 1 acél
12 14 késleltető töltet 1 feketelőpor
13 15 tárcsa 1 acél
14 17 detonátorelegy 1 higany-fulminát
15 5 tömítés 1 ólom
16 18 detonátor felső része 1 acél

15.M páncélgránát

A lövedéket páncélozott célok (páncélgépkocsik, páncél
kupolák) leküzdésére készítették. (Lásd 4. ábra.) Kezdő- 
sebessége révén azonban erre a célra kevésbé lehetett 
használni, főleg az Alpokban. Elméletileg 100 m-en 90°- 
os becsapódás esetén 6 mm-es homogén vaslemezt 
ütött át.

Méretei:
hossza: 104,3 mm
hossza a hüvellyel: 137 mm
űrmérete: 36,8 mm
űrméret a vezetőgyűrűnél: 38,2 mm
tömege: 550 g

Szerkezeti leírás: Fenékgyújtós gránát, fényjelző nél
kül. A testbe robbanóanyagként (6) 14 g ammóniumos 
szemcsés lőport öntöttek be. A lövedéktest (1) 1 db két 
részre osztott vastag vörösréz vezetőgyűrűvel (2), 1 db 
vékonyabb vörösréz központozó gyűrűvel (3) és egy 
hüvelyhez rögzítő horonnyal (4) van ellátva. A fenék
részbe két vakfurat (21) segítségével lehet becsavarni

a sárgarézből készült gyújtószerkezetet. Nedvesség 
beszivárgása ellen a gyújtó és a lövedékfenék közé 
ólomgyűrűt (7) szereltek.

Fenékgyújtó a 37 mm-es 15.M páncélgránáthoz:
A gyújtó a 47 és 70 mm-es hajófedélzeti gyújtógráná

tokban használt B. Z. M96/k/m típusú gyújtószerkezet 37 
mm-es gránátba átkonvertált változata.

Működési elve: Előbiztosítás nélküli, mechanikus kibiz- 
tosítású, tehetetlenségi csapódó szerkezet.

Működése: A 15.M fejgyújtóéhoz hasonló, de a gyújtá
si lánc iránya miatt a kialakítása más.

Kilövéskor a tehetetlenségi hüvely (9) a biztosítását 
végző 8 ágú csillag (10) ellenében lesüllyed, miközben 
a csillag biztosító ágait lehajlítja. A gyújtó éles állapot
ba kerül. Becsapódáskor a tehetetlenségi test (11) a rá 
menettel rögzített ütőszeggel (13) együtt a kúpos spi
rálrúgó (16) ellenállását legyőzve rácsúszik a csappan
tyúra (15). A tehetetlenségi test előremozdulását egy 
ólomgyűrű (12) mint súlytest segíti. A csappantyúban 
keletkező szúróláng a távtartó csavarba (17) fúrt láng
átadó furaton (14) keresztül gyújtja a detonátor szere
pét betöltő sajtolt feketelőport (18), ami indítja a robba
nóanyagot.

A gyújtó összeszerelését egy rézkupakkal (lemez, 20) 
ellátott menetes zárócsavar (19) segíti, ami egyben a 
csappantyú, a távtartó csavar, és a feketelőpor egyesíté
sét is végzi.

(Folytatjuk)
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Katonai nukleáris mérőműszerek II. rész
Bäumler Ede

A cikk első része a Haditechnika 2005/6. számában je 
lent meg.

A bevezető részben megismerhettük a radioaktív su
gárzás és az atomszerkezet felfedezésének történe
tét. A történet azzal zárult, hogy a második világhábo
rú végén megszületett az atomfegyver, ugyanakkor 
volt már sugárzásmérésre alkalmas detektor, a 
Geiger-Müller-féle számlálócső. A GM-cső érzékeny 
a gammafotonokra, vékony végablakkal ellátva pedig 
alkalmassá tehető az alfa- és bétarészecskék számlá
lására is. A GM-cső működéséhez szükséges nagyfe
szültség előállítására, jeleinek feldolgozására alkal
mas elektroncső pedig -  éppen a kezdeti kísérletek
nél használt vákuumtechnika és az elektron felfede
zésének következményeként -  már a múlt század tí
zes évei óta használatos volt, megteremtve a világ
méretű rádiózást.

Atomrobbanáskor nagyszámú radioaktív izotóp 
szennyezi el a terepet, ezek egy-két kivételtől eltekint
ve egyidejűleg béta- és gammasugárzók. A személyi 
állomány által elszenvedett sugáradag mérésére a 
gammasugárzás integrálját képező dózismérők szol
gálnak, ezek röntgen (az Sl-mértékegység bevezetése 
óta gray) mértékegységben mérnek. A katonai művele
tek tervezéséhez szükség van a sugárszint ismereté
re. A sugárszint a katonai terminológia szerint a gam
ma dózisteljesítmény (az időegységre eső dózis) egy 
méter magasan, nyílt elrendezésben. A sugárszintmé
rők R/h (Sl-mértékegység: Gy/h) mértékegységben 
mérnek. A felületi szennyezettségmérők megszámlál
ják, hogy hány bomlás származik egy adott nagyságú 
felületről, meghatározott időegység alatt (az Sl- 
rendszer bevezetése óta Bq/cm2-ben mérnek, ahol a 
becquerel a sugárforrás aktivitása, vagyis a másod- 
percenkénti bomlások száma). A felületi szennyezett
séget a bétasugárzás mérésével célszerű meghatá
rozni. Ennek oka, hogy a gammasugárzásnak nagy az 
áthatolóképessége, így nagy távolságból is mérhető, 
az elektronok viszont átlagosan néhányszor tíz centi
méter levegőben elnyelődnek, ezért biztosak lehetünk 
abban, hogy a bétasugárzás a közeli felületről szárma
zik. A felületi alfaszennyezettség-indikáló funkció a 
műszerekben azért fontos, mert az alfasugárzás ki
emelten sugárveszélyes. A nagy tömegű részecske 
(hélium- és nem hidrogénatommag, mint sokáig hitték) 
ugyan már egy papírlapban vagy néhány milliméter le
vegőben elnyelődik, de szervezetünkbe vagy felületé
re (szem, bőr) kerülve károsítja azt. GM-csővel vagy 
más ionizációs elven működő (ionkamra, proporcioná
lis számlálócső) detektorral épített műszerekkel a fel
sorolt alapvető feladatok végrehajthatók. Az ömlesz
tett és folyékony minták mérésére szolgáló térfogati 
szennyezettségmérők vagy radioaktív koncentráció
mérők (az Sl-rendszer bevezetése óta Bq/kg, illetve 
Bq/I mértékegységben mérnek) azonban -  az ala
csony kimutatási határok miatt -  csak más elven mű
ködő, jóval nagyobb érzékenységű detektorral valósít
hatók meg.

A történeti áttekintést tehát érdemes kiegészíteni, illet
ve folytatni a szcintillációs méréstechnika megszületésé
vel. Arról már volt szó, hogy a múlt század elején felfe
dezték, hogy cink-szulfidban alfasugárzás hatására fény
felvillanások keletkeznek, amit mikroszkóp alatt meg le
het számolni. 1939-40-ben Bay Zoltán fotoelektron- 
sokszorozót használt és javasolt részecskeszámlálásra. 
1948-ban Hofstadter talliummal aktivált nátrium-jodid- 
kristályt növesztett és vizsgált fotoelektron-sok- 
szorozóval. Megállapította, hogy a felvillanásokban kelet
kező fotonok száma egyenesen arányos a szcintilláló 
kristálynak átadott energiával [7].

Hazai kezdetek

Az a tény, hogy immár nemcsak a sugárzás aktivitása 
mérhető részecskeszámlálással, hanem az adott su
gárforrásra jellemző energia is, világszerte, így ha
zánkban is rohamos fejlődést indított el. Bár a szcintil
lációs méréstechnika katonai mérőműszerekben törté
nő alkalmazása igazán csak a csernobili katasztrófát 
követően vált jelentőssé, azért fontos erről beszélni, 
mert ennek köszönhető a hazai nukleáris kultúra kiala
kulása, a szakembergárda megszületése. Már az ötve
nes évek első felében az 1950-ben alapított Központi 
Fizikai Kutató Intézetben kifejlesztették az elektronikai 
részegységeket (rack rendszer), a Budapesti Orvostu
dományi Egyetem Orvosfizikai Tanszékén szcintillációs 
kristályt növesztettek, és ugyanott megszületett az első 
orvos-izotópdiagnosztikai eszköz is (szcintikart), az 
Onkológiai Intézetben pedig az első doziméter 
(Bozóky-toll). A Haditechnikai Intézetben 1954-56 kö
zött elkészült egy szcintillációs detektorral működő 
egycsatornás analizátor. A KFKI 1956-57-ben fejlesz
tette ki az első hazai szennyezettségmérő műszert (to
vábbfejlesztett változata GK-4 típusszám alatt vált is
mertté), ugyanott elkészült a filmdoziméter laborpéldá
nya is. A Gamma (akkor Gamma Optikai és Finomme
chanikai Művek) 1955-ben létrehozta nukleáris profilját. 
A nevében is szereplő tevékenységekben világhíres 
cég azonban az elektronikában nem volt erős, ezért 
megvásárolta a fent említett eszközök licencét és villa
mosmérnököket vett át a KFKl-ból. 1960-ra a Gamma 
teljes gyártmányválasztékkal rendelkezett a polgári 
nukleáris méréstechnika területén, ennek köszönhető, 
hogy a nukleáris műszergyártás húzóágazatát, az orvo
si nukleáris műszergyártást később a KGST Magyaror
szágra profilírozta.

Valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy a későbbi
ekben az ABV-védelem (közöttük kiemelten a katonai 
nukleáris mérőműszerek) létrehozása a magyarorszá
gi haditechnikai műszaki fejlesztés egyik legsikere
sebb területévé vált. Ehhez persze hozzájárult az is, 
hogy az akkori kormány erőteljesebben támogatta a 
kis anyaghányadot és nagy szellemi energiát igénylő 
fejlesztéseket, továbbá, hogy a Varsói Szerződés tag
államainál ez a terület a többihez képest elmaradt a kí
vánalmaktól [1].
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A 60-as évek honosított műszerei

1954-ben a Szovjetunió sikeres légköri atomrobbantást 
hajtott végre, ettől kezdve a világméretű atomháború 
veszélye reális fenyegetéssé vált. Rövidesen megér
keztek a Szovjetunióból a katonai sugárzásmérők első 
példányai, azzal a céllal, hogy ezek alapján megvaló
suljon a hazai sorozatgyártás. Három műszer érkezett: 
a DP-1 típusú sugárszintmérő, a DP-11 szennye
zettségmérő és a DP-21 sugáradagmérő és -kiolvasó 
készüléke. Egyszer riasztották a HTI-t, hogy Nagy- 
tarcsán igen magas radioaktív sugárzás van [8]. Sugár
zás nem volt, kiderült, hogy a 11-es műszeren van egy 
potenciométer, amelynek elforgatásával hidegben ér
zéketlenebb állapotba kell szabályozni a szerkezetet. 
Ezt mulasztották el, amikor kihozták a műszert az épü
letből. Egy bemutatón az ismertetést végző katona ki
vett a zsebében lévő sugárforrások közül egyet, rátűz
te egy rúdra, és demonstrálta, hogyan kell a műszer hi
telességét ellenőrizni a tartozék sugárforrással messzi
ről, sugárveszély nélkül. A sugárforrásnak volt egy 
ólomtokja, abból kivéve azonban minden irányba su
gárzott, így semmi védelmet nem biztosított kezelőjé
nek. Mivel az eszköz a hazai sugárvédelmi előírások
nak nem felelt meg, az első pillanatban döntés született 
a sugárzásmérők áttervezéséről. Ezt indokolták az 
alábbiak is: a műszerek nagy mérete és tömege, a ná
lunk ismeretlen áramforrások, a korszerűtlen áramkö
rök és a beszerezhetetlen alkatrészek.

Az első radioaktív sugárzásmérő műszer honosításá
val, a DP-1-et kiváltó IH-1 és a DP-11-et kiváltó IH-11 
fejlesztésével és gyártásával a HTI az Irodagép-ipari 
Vállalatot (IGV) bízta meg. A két cég nevének kezdőbe
tűiből ered a mai napig használt típusszámjelölés, az 
IH. A korábban mechanikus írógépek szervizelésével 
foglalkozó, belvárosi lakásokban szétszórtan működő 
IGV a HTI közreműködésével kifejlesztette az eszközö
ket, azokat rendszeresítették vegyi- és sugárfelderítő 
rajoknál. Az IH—1 műszer rendeltetése a terep felderí
tése gyalogosan vagy gépjárműről. A műszer detektora 
ionkamra, kinyitható ablakkal bétasugárzás detektálá
sára is. Az IH-11 rendeltetése felületek bétaszennye
zettségének mérése, detektora GM-cső. Készült egy 
személyi eszköz is amerikai mintára: az IH-62 gomb
nyomásra beütéskor csipogó hangot hallatott. A DP-21 
honosításába is belekezdett az IGV, de elakadt, mivel a 
szovjet partner nem volt hajlandó szállítani a legfonto
sabb alkatrészt, az elektrométercsövet. A kiváltást a 
HTI végezte el, gyártását azonban már a Gamma Mű
vekre bízták. Az IGV műszerei nem elégítették ki a ka
tonai követelményeket, ezért a HTI a Gamma területén 
működő Optikai Kutató Laboratóriumra (OKL) bízta to
vábbfejlesztésüket. Feladatuk volt a műszerek tápellá
tásának áttervezése a híradósoknál használt G -3 típu
sú egységes lúgos akkumulátorra és egységes szonda 
kialakítása a zárt térben történő hitelesítéshez. Az OKL 
további megbízást kapott az IH—3 járműindikátor kifej
lesztésére, amelynek rendeltetése gépkocsikon, harc
kocsikon (nem hitelesített) sugárjelzés, menet közbeni 
riasztás.

1960-ban a felettes hatóságok döntést hoztak: a Gam
ma Műveket jelölték ki a nukleáris műszergyártás profil
gazdájának. A döntés hátterében nem az akkor már orvo
si, tudományos és ipari alkalmazásokra alkalmas eszkö
zök széles skáláját gyártó cég egyik profiljának megerő
sítése volt, hanem az 1920-ban alapított, a haditechnikai 
fejlesztés-gyártásban nagy hagyományokkal és magas 
műszaki kultúrával rendelkező állami vállalat kijelölése a

7. ábra: IH-2 sugárszintmérő műszer

katonai vegyivédelem igényeinek kiszolgálására. A fel
adat nemcsak a katonai nukleáris mérőműszerek gyártá
sára, hanem az ABV-védelem felderítő eszközrendszeré
nek más területére -  mint például gázjelzők, meteorológi
ai eszközök -  is kiterjedt. A gyártókapacitás megteremté
se érdekében a Gammának át kellett adnia optikai profil
ját a Magyar Optikai Műveknek (MOM). Az OKL által fej
lesztett műszerek gyártása a Gamma Művekhez került.

Az IH—2 sugárszintmérő műszer rendeltetése gamma-, 
illetve összegzett béta-gamma sugárszint mérése atom
robbanás után, sugárszennyezett területen. Az ionkam
rás műszer mérési tartománya: 0,2-200 R/h. A 
vegyivédelmi szakalegységeknél, összfegyvernemi és 
fegyvernemi csapatoknál rendszeresített eszköz már ki
elégítette a katonai klimatikai és mechanikai követelmé
nyeket. A műszerből az 1962-66 közötti gyártási időszak
ban 9625 db készült [9].

Az IH—12 sugárszennyezettség-mérő műszer rendelte
tése az állomány, a ruházat és a felszerelések, a techni
ka, az élelmiszerek és a víz radioaktív szennyezettségé
nek meghatározása terepen. A GM-csöves szondát a 
műszerrésszel kábel köti össze, így a tartozék teleszkó
pos szondanyél segítségével egyméteres távolságból le
het szennyezettséget keresni. A kalibrálás és az idősza
kos technikai kiszolgálás a szonda méretéhez igazított 
ólomtoronyban történt, ezért a későbbi fejlesztéseknél is 
feladat volt az egységes szondaméret betartása. A szon
danyél is megélt 30 évet változtatás nélkül az újabb mű
szerek tartozékaként. A műszer méréstartománya gam
masugárzásra -  a szonda mindkét szűrőjének zárásakor 
-  500 mR/h-ig terjed. Mindkét szűrő nyitásakor összeg
zett alfa- + béta- + gammasugárzás, majd az alfaszűrő 
zárása esetén összegzett béta- + gammasugárzás mér
hető, 5 000 000 bomlás/perc cm2-ig. Az IH—12 műszerből 
3097 db készült 1962 és 1966 között a vegyivédelmi 
szakalegységek számára. Az eszköz egészen a 90-es 
évek közepéig rendszerben volt.

Az IH—21 egyéni sugáradagmérő készlet, ismertebb 
nevén dózismérő toll és töltő-mérő szekrény rendeltetése 
személyek és egységek által elszenvedett gamma- 
sugáradag mérése, ezen keresztül a személyi állomány 
harcképességének ellenőrzése atomháborúban. Ez az 
egyetlen műszer, amelyik kinézetében megőrizte az ere
deti (DP-21) formáját akkor is, ha a kiértékelő elektroni
kája hazai fejlesztés (HTI). Egy „szekrényhez” 220 db io
nizációs kamra típusú „toll” van készletezve egy faládá
ban. Az 1962-67 közötti időszakban készült 935 készlet 
elsősorban összfegyvernemi és fegyvernemi csapatok
hoz került.
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9. ábra: Az IH-21 egyéni sugáradagmérő készlet kiértékelő 
készüléke

Az IH-3 járműindikátor feladata, hogy az 5-200 mR/h 
tartományban beállított határértéknél riasszon parancs
noki járműveken. A haditechnikai ellenőrző vizsgálatokon 
megfelelt (egyszerű GM-csöves, nem hitelesített) prototí
pusok után 50 darabos nullsorozatgyártás indult. A mű
szerekből csak néhány darab működött a jelfogók bera
gadása miatt, ezért titokban létrehoztak egy Gamma-HTI 
szocialista brigádot azzal a céllal, hogy a dobozokat gyúr
ja KÜM-átadásra kész állapotba. Annak ellenére, hogy 
azonnali döntés született a műszer továbbfejlesztéséről, 
még 788 db gyártásra és rendszeresítésre került.

Az IH-3M (módosított) járműbe szerelhető sugárszint
mérő ionizációs kamrás szondából és kijelzőegységből

áll. A szonda elhelyezhető a jármű belsejében vagy azon 
kívül is. Mérési tartománya: 0,2-200 R/h, 4 átkapcsolha
tó tartományban. Az eszközt csak 1976-ban váltották ki, 
a 2458 db rendszer elsősorban vegyivédelmi szakalegy
ségekhez került.

A DKP-50 közvetlen leolvasású sugáradagmérő (önle- 
olvasós dózismérő toll) és töltőkészülékének a honosítása 
már teljes egészében a Gammában történt. Az elegáns toll 
a gammasugáradag ellenőrzésére szolgál szakaszoknál, 
rajoknál (pontosabban a polgári védelmi alkalmazásokat is 
beleértve mindenütt, a TSZCS-kig bezárólag) információt 
biztosítva a harcképesség megítéléséhez. A DKP-50-ből 
1962-90 között 176 784 db készült. A DKP-50 50 Röntge
nig, kistestvére, a DM-200 200 mR-ig mér sugáradagot. A 
jó töltéstartású toll kondenzátorát feltöltjük mintegy 200 V- 
ra, amelyben gammasugárzás hatására a töltés csökken. 
A töltésmennyiséget a kondenzátor egyik fegyverzetét ké
pező elektrométerszál méri, ez kalibrált skálával ellátott 
optikai rendszeren keresztül leolvasható. A töltésre szolgá
ló hálózati töltőkészülék kiváltására később elemről műkö
dő változat is készült egy nagymarosi szövetkezetnél 
(S-66) a terepi alkalmazhatóság érdekében. Ez a honvéd
ségnél bevált, de a Polgári Védelem által egy-két darabos 
mennyiségben terített felhasználói esetében nem (a töltő
készülék többe került, mint a toll), mert az elemek az előírt 
időszakos töltés idejére lemerültek. A problémára csak két 
évtizeddel később született használható megoldás: a 
DKP-PET áramforrás nélküli (piezoelektromos) töltőké
szülék [10], és ez került polgári védelmi alkalmazásra.

A TRL-1 tábori radiológiai laboratórium az IH- 
műszerek által azonosított és mintavevő felszerelések 
segítségével vett környezeti minták meghatározására 
szolgál, laboratóriumi körülmények között. A minta-előké
szítést, ólomárnyékolást igénylő rendszer detektorai a 
szovjet DP—100 szcintillációs számláló és az alfamérésre 
szolgáló végablakos GM-cső.

A szovjetek atomrobbanás-bemérő eszközt nem szállí
tottak. A robbanás hatóerejének és távolságának megha
tározására -  a szolgálati szabályzatban meghatározott 
módszer szerint -  atomrobbanáskor két stopperórát kell 
indítani, egyiket a tűzgömb megszűnésekor kell leállítani, 
a másikat a kísérő hangjelenség (a lökőhullám beérkezé
se) észlelésekor. A szabályzatban az is benne van, hogy 
atomvillanás észleléskor hasra kell vetni magunkat, talp
pal a robbanás felé, és fegyverünket a hasunk alá kell 
szorítani. A HTI a Műszeripari Kutató Intézetet (MIKI) bíz
ta meg az eszközrendszerből hiányzó műszer fejleszté
sével. 1967-ben kertült rendszerbe a WS-67 
atomrobbanásparaméter-mérő készülék vegyi- és sugár-

8. ábra: Az IH-12 szondája a szűrőkkel

10. ábra: IH-3M járműbe szerelhető sugárszintmérő műszer
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11. ábra: DKP-50 és DM-200 közvetlen leolvasású 
sugáradagmérő

12. ábra: IH-5 egységes sugárzásmérő műszer

felderítő alegységeknél és objektumokban, a hatóerő és 
a mérési ponttól való távolság meghatározására. Később 
a WS-67D már digitális kimenettel rendelkezett.

Összességében a 60-as évek első felében megterem
tődött a hazai fejlesztő- és gyártókapacitás, elindult az el
ső generációs műszerek gyártása, amelyek kezdetben 
honosított dokumentáció alapján készültek a Gammá
ban, és alkalmasak voltak az alapvető harcászati-műsza
ki követelmények kielégítésére.

1965-től a HTI vezényletével intenzív fejlesztések in
dultak az OKL-ből lett Elektrotechnikai és Finomme
chanikai Kutató Intézetben (EFKI), a Gammában, a 
VILATI-nál és a Műszeripari Kutató Intézetben (MIKI). 
A tranzisztorok megjelenése újabb, óriási lendületet 
adott az elektronika, így a műszeripar fejlődésének is. 
A nukleáris műszerek fejlesztéséért felelős Gamma 
már az évtized közepén megjelent az izotóplaboratóri
umok népszerű tranzisztoros sugárzásmérőjével (az 
Elektromechanikai Vállalat által fejlesztett „Transrate”) 
megelőzve az első hazai félvezetős táskarádió megje
lenését. A Villamos Automatika Intézet (VILATI) a mé

rési eredmények megjelenítésével, átmeneti tárolásá
val és továbbításával foglalkozott, a MIKI az 
atomrobbanásparaméter-mérő továbbfejlesztésével. 
Az EFKl-ben (még később VIFI: Videoton Fejlesztési 
Intézet) kifejlesztették a szilícium alapú félvezető de
tektorokat. A hazai detektorfejlesztések történetét kü
lön részben ismertetjük.

Az új technológiák beruházásokat igényeltek, speciális 
szerelő- és vizsgálórészlegek kialakítására volt szükség. 
A DKP kvarcszálainak aranyozása, szerelése zsilipkam
rával ellátott helyiségben, huzat- és pormentes bokszok
ban történt. 1970-ben avatta a Gamma új ötszintes izo
tóplaboratóriumát, amelyet akkor Közép-Európa legkor
szerűbb ilyen létesítményeként tartottak számon.

A 70-es évek hazai fejlesztésű 
új generációs műszerei

A Gammában 1970-ben került sorozatgyártásra az első 
félvezető detektoros műszer, az IH-5 egységes sugár
zásmérő műszer. A műszer két detektora hét nagyság
rend (5 m R/h-200 R/h) dózisteljesítmény-mérést tett 
lehetővé, méréshatárváltással és analóg kijelzéssel, 
ami több mint az IH-12 és IH-2 tartománya együtte
sen. Az elektronika töltésérzékeny erősítőből, diszkri- 
minátorfokozatból, energiakorrekciót megvalósító 
áramkörökből és kijelző (ratemeter) áramkörből áll. A 
műszer sugárszintmérésre és a nyitható bétaablak 
használatával szennyezettség jelzésére szolgál 
összfegyvernemi és fegyvernemi csapatoknál, 
vegyivédelmi szakalegységeknél. (A korszakalkotó mű
szer tranzisztoros áramköreit László Lajos tervezte, 
HTI-témafelelős: Dudok Pál.) Az IH—5-ből 1970-80 kö
zött 7442 db készült.
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Az IH-31 automata sugárszintmérő műszer (járműfe
délzeti) és helikopterre szerelt változata, az IH-31 L légi 
sugárszintmérő fejlesztését a VILATI végezte, melyekhez 
a Gamma detektorpanelt fejlesztett, szintén félvezető de
tektorral. A szonda és a kijelző között maximálisan 200 m 
kábelhossz lehetett, ezért a műszer objektumok védel
mére is alkalmas volt. A közösen gyártott műszer össze
szerelése a VILATI-ban történt, az izotópos szabályozás 
és végátadás a Gammában. A műszerek automatikus 
méréshatárváltással és négydekádos digitális kijelzéssel 
készültek (NIXI-cső). A 0,1-1000 R/h mérési tartomány
ban sugárszintmérésre használt járműfedélzeti változat
nál a páncélzat árnyékoló hatását méréssel meghatáro
zott gyengítési tényezővel vették figyelembe, mivel a de
tektort a jármű belsejében helyezték el. A műszerből
1970-87 között 1496 db készült, amelyek vegyivédelmi 
és fegyvernemi alegységekhez, vezetési pontokra kerül
tek. Az érzékenyebb detektorral készült légi változatnál a 
magassági gyengítési tényező manuális bevitelének se
gítségével (repülési magasság 50 méteres lépésekben 
és a légköri viszonyok száraz vagy esős állapota) a repü
lési magasságban mért dózisteljesítményből becsülhető- 
vé vált a terep sugárszintje. A légi sugárszintmérő fejlesz
tését eredetileg a lengyelekre szakosították, de soha 
nem készült el. A gyártott 100 db műszer sugárfelderítés
re kijelölt helikopterekre került.

Az IH-31-gyei felszerelt VSFUG vegyi és sugárfelderí
tő úszó gépkocsiba még a MIKI WS-67 atom- 
robbanásparaméter-mérő műszere került, amely a villa
nás időtartamából hatóerőt számol, a fény és a hang idő
különbségéből pedig távolságot. A VSBRDM vegyi és su
gárfelderítő harcjárműbe már egy továbbfejlesztett válto
zat, az AM—2 atomrobbanásparaméter-meghatározó ke
rült, amelynek fejlesztését a több robbanófejes rakéták 
megjelenése szorgalmazta. Az egyidejűség több atomvil
lanás bemérését biztosító műszer a fényt egy parabola
tükör segítségével egy vidikon kamerára tükrözi, ezáltal a 
levetítés helyéből szöget (irányt) is mér.

Az IH-63 egyéni sugárjelző a beállított 500 mR/h körü
li gammasugárzás fölött fülhallgatóval riaszt. Egyszerű 
személyi eszköz volt, detektora egy kamrába zárt FET 
tranzisztor. 1973-86 között 10 458 db készült 
összfegyvernemi csapatok részére.

Az IH-81 egységes sugárzásmérő műszer sugárszint 
és szennyezettség mérésére szolgál, szintméréskor a 
forgódobbal ellátott alapműszeréről a tartózkodási idő is 
leolvasható. Ha a megengedett dózisból (a VSZ-ben 
50 R, ami szükség esetén ismételhető) levonjuk az el
szenvedett dózist, a még kapható dózist kapjuk, ezt a pil
lanatnyi dózisteljesítménnyel elosztva pedig a tartózko
dási időt. A műszerben a dózis képzésére szolgáló szám
láló a beállított értéknél (dózisnál) lépteti a forgódobot. Az 
órában és percben skálázott dobról a sugárszintet jelző 
mutató vonalában leolvasható a tartózkodási idő, a skála 
végén pedig az elszenvedett dózis. A gépjárműben és 
hordhelyzetben egyaránt használható műszert 
összfegyvernemi és fegyvernemi csapatok kapták 
1973-90 között, összesen 213 db-ot. A műszert a kuvai
ti hadsereg is rendszeresítette.

Az IH-5, -31, -63, -81 műszerekben megvalósított ta
lálmányok az akkori ügyviteli szabályzat szerint titkosnak 
minősültek. A mai napig egyedülálló képességű IH-81 
feltalálói azonban ismertek: Leipniker Artúr és Sáfrány 
Lajos (HTI), Erdős József (MH), Gaál Lajos és Tömör Jó
zsef (Gamma). A műszer konstruktőre: Németh Ferenc.

A személyek által elszenvedett gammasugáradag mé
résére az NDK-gyártmányú RDC-64 személyi 
sugáradagmérő és kiértékelő került rendszeresítésre, ké

14. ábra: Az IH-81 kezelő, kijelző szervei

sőbb a neutronsugárzásra is (némileg) érzékenyített kor
szerűbb változat, az RDC III egyéni sugáradagmérő és 
kiértékelő. A termolumineszcens elven (TL) működő 
sugáradagmérő a kapott dózist tárolja, melyet a kiértéke
lő készülékben kifűtenek. Kifűtéskor a dózissal arányos 
fénymennyiség jelenik meg, ami fotocellával mérhető. 
Doziméterből mintegy 450 000 db jött az országba és ke
rült a teljes állományhoz, a kiértékelő készülékeket se
gélyhelyekre rendszeresítették.

ATRL-1-et kiváltó TRL-3 tábori radiológiai laboratóri
um ólomárnyékolásból, szcintillációs detektorból és egy
csatornás számlálóból ál, lényegében megegyezik a 
Gamma egyik orvosi laboratóriumi összeállításával.

A félvezető detektorok alkalmazása szélesebb mérés
tartományú, nagyobb pontosságú és hosszabb élettarta
mú műszerek gyártását tette lehetővé (a 30-35 éve gyár
tott műszerek állapota ma is megfelelő), másrészt viszont 
ezek a műszerek bonyolultabb elektronikát, elektromos 
és izotópos szabályozást igényeltek, ezért drágábbak is 
voltak, mint a VSZ többi tagállamában használt GM-csö- 
ves eszközök. A magasabb bekerülési érték valószínűleg 
megtérült a hosszabb életciklus miatt.

A 80-as évek polgári védelmi műszerei

A polgári védelem ellátása korábban a honvédségen ke
resztül történt, így ugyanazokat az eszközöket használta, 
sok esetben a levetetteket. A 80-as évek elejétől a PVOP 
független megrendelőként jelentkezett a Gammánál. Az
5-ös műszert már korszerűsített elektronikával (hibrid in
tegrált áramkörök) rendszeresítette (IH-5K), később pe
dig a 12 és 81-essel azonos méretű (egységes) szondá
val rendelkező IH-5M egységes sugárzásmérő műszert 
állította csatasorba. Ebből 1984-90 között 2050 db-ot 
rendelt.

Két speciálisan polgári védelmi célú műszer fejlesztet
tek ki, a PVOP igénybejelentése alapján. Feladataik 
megvalósításához szükség van a hasadványok életkorá
nak (vagyis az atomrobbanást követő kihullástól eltelt 
időnek) ismeretére [11]. A műszerek fejlesztése a Buda
pesti Műszaki Egyetem Fizikai Kémia Tanszékével 
együttműködésben történt.

Az SVJ-1 és a dózisteljesítmény értékének kijelzésé
vel is rendelkező SVJ-2 sugárveszély fokozatjelző ké
szülékek atomrobbanást követően a lecsengés sebessé
géből számítanak végtelen tartózkodási időre vonatkoz
tatott dózist, és ehhez rendelnek veszélyességi fokozato-
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15. ábra: SVJ-2 sugárveszélylokozat-jelzö

kát, amelyekhez intézkedések rendelhetők. Az 1985-88 
közötti időszakban gyártott 1165 db műszert intézmé
nyek, vállalatok kapták.

A SZÉM-1 szennyezettség- és életkormérő műszer a 
hasadási termékek átlagos energiájának változásából 
számítja a kihullástól eltelt időt, azt vizsgálva, hogy a ke
ményebb energiás összetevők részaránya mekkora az 
összeshez képest. Ha a szennyezettség elegendően 
nagy, annak mértéke és az életkor alapján terepi körül
mények között is meghatározható az, hogy fogyasztható- 
e, vagy rövidesen fogyaszthatóvá válik-e az élelmiszer, 
víz, takarmány. Ha a szennyezettség határérték körüli, a 
műszer segítségével lehet dönteni a laboratóriumi vizs
gálat szükségességéről. A 950 db műszer 1985-91 kö
zött készült.

A félvezető detektor energiaszelektív (hasonlóan a 
szcintillációshoz), vagyis amíg a GM-cső uniformizált im
pulzusokat szolgáltat, a félvezető impulzusának amplitú
dója arányos a sugárzás energiájával. Ez tette lehetővé 
az életkor-meghatározást a SZÉM-ben. A 80-as évek kö
zepén -  a Gamma-BME-együttműködés keretében -  
sorra születtek az új energiaszelektív mérési eljárások.

Ezek közül kiemelnénk a magas gammaháttérben törté
nő bétamérés lehetőségének megteremtését [12], de 
született találmány felületi bétaszennyezettség mérésé
re, felületi alfaszennyezettség mérésére (erre a célra a 
VIFI új detektort fejlesztett) és koncentráció mérésére is. 
A találmányokat a mikroprocesszorok megjelenése ösz
tönözte, nélkülük a bonyolult algoritmusokat nem lehetett 
volna megvalósítani. Az IH-90 sugárszennyezettség-mé- 
rő műszerben öt magyar találmány valósult meg. Ez a 
műszer volt az utolsó félvezető detektoros, egyben az el
ső mikroprocesszor vezérelt műszer, ami már egy követ
kező generáció jellemzője.

Felhasznált irodalom

[ I ]  Erdős József, Pintér István, Solymosi József: Magyar 
ABV védelmi almanach. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem, 2003.
[7] Interjú Leipnikker Artúr nyá. ezredessel.
[8] Keszthelyi Lajos: Szcintillációs számlálók, 1963.
[9] Gamma Ipartörténeti Szakgyűjtemény az Ipartörténeti 
Múzeum kezelésében.
[10] Báumler Ede, Deme Iván, Tömör József: Áramforrás 
nélküli töltőkészülék ionizációs kamrás dózismérők tölté
sére (196516. sz. szolgálati szabadalom, Gamma Mű
vek).
[ I I ]  Solymosi József, Tömör József, Gaál Lajos: Eljárás 
és berendezés atomrobbanások radioaktív termékei által 
az élő szervezetre gyakorolt sugárveszély mértékének a 
termékek életkora alapján történő értékelésére (177623. 
sz. szolgálati szabadalom, Gamma Művek).
[12] Solymosi József, Báumler Ede és társai: Eljárás és 
berendezés béta-sugárzó izotóp(ok)at tartalmazó minták 
aktivitásának mérésére nagyintenzitású gamma-sugár
zási háttérben (200001. sz. szolgálati szabadalom, Buda
pesti Műszaki Egyetem, Gamma Művek).

(Folytatjuk)

RÉGI DICSŐSÉGÜNK ELŐBUKKAN A MÚLT HOMÁLYÁBÓL
A várak hajdanán a gyermeki képzeletvilágban a dicsőséget jelentették, oktatóink 
nemzetszeretete nagyban kapcsolódott a magyar hadfiak végvárbéli diadalaihoz. 
Nándorfehérvár, Szigetvár, Eger vagy éppen Kőszeg diadala éppúgy lelkesített, 
mint Szondi két apródjának drégelyi éneke. Ezek a múltat idéző építmények las
san romlásnak indultak, rombolta őket az osztrák, az idő, a javításokat korlátozták 
az utódok építőanyag-beszerzési lehetőségei. A várak iránti nosztalgia nem szűnt 
meg, hanem -  legalábbis a könyvkiadások bizonysága szerint -  feléledőben van.

Ezt az érdeklődést ismerte fel a Talma Bt., amikor kéthavi megjelentetéssel 
egy igazán reprezentatív kiadványt indított útjára. A folyóirat felvállalta a ma
gyar várak történetének megelevenítését, építészetileg és hadtörténetileg is. 
Romokat mutat be, egy-egy kőhalom legendákat idéz.

Ha valaki emlékezni szeretne a múltra, szeretné gyermekeivel megismertet
ni a magyar történelmet, érdemes elővennie ezt a kiadványt, és annak útmu
tatása, térképei szerint elindulni vándorútra, a lovagkor, a végvárak, a kuruc 
kor hajdani helyszíneihez. A kövekhez, melyeket elődeink raktak össze, hogy 
védjék a vidéket, a hazát!

Matthaeidesz Konrád

A Várak, kastélyok, templomok című folyóirat előfizethető a Talma kiadónál. Levél: Talma Kiadó, 7611 
Pécs, Pf. 16., Telefon: 1/481 2135, fax: 1/481 2130, E-mail: talma@talmakiado.hu, rendel@varlap.hu 

Ára példányonként: 585 Ft, előfizetés esetén: 500 Ft/példány.
Előfizetési díj a 2006. évi teljes évfolyamra (6 szám): 3000,- Ft.
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A földi telepítésű légvédelmi rakétaegységek vezetési-irányítási 
rendszere (CRC SAM Interface -  CSI)

Csanádi Győző mk. őrnagy és dr. Papp Tibor mk. őrnagy

A légierő és légvédelem négy dimenzió
ban, térben és időben szélsőséges 
mozgásdinamika-tartományban alkal
mazza erőit, valamint eszközeit. Ennek 
a kihívásnak megfelelni csak a legmo
dernebb technológiák, a legkorszerűbb 
informatikai eszközök alkalmazásával 
lehetséges. A számítógépek hadrendbe 
állítása a katonai fegyverirányítási rend
szerekben speciális követelményeket 
támaszt mind a hardverekkel, mind az 
alkalmazói programokkal, illetve az azo
kat működtető operációs rendszerekkel 
szemben. A nyolcvanas-kilencvenes 
években a NATO légi vezetési irányítási 
rendszereiben, felderítő alrendszerei
ben megvalósított fejlesztésekben és a 
légierő hazai innovációjának keretében 
megvalósított légvédelmi rendszer ele
meiben ezért alkalmazták az akkor 
csúcstechnológiát képviselő VAX pro
cesszor köré épített számítógépeket, 
valamint annak Virtual Memory System 
(VMS) operációs rendszerét.

A cikk tárgya egy olyan rendszer 
vázlatos ismertetése, amely a magas 
követelmények megtartása érdekében 
a mottóban megjelölt régi bevált logi
kai folyamatok új, korszerű technológi
ára transzponált változata. ÁCSI rend
szer telepítésével a magyar légierő in
formációtechnológiai kultúrája tovább 
bővült, újra megjelent a VMS mint ope
rációs rendszer.

A CSI rendszer helye a légierő 
harcászati szintű vezetési-irányítási 
rendszerének 
információtechnológiai 
eszközparkjában

A CSI rendszer komplexitására jellem
ző, hogy a mozaikszó újabb két rövidí
tést rejt. A CSI -  CRC/SAM Interface, 
ahol a CRC rövidítés (Command and 
Reporting Center) légi vezetési és je
lentő központot, a SAM kifejezés pe
dig (Surface to Air Missile), a föld-leve
gő rakétát jelenti. Összefoglalva a CSI 
nem más, mint a légierő integrált lég
védelmi rendszerének harcászati szin
tű hadrendi eleme, amely a föld-leve
gő rakéta vezetési-irányítási rendszer- 
elemeinek összekapcsolását és integ
rált működését biztosító eszköz. A CSI 
a NATO saját fejlesztésű rendszere.

A polgári életben telepített üzleti vagy 
termelésirányító központok számító- 
géprendszereivel szemben a NATO kö
vetelménye az, hogy legyenek képesek 
a szövetségben elfogadott szabványos 
felületeken információk fogadására és 
biztosítására. A központok egyik legfon
tosabb feladata az azonosított légtér- 
helyzet-kép (Recognised Air Picture 
RAP) előállítása, feldolgozása és továb
bítása mellett a harcászati fegyverirá
nyítás. A légierőnek két tűzfegyverneme 
van, a harcászati repülő és a légvédel
mi rakétacsapatok. A tűzfegyvernemek 
vezetési-irányítási feladatainak végre
hajtása a harmadik fegyvernem, a ra
darcsapatok légtérellenőrzésből szár
mazó információin alapul.

A CRC-ben azonosított légihelyzet- 
információ és radaradat feldolgozásá
ra építhető a harcászati fegyverirányí- 
tás hagyományos hangalapú (voice), 
illetve elektronikus formája.

A CSI a légi vezetési irányítási köz
pontokból a föld-levegő rakétarend
szerek elektronikus formában történő 
harcvezetését támogatja. A légvédelmi 
rakétarendszerek legfontosabb beme
nő információi az azonosított légihely- 
zet-adatok. Ezeket az adatokat ese
tünkben a NATO légi vezetési-irányítá
si központjainak automatizált vezetési 
rendszerei biztosítják.

A NATO legelterjedtebb földi telepí
tésű automatizált vezetési rendszerei:

• NADGE (NATO Air Defence Ground 
Environment);
• AEGIS (Airborne Early Warning 
Ground Integration Segment);
• GEADGE (German Air Defence 
Ground Environment);
• Arcona;
• ASOC (Air Sovereignity Operation 
Center), jelenleg Magyarországon 
rendszeresített rendszer;
• MASE (Multi Aegis Site Emulator), 
NATO-finanszírozású, újonnan Ma
gyarországra telepített rendszer;
• UKADGE (United Kingdom Air 
Defence Ground Environment).

A CSI, az automatizált vezetési rend
szerektől pont-pont közötti kommuniká
ciós csatornákon fogad adatokat. Azon
ban bármely egyéb eszköztől is kaphat

adatot, amely képes Link—1 vagy 
MBDL-formátumú üzenetek kiadására. 
A Link—1 egy pont-pont közötti adatkap
csolatot biztosító protokoll, amely képes 
a légtér helyzetét leíró úgynevezett re
pülési útvonal (Track) információinak 
cseréjére és a kapcsolat fenntartására 
szolgáló adminisztráció küldésére. Az 
MBDL (Missile Battery Data Link) a föld
levegő rakétákhoz kifejlesztett hardver
orientált pont-pont kapcsolatot megva
lósító csatorna, amely parancsok és 
helyzetjelentések küldésére szolgál.

A CSI rendeltetése

A CSI rendeltetése a föld-levegő raké
tarendszerek elektronikus vezérlése, 
amelyet az alábbi főbb funkciókon ke
resztül valósít meg:

• légi és felszíni helyzetkép (air and 
surface picture) és egyéb felderítési 
információk cseréje,
• parancsok kiadása (commands),
• helyzetinformációk követése (status 
information).

A CSI három különböző fegyverirányí
tási protokoll alkalmazásával képes a 
rakétarendszerekhez csatlakozni:

• Link—11В (TADILB),
• ATDL-1 (Army Tactical Data Link 1),
• NASAMS-CRC (Norwegian 
Advanced Surface to Air Missile 
System).

A protokollok részletes elemzése terje
delmében meghaladja a vázlatos is
mertetés kereteit. Az egyes protokollok 
eltérő képességekkel és üzenetformá
tummal rendelkeznek, de alkalmazá
sukkal a CSI képes kicserélni az auto
matizált vezetési rendszerektől érkező 
azonosított légihelyzet-információkat, 
valamint a föld-levegő rakétarendsze
rek saját felderítő radarjai által előállított 
információkat. A csatlakoztatott rakéta- 
rendszerek felé a parancsok kiadása, il
letve a rakétaalegység helyzetének és 
a cél pusztításával összefüggő ered
ményeknek a jelentése is a fegyverirá
nyítási csatornákon történik.

Az elektronikai zavarásokkal szem
ben védett kommunikációs terminálon,
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A CSI által alkalmazott fegyverirányítási protokollok összehasonlító táblázata
1. táblázat

Jellemzők Link-11В ATDL-1 NASAMS-CRC
Átviteli sebesség 
BPS-ben

1200 1200 2400

Üzenettípusok M-üzenetek B-üzenetek C-üzenetek
Átviteli ciklusok 10 másodperc 10 másodperc nincs
Tesztüzenetek Minden második keret recieve 

és transmit számlálót tartalmaz
Minden második keret 
recieve és transmit számlálót 
tartalmaz

nincs

Átvitt információk típusai Tesztüzenetek
Repülési útvonal-információk 
Felszíni és tenger alatti 
útvonalüzenetek 
Elektonikai harc információi 
Menedzsmentüzenetek 
IFF/SIF saját/ellenség 
azonosítási üzenetek 
Parancsüzenetek 
Tűzalegység és indítási 
státus információi 
Felderítési üzenetek

Tesztüzenetek 
Repülési útvonal-információk 
Elektronikai harc információi 
Menedzsmentüzenetek 
IFF/SIF saját-ellenség 
azonosítási üzenetek 
Parancsüzenetek 
Tűzalegység és indítási 
státus információi 
Felderítési üzenetek

Tűzvezérlő parancsok 
Műveletmeghatározó parancsok 
CRC célkiosztási információk 
Szabadon felhasználható 
szöveges üzenetek 
CRC korai riasztás üzenetek 
NOAH track üzenetek 
Tűzalegység és indítási 
státus információi

Szűrőtípusok Földrajzi szűrés küldésnél 
és fogadásnál egyaránt 
Magasság- és 
célazonosító szerinti szűrés 
Szimulált és valós célok 
megkülönböztetése

Földrajzi szűrés küldésnél 
és fogadásnál egyaránt 
Magasság- és 
célazonosító szerinti szűrés 
Szimulált és valós célok 
megkülönböztetése

Nincs szűrés

Minősítési fokozat Minősített (classified data) 
kriptográfiai berendezést igényel

Minősített (classified data) 
kriptográfiai berendezést igényel

Minősített (classified data)

A Link-1 protokoll és az MBDL összehasonlító táblázata
2. táblázat

Jellemzők Link-1 MBDL
Átviteli sebesség BPS-ben 1200-2400 750
Üzenettípusok S-üzenetek Speciális
Átviteli ciklusok 10 másodperc Szekvenciális átvitel
Tesztüzenetek Minden átviteli keretben Nincs
Átvitt információk típusai Tesztüzenetek 

Repülési útvonal információi 
Elektonikai harc információi 
Menedzsmentüzenetek 
IFF/SIF saját/ellenség 
azonosítási információk

Parancsüzenetek 
Tűzalegység és indítási 
helyzetinformációk 
Mutató (pointer) üzenetek

Szűrőtípusok Földrajzi szűrés csak 
küldésnél
Célazonosító szerinti 
szimulált és valós célok 
megkülönböztetése

Nem szűrhető

Minősítési fokozat Nem minősített 
(unclassified data)

Nem minősített 
(unclassified data)

az ERCS rendszeren, keresztül a NA
TO korai előrejelző és irányító rend
szere (NATO Airborne Early Warning 
and Control System -  NAEW) képes

közvetlenül adatot biztosítani a rakéta
alegységeknek.

ÁCSI a rakétafegyver irányítására kije
lölt személyek munkáját grafikus felületű

terminálokon keresztül biztosítja. A rend
szer képes az összes beérkező informá
ció rögzítésére, illetve a rögzített informá
ciók különböző szempontok szerinti re
dukálására (data reduction), illetve egy 
későbbi időpontban visszajátszásukra.

A CSI rendszer elvi felépítése

A rendszer elemei három összekap
csolt logikai részre oszthatók fel:

• központi egység vagy szerver,
• felhasználói felületet nyújtó kliensek,
• a link-csatornák csatlakoztatását biz
tosító részegység.

A CSI központi egysége az IIP 
(Intelligent Interface Processor). Az Intel
ligens Interface Processzor képezi a 
rendszer magját. A szerver felelős a szá
mítással járó műveletek elvégzéséért, a 
különböző kommunikációs csatornákon 
beérkező információk és a felhasználói 
terminálokon kiadott utasítások intelli
gens feldolgozást követő továbbításáért.

A szerver működése közben a különö
sen nagy mennyiségű adat valós időben 
történő nagy biztonságú feldolgozása és
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Légtérellenőrzés Fegyverirányltás

1. ábra: CRC-ben telepített integrált rendszerek adatkapcsolati protokolljai

szükséges esetben tárolása komoly kihí
vást jelentő feladat. A kezdeti fejleszté
seknél VAX 4000-300 vagy VAX 
4000-400 számítógépeket használtak, 
amelyekre a gyártó a VMS operációs 
rendszert telepítette. A VAX rendszereket 
nem fejlesztették tovább, így a VMS ope
rációs rendszert, és vele együtt az IIP 
programjait a 64 bites DEC-ALPHA pro
cesszort használó számítógépre írták át.

Az alkalmazásokat ADA és C++ ma
gas szintű programnyelveken, illetve 
SQL, VMS Batch jobs és Datatrive 
jobs használatával írták meg.

A rendszer felhasználói felületét az 
úgynevezett felhasználói terminálok, gra
fikus szoftverek biztosítják. Kliens számí
tógépek céljára Macintosh IICX számító
gépeket, valamint különböző típusú Sun 
munkaállomásokat alkalmaznak.

A fejlesztés új iránya az automatizált 
vezetési rendszerhez történő szorosabb 
integrálás. A legújabb verzióknál a fel
használói felület a CRC harcászati szin
tű vezetési-irányítási rendszerének esz
közeként telepített (úgynevezett Multi- 
AEGIS Site Emulátor -  MASE) munka
helyek integráns részét képezi.

A korai rendszerekben a különböző 
adatkapcsolatokat megvalósító kom
munikációs csatornák csatlakoztatását 
az IIP szervergép bővítő egységei biz
tosították. Az újabb fejlesztéseknél ezt 
a funkciót önálló berendezés látja el.

A Magyarországra 
telepített CSI rendszer

A Magyarországra telepített rendszer a 
legújabb fejlesztések eredményeit tartal
mazza és egyes részelemeit tekintve tel
jesen egyedi. Az intelligens interface 
processzor funkciót a magyar konfigurá
cióban a HP Compaq Alpha processzo
ros DS25-E számítógép valósítja meg. 
A kliens szoftver a MASE munkahelyein 
önállóan futtatható grafikus alkalmazás.

A CSI rendszer vezérlése a követke
ző szoftververzió-váltás után a MASE- 
kliensek integráns részét fogja képez
ni. Az adatkapcsolati csatornák csatla
koztatását a magyar helyszínen első
ként alkalmazott MPS-800 Multi 
Protocol Server szolgálja ki.

Érdekes technikai megoldás a Link—1 
csatorna helyi hálózaton keresztül való 
használata. A multiprotokoll szerver, az 
IIP és a MASE szerverek és kliensek 
egy ethernet alapú fizikai hálózatban 
kapcsolódnak össze. A Link csatornák 
kezeléséért a multiprotokoll szerver fele
lős. Az MPS-800 berendezés egy intel
ligens, programozható hardvereszköz, 
amelynek a beállításait indítás után a 
TCP/IP hálózaton TFTP (Trivial File 
Transfer Protocol) használatával a 
MASE fő szerveréről tölti le. A
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multiprotokoll szerver a CSI Link—1 ada
tait a nullás RS-232 típusú portján, a 
MASE Link—1 -csatlakozását pedig az 
egyes RS-232 portján várja. A két portot 
egy speciális csatlakozóval rövidre kell 
zárni, így kerül fizikailag csatlakoztatásra 
az RS-232 portokat használó Link—1 
csatorna. A multiprotokoll szerver gon
doskodik róla, hogy a MASE és a CSI 
szerverek felől az ethernethálózatban 
érkező Link—1 -üzenetek a két porton ke
resztülhaladjanak.

A rakétarendszerek vezérlésére 
szolgáló grafikus alkalmazás a MASE 
szerverén helyezkedik el, és bármely 
MASE klienseként működő Sun Blade 
munkaállomáson futtatható. A beje
lentkezés után a felhasználó két kép
ernyőre elosztva, jól tervezett felülete
ken, egérműveleteken keresztül vehe
ti igénybe a CSI szolgáltatásait.

Az integrált rendszerben az egyes 
funkciók a MASE ablak- és menürend

szeréből érhetők el, nem szükséges egy 
önálló CSI kliensoldali alkalmazást elin
dítani. A MASE kliens Sun Blade munka- 
állomásai az ethernethálózaton keresz
tül csatlakoznak a CSI szerverhez.

A 2. ábrán látható a CSI rendszer 
hálózati architektúrája, amely az első
ként Magyarországon telepített konfi
gurációban azonosítható elemeket 
funkcionális kapcsolatrendszerükön 
keresztül mutatja be.

Összefoglalás

A CSI rendszer mint a légierő NATO- 
interoperábilis, integrált légvédelmi ve
zetési-irányítási rendszere harcászati 
szintű hadrendjének új alrendszere, 
egyben új katonai képessége, NATO- 
szabványoknak megfelelő harcvezetési 
protokollokat biztosít a föld-levegő ra
kétarendszerek elektronikus vezetésé

re. Ezzel a képességgel a Magyar Hon
védség 54. Veszprém Légtérellenőrző 
Ezred szervezetébe tartozó, de a NA
TO alárendeltségében feladatot végre
hajtó CRC felkészült az egységes lég
védelmi rendszerben a megerősítésre 
kijelölt koalíciós erők légvédelmi rakéta- 
rendszereinek vezetésére is.

Felhasznált irodalom

NPC CRC/SAM Interface 
Administrator Course, Overview 
part-1
NPC CRC/SAM Interface 
Administrator Course, Link 
management

STANAG 5501 -  Tactical Data 
Exchange Link 1 

Csorba Csaba: A földi telepítésű 
légvédelem néhány időszerű kérdése. 
Új Honvédségi Szemle, 2004/11.

Sheila Bruckner (Rózsa Gáborné)

S heila  B ruckner

Meerufenfushi,
egy varázs la to s  m a id iv  gyöngyszem

a v a g y  m i n d e n ,  a m i t  
a  M a l d i v - s z i g e t e k r ó !  t u d n i  é r d e m e s

MEERUFENFUSHI, EGY VARÁZSLATOS 
MALDÍV GYÖNGYSZEM
Az indiai szubkontinenstől délre, az Indiai-óceán vizein több tucat apró, 
csodaszép szigetből álló, Magyarországon alig ismert köztársaság várja az 
egzotikumot, a tengert, a búvárkodást kedvelő látogatókat.

A szerző 2002-ben járt ebben a sok szépséget, nyugodt pihenést, 
feltöltődést biztosító búvárparadicsomban és mivel annak idején nem talált 
magyar nyelvű útikönyvet a helyről, utólag írt egyet. A kötet színvonalát emeli 
a sok-sok remek színes fotó. Remélhetőleg egyszer majd eljön az az idő, 
amikor honvédségünk jól fizetett tisztjei ilyen helyekre járhatnak nyaralni.

Rózsa Bt., Budapest, 2003.
Terjedelem: 150 oldal (A/4)
Ára: 3500 Ft-r-postaköltség
Megrendelhető a 06/30 269-7321-es telefonszámon, a sheila@sheila.hu 
e-címen vagy levélben: Rózsa Gáborné, 1117 Budapest, Perec utca 95.

Hevesi Endre-díj 2006
A MUOSZ keretében működő Hevesi Endre-díj Alapítvány Kuratóriuma 2006 
áprilisában az alábbi döntést hozta:

„Hevesi Endre-díjban részesíti Lánczi Ágnest (Magyar Rádió-Gordiusz Műhely) 
és Silberer Verát (Természet Világa), míg a Hevesi Endre-életműdíjat Sárhidai Gyula 
okleveles mérnök, tanácsos, a Haditechnika műszaki-tudományos ismeretterjesztő 
folyóirat szerkesztője veheti át.”

Az ünnepélyes díjátadásra 2006. április 28-án a Magyar Sajtó Háza Mikszáth 
Termében került sor, amelyen jelen volt Ráth Tamás mérnök ezredes, a HM 
Technológiai Hivatal főigazgatója.
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Nemzetközi haditechnikai szemle

A Kalasnyikov-szurony rövid története III. rész

(A cikk első két része a Haditechnika 2004/5., 6. számá
ban je lent meg. Szerk.)

Egyedi készítésű Kalasnyikov-szuronyok és idegen 
szuronyok Kalasnyikov-fegyvereken

A XX. század végén a modem haditechnikai eszközök vi
lágában gondoltunk-e valaha is arra, hogy léteznek-e 
még napjainkban is egyedi kivitelezésű szuronyok? Ter
mészetesen nem. Azt hisszük, hogy ez már a múlté, el
lenkezőleg, napjaink valósága.

A szovjet csapatok azzal a nyilvánvaló céllal, hogy Af
ganisztánban 1979-ben szovjetbarát kormányt segítse
nek hatalomra, eredményesen használták ki a keskeny 
völgyekben futó szövevényes utakat mindaddig, amíg a 
földrajzilag elszórt, tekintélyes számú gerillával -  más né
ven mudzsahedin szabadságharcossal -  nem találták 
szemben magukat.

Ezek a mindenre elszánt, képzetlen, ugyanakkor vak
merő harcosok főként még a brit gyarmati uralom idejé
ből visszamaradt, úgynevezett Lee-Enfield-puskákat és 
szuronyokat használták, melyek jóval több mint fél évszá
zadon át a brit gyarmati hadsereg meghatározó, sőt, 
egyeduralkodó egyéni kézi lőfegyvere és szuronyai vol
tak. Ezek 92 cm-es csövét teljes hosszában befedte a fa
ágyazat, hordtávolságuk 1500 méter volt. Ám némelyiket 
két irányzókészülékkel is ellátták, és ha ehhez egy külön
leges, ún. 303 űrméretű töltényt is használtak, akkor e 
fegyver a plusz töltényegyüttessel igen nagy távolság
ban, akár 2550 méterig is nagy zavart keltve, eredménye
sen operálhattak. Az egyes puskatípusokhoz többféle 
megoldású felerősíthető szuronykés is tartozott, markola
tuk fából készült, az egyenes markolathéj végét íveltre 
formázták, pengéjük korábban ék alakban domborodott, 
később hornyos volt. A szurony hüvelye fémből készült, 
melyet bőr tartópánttal erősítettek a derékszíjhoz.

A szovjetek fő taktikája Afganisztánban a közelharc el
kerülése volt. Utánpótlást szállító konvojaiknak azonban 
nyilvánvaló sebezhetőségük ellenére is kénytelen-kellet
len ezekben a mély völgyekben fekvő utakon kellett ha
ladniuk. A mudzsahedin „orvlövészek” ekkor vették iga
zán hasznát a nagy lőtávolságú Lee-Enfield-puskáknak. 
Kihasználva a lehetőséget, a magas hegyekről lőtték a 
szovjet konvojokat, kisebb-nagyobb veszteséget okozva 
nekik. Összeszedték az ellenfél által hátrahagyott fegy
vereket, töltényeket, majd ismét elnyelte őket a támadók 
számára ismeretlen terep.

A mudzsahedinek másik ismert gerillataktikája az elő
zőnél sokkal veszélyesebb volt: elaknásították az uta
kat, vagy mesterséges kőomlásokkal elzárták a teher
autókból, páncélozott (szállító)járművekből álló konvo
jok előtt az utat. Amint a katonák kiszálltak járműveikből 
az útakadályok eltávolítása végett, aknákkal, gránátok
kal, Kalasnyikov-gépkarabélyokkal és Lee-Enfield-pus- 
káikkal tűzcsapást mértek rájuk, nagy veszteségeket 
okozva.

Az afganisztáni háborúban a mudzsahedinek között az 
ellenféltől származó AK fegyverek és a hozzátartozó szu
ronyok kezdetben ritkaságszámba mentek. Némely 
mudzsahedin harcosnak egy-egy összecsapás után sem 
jutott szurony a fegyverére. Az ország egyes részein az 
afgán néphadsereg katonái nemcsak szuronyos AK fegy
verekkel álltak át a mudzsahedin felkelőkhöz, hanem rak
táraik átengedésével, illetve kifosztásával is. Ennek elle
nére sem jutott minden katonájuknak szurony, az ország 
többi részén pedig nem is hallottak róla. Ezért a zsákmá
nyolt AK fegyverhez a falusi, tábori fegyverműhelyekben 
finom acélból, primitív technológiával és eszközökkel há
zilag készítettek szuronyt.

A szurony készítéséhez nemzeti jellegű késeiket, tőre
iket is alapul vették, illetve átalakították a Kalasnyikov- 
gépkarabélyokhoz. A készítés esetében csak egyedi kivi
telről beszélhetünk, mert bár Afganisztán ásványkincsek
ben gazdag ország, mégsem rendelkezett ipari kapaci
tással.

A képen látható szurony esetében ügyes kezű készítő
je az 1947 mintájú AK szuronyt próbálta utánozni -  még
pedig úgy, hogy a markolat végére a jobb és a bal olda
lán két félkörív alakú fémpántot szegecselt. A markolat 
elején még egy tartó stiftet alakított ki, mely a cső alatt el
helyezkedő tisztító vesszőtartójába akadt bele. A két fél
körív alakú pánt ugyanakkor a gázdugattyút és a csövet 
összekötő karmantyúra kapcsolódott. Ennek eredménye-

1. ábra: Mudzsahedin gépkarabélyra szerelhető afgán tőrrel
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ként a fegyveren a szurony felfogatása többszörösen biz
tosítottá vált. A szuronyhüvely sokféle anyagból készült.

Amikor az Egyesült Államok (legfőképpen a CIA) és Kí
na elkezdte támogatni az afgán ellenállást, a helyzet 
megváltozott, és annak ellenére, hogy ebben az időszak
ban a feketepiaci fegyverkereskedelem még gyerekcipő
ben járt, a szuronyos AK-k kezdtek átszivárogni a pakisz
táni határon a mudzsahedinek kezére. Ezzel lassan ki
egyenlítődött a fegyverek közti különbség.

Az arab világban nagy számban található AK fegyver 
hozzátartozó szuronnyal. Ennek ellenére kis műhelyek
ben házilag, kisipari módon, kezdetleges megmunkálás
sal „művészi” jellegű, formailag igényes szuronyt nem
csak szükségből, hanem kedvtelésből is készítettek az 
AK gépkarabélyokhoz. (Egy elhúzódó háborúban mindig 
megjelentek az ún. szükségszuronyok, aminek elsődle
ges okai a készletek elhasználódása és az utánpótlás
gyártás különféle nehézségei -  anyag- és időhiány -  vol
tak. Dr. Lugossy József ezredes.) A szép mívű fegyvere
ket kedvelő arab kultúrában a fegyverszeretet a nép vé
rében van, talán innen eredeztethető a ragaszkodás az 
AK házi készítésű szuronyokhoz, amelyeket az arab, af
rikai vagy a balkáni országokban is készíthetnek mind a 
mai napig.

Gondolta-e volna valaki, hogy az afgán konfliktus befe
jezése után alig egy évtizeddel a földgömb másik félteké
jén -  a balkánon -  egy újabb konfliktusban, a jugoszláv 
utódállamok háborúiban, a koszovói válságban a fősze
rep ismét az AK fegyvereké lesz. Az AK fegyverek és 
szuronyok legkülönbözőbb változatai ebben a konfliktus
ban mindkét fél oldalán megjelentek. Az albánok lakta 
Koszovóban a zsoldos- és szabadcsapatok például 
1956M típusú AK gépkarabélyokkal védték hazájukat. 
Ezeknek a csapatoknak a katonái a kínai 1956M típusú 
AK-n található háromélű döfőszuronyt lecserélték a volt 
jugoszláv gyártású -  puskagránát kilövésére is alkalmas 
-  1959/66A1M karabély kétélű pengés szuronyára, mivel

ezek „használhatóbbnak” bizonyultak, mint az eredeti 
szuronyok. A nemzetközi fegyverzetmegsemmisítők 
nagy mennyiségben találkoztak ilyen jellegű szuronyos 
fegyverekkel a balkáni háborúk után.

Az 1959/3 mintájú AKM szurony

Az AK fegyvercsaládnál 1959-ben konstrukciómódosítás
ra került sor, és ekkor nemcsak a fegyvert,, hanem a hoz
zátartozó szuronyt is korszerűsítették. Ennek eredmé
nyeként készült el az 1959/3 AKM mintájú Kalasnyikov- 
szurony, amelyet valójában elsősorban az AKM (Avtomat 
Kalasnyikova Modernizirovannüj) gépkarabélyra és válto
zataira terveztek. Ezzel párhuzamosan folyt már az 
SZVD-Dragunov (Szamozarjadnaja Vintovka Dragunova) 
öntöltő mesterlövészpuska fejlesztése is, melyet később 
a korszerű Kalasnyikov-szuronnyal szereltek fel, hogy 
kompatibilis legyen, és így exportálták a baráti államok
ba. Minden baráti államnak saját készítésű AKM szuro
nya volt, amely természetesen ráillett a SZVD-Dragunov 
puskára. A lövészek, mesterlövészek a kiképzés során 
találkoztak először a saját országukétól eltérő küllemű 
AKM szuronnyal, de csak azokban az országokban, ahol 
rendszerbe állították a szovjet típust. Az egyszerű katona 
tájékozatlan volt a társállamok szuronyvariációit illetően. 
Mivel csak az SZVD-Dragunov mesterlövészpuskánál ta
lálkoztak vele -  SZVD-Dragunov szuronyként ismerték. A 
keletnémeteknél a fegyvert a Szovjetunióból történt be
hozatala után rögtön átszerelték az NVA (Nationale 
Volksarmee -  Nemzeti Néphadsereg) központi fegyver
raktárában, ahol egy, az NDK-ban gyártott fekete színű 
Kalasnyikov-szuronyt kapott. A keletnémet katona nem is 
találkozott az eredeti szovjet-orosz szuronytípussal, csak

3. ábra: Szabadságharcos kínai 1956 mintájú gépkarabéllyal
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esetlegesen a közös nemzetközi gyakorlatokon. Magyar- 
országon az eredetit rendszeresítették.

A Varsói Szerződés létrejötte után a hadászati koncep
ció alapján a cél a korszerű és egységes fegyverzet ki
alakítása volt az egyesített országok fegyveres erőinél. 
Ez az elképzelés vonatkozott a fegyverekhez tartozó szu
ronyra is. Kialakításuknál arra törekedtek, hogy a rend
szerben lévő összes AK típusú gépkarabélyra és SZVD 
öntöltő puskára -  szükség esetén -  ráhelyezhető legyen.

A fegyveren 1963-ban kibocsátáskor az 1959/1 mintájú 
AKM bajonettet rendszeresítették először.
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Surányi Barnabás 
zászlós

Kiegészítés
A Haditechnika 2005/1. sz. 37. oldalán megjelent „A Grey Couts -  
lovaskatonák a rhodesiai polgárháborúban” című cikkhez Dél-Afrikában élő 
olvasónktól az alábbi kiegészítést kaptunk.

„Az alakulatot nem az amerikai helyesírás szerint keresztelték el »Grey«- 
re, hanem Grey százados után, aki 40 emberrel alapította meg azt 1896. 
március 26-án. Ettől kezdve, mivel kis, felderítő jellegű alakulat volt, Grey’s 
Scoutsnak (Grey felderítőinek) nevezték.

Érdekel, fognak-e a »bozótháborúban« sok sikert elérő dél-afrikai lovas 
alakulatról írni. Köszönöm, hogy elérhetővé teszik a külföldön élő magyarok 
számára is a Haditechnika értékes anyagát!”

Szabó Kristóf volt dél-afrikai gyalogos
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Az M50 Ontos páncéltörő harcjármű története, alkalmazása

Az M50 Ontos volt az egyik legérdekesebb eszköze az 
amerikai harcjárműgyártásnak és -fejlesztésnek. (Az 
„ontos” szó, angolul „the thing”, szabad fordításban „do
log” vagy „izé”.) Az alapötlet a második világháború után 
született meg, mivel az Egyesült Államok hadserege 
igényt támasztott egy könnyű felderítő harcjárműre, amit 
bevethet egy esetleges európai nukleáris háborúban. Vé
gül egy hátrasiklás nélküli (HSN) lövegekkel felszerelt 
páncélosvadász jármű lett belőle, amit az amerikai tenge
részgyalogság (USMC) használt a vietnami konfliktus 
idején, de jellemzően nem az eredeti feladatkörében.

A könnyű járművekre helyezett, nagy átütőerejű páncél
törő lövegek koncepcióját a második világháború alatt alkot
ták meg (jelen esetben ez a könnyű, páncélozott alvázra 
szerelt hat darab 106 mm-es HSN löveg alkalmazását je
lentette). A koncepció lényege az volt, hogy a lehető legna
gyobb tűzerőt tudják eljuttatni a harcmező kritikus pontjaira, 
a lehető legrövidebb idő alatt. Az eljövendő harmadik világ
háborúban a szovjet Vörös Hadsereg erőinek páncélosai 
ellen az USMC egységei egy ilyen jellegű eszköznek vették 
volna a legnagyobb hasznát, mivel főleg könnyű fegyver
zettel rendelkeztek, amit harckocsik elleni tevékenységnél 
csak nagy veszteségekkel alkalmazhattak volna. A partra
szállások során pedig elsőrangú eszköznek ígérkezett az új 
fejlesztésű harceszköz. A tengerészgyalogság páncélos
erőit az 1940-es években kezdték el megtervezni, itt alakult 
ki az amtrac (amphobius tractor -  vagyis kétéltű lánctalpas) 
partraszállító jármű koncepciója, amelynek fejlettebb válto
zatait máig alkalmazzák. De ezek csupán csapatszállítók 
voltak, gyenge fegyverzettel, a „keményebb” eszközökért 
mindig a hadseregre kellett várniuk.

A megoldást jelentő Ontost 1951 -ben kezdték tervezni az 
Allis-Chalmers Corporationnél, a gyártását pedig a cég 
Indiana államban lévő La Porte városban települő üzemben 
akarták végezni. Miután a hadsereg letett arról, hogy a jár
mű felderítőképességgel rendelkezzen, elkezdték áttervezni 
tankvadásszá. A bizonyítékokat ugyan nem nyomtatták ki, a 
titkosság megőrzése végett, a New York Times 1953. június 
26-i száma mégis beszámolt egy könnyű járműről, amelyet 
csak „Az lzé”-ként emlegetnek, és hátrasiklás nélküli löve
gekkel, valamint 12,7 mm-es géppuskákkal van felszerelve. 
A hadsereg vezetőit megdöbbentette a projekt kiszivárgása, 
főleg mikor előkerült egy 1667 oldalas akta, amelyet a Pen
tagon M50-essel foglalkozó albizottsága adott ki.

Az eredeti tervek a tűzerőt minden tekintetben a sze
mélyzet kényelme elé helyezték. A testet a T55/56 pán
célozott csapatszállítóból alakították ki. Motorja egy so
ros elrendezésű, hathengeres benzinmotor lett, a 
General Motors Mod 302, amely 3400-as fordulatnál 145 
LE leadására volt képes. Ezt később egy Chrysler V -8- 
asra cserélték. Az erőátvitelről egy XT-60-2-es váltómű 
gondoskodott, amely az elöl lévő meghajtó kerékhez to
vábbította a motor teljesítményét, három előre és egy 
hátrameneti fokozaton keresztül. Legnagyobb sebessége 
műúton 45-50 km/h körül volt, hatótávolsága ugyanilyen 
körülmények között 340 km, míg terepen 90 km körül ala
kult. Összesen 180 liter üzemanyagot tankolhattak bele. 
A kilenc tonna tömegű járművet a háromfős személyzet
tel helikopterek nem, de az R4Q repülőgépek szállíthat
ták, és kettő fért be az LCM-6-os partraszállító hajókba.

Fegyverzetének legjellemzőbb eleme a hat darab 
M40A1C, 106 mm-es, HSN löveg volt, amelyek jelentő
sen túllógtak a páncéltesten, oldalra és előre is. Ez kissé 
eltorzította a jármű megjelenését. (Ezeket a fegyvereket 
alkalmazták már a hadseregnél, állványra telepített for
mában.) Tüzelésnél működtethették őket külön-külön, 
párban, vagy akár mind a hattal is lőhettek egyszerre. A 
csöveket vízszintesen ±40 fokkal, míg függőlegesen +20, 
-10  fokban lehetett elmozdítani. A felső lövegekre négy 
darab belövésre használt, 50-es kaliberű, nehézgéppus
kát szereltek, amelyekből kettőt le lehetett szerelni, hogy 
állványra állítva külön használják. A géppuskákat 1000 
méteres távolságig lehetett hatékonyan alkalmazni a cél
zás pontosítására. Ezek mellett még két párhuzamosí- 
tott, 30-as kaliberű, könnyű géppuska is a fegyverzethez 
tarozott, amit önvédelemre használtak. A géppuskákat 
csak a jármű belsejéből lehetett működtetni.

A HSN lövegek HEAT (High Explosive Anti-Tank -  
nagy robbanóerejű páncéltörő) lőszerét hatékonyan al
kalmazhatták minden akkor ismert harckocsitípus ellen. 
A jármű páncélzata ellenállt a kézifegyverek tüzének, de 
a 12,7 mm-es géppuska páncéltörő lőszerének már 
nem. A fegyverzet külső elhelyezése miatt is nagyon sé
rülékeny volt.

1. ábra: Az M50 egy harcgyakorlaton
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Frank Pace Jr., a US Army akkori főtitkára a következő 
módon fogalmazta meg az M50-es képességeit: „Ha az 
Ontos megjelenik, az ellenséges harckocsik jobb, ha el
tűnnek a fenébe a harcmezőről”. A hadsereg vezetése 
azonban nem osztotta ezt a véleményt, így nem rendsze
resítették, viszont az USMC vezetésének elnyerte tetszé
sét, ott rendszeresítésre került. Ebben szerepet játszott 
az M50-es igénytelensége is, mivel a tengerészgyalog
ság nem rendelkezett a US Armyéhoz hasonló logisztikai 
és szervizkapacitással, ennek célzórendszere használa
tához pedig nem kellett különleges képzettség. A meg
rendelt mennyiség 300 példány volt, a gyártást 1956-ban 
kezdték meg, és kb. egy évig folytatták.

A harcjármű hamar rendszerbe állt, és már 1958 júliu
sában szükség is volt rá Libanon partjainál, a polgárhá
ború során. Az itt bevetett tengerészgyalogos-egység 15 
M48-as nehézharckocsiból, 10 Ontosból és 31 darab 
LVTP5-ÖS páncélozott kétéltű járműből állt. Ezek biztosí
tották a baráti erőket addig, míg egy nagyobb 
páncélosegység nem érkezett Németországból, és au
gusztusban ismét behajózhattak.

Az Ontos-személyzetek első lehetősége, hogy eredeti 
feladatkörben használják járműveiket, a karibi térségben 
adódott, 1965-ben. A Dominikai Köztársaság hadserege 
keveredett polgárháborúba jobboldali katonai erőkkel. A
6. Tengerészgyalogos Expedíciós Erő kapta feladatául, 
hogy partra szállva segítsék a civilek evakuálását és tá
mogassák az amerikai nagykövetség biztonsági erőit. 
Egy-egy századnyi erő vonult fel a harckocsikból, 
amtracokból és Ontosokból is. Mivel a felkelők nem iga
zán voltak ellátva páncélosokkal, ezért nem tudták bizo
nyítani hatékonyságukat. De azért kilőttek egy öreg (svéd

3. ábra: A jármű elölnézete

4. ábra: A jármű hátulnézete

5. ábra: Az M50 lőszerei

6. ábra: Tengerészgyalogság partraszállási művelete közben

gyártmányú) L-60-ast és egy AMX-13-ast. Júniusban ki
vonták a csapatokat az országból, az M50-eseket legkö
zelebb pedig már Vietnamban vetették be.

Az Ontosokat zászlóaljakba szervezték, amelyek egy-egy 
parancsnoki és ellátó, valamint három páncélvadászszá- 
zadból álltak. Ez utóbbiak három szakaszból, szakaszon
ként 5 db M50-esből álltak, így tehát egy zászlóalj 45 pán
célvadásszal rendelkezett. Elosztásuk oly módon történt, 
hogy három gyalogsági ezred kapott egyszázadnyi, tehát 15 
darab harcjárművet. Először a 9. Tengerészgyalogos Expe
díciós Dandár kötelékében „léptek” vietnami földre „az Izék”, 
Danangnál, 1965 első felében. Egy éven belül az 1. és a 3. 
Páncélvadász-zászlóalj is Vietnamba települt. A vietnami el
lenfelek sokkal jobban el voltak látva páncéltörő fegyverek
kel, ez nagy veszélyt jelentett az M50-esekre, vékony pán
célzatuk miatt. Az aknák is rengeteg veszteséget okoztak, 
mivel a típusnak igen gyenge volt az alsó páncélozása. 
Mindezek ellenére igen sokszor alkalmazták őket statikus 
védelmi pontokként, beásva.

Bevetették őket Danang repterének védelménél is. Kö
vetkező bevetésük az első nagy amerikai hadművelet 
(Operation Starlite) során történt, 1965 augusztusában.
17-én 7.30-kor gördültek partra a kétéltű szállítójármű
vekből, hogy támogassák a támadó gyalogságot Chu 
Laitól délre. Nem sokkal később a vietkong erők kilőttek 
egy M-48-ast, és földhöz szögezték a bőrnyakúakat,
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7. ábra: Koreai területen álló példány

8. ábra: Teljes málházású jármű

9. ábra: Vietnami háborús felvétel

megölve öt, és megsebesítve 17 főt. Az Ontosok támoga
tó tüzével azonban sikerült visszaverniük a támadást.

Miután ezeket a támaszpontokat (Danang és Chu Lai) 
kiépítették, a tengerészgyalogság egy harmadikat is létesí
tett Chu Laitől 35 mérföldre, Thua Thienben. Chu Lai védel
mét kiegészítették egyszakasznyi M50-essel. De nem csak 
a USMC növelte erejét a térségben, a vietkong és észak-vi
etnami csapatok is jelentős erősítéseket vontak össze itt, 
aminek következtében mindkét fél jelentős veszteségeket 
szenvedett. Ebben az időszakban történt, hogy egy jelentős 
vietkong erő megtámadta a dél-vietnami tengerészgyalog

ság egyik konvoját az egyes országúton, amely a fő közle
kedési útvonal volt észak és dél között. Miután kilőttek tíz te
herkocsit aknavető és páncéltörő tűzzel, és megszakították 
a harcérintkezést, érkezett be az erősítésként küldött 
USMC-egység, Ontosokkal kiegészítve. A visszavonuló el
lenséget nyílt terepen lepték meg „az Izék”, és a kivezényelt 
szakasz egyetlen sortüze 185 ellenséges katonát ölt meg.

A tengerészgyalogságot és páncélosaikat az I. katonai 
körzetbe helyezték, amely a legészakibb körzete volt a 
négy amerikai zónának. Ezek alól egyetlen kivétel volt, a 
Special Landing Force (SLF -  Különleges Partraszálló 
Erők), amelynek egységeit a Hetedik Flotta irányítása 
alatt, azonnal bevethető tartalékként tervezték alkalmaz
ni. Westmoreland tábornok, az amerikai erők főparancs
noka elhatározta az SLF bevetését a Saigontól délre cso
portosuló vietkongok ellen, a Rung Sat különleges kör
zetben. A gerillák tűz alatt tartották azokat a hajókat, 
amelyek ellátmányt szállítottak Saigonba. Az Operation 
Jackstay 1966. március 26-tól április 6-ig tartott, és csak 
korlátozott sikert értek el. 63 ellenséges katonát tudtak 
megölni, és a csatorna biztonságát csak időlegesen sike
rült biztosítaniuk. Rengeteg tapasztalatot szereztek a fo
lyami hadviselésről, például itt dolgozták ki azt a mód
szert, hogy egy M50-est helyeznek el egy LCM 
partraszállító fedélzetén, amely így hatékony tűztámoga
tási tudott nyújtani.

Az alábbi eset jól példázza az Ontosok aknák általi se
bezhetőségét. 1966 tavaszán egy akciót követően egy 
csoportosítás visszatérőben volt Danangba. Volt köztük 
egy M50-es szakasz is. Viem Dong mellett keltek át egy 
gázlónál, amikor egy robbanást lehetett hallani. Allen 
Floof, a szakasz parancsnoka hátranézve csak azt láthat
ta, hogy második Ontosának tornya a földön fekszik a jár
mű mellett. Gyorsan kimenekítették a sebesülteket, de a 
jármű parancsnoka, Greg Weaver szinte azonnal meg
halt. Az akna robbanása másodlagos detonációt okozott 
a parancsnok alatt tárolt lőszerek között, és ez repítette 
le a tornyot, és sebezte halálra Weavert.

Az ellenséges páncéloserők működése gyakorlatilag 
megszűnt, így „az Izéket” gyalogsági támogató feladatkör
ben kezdték alkalmazni. 1966 végére azonban felszínre ke
rültek az Ontos újabb hiányosságai: a karbantartás hiányá
ból adódó működésképtelenségek, és többször előfordult 
az is, hogy spontán működésbe léptek a jármű lövegei, ami 
több tengerészgyalogos életét követelte (ez leginkább kon
vojkísérés közben történt). Üzemeltetési korlátozások élet
be léptetésével igyekeztek enyhíteni a problémákat. A 
vietkong erőknél az RPG-k elterjedésével szükségessé 
vált, hogy az Ontosokat gyalogosok védelmezzék az ellen
séges páncélelhárítással szemben. Viszont nagyon hatá
sosnak bizonyultak az ellenséges bunkerek és megerősí
tett állások támadásakor, valamint az élőerő ellen is.

Az 1967-es év nagy változást hozott, mivel rendszere
sítésre kerültek a CH-53-as nehéz szállítóhelikopterek, 
amelyek már külső teherként szállíthatták az M50- 
eseket. A járművek kis tömegének újabb előnye mutatko
zott meg akkor, amikor a harcfeladatot elárasztott rizsföl
deken kellett végrehajtani. Ahol a többi harckocsi már el
akadt, az Ontosok (alacsony talajnyomásuknak köszön
hetően) még képesek voltak a haladásra. így pontonhida- 
kon való átkelésnél is nagy segítséget nyújthattak, mivel 
ez volt az egyetlen lánctalpas, amely eléggé könnyű volt 
ahhoz, hogy átkelhessen a gyalogsággal.

Az 1968-as Hue városi csatában ismét kitettek magu
kért az M50-esek, mivel a Tét offenzíva keretében előre
nyomuló észak-vietnami erők elfoglalták a várost, és 
helységharcot kellett vívni miden házért. A járulékos 
károk elkerülése és az alacsony felhőzet miatt az ameri-
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kaiak nem tudtak a légierőre és a tüzérségre támaszkod
ni. Így az Ontosokra maradt a tűztámogatás feladata. 
Egyes parancsnokok a legjobb hadrendben álló támoga
tójárműnek nevezték az „lzé”-ket, amelyek gyenge pán
célzatát bőven ellensúlyozta mozgékonyságuk és tűzere
jűk (képesek voltak egy jól irányzott lövéssel egész ház
falakat leomlasztani). Alkalmazási taktikájuk az volt, hogy 
a gyalogsági parancsnok megmutatta a kiszemelt épüle
tet az M50-es parancsnokának, amely visszatért a jármű
véhez, és a gyalogosok fedezőtüze mellett előrenyomult, 
két-három lövéssel gyakorlatilag megsemmisítette az 
épületet, majd gyorsan visszahúzódott. Azonban szoká
sos gyengeségük is megmutatkozott, az aknákkal szem
beni sebezhetőségük. A harcok hevességét és az 
Ontosok kihasználtságát jól jellemzi, hogy sok esetben 
azért kellett megállnia egy támadásban lévő tengerész
gyalogos-egységnek, mert elfogytak a 106 mm-es gráná
tok. A városi harcban jelentős veszteségeket szenvedtek 
a páncélosok, és mire február 24-ére sikerült kiűzni a vi
etnami erőket, Hue városának majdnem a fele elpusztult.

A tengerészgyalogság 1969-ben kezdte meg egységei 
kivonását Vietnam területéről. Az M50-esek addigra már 
igencsak leharcolt állapotban voltak, egy részüknek le
cserélték 106 mm-es lövegét, továbbá rengeteg példány 
lett a krónikus alkatrészhiány áldozata. Hue után már 
alig-alig használták őket, elavulttá váltak. A US Armynak 
adták át a járműveket, ahol az ejtőernyősegységek még 
egy darabig használták őket. Felállították belőlük a 16. 
Páncélosezred „D” századát, amelyet a 173. Ejtőernyős 
Dandár alá rendeltek. Végül szétszerelték őket, és bun
kerekbe építették be fegyverzetüket.

Az Egyesült Államokba visszaszállított járművek fegyver
zetét kiszerelték, és különböző polgári feladatokra (építke
zéseknél, tűzoltásra) vették igénybe. Mára több első világ- 
háborús harcjármű maradt, mint M50-es, ezért a tűzoltó 
példányokat (hét darab) egy magánszemély, Mike Scudder 
vietnami veterán megvásárolta, és kettőt helyreállított.

Az Ontos szolgálatát ellentmondásosan lehet csak jel
lemezni. Egyrészt sikeres volt mint csapattámogató, 
másrészt eredeti feladatkörében (ellenfél hiányában) 
megbukott. Nem volt sikeres, mivel a stratégák nem vet
ték számításba, és a katonai oktatásban sem találkozhat
tak velük a leendő tisztek. így a járművek parancsnokai 
sem kaptak külön képzést erre a típusra (viszont előkép
zettség nélkül is el lehetett boldogulni velük). Nem is iga

zán volt idő a képzésre, mivel egy-egy személyzet kevés 
ideig szolgált ezeken a járműveken. Előny volt, hogy ren
geteg helyre eljuthattak vele, ahová más páncélosoknak 
esélyük sem volt (hála a felderítő-ősnek és az ebből ere
dő alacsony tömegnek).

A 106 mm-es HSN lövegek hatásos fegyverek voltak, 
de újratöltésük a járművön kívülről történt, ami harchely
zetben veszélyes lehetett a személyzet számára. Emel
lett tüzelés előtt mindig meg kellett bizonyosodniuk arról, 
hogy nincsenek-e baráti erők a jármű közelében, mivel a 
visszalökő erő akkora volt, hogy megsérülhettek volna. 
Ez a hatalmas erő lehetetlenné tette a hatásos álcázását 
is, ezért hamar felfedezhették.

Végeredményben a US Army egy hatásos fegyvert 
„engedett át” a USMC-nek, ami nagyban segítette (hiá
nyosságai ellenére) őket a vietnami harcok során.

Harcászati-műszaki jellemzők

Gyártó: Allis-Chalmers Manufacturing Со.
Méretek
-  hossz: 3,83 m
-  szélesség: 2,598 m
-  magasság: 2,13 m 
Harci tömeg: 8640 kg
Hajtómű: General Motors Model 302, hathengeres, négy
ütemű, soros benzinmotor
Max. teljesítménye: 145 LE (3400-as percenkénti fordulat 
mellett)
Max. sebessége: 48 km/h 
Hatótávolság: 340 km 
Áthidalóképesség: 1,40 m 
Lépcsőmászó képesség: 0,7 m 
Gázlóképesség: 0,60 m 
Min. fordulósugár: 5,50 m 
Fegyverzet:
-  fő: 6 db 106 mm-es M40A1C HSN löveg, 18 darab lö
vedékkel
-  kiegészítő: 2 db 30-as kaliberű M1919A4 géppuska, 
1000 darab lőszerrel
-  távolságmérésre, belövésre: 4 db 50-es kaliberű M8 
nehézgéppuska, 80 darab lőszerrel

Hovanyecz Tamás

Bíró Ádám -  Éder Miklós -  Sárhidai Gyula

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG KÜLFÖLDI 
GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOS HARCJÁRMŰVEI 

1920-1945

„A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjárművei 
1920-1945” címmel korlátozott példányszámban új, minden eddiginél 
részletesebb adatokat és bővebb ábraanyagot tartalmazó, alapműnek 
tekinthető átfogó szakkönyv jelent meg akkori hadseregünk minden külföldi 
gyártású (olasz, német, cseh stb.) harckocsi- és rohamlövegtípusáról.

Egy ív fotó mellett több mint száz ábrát tartalmaz a harcjárművekről és 
páncélos csapatok jelzéseiről.

Ára postaköltséggel együtt 4500 Ft. Megrendelhető a 06/20 536-5392 
telefonszámon, levélben (Új Hírért Bt., 1139 Budapest, Teve utca 9/b.) 
vagy e-mailen (sz.joc@freemail.hu)
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KÖZLEMÉNY
Az AFCEA (The Armed Forces Communications and Electronics Association)

2006. október 19-20. között tartandó, szófiai

TechNet Europe 2006
rendezvényére részvételi lehetőséget kínál az AFCEA csehországi szervezete 

-  a magyar jelentkezők részére kedvezményes áron 
amely különvonattal történő utaztatást, szállást és két ebédet is magában foglal.

2 fő részére (akik a magyar AFCEA egyesületet képviselői): 500 euró + VAT 19%,
2 fő részére (akik az MH vagy a magyar kormányzat képviselői): 500 euró + VAT 19%,
Más magyar jelentkezőnek: 1700 euró + VAT 19%

A vonatra való felszállás és csatlakozás a többi résztvevőhöz október 17-én Budapesten, 
a visszaérkezés október 21-én ugyanoda történik.

A befizetett összeg tartalmazza: a vasúti szállítást Budapestről Szófiába és vissza, 
a részvételt a TechNet Europe Konferencián és kiállításon, a részvételt az AFCEA ismerkedési rendezvényén, 

üdítőket az utazás során, két ebédet a konferencián, szállást két éjszakára Szófiában ***csillagos hotelben.

Fizetés módja: bankkártyával vagy banki átutalással.
A részletes programról érdeklődjön az AFCEA Magyarországi Egyesületénél, melynek elnöke Ráth Tamás, 

a HM Technológiai Hivatal főigazgatója, a tamas.rath@hmth.hu e-mail címen. Jelentkezés ugyanitt.

Dr. Bak József -  Sárhidai Gyula

REPÜLŐGÉP-ANYAHAJÓK ÉS REPÜLŐGÉP
HORDOZÓK 1912-2005
A megszűnt Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó 1987-ben adta ki füzet alak
ban a munka elődjét. A közben eltelt közel húsz év alatt számos változás tör
tént, a hadiflották átalakultak. A teljesen átdolgozott és háromszorosára bőví
tett könyv áttekintést ad a világon épített összes repülőgép-anyahajó és 
-hordozó sorsáról, legalább táblázatos formában. A Haditechnika archívuma 
révén a legtöbb hajóról nézeti rajz és fénykép is szerepel. A kötet 8 oldal szí
nes nyomatot is tartalmaz. Az államonkénti felsorolás 2005-ig ismerteti vala
mennyi hajót és sorsát.

Zrínyi Kiadó, Budapest 2005. 176 oldal, 3990 Ft.
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Az F—105 Thunderchief II. rész

F-105D

A D változat is együléses volt, először 1959. júniusban 
repült. A nyilazott szárnyak belépőélén az íveltség növe
lésére lehajló szárnybelépőélt (orrsegédlapot), a kilépőéi 
hátsó kétharmadában pedig síneken hátracsúszó, felüle
tet és íveltséget egyaránt növelő Fowler típusú fékszár
nyakat alakítottak ki.

A mechanizációnak köszönhetően alacsony volt az át
esési sebesség, így a nagy felületi terhelés ellenére 
csak 287 km/h volt a leszállósebesség (a kortárs 
MiG-21F-ek és PF-ek leszállósebessége 310 km/h 
volt). Az aránylag kis felületű csűrőkormányok haté
konyságát szárnyanként öt-öt spoilerlap növelte, a víz
szintes vezérsík teljes felülete kitéríthető, ún. 
balanszkormánylapként működött. A csűrő-, magassági 
és oldalkormányokat egyaránt a vezérlő rendszerekbe 
beépített hidraulikus (buszter) munkahengerek működ
tették. А В változathoz képest a törzs orr-részét 38 cm- 
rel megtoldották egy új típusú lokátor beépítése miatt. A 
pilótafülke hermetizált, a túlnyomás nagy magasságban 
0,34 bar volt. A korábbi változatok hagyományos kör- 
skálás jelzőműszereivel szemben a D változattól a mű
szerek egy része új típusú, ún. lineáris kijelző volt. 
Ezeknél függőleges skálán mozgott a mutató. (Ez a ki
alakítás korai előfutára volt a korszerű CRT katódsugár
csöves, TV-képernyős és HŰD homloküveg-kivetítő be
rendezéseknek, amelyeken szintén jó néhány lineáris 
skálát jelenítenek meg).

A D altípusnál továbbfejlesztették a harci elektronikát 
is. Az új R-14A lokátor a távolságmérésen túl már ké
pes volt célfelderítésre és terepkövető üzemmód alkal
mazására is. Integrált repülésvezérlő rendszerként 
együttműködve a TACAN és a Doppler-navigációs 
rendszerrel, valamint a robotpilótával, a Thunderchief 
képes volt a kijelölt célpont nagy sebességű, mélyrepü
lésben történő precíziós megközelítésére éjjel-nappal, 
bármely időjárási körülmények között. A fedélzeti loká
tor szintén együttműködött (felderítés és célzó-távmérő 
üzemmódban) az AN/ASG-19 tűzvezérlő rendszerrel, 
ugyanígy a Doppler-navigációs rendszer és a bomba
célzó számítóegység is. A navigációt és a saját bázisra 
való visszatérést segítette az automatikus rádióiránytű, 
a markervevő és az ILS leszállító rendszer is. A gép 
elektronikus azonosítását az AN/APX-37 IFF-rendszer 
végezte.

Az egy hajtóműves típusnál rendkívül szokatlan meg
oldással a törzsben egy 4,3 m hosszú bombateret ala
kítottak ki, ez is hozzájárult ahhoz, hogy az F-105-ös 
meglehetősen természetes külsejű gépmadár lett. Mi
vel a belső bombarekesz mellett lehetővé tették a törzs 
alatti póttartály vagy fegyverzet felfüggesztését is, a 
gép hosszú, gólyalábszerű futóműveket kapott. Ezért 
kényelmesen lehetett átsétálni a több mint 2,5 m maga
san terpeszkedő szárnyak alatt, a kabinban ülő pilótá
nak pedig remek kilátása volt a majd négy méter ma
gasságból. A Thunderchiefben azonban megvalósult a 
karbantartók rémálma: alig volt olyan munka a gépen, 
amit létrák és állványok nélkül el lehetett végezni. (A 
Republicnak mindenesetre nem lehetett szokatlan az

extra méret, hiszen a második világháború legnehe
zebb egymotoros vadászgépét, a P-47 Thunderboltot 
is ez a cég gyártotta.

A futóműrendszer orrfutós kialakítású, a nyomtáv 5,26 
m, a tengelytávolság a két futómű között 6,43 m. Az 
orrfutókerék mérete 610x196 mm, ballonnyomása 9,7 
bar, a főfutókerekek mérete 914 mm, nyomásuk 14,1 bar, 
a kerekeket hidraulikus fékrendszerrel szerelték fel. A fé
kezést segítette a törzsből a függőleges vezérsík mögött 
kiengedhető fékernyő, továbbá a törzs aljáról lenyitható 
fékezőkampó, amely a repülőtereken telepített fékező 
drótkötélbe akadva állította meg a túlfutó repülőgépet. A 
főfutóknál furcsa látványt nyújtott, hogy hatalmas, a ke
réknél jóval nagyobb fél-villát alkalmaztak: ennek oka, 
hogy a középső szárnyfőtartó keresztezte a futóaknát, 
így a behúzott futóműnél helyet kellett neki biztosítani a 
kerék és a futószár között.

A kettőzött, egymástól független fő- és segédhidrauli- 
ka-rendszer a hajtóműről meghajtott két szivattyútól kap
ta a táplálást, az üzemi nyomás 206 bar. A hidraulikus 
rendszer működtette a futóműveket, a kerékfékeket, a 
szárnyak orrsegédlapjait és fékszárnyait, a fékezőkam
pót, a féklapokat, a bombatérajtókat, a beömlőcsatorna 
vezérlőelemeit, a fúvócső kritikus (torok) keresztmetszet
ét szabályozó (gázsebesség-fokozó) redőnyöket és a 
kormányvezérlés busztermunkahengereit.

Az üzemanyagrendszer hét törzstartályába 4390 liter, a 
bombatérbe szerelhető kiegészítő tartályba 1477, a törzs 
alá függeszthető kétféle póttartályba 2460 vagy 1703, a 
két szárny alatti póttankba 2x703 liter JP-4 kerozint tan
kolhattak, az F-105 maximális feltöltése így 11 436 liter 
volt. A repülési távolságot légi tankolással növelhették, és 
a Thunderchief ebben is különleges volt: az orr-részen ki
alakított csatlakozón át a merev csöves, továbbá a kabin
tető előtt, baloldalt felnyitható csatlakozócsövön át a haj
lékony csöves rendszerrel egyaránt végrehajthatták a lé
gi utántöltést.

A hajtómű-levegőcsatorna légáramlás-vezérlését rész
ben a beömlőcsatorna belső burkolata végezte, amely 
előre-hátra mozgatva szabályozta a beömlő keresztmet
szetet a sebesség függvényében. A pótlevegő betáplálá
sát (amikor a beömlőcsatornában a kis sebesség miatt 
kevés a beáramló levegő), különleges módon oldották 
meg: a főfutóaknákban, a törzs oldalán kialakítottak egy- 
egy nagyméretű, kerek, szeleppel vezérelt levegőcsator
nát. így leszállásnál besiklás közben, földi gurulásnál és 
főleg utánégetős startnál, amikor magas a hajtómű leve
gőfogyasztása, többletlevegő jut be a futóaknákon át a 
hajtóműhöz.

Az F-105D hajtóműve a PW J-75P-19W két forgóré
szes, axiálkompresszoros, utánégetővel felszerelt gáz
turbinás sugárhajtómű. A 15 fokozatú, 12-es nyomásvi
szonnyal dolgozó kompresszort 3 fokozatú turbina hajtja. 
A hajtómű tömege 2698 kg, hossza 6570 mm, legna
gyobb átmérője 1092 mm, a fúvócső végén vezérelhető 
keresztmetszetű gázsebesség-fokozót és egy lamellák
ból álló redőnygyűrűt szereltek fel. A típusjelzés W inde
xe azt jelzi, hogy a hajtóművet vízbefecskendező teljesít
ményfokozóval is ellátták. A törzsben elhelyezett 136 lite
res víztartályból utánégető üzemmódnál a fúvócsőbe tör-
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7. ábra: A 35.TFW; 562 TFS alakulat F-105G repülőgépe 
1980-ban (No:63 332)

ténő vízbeporlasztással plusz 8,96 kN tolóerőt adott le a 
hajtómű. A pilóták nagyra értékelték ezt a kiváló gyorsu
lást biztosító „vészteljesítményt”, amelynek segítségével 
a célpontra történő rácsapás után hirtelen felgyorsulás
sal, fénysebességgel „húztak el” a légvédelemmel erő
sen védett célkörzetből, és ellenséges vadászgépek tá
madásakor, légi harcban is jól jött ez a pluszteljesítmény.

A Pratt and Whitney J-75P-19W teljesítményadatai
Üzemmód Tolóerő (kN) Fordulatszám

(ford/perc)
Időkorlát
maximum

Max. utánégetés+ 
vízbefecskendezés 118,72 6900/9090 2,5 perc
Max. utánégetés 109,76 6400/8990 15 perc
Max. fordulatszám 72,13 6440/9000 30 perc
Névleges (utazó) 64,06 6080/8750 -

A fordulatszám kétféle számértéke az eltérő fordulat
számon üzemelő alacsony, illetve nagynyomású forgóré
szekre vonatkozik. Összehasonlításul: a MiG-21-es ha
sonló konstrukciójú R-11F-300 hajtóművéhez képest 
(max. ford. 11 150/11 440) ez egy „lusta” hajtómű, ennek 
köszönhetően viszont magasabb a javításközi üzemidő 
és az élettartam.

Fegyverzet

Az F-105-ös beépített tűzfegyverét, egy hatcsövű 20 
mm-es M-61 Vulcan gépágyút a törzsorr bal oldalában 
építették be, az 1028 db-ot tároló lőszerkonténert az orr
rész jobb oldalán alakították ki. A belső bombarekeszbe 
Mk-28 vagy Mk-43 típusú atombombát lehetett függesz
teni, vagy helyette kiegészítő üzemanyagtartályt. A 2-2 
szárny alatti függesztőgerenda közül a belsőkre is szerel
hettek Mk-56 vagy Mk-61 atombombát, illetve ledobha
tó póttartályokat, vagy mind a négy függesztési pont hor
dozhatott hagyományos fegyverzetet. A törzs alá szerel
hettek póttartályt vagy hatzáras bombafüggesztőt (MER- 
multiple ejector rack). A hagyományos bombafegyverze
tet az Mk-82 és Mk-82 Snakeye féklapos (227 kg), az 
Mk-83 (454 kg), az Mk-84 (894 kg), az M-117 (340 kg) 
és az M-118 (1361 kg) rombolóbombák, a BLU-1B és a 
BLU-27 napalm gyújtóbombák, a SUU-7, -10, -13, -30 
típusú kazettás szóróbombák, valamint a BLU-52 és 
MC-1 vegyi harcanyagú bombák és a BLU-1 aknák al
kották.

A rakétafegyverzetet a LAU-ЗА, -18A, -32  és -59  tí
pusú 7x70, illetve 19x70 mm-es nem irányított rakétákat

indító sorozatvetők, az AGM-45 Shrike lokátor elleni és 
az AGM-12 Bullpup rádió-távirányítású földi célok elleni, 
valamint az AIM-9B és C Sidewinder infravörös önirányí
tású légi célok elleni rakéták képviselték. A 
függesztőgerendákra AN/ALE-2 passzív lokátorzavaró, 
illetve QRC-160 vagy QRC-335 aktív rádióadással mű
ködő lokátorzavaró blokkokat is szerelhettek.

A fegyverfüggesztési variációk között volt egy különle
ges szerkezetű megoldás is. Az F-105D vadászgépet 
gyakran vetették be a törzs alá függesztett hatzáras 
(MER) bombafüggesztőkkel. Fia a belső bombarekesz 
üres volt, akkor a belső függesztőkonzolt leeresztették, 
ennek síkja így elérte, kitámasztotta a zárt 
bombatérajtókat. A törzs alatti függesztőgerenda rögzíté
se így a bombatérajtón keresztül történt a bombarekesz 
belső konzoljához, ez volt a teherviselő elem. Ha azon
ban a rekeszbe be volt építve a kiegészítő üzemanyag- 
tartály, nem volt mód a fenti megoldásra. Ekkor a zárt 
bombaajtókat áthidaló két széles acélpántot szereltek a 
törzs aljára, amelyeket kívülről a törzs egyik hossztartójá
hoz csavarokkal rögzítettek. Ezekre szerelték fel a fegy
vergerendát, amely a bombafüggesztőt tartotta a bom
bákkal együtt. A közel 2,5 tonnás terhet a két acélpánt és 
4 -4  csavar tartotta. Ezt a megoldást azonban ritkán 
használták, a nem túl stabil felfüggesztés valószínűleg 
nem használt a bombavetés pontosságának.

Az F-105-ös maximális fegyverterhelése 5443 kg volt, 
a gyakorlatban azonban ennek csak kb. 50%-át használ
ták ki, a súly másik felét az üzemanyag-póttartályok 
adták.

Az F-105D gyártása 1959-ben 1500 db-os megrende
léssel indult, az F-4 Phantom megjelenésekor azonban a 
USAF csökkentette a megrendelést, így 610 példánnyal 
a gyártás befejeződött. 1969-70-ben a 30 D változatot az 
ún. „T-stick II” program keretében továbbfejlesztették, 
ezeknek a gépeknek a megnövelt gerincrészébe navigá
ciós és bombacélzó berendezéseket építettek be.

F-105E

Ez is kétüléses gyakorlóváltozat lett volna, de a hátsó ka
binból nyíló erősen korlátozott kilátás miatt a USAF nem 
fogadta el, gyártásra nem került.

F-105F

Az E tervezetet kétüléses harci gépként továbbfejlesztve, 
az első példány 1963. július 11-én repült először. A tör-

8. ábra: A 35.FFW; 562. TFS alakulat F-105G repülőgépe 
1980-ban (No:63 307)
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9. ábra: A 35.TFW; 561 TFS alakulat F-105F repülőgépe 
(No.63-8320)

zset a D-hez képest 787 mm-rel megtoldották a második 
kabin beépítése miatt, a függőleges vezérsík is kissé szé
lesebb és magasabb lett, 15%-kal növelték a felületét, az 
üres tömeg 680 kg-mal nagyobb. A hajtómű és a fedélze
ti rendszerek azonosak a D változatéval. Az F-105F 
mindkét kabinból vezethető, és végrehajtható vele a har
ci feladat, a pilóta dolgát viszont jelentősen megkönnyí
tette, hogy a navigációs és fegyverrendszerek kezelésé
nek jelentős részét a hátul ülő EWO (electronic warfare 
operator) végzi, és megosztható a légtér és a terep figye
lése is.

A gyártás során a 610. példányt követően a még D vál
tozatként elkezdett gépeket F típusként fejezték be, és 
1964 decemberéig összesen 134 darab F-105F épült.

F-105G Wild Weasel

A terv még EF-105F jelzéssel futott, és ez is kétüléses tí
pus volt. Az F változatot Vietnamban a légvédelem felde
rítő és tűzvezető lokátorai, valamint a SAM (Surface to 
Air Missile -  föld-levegő légvédelmi rakéta) bázisai ellen 
eredményesen alkalmazták. Ezért a USAF a tapasztala
tok alapján megrendelte 60 db F változat átalakítását 
speciális felszereléssel a légvédelem elleni még hatéko
nyabb harctevékenységre. Az újonnan beépített 
AN/APR-25 lokátorsugárzás-érzékelők bemérték az el
lenséges lokátor hullámhosszát, üzemmódjait, telepítési 
helyét, az AN/APR-26 a légvédelmi rakéták indítására fi
gyelmeztetett, az AN/ALQ-105 berendezések aktív rádi
ózavarással „vakították meg” a lokátorokat, majd a Shrike 
vagy az új AGM-78 Standard ARM rakétával elpusztítot
ták azokat. A két ALQ-105 zavarókonténert a szárny alatt 
a törzsre a bombatér két oldalán szerelték fel, a többlet
elektronika így nem foglalt el fegyverfüggesztő gerendát 
(a G változat külsőre ennyiben különbözik az F-től). A ter
vezett 60 helyett végül csak 54 db átépített G változatot 
állítottak szolgálatba.

Az F-105-ös harci alkalmazása

Eredeti feladatköre szerint a Thunderchief bevetése egy 
kelet-nyugati konfliktus esetén a belső fegyvertérbe füg
gesztett atombombával történt volna a szárnyak alá füg
gesztett póttartályokkal és zavaróberendezésekkel. Sze
rencsére erre nem került sor, helyette az F-105-öst a vi
etnami háború hagyományos fegyverzettel végzett beve
tései tették híressé. Az F-105-ösöket elsősorban Észak- 
Vietnam katonai célpontjai, ipari központjai és közlekedé

si hálózata ellen vetették be főleg M-117, Mk-82 és 
Mk-82 Snakeye fékezett bombákkal, valamint Bullpup 
rakétákkal.

A pilóták nagyon nem kedvelték a Bullpupot, egyrészt, 
mert a célba csapódásig irányítaniuk kellett, és addig a 
géppel alig manőverezhettek, vagyis céltáblaként szolgál
tak a légvédelemnek. A másik panaszuk az volt, hogy a 
Bullpup töltete a „kemény” célpontokhoz képest (híd, pá
lyaudvar, vasbeton fedezék vagy ipari létesítmény) gyen
ge volt. így még sorozatos telitalálatokkal sem tudtak ko
molyabb eredményt elérni, ezért a támadásokat meg kel
lett ismételni, a közben persze megerősített légvédelem 
jóval erősebb elhárító tüzében. Az F-105-ös alakulatok 
meg is adták ennek az árát, nem egy repülőszázad gép
állományának egyharmadát elveszítette. Az áldozatok 
mellett számos amerikai pilóta „vendégeskedett” az 
akasztófahumorral Hanoi Hiltonnak és Las Vegasnak „be
cézett” vietnami fogolytáborokban. így például Robinson 
Risner alezredes, koreai veterán 8 légi győzelemmel, aki 
alól kétszer is kilőtték gépét (az elsőnél helikopterrel ki
mentették), vagy Hayden J. Lockhardt százados, aki a 
USAF részéről az első hadifogoly volt Észak-Vietnamban. 
Az Egyesült Államok a vietnami háborúban 397 
Thunderchiefet veszített, a bevetések számához viszo
nyítva azonban ez a veszteség sem volt túl magas (volt 
olyan F-105-ös, a „Hanoi Special” , amely 450 bevetésben 
több mint 1500 repült órát sikeresen túlélt). A veszteség
ből 23 gép a vietnami MiG-ek áldozata lett, ezzel szem
ben a Thunderchiefek 28 MiG-17-est lőttek le. Ahhoz ké
pest, hogy az F-105-öst mint csapásmérő vadászbombá
zót vetették be, igen eredményesen vették fel a harcot a 
vietnami vadászgépekkel is, volt olyan pilóta, aki egyetlen 
bevetés után két légi győzelmet is felfesthetett gépére 
(Max Bretel százados 1967. március 10-én).

Sikereik ellenére (több ezer eredményes támadás 
lokátorállomások, rakétabázisok és a légvédelem ellen) 
jelentősebb veszteségeik is voltak a Wild Weasel- 
egységeknek, előfordult, hogy a bevetett két század gép
állománya 50%-ra olvadt. (Összesen 46 db F-105F és G 
veszett el). A szerencsésebb pilóták viszont hírneves 
SAM-vadászok lettek, mint William Robinson őrnagy, aki 
nyolc, vagy Robert Beale őrnagy, aki hat légvédelmi raké
tarendszert pusztított el.

A Thunderchief-pilóták rajongtak gépük elegáns vona
laiért, el voltak ragadtatva az impozáns hajtómű adta ki
váló gyorsulástól, és becsülték sérülésállóságát. Például 
egy légvédelmi találattól egy F-105-ös szárnya egyne
gyedét elveszítve még hazarepült, ugyanígy az is, amely
nek fúvócsövét és egyik magassági kormányát roncsolta

10. ábra: Az ANG 116 TFW; 128 TFS alakulat F-105G 
repülőgépe 1983-ban (No:63-8299)
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szét a találat. Volt olyan gép is, amelyik szitává lőve, 87 
találat nyomaival, egy másik fel nem robbant légiharc-ra- 
kétával a törzsébe ékelődve tért haza. (Az sem volt szá
mukra utolsó szempont, hogy többórás repülésnél a ka
bintető alatt izzadó tikkadt pilóta csak hátranyúlt egy mű
anyag csőért, és már kortyolhatta is a beépített termosz
ban tárolt üdítően hideg italt.)

Az F-105 Thunderchief műszaki adatai
F-105 F-105 F/G

Hosszúság: 20,43 m 21,06 m
Fesztávolság: 10,65 m 10,65 m
Magasság: 6,15 m 6, 24 m
Szárnyfelület: 35,77 m2 35,77 m2

Üres tömeg: 12 701 kg 13 380 kg
Max. felszállótömeg: 24 033 kg 24 780 kg
Max. sebesség -  földközelben: 1376 km/h 1335 km/h

-  11 600 méteren: 2235 km/h 2170 km/h
Szolgálati csúcsmagasság: 14 800 m 14 380 m
Emelkedőképesség: 175 m/s 169 m/s
Maximális hatótávolság: 3845 km 3731 km

Az F-105-ösöket kezdetben ezüst alapszínű festés
sel látták el, az orrkúp és a kabin előtti csillogásgátló 
panel mattfekete volt, a gépek egyébként változatos, 
színes dekorációt viseltek még a vietnami háború első 
időszakában is. Később az ún. SEA (South East Asi) 
álcázófestés általánossá vált, ez alul halvány kékes

szürke (FS 36622), felül világos vörösesbarna (FS 
30219), középzöld (FS 34102) és sötét feketészöld 
(FS 34097) színekből állt. A háború után az Egyesült 
Államokba visszavont gépek közül néhányat az ún. 
European I. Medium Variant előírás szerint átfestettek, 
itt a világosbarna helyett kékesszürke (FS 36081) szín 
szerepelt.

1972-re a harci veszteségek, balesetek és az engedé
lyezett repült idők lerepülése miatt az üzemképes 
F-105D változatok száma a gyártott darabszámnak már 
kb. negyedrészére csökkent, így а В után ezt a változa
tot is kivonták az első vonalbeli állományból. A gépek egy 
részét átadták az Air National Guard egységeinek, kie
sebb részét tartalékként lekonzerválták a Davis-Monthan 
légi támaszponton. Csak az F-105G Wild Weaselek ma
radtak aktív szolgálatban egészen az F-4G WW- 
Phantom megjelenéséig.

Ezek -  és ezzel az F-105 Thunderchief típus -  szol
gálatból való végső kivonására ünnepélyes keretek kö
zött, sok veterán F-105-ös pilóta részvételével 1984. 
február 25-én került sor a Utah állambeli Hill légi tá
maszponton.

Felhasznált irodalom

Letectvi i kosmonautika és az 
Air International egyes számai 
F-105 in Action. Squadron Signal Publications 
F-105 in Detail and Scale. Kalmbach Books.

Molnár László

A Technológiai Hivatal közleménye

2005. október 1. és december 30. között tanúsított szervezetek

Okirat száma A tanúsítás dokumentuma Szervezet megnevezése Érvényesség
168/026/2005 AQAP2120 T.O.M. Controll 2001 Rt. 2008.10.13.
168/027/2005 AQAP 2120 VÍV Villanyszerelőipari Rt. 2008.10.17.
168/028/2005 AQAP 2120 Zornig Team 2008.10.18.
168/029/2005 AQAP 2120 Pajzs BÜ Rt. 2008.10.19.

168/030/2005 AQAP 2120 COMBAT Kft. 2008.10.25.

168/031/2005 AQAP 2120 АТС Aircom 2008.11.15.

168/032/2005 AQAP 2120 Geometria Kft. 2008.11.17.
168/033/2005 AQAP 2120 Csőszerviz Hungary Épület 2008.11.22.
168/034/2005 AQAP 2120 RADIANT Termelő, Szóig. 2008.11.24.
168/035/2006 AQAP 2110 VideotonRt. Kft. 2008.11.24.

168/036/2005 AQAP 2110 SCI Network 2008.12.08.

168/037/2005 AQAP 2110 Specimpex 2008.12.08.

168/038/2005 AQAP 2120 Bizalom Kft. 2008.12.12.
168/039/2005 AQAP 2120 Eurotronik 2008.12.13.
168/040/2005 AQAP 2110, AQAP 160 Synergon 2008.12.14.
168/041/2005 AQAP 2120 Red Scorpions 2008.12.14.

168/042/2005 AQAP 2120 Szekuritás 2008.12.16.

168/043/2005 AQAP 2120 Fajra Automatika és Tűz 2008.12.19.
168/044/2005 AQAP 2120 MÁV Ingatlankezelő Kft. 2008.12.20.

28 HADITECHNIKA 2006/3



A Patria AMV

Páncélozott modul jármű az európai megoldás

A Patria AMV (Armoraed Modular Vehicle = páncélozott 
modul jármű) a „Patria-csoport” fejlesztése, amely a finn 
védelmi ipar legnagyobb és egyben vezető vállalata, 
többségi tulajdonosa a finn állam. Az EADS (European 
Aeronautic Defense and Space Company = Európai Légi 
és Űrvédelmi Vállalat) részesedése a vállalat termelésé
ben 26,8%, ez által biztosított a Patria folyamatos növe
kedése és egyre magasabb technológiai szintje is.

Már harminc éve gyűjti a tapasztalatokat a Patria a ka
tonai járművek gyártásában, és 1984 óta töretlen lendü
lettel gyártja a páncélozott kerekes járműveket. Az XA- 
sorozatú páncélozott szállító járművekből eddig több mint 
1200 db gördült le a szalagról a Patria dél-finnországi 
Hameenlinna gyárából. Ezek szinte mind békemissziók
ban vettek, illetve vesznek részt ma is különböző nemze
tek zászlói alatt, közös alkalmazásban, pl. a Golán- 
fennsíkon, Libanonban, Namíbiában, Eritreában, a ko
rábbi Jugoszláviában, Kambodzsában és Mozambikban. 
A járművek, ezen alkalmazások során, mind a teljesít
mény, mind a megbízhatóság és biztonság vonatkozásá
ban alkalmasnak bizonyultak a feladatokra.

Az XA-sorozatot egyébként soha nem -  vagy nem el
sősorban -  harcjárműnek tekintették csak, hanem sokkal 
inkább szállítójárműnek, pl. mozgó vezetési és hírköz
pontnak, egészségügyi járműnek, ABV felderítő jármű
nek vagy a Thales Crotale NG fegyverrendszer alváza
ként használták. AZ XA-sorozat termelése még ma is fo
lyamatos, és szó van egy újabb, több mint 200 db-os 
megbízásról, melyek legyártása 2005 végéig fejeződött 
be. Az eddigi termelés 50%-a exportra ment (Svédor
szág, Norvégia, Írország, Hollandia), Dániával pedig ér
vényben van egy kölcsönbérleti szerződés.

Az AMV-család

A Patria AMV fejlesztése 1955-ben kezdődött a finn fegyve
res erők megbízásából, egy új, alapvetően jobb teljesítmé
nyű páncélozott járműre vonatkozó tanulmánnyal. A Patria 
cég az XP-program tapasztalataiból kiindulva, arra építve 
kezdte meg egy új elgondolás kifejlesztését, széleskörűen 
figyelembe véve a finn fegyveres erők megváltozott, új 
rendszerű követelményeit. Az új elgondolás alapja a jármű 
rendkívüli mozgékonysága. Ezt a kerekek ideális nagysá
gának és számának a kombinációjával, az egyes kerekek 
felfüggesztésével, a feszes energiaátvitellel, az alváz cél
szerű megszerkesztésével, nagy sebességgel és nehéz te
repen is kitűnő manőverezőképességgel érte el.

A modulelven érvényesülő elgondolásnak köszönhető
en a jármű számos alkalmazási módra könnyűszerrel át
alakítható. A modulelv alapvetően két síkon érvényesít
hető. Egyszer az ún. rendszersíkon, amelynél a felhasz
náló, az alapváltozatra különböző fő komponenseket és 
különböző alrendszereket, pl. áramfejlesztő, fűtés, klíma, 
ABV védelem stb. kérhet, illetve ezek közül választhat. A 
második az alkalmazási képesség síkja, azaz különböző 
felépítmények és/vagy alkalmazástól függő felszerelés.

Az AMV nagyvonalúan kiképzett belső térrel rendelke

zik, amely egy teljesen modul rendszerbe illeszkedik, vi
szonylag nagy hasznos teherszállító kapacitása és 
anyagtárolási lehetősége van. A nagy és jól kiépített 
tárolóhely lehetővé teszi szinte valamennyi gyalogsági 
fegyverrendszer elhelyezését és szállítását.

Az AMV terepleküzdő képessége megközelítően 
egyenrangú a lánctalpas járművekével, kiépített úton 
(műúton) a menettulajdonsága egyenesen kitűnő.

Előállítási költségei alacsonyak, ezáltal gazdaságosan 
gyártható. Egyes elemei polgári és katonai vonatkozás
ban egyaránt felhasználhatóak, kereskedelemben besze
rezhetők, ezáltal fenntartása is egyszerű és takarékos. 
Összességében ezzel az elgondolással egy a mainál kor
szerűbb kerekes harcjárművet állítottak elő, amely a to
vábbiakban még jelentős fejlesztési lehetőségeket rejt 
magában.

Az új AMV-ből egyelőre még csak néhány darabot, fő
ként tesztpéldányokat gyártottak a finn fegyveres erők 
számára, valamint továbbfejlesztési és piackutatási célra. 
A prototípusokat nemcsak a finn fegyveres erőknél, ha
nem -  kitűnő eredményekkel, minőségi mutatókkal -  a 
lengyel és a cseh fegyveres erőknél is kipróbálták.

Az AMV 8 és 6 kerekes változatban is készülhet. Alap
vetően egy jövőbeni járműcsalád alaptípusának tekintik. 
Lehetséges változatok: páncélozott szállító (szállító pán
célos), lövészpáncélos, mozgó tűzvezető pont. Nemrég 
aláírtak egy hitelszerződést, melynek keretében a finn 
fegyveres erők számára 100 db páncélozott személy- 
szállító változatot gyártanak le. A sorozatgyártás 2004- 
ben elkezdődött, a szerződés szerint 24 db AMV AMOS 
változatban (ikercsövű ágyús rendszerben) készül.

Az AMV Lengyelországban

A lengyel Védelmi Minisztérium alapos, mindenre kiterje
dő vizsgálat után az AMV-t választotta a lengyel hadse
reg számára. A teljes szükséglet 700 db jármű, amelynek 
gyártására a lengyel WZM (Wojskowe Zaklady 
Mechaniczne = Hadiipari Gépgyár) cég 1,18 Mrd euró 
(1,4 Mrd USD) értékű szerződést kötött a Védelmi Minisz
tériummal. A járműveket 2004 és 2013 között gyártják és 
szállítják le.

A pályázat kiírásánál 60%-ban az ár, 25%-ban a „lengye- 
lesítés” 15%-ban a nyújtott garanciák játszották a fő szere
pet. Műszaki, harcászati vonatkozásban az AMV minden 
lényeges lengyel követelménynek eleget tesz. A döntésnek 
a hátterében egy komplett, többnemzetiségű, rotációs pa- 
rancsnokságú dandár felállítása áll, amely három (lengyel, 
cseh és szlovák) zászlóaljból állna, és amelyet főként nem
zetközi missziós feladatokra alkalmaznának. Ennek a dan
dárnak alapjárműveként szolgálna az új típusú AMV. A Vé
delmi Minisztérium azokra a megállapításokra helyezte a fő 
hangsúlyt, hogy a Patria/WZM megoldás nemcsak, hogy a 
legolcsóbb, hanem ígéretes jövőt is jelenthet, és fenntartás 
szempontjából is a legköltségkímélőbb.

Egy sajtókonferencián a szerződésért felelős lengyel 
miniszter bejelentette, hogy az aláírt szerződés nemcsak 
a Patria és a WZM közötti együttműködést írja elő, ha
nem az olasz Oto Melara céggel is elmélyíti a kapcsola-
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adása, az együttműködés a tervezésben, a minőség-ellen
őrzésben, és a logisztikai biztosítás, mindenekelőtt azért, 
hogy a termelés a helyszínen szakszerűen történjen.

1. ábra: A Patria AMV 8x8-as változata egy kiállításon

2. ábra: A 8 kerekű AMV Oto Melara Hitfist-toronnyal teszte
lés alatt Lengyelországban

3. ábra: A 8 kerekű AMV belső tere

tot, amennyiben a toronyért az olasz fél a felelős. Mintegy 
300 járművet az Oto Melara által gyártott Hitfist-toronnyal 
szerelnek, illetve fegyvereznek fel, amelybe egy 30 mm- 
es Büshmaster-ll MK 44 ágyút és két irányított páncélel
hárító rakétavetőt helyeznek.

A Patria állandóan nagy értékkel képviselteti magát és 
tesz eleget kötelezettségeinek. Lengyelországban ez az ér
ték közel azonos a szerződés értékével. A lengyel védelmi 
miniszter hivatalos sajtónyilatkozata alapján a Patria és az 
Oto Melara által felkínált részesedés értéke a szerződéskö
tés 170%-a. A szerződés lényeges része a technológia át-

Az AMV Csehországban

A Patria jármű már 2003 óta jelen van a Cseh Köztársaság
ban is. A cseh fegyveres erők az Oroszországban készített 
OT-64 csapatszállító járművei zömét Pátriával kívánják le
cserélni, és ebben a projektben a Patria az egyik pályázó. 
(De nem ők nyerték meg a pályázatot.) Az AMV-t már 2003- 
ban a Brnóban megrendezett kiállításon is lehetett látni, 
közvetlenül azután, hogy a szárazföldi erők katonai-techni
kai hivatala Vyszovban tesztelte és értékelte.

Miután a Patria gépkocsit korábban az IBCOL Praha 
cég képviselte, a Patria cég itt Patria Praha néven saját 
leányvállalatot nyitott, és saját irodát rendezett be Prágá
ban, hogy a tevékenységet jobban kézben tudja tartani.

A 8 kerekű AMV műszaki-technikai jellemzői

Méretek
Hossz 7,7 m
Magasság (felépítmény) 2,3 m
Szélesség 2,9 m
Tömeg 14 000-26 000 kg

Teljesítményadatok
Teljesítmény/tömeg viszony 15-20 kW/t 
Maximális sebesség >100 km/h
Lejtőleküzdő képesség 60%
Maximális keresztdőlés 30%
Mászóképesség 0,7 m
Áthidaló képesség 2,0 m
Úszóképesség 8-10 km/h

(<22 000 kg-nál)
Gázlóleküzdő képesség 1,5 m
Hatótávolság 800 km

Lövés elleni védelem 
Modul védőelem ballisztikus lövedék ellen 30 mm-ig 
(Továbbiakban: felhasználó követelményeinek megfele
lően)

Motor
Teljesítmény 360 kW
Forgatónyomaték 1974 fordulat/perc

Erőátvitel
Automata hajtómű üzem 7+1

Futómű
Meghajtott tengelyek Összkerékhajtás
Fékrendszer hidropneumatikus elemek (magasságsza
bályozás igény szerint)

Fegyverbeépítés előkészületben
Különböző toronytípusok torony 7,62-105 mm f-ig

Ikercsövű ágyú 2x120 mm

Összefoglalás

Az AMV elgondolás alapját a katonai járművek építésé
ben évek óta felgyülemlett tapasztalat, a teljesítmény bi
zonyítása az XP szérián keresztül, a magas szintű igény
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támasztás, a követelmények elemzése, a legjobb techno
lógiák alkalmazása, a csekély építési és fenntartási költ
ség elérése, a kereskedelemben is kapható elemek alkal
mazása képezték.

Az elgondolást hozzáigazították:

• a modul építőelemek sokoldalúságához;
• a modul védőrendszereken keresztül a túlélőképesség 
biztosításához;
• az önvédő rendszer és jelzőrendszer optimalizálásához;
• a nagy mozgékonyság eléréséhez terepen és úton;

• a beépített fegyver- és alrendszerek elhelyezéséhez;
• az integrált logisztikai elgondoláshoz.

Az elgondolás, a hozzáigazított követelmények és lehe
tőségek feltehetően hosszú időn át fognak zöld utat biz
tosítani a Patria AMV számára.

Felhasznált irodalom

Soldat und Technik, 2004. február.

Lits Gábor nyá. alezredes

A hannoveri Luftfahrtmuseum és a wunstorfi nyílt nap

A Magyarországon üzemeltetett katonai és polgári repü
lőgépek aktív szolgálat utáni történetét kutatva nem egy
szer olyan szálakat találhatunk, melyek külföldi repülőte
rekre, múzeumokba vezetnek. Ausztriában, Angliában, 
Hollandiában, Törökországban, sőt, az Egyesült Álla
mokban is találkozhatunk olyan MiG-21 -esekkel, melyek 
egykor magyar felségjelet viseltek. Mi több, egy tenge
rentúlra került MiG-21 U a mai napig rendszeresen a le
vegőbe emelkedik.

Németország e tekintetben kiemelt szerepet tölt be, hi
szen az ismert Tu-134, Tu-154, Mi—1, Ka-26 típus és 
több An-2-es mellett MiG-15-ös, valamint Jak-18-as is 
került német gyűjteménybe. Az utóbbi kettő, többek kö
zött egy Bf 109, egy Fw 190 és az egyetlen németorszá
gi Spitfire társaságában, Günter Leonhardt hannoveri 
gyűjteményében található. A múzeum meglátogatását a 
fent leírt rövid felsoroláson túl a várostól nyugatra, a 
Wunstorfban települt LTG 62-nél rendezett nyílt nap tette 
időszerűvé. Köztudott, hogy a németországi bázisokon 
nem túl gyakori a hasonló rendezvény. A 2005. június 18- 
án megrendezett, „A légi szállítás napjának” is nevezett 
repülőnap apropóját a Bundeswehr 50. születésnapja 
szolgáltatta. A nyílt napra Európa számos országából ér
keztek szállító repülőgépek, de a bázis közvetlen szom
szédságában található úgynevezett Ju 52-csarnok is szá
mos érdekességet tartogatott.

Luftfahrtmuseum -  Hannover-Laatzen

De térjünk vissza Hannoverbe, egészen pontosan annak 
Laatzen nevű városrészébe. A 2000. évi világkiállítás 
helyszínétől alig 10 perces sétával juthatunk el a Günter 
Leonhardt magángyűjteményéből 1992-ben megnyitott 
múzeumhoz. A bejárathoz érve egy Dornier Do 28, vala
mint egy 6-8  méter magas emelvényen kiállított 
HFB-320 Hansajet fogadja a látogatókat. Leonhardt a 
háború után alapította szállítmányozással foglalkozó vál
lalatát, de a munka mellett állandóan nagy figyelmet 
szentelt szenvedélyének, a repülési emlékek gyűjtésé
nek. Cége egyik csarnokában kezdte el gyűjteni a repü
léssel kapcsolatos relikviákat, könyveket, dokumentumo
kat, ruhákat, modelleket, repülőgépmotorokat, hajtómű
veket és nem utolsósorban repülőeszközöket. Gyűjtemé

nyéből mára egy több mint 4000 darab kiállítási tárggyal 
rendelkező múzeum lett, amely az első hőlégballon-repü
léstől napjainkig mutatja be a repülés történetét.

Az első csarnokban a hőskortól az első világháború 
utáni időkig terjedő időszak emlékei láthatóak. Itt a légha
jók mérethű modelljei mellett olyan replikákat állítottak ki, 
mint például a Fokker E.lll vagy a Fokker Dr.l, de ebben 
a teremben találhatjuk a Horváth Ernő által tervezet Hor
váth III másolatát is. A második csarnokban vannak az 
említett magyar vonatkozású repülőgépek. Bár az egy
más mellett kiállított An-2, Jak-18U és MiG-15bisz közül 
csak a HA-MHM lajstromjelű Ancsa látható eredeti jelzé
sével, a három repülőgép mindegyike Magyarországról 
került a németországi gyűjteménybe. Az 5418-as gyári 
számú Jak-18U és a jelenleg 022-es oldalszámot viselő 
MiG-15-ös is vörös csillaggal van kiállítva. Az első ma
gyar sugárhajtású vadászgép Hannoverbe került példá
nya egykor 712-es oldalszámmal repült.

A magyar gépek mellett ebben a csarnokban áll egy 
F-104G Starfighter, egy Alouette II, valamint több mint 
húsz repülőgépmotor és hajtómű is. De itt találhatók azok 
a repülőgépek is, melyek Günter Leonhardt legnagyobb 
kincsei, például az egyetlen németországi Spitfire is. Az 
eredetileg MV370/MB-Q jelzést viselő Spitfire Mk. XIVE 
a Brit Királyi Légierőtől való selejtezését követően Indiát 
is megjárva került Hannoverbe. Az angolok legsikere
sebb második világháborús vadászgépe mellett termé
szetesen az egykori Luftwaffe repülőgépei is helyet kap
tak ebben a csarnokban. Az Fw 190A, a Bf 109G-2 és a 
Ju 52 törzse nem egy másik gyűjteményből vagy egy el
dugott hangárból került elő, hanem a Günter Leonhardt 
által szervezett sikeres roncsmentő expedíciók és az azt 
követő gondos helyreállítás eredményeképpen maradtak 
fent az utókornak. Az Fw 190A-t több repülőgéproncsból 
építették újjá, ezek a csehországi Pardubicéből és a 
Salzwedel melletti Cheiner mocsárból származnak. A 
Földközi-tengerbe zuhant Bf 109G-2 kiemelésére 1998- 
ban szervezett expedíciót. A Messer és az Fw 190-es 
gyűjtemény legszebb darabjainak restaurálásához az 
eredeti alkatrészek mellett utángyártott elemeket is fel
használtak.

Leonhardt legérdekesebb mentőakciójának az 1986- 
ban Norvégia északi részén szervett kutatóútja tűnik. 
Ennek története 1940 áprilisára nyúlik vissza, amikor
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2. ábra: Több repülőgéproncsból újjáépített Fw 190-es

3. ábra: A magyar HA-MHM jelű An-2 repülőgép

is a német haditengerészet elfoglalta a svéd ércszállí
tás miatt kiemelten fontos Narvik kikötőjét. Az utánpót
lást biztosító hajózási útvonalat viszont az angolok el
lenőrizték, akik megakadályozták az időközben körbe
zárt csapatok ellátását. Egyetlen lehetőségként a légi 
szállítás maradt, de a Luftwaffe nem rendelkezett 
olyan repülőgépekkel, melyek hatótávolsága elegendő 
lett volna az Oslo-Narvik-Oslo táv lerepüléséhez. A 
feladatra végül 13 darab Ju 52-est jelöltek ki. A szállí
tó repülőgépek a magas hegyekkel körülvett Narvik

közelében lévő Harvikvann-tó jegén landoltak. Mivel a 
visszaúthoz szükséges üzemanyaggal nem rendelkez
tek, a tavaszi olvadáskor a repülőgépek a tóba merül
tek. Leonhardt és segítői 4 darab Ju 52-est emeltek ki 
a vízből. Két gép Norvégiában maradt, egyet 
Speyerben, egy másikat pedig Wunstorfban helyezték 
el. De a hannoveri gyűjtemény sem maradt Ju 52-es 
nélkül. Az itt kiállított törzset Csehországból szállítot
ták a múzeumba.

Günter Leonhardt vitathatatlan érdemeket szerzett jó 
néhány ritkaság megmentésében, magángyűjteménye 
pedig, bár nem a nagyobbak közé tartozik, Németország 
egyik legigényesebben kialakított repülőmúzeuma.

Wunstorf -  a „Ju 52-es csarnok” 
és az LTG 62 nyílt napja

A norvégiai mentőakció során felszínre hozott egyik 
Junkers a kutatás lebonyolítására létrehozott ún. Ju 52- 
alapítványhoz került. Az alapítvány a Hannover közelé
ben lévő Wunstorfban található katonai repülőtér mellett 
látott neki a repülőgép restaurálásához. Az LTG 62 által 
használt bázis közvetlen szomszédságában az alapít
vány „Ju 52-es csarnok” elnevezéssel üzemelteti kicsi, de 
annál érdekesebb gyűjteményét. A kiállítást a már emlí
tett, wunstorfi nyílt nappal egy időben tekintettük meg.

A fedett csarnokból és három szabadtéren tárolt repülő- 
eszközből álló múzeum középpontja természetesen a 
gyönyörűen helyreállított Tante Ju. A DB+RD hívójelet vi
selő gép mellett elhelyezett vitrinekből minden apró rész
letet megtudhatunk a repülőgépek küldetéséről és a meg
mentésükre szervezett 1986-os mentőakcióról. A csar
nokban kapott még helyet egy, a helyi alakulat által is 
használt Do 28-as. A szabadban pedig egy Noratlas 
N.2501 F, egy hajdan kutató-mentő feladatkörű UH-1D és 
egy díszfestésű Mi-8-as látható. A felsőszárnyas, kétmo- 
toros Noratlast nagy számban használták az egykori Nyu- 
gat-Németországban, de az itt kiállított gép Franciaor
szágból került ide. A német újraegyesítést követően a ke
leti repülőtechnika egy részét rövid időn belül selejtezték, 
de néhány típust, így a Mi-8-ast tovább üzemeltették. Az 
itt látható hófehér helikopterre egy piros sast és nemzeti 
színekből álló, fekete-piros-sárga csíkot festettek.

A múzeum valószínűleg még soha nem fogadott egy na
pon annyi látogatót, mint 2005. június 18-án, mert hozzánk 
hasonlóan sokan döntöttek a bázis egyik bejárata melletti 
területen lévő múzeum meglátogatása mellett. A csarnokot 
elhagyva a kora reggeltől folyamatosan érkező nézőkkel
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5. ábra: Teherdobás C-160-asból

együtt mi is elindultunk a bázisra, ahol a szervezők ígére
te szerint látványos és érdekes nap várt minket.

„A légi szállítás napja” elnevezésű rendezvény kö
zéppontjában természetesen a szállító repülőgépek és 
azok földi, illetve légi személyzete állt. A résztvevők 
meghívása és a statikus kiállítás berendezése is en
nek megfelelően történt. Szállítórepülő-bázis révén a 
gépeket nem valamelyik félreeső gurulóúton állították 
ki, hanem az itt állomásozó C-160-asok állóhelyeiként

szolgáló hatalmas, egybefüggő betonfelületen. A több 
száz méter hosszú területen kényelmesen elfért egy
más mellett a helyi alakulat négy C-160-asa, a francia 
C-160F, a Ramsteinből érkezett amerikai Hercules, az 
osztrák C-130K, az olasz G-222RM, valamint a 
CL-601, a Tornado ECR, az F-4F, a CH-53, az 
EC-135 és a Bo-105 típus egy-egy példánya. Az 
egyik javítóhangárban a műszaki személyzet munkájá
ba engedett betekintést az emelők segítségével fel
emelt Transall körül berendezett kiállítás. A szerelők 
készségesen fogadták a nézők rohamát, miközben 
közvetlen közelről lehetett megtekinteni a Transall 
futóműbehúzó és fékszárnymozgató mechanizmusá
nak működését. Egy másik hangárban a bázison mű
ködő repülőgép-szerelő iskola repülőgépeit állították 
ki. A katonai és a civil repülés számára egyaránt után
pótlást biztosító intézményben a növendékek Do 28- 
asokon, Alpha Jeteken és Fiat G.91-eseken sajátíthat
ják el a gyakorlati ismereteket.

Éppen végeztünk a szabadtéri kiállítás és a hangárok be
járásával, amikor elkezdődött a kétrészes repülőprogram 
első felvonása. A nyitókép két F-4F Phantom és egy 
A310MRTT légi utántöltő repülőgép kötelék áthúzása volt, 
melyet az LTG 62 négy Transalljának bemutatója követett. 
Ez a része a Transallok széles körű alkalmazhatóságát volt 
hivatott bemutatni. Az első gépből ejtőernyősök ugrottak, a 
másodikból teherdobást végeztek alacsony magasságból, 
míg a harmadik egy meredek besiklást követően egy ki
sebb gyorsreagálású csapatot tett ki a betonon. A szólóbe
mutatót a negyedik, ENSZ-missziókon is használt fehér szí
nű gép repülte, melyen nemcsak az aljára felfestett LTG 62- 
ezredjelvény volt az egyetlen ünnepi jelzés. Az eredeti 
50+50 lajstromjelét az esemény tiszteletére 50+500 000-re 
változatták, utalva ezzel a Bundeswehr 50. születésnapjára 
és az alakulat félmilliomodik repült órájára. Az 500 000 re
pült óráért járó oklevelet a délutáni repülőprogram után ve
hette át az alakulat, amely egy repülőprogramban nem túl 
erős, de mindenképpen érdekes és színvonalas nyílt nap
pal tette emlékezetessé a jeles jubileumokat.

A fotókat a szerző készítette.

Józsa Dávid

Sárhidai Gyula -  Szabó Miklós: 

ATOM-TENGERALATTJÁRÓK 1954-2004

A megszűnt Zrínyi Katonai Kiadó hasonló című füzete teljes átdolgozásra és 
kibővítésre került, ez képezi a jelen munka alapját. Mivel az elméleti részek 
azóta sem változtak, az 1987 óta bekövetkezett eseményeket államonként 
csoportosítottuk. így a Haditechnika archívumában álló, korábban megjelent 
hajóismertetéseket és fegyverzeti leírásokat, illetve az elérhető képanyagot 
összefoglaltuk. Ez az anyag a 2004-es állapot nyílt irodalmakból összeállítha
tó szintézise az Egyesült Államok, Oroszország, Franciaország, Nagy-Britan- 
nia és a Kínai Népköztársaság flottáinak nukleáris tengeralattjáróiról. Ismer
tetésre került táblázatosán valamennyi eddig épült nukleáris tengeralattjáró, 
a KURSZK katasztrófája, illetve az eddigi összes baleset és a hajók lebontá
si és leszerelési problémái. A könyvben 16 oldal színes fotó található, 176 db 
fekete-fehér fotó és rajz mellett.

Zrínyi Kiadó, Budapest, 2005. 144 old., 3990 Ft
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Kadiszíja Szaddám II. rész

A másik jelentős irreguláris szervezet, az Iszlám Népi Mi
lícia (Basij e-Mustafazin) a Pasdaran irányítása alatt ál
lott. Khomeini ajatollah népi védelmi koncepciójának (20 
milliós hadsereg) a gyakorlati megvalósítására alakítot
ták meg 1979. december 10-én. Tagjai önkéntesek, akik 
általában csak egy-egy hadművelet idején szolgáltak a 
fronton. A minimális kiképzést és a könnyű fegyverzetet 
nagy számukkal igyekeztek ellensúlyozni.

Az iraki fegyveres erőkhöz hasonlóan az irániak is 
szert tettek némi harci tapasztalatra Ománban. Dhofar 
tartományában marxista gerillamozgalom bontakozott ki. 
Az ománi szultán az iráni sahtól kért segítséget. A sah 
küldött is egy ötezer fős sereget, amelyet az elit hadosz
tályokból verbuváltak, s a csapatokat háromhavonta vál
tották. Ily módon az iráni hadosztályok mind nagyobb ré
szét igyekeztek kipróbálni tényleges harci körülmények 
között. Az iráni beavatkozás nyomán a gerillák teljesen 
visszaszorultak, de így is csak 1977 elején kezdődött 
meg az iráni csapatok kivonása, amely csak a sah buká
sa után fejeződött be teljesen.

A hadszíntér

Irak és Irán határvidéke földrajzi szempontból két részre: 
a hegyi (Kurdisztán, Hegyhát, a Zagrosz-hegység észak- 
nyugati része) és a Kuzisztáni-alföld területére osztható.

A harcok egyik színtere, a hegyvonulat kb. 600 kilomé
ter hosszúságban, északnyugati irányban a török határtól 
a Kerhe folyóig az irak-iráni határ mentén húzódik, és 
egymástól szűk és mély völgyekkel, hegyi folyókkal elvá
lasztott, párhuzamos hegyhátakból áll. A tengerszint fe
letti átlagos magasság 1500-2500 méter között van. A 
hegyi átjárók átlagos magassága 1000-2000 méter, kö
zülük a legmagasabbak télen a vastag hóréteg és a hó
fúvások miatt nem járhatóak. A körzet hegyvidéki része 
gyakorlatilag járhatatlan, közép és magas hegyeinek 
hegyhátai a csapatok tevékenységét csak egyes, külön
álló irányokban korlátozott átbocsátó képességgel teszik 
lehetővé. A szűk és mély, hosszanti irányú völgyeknél 
nincsenek megkerülő utak. Mindez akadályozza a csapa
tok szétbontakozását, nem teszi lehetővé a frontális és 
szárnyakra irányuló manőverek végrehajtását, ugyanak
kor az összetorlódó harckocsikra és egyéb haditechnikai 
eszközökre mérendő légi csapásokhoz kedvező lehető
séget teremt. A terület infrastruktúrája szegényes.

A hadműveleti terület alföldi részének határán a Tigris 
és Eufrátesz folyik. A két hatalmas folyó egyesülése a 
Satt el-Arab folyó, amely 500-700 méter széles és 8-15 
méter mély. A széles vízi akadályt képező folyó rendkívül 
kanyargós, partjai alacsonyak, gyakran mocsarasak. Az 
alföldi részt öntözőcsatornák hálózzák be. A fő csatornák 
szélessége általában 10-60 méter, mélységük 1-7 mé
ter, a haditechnikai eszközök mozgását nagymértékben 
akadályozzák. A mezopotámiai síkságon és a Kuzisztáni- 
alföld déli részén sok a tó, ezek többsége sekély 1-5 mé
ter, lapos, elmocsarasodott partokkal. A tavakat gyakran 
átfolyások kötik össze, amelyek a folyókhoz vezető uta
kon összefüggő, vízzel borított szakaszokat alkotnak, s 
ez jelentősen lassítja a technikai eszközök mozgását.

13. ábra: Ruhollah Khomeini 
ajatollah________________

A légi csapások

Bagdadi idő szerint 12.00 órakor (iráni idő szerint 12.30) 
192 darab iraki MÍG-23BN, MiG-21, Szu-7, Szu-20, 
Hunter, Tu-16, Tu-22 és II—28 szállt fel az iraki légi csa
pás első hullámát alkotva. A gépek az al-Rasid, az Arbil, 
a Kút, a Moszul, a Shoibiyah és az Ubeyehh ibn Jarrah 
légi támaszpontokról és néhány kisebb repülőtérről indul
tak, célpontjaik mélyen bent Irán területén voltak. Légitá
madás ért nyolc légi bázist, öt repteret, a korai előrejelző 
rendszer néhány elemét, az iráni hadsereg négy bázisát 
és három olajfinomítót. Mivel a bandar-abbasi és meshe- 
di légibázisok az IrAF hatósugarán kívül helyezkedtek el, 
ezért az iraki légicsapások nem érintették a teljes iráni lé
gi erőt. Annak ellenére, hogy az irakiak igyekeztek ala
csony magasságon repülve megközelíteni célpontjaikat, 
az iráni lokátorok 50-55 támadó gépet észleltek.

13.30-kor csaptak le először az iraki gépek az urumiye- 
hi reptérre és a 64. gyalogoshadosztály laktanyájára. A 
nojehi, hamedani és ahvazi reptereket 13.45-kor érte tá
madás, ugyanekkor iraki gépek megismételték az uru- 
miyehi laktanya elleni támadást. Csapás érte az assad- 
abadi műholdas kommunikációs állomást is. 13.53-kor az 
IrAF 8 Hunter vadászgépe könnyűbombákkal és nem irá
nyított rakétákkal támadást hajtott végre a tabrizi 
légibázis, a radarállomás és az olajfinomító ellen. A táma
dást néhány perccel később megismételte egy iraki köte
lék, amely hat Szu-20-asból és legkevesebb két MiG-21 - 
esből állt. 14.00-kor érte támadás a khosroabadi laktanyát 
és a dezfuli Vahdati légibázist. A légitámadás során három 
F-5-ös vadászgép és a bázis üzemanyagraktárai meg
rongálódtak. Közben legkevesebb hat MiG-23-as intézett 
légicsapást a teheráni Mehrabad reptér ellen, ahol két 
F-4E megsemmisült. 14.15-kor öt vagy hat iraki vadász
bombázó támadta meg a kermanshahi repteret, ahol az
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14. ábra: Az utcai harcok során megsemmisült iraki 
páncélos__________________________________

iráni hadsereg csapatrepülő erőinek a bázisa volt. A táma
dás során a gurulóutak, a reptértorony és néhány helikop
ter megsemmisült. 14.40-kor két Szu-7BMK intézett raké
tatámadást az ahvazi reptér terminálja ellen. Messze dé
len az iraki Szu-20-asok két köteléke hajtott végre rajta
ütést a dezfuli és omidiyehi repterek ellen.

Az iraki légicsapások második hulláma -  amelyben leg
kevesebb harmincöt támadógép vett részt -  15 óra körül 
érte el az iráni célpontokat. A Nojeh légibázist Hamedan 
közelében előbb hat MiG-23 és Szuhoj vadászbombá
zókból álló iraki kötelék támadta, majd három MiG-23-as 
ismételte meg a támadást. Az időközben beérkező iráni 
vadászgépek kivívták első légi győzelmeiket, lelőttek két 
Szu-7BMK vadászbombázót. Délen a Bandar-e- 
Musarafi szükségrepteret támadó négy Szu-20-asból 
hármat lőttek le az iráni F-4-esek. Iraki Szu-20-as gépek 
támadták az abadani olajfinomítót és az olajtárolókat, a 
légikikötőt és a mólókat. A Masjed Soleimani reptéren 
több helikopter és hangár semmisült meg az iraki táma
dás során. Az IrAF gépei bombázták továbbá a khor- 
ramshahri kikötői berendezéseket, az aghajari szükség
leszállópályát, a nakhjiri korai előrejelző radarállomást, 
Kasr-e-Shirin körzetét, a sanandaji repteret és a Pas- 
daran helyi parancsnokságát, a pirranshahri laktanyát, az 
iszfahani acélművet, valamint a shirázi és iszfaháni 
légibázist. Az IrAF utolsó kiszemelt célpontja a bushehri 
kikötő és légibázis volt, amely ellen három MÍG-23BN 
hajtott végre támadást. A kudarc után a TFB.6 Phantom- 
jai megtámadtak négy iraki rakétanaszádot az öböl vize
in. További két Phantom vadászbombázó támadást haj
tott végre az umm-kasri iraki hadikikötő ellen, ahol a kikö
tői berendezésekben és hadihajókban súlyos károk kelet
keztek. 16.00 és 18.00 között hatvan iráni F-4 és F-5 va
dászbombázó mért csapást stratégiai fontosságú iraki 
célpontokra. Támadás érte az al-Rasid, az al-Kut, a 
Shoibiyah és a bászrai reptereket. Az iráni gépek e ls ü l
lyesztettek több a Satt el-Arabon haladó hajót, valamint 
támadták a folyón átívelő Khalid ibn Valid hidat. Az első 
napi légi harcokban az iráni vadászgépek kilenc iraki har
ci gépet lőttek le, saját veszteség nélkül.

Másnap az IFtIAF ellentámadást indított a nyolc legfon
tosabb iraki légitámaszpont ellen, amelyeken legalább 
húsz iraki harci gépet semmisítettek meg. Az ellencsa
pásban részt vett 140 iráni repülőgépből mindössze hár
mat vesztettek el. Az ellentámadás során az iráni gépek 
heves támadásokat intéztek az iraki kikötőkben rekedt 
hajók ellen is. Bászra, Fao és Umm-Kaszr kikötőkben tu
catnyi hajó (teherhajók, olajszállító tankerek) süllyedt el, 
és tizenegy súlyosan megrongálódott. A hatékony iráni 
légi ellentámadás rávilágított arra, hogy az iraki légvéde

lem feladatára teljesen alkalmatlan. Az IrAF az értékes 
harci gépek elvesztésének megakadályozása érdekében 
megkezdte repülői áttelepítését főként jordániai, továbbá 
szaúdi és észak-jemeni bázisokra. Az első lépcsőben 
mintegy száz gép települt át a még meglévő 290-ből. A 
háború első két napján Irak harmincöt harci repülőgépet 
vesztett.

Szeptember 24-én kora reggel az IrAF légicsapást 
mért tizenöt iráni katonai és gazdasági létesítményre. Az 
iraki légicsapásokra válaszul az IRIAF bombázta a 
bászrai kikötőt -  ahol három teherhajót megrongáltak és 
egyet elsüllyesztettek - ,  és az iraki reptereket Bagdad, 
Bászra és Moszul körül. Támadás érte az iraki olajipari 
létesítményeket Kirkuk és Kanakin körzetében.

Szeptember 25-én reggel a TFB.1 és TFB.3 gépei 
összpontosított csapást mértek a Bagdad környéki repte
rekre, támadás érte a Habbaniyah, a Tammuz és az al- 
Taqaddum repteret. Ugyanebben az időben iráni Tiger 
vadászgépek három hullámban támadták az észak-iraki 
reptereket Moszul, Kirkuk és Arbil körzetében.

Összegzésként elmondható, hogy a háború kezdetét 
jelentő meglepetésszerű iraki légicsapások kudarca után 
az IrAF nemhogy a légi fölényt nem tudta kivívni, de a 
masszív iráni légitámadások ellen is hatástalannak bizo
nyult, olyannyira, hogy néhány nappal a háború megkez
dése után már csak száz harci gépük állomásozott Irak
ban, a többi Jordániába települt át!

Az iraki intervenció

A háborút bevezető iraki légicsapásokkal egy időben ira
ki páncélosegységek keltek át a határon. Az iraki hadse
reg a támadás első lépcsőjében kilenc hadosztályát ve
tette be, állományába közel 150 000 katona, 1400 harc
kocsi, 1600 tüzérségi eszköz és 800 páncéltörő eszköz 
tartozott. Az iráni hadsereg, amelyet felkészületlenül ért a 
háború, mindössze két páncélos-, két gyalogoshadosz
tállyal és egy gyalogosdandárral rendelkezett az iraki ha
tár mentén. Az iráni csapatok feltöltöttsége alig volt öt
venszázalékos, de a 28. és 64. gyalogoshadosztályok 
harcban álltak a kurd lázadókkal.

Az 1. hadtest támadási sávjában az 1. és 11. gyalogos
hadosztály főleg a kurdok ellen hajtott végre műveleteket. 
A 4. gyalogoshadosztály csapatai kétnapos súlyos csata 
után elfoglalták Panjvein városát az iráni határőrcsapa
tok, a csendőrség és a Pasdaran-erők egységeitől. Az 
iraki hadosztály támadása elakadt, így távlati célját, az 
iráni Kurdisztán elfoglalását az iráni erők sikeresen meg
hiúsították.

A 2. hadtest támadási sávjában a 7. gépesített hadosz
tály nyomult előre Kaszr-e-Sirin irányába. A város heves 
harcok után, teljesen lerombolva került az irakiak kezére, 
melyet a 81. páncéloshadosztály 803. dandárja védett. 
Az iraki csapatok támadásukat a tartományi székhely, 
Kermanshah irányában folytatták, ahol az iráni 1. hadse
reg-parancsnokság működött. A 2. gyalogoshadosztály 
elfoglalta Mehrant, és Ham városát fenyegette. Alegysé
gei elérték a Zagrosz-hegység előhegyeit, és elvágták az 
Eszak-lránt Dezfullal és a maradék Kuzisztánnal össze
kötő útvonalat.

A 4. hadtest feladata Dezful elfoglalása és a Nyugat
ként Délnyugat-lránnal összekötő útvonalak elzárása 
volt. A 9. és 10. páncéloshadosztályok mélyen benyo
multak Irán területére. Az előrenyomuló iraki csapatok 
az iráni csapatrepülők és az IRIAF heves légicsapá
sainak voltak kitéve. A Cobra harci helikopterek TÓW 
páncéltörő rakétákkal, a Tiger vadászbombázók MK.82-
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es bombákkal, napalmmal, fürtös bombákkal és nem irá
nyított rakétákkal pusztították az iraki csapatokat. Annak 
ellenére, hogy az irániak birtokában lévő 195 db AH-1J 
Cobra harci helikopternek alig a fele volt bevethető álla
potban, a légi csapások sorozatai a háború első hetében 
folytatódtak. A megsemmisítési arányszám 100:1 volt, 
az iraki páncélosok kárára. A légi csapások különösen 
az irakiak által elfoglalt Sár Pole Zahab és Gilane-Gharb 
körzetében voltak példátlanul hevesek. Az iraki 10. pán
céloshadosztály járműveinek ötven százaléka megsem
misült. A 9. páncéloshadosztály az első hétvégére negy
ven kilométer mélyen nyomult be az iráni területekre. A 
támadás során elfoglalták a stratégiai fontosságú korai 
előrejelző radarrendszer néhány elemét, és közvetlenül 
fenyegették a Vahdati légibázist (TFB.4). Az iraki páncé
losokat az iráni csapatrepülő erők helikopterei állították 
meg, volt olyan nap, amikor két harckocsizászlóaljat 
semmisítettek meg. Az IRIAF vadászbombázói főként az 
utánpótlási vonalakat, a hidakat, a vasutakat és a lakta
nyákat támadták. Az iráni hadsereg mobilizálása követ
keztében az ellenállás fokozódott, a 9. páncéloshadosz
tály támadása kifulladt. A hadosztály 200 harckocsit és 
páncélozott járművet veszített.

A 3. hadtest csapataira várt a legnehezebb feladat, az 
olajban gazdag Kuzisztán tartomány elfoglalása és a Satt 
el-Arab vízi út biztosítása Irak számára. A Satt el-Arab 
kulcsfontosságú volt, mivel ez volt Irak egyetlen kijárata a 
tengerre. Az 1. gépesített hadosztály Susangerdet foglal
ta el észak felől, majd Ahvazt kellett körbezárnia északi 
irányból. Ez a hadosztály érte el a legmélyebb betörést 
Iránba, az első hét végére hetvenöt kilométerre voltak a 
határtól. A 6. páncéloshadosztály nyomult előre a déli út
vonalon Ahvaz felé, az első hét végére el is érték a város 
déli peremkerületeit. A 3. páncéloshadosztály alkotta a 
harmadik támadó éket, amelynek célja Khorramshahr vá
rosának elfoglalása volt egy déli irányú támadással. Az 
éket az iráni légicsapások állították meg tizenöt-húsz ki
lométer mélységű betörés után, és csak nagy nehézsé
gek árán tudták elvágni az Ahvaz-Khorramshahr műutat. 
Az 5. gépesített hadosztály támadást intézett Abadantól 
északra, Khorramshahr délről való bekerítése érdeké
ben. Egy iraki önálló dandár meghódította az Abadan- 
szigetet. Szeptember 28-án az 1. gépesített hadosztály 
bevonult Susangerd városába, amelyet az iráni erők fel
adtak. A város helyőrségét Ahvaz és Dezful védelmére 
csoportosították át. Másnap a 9. páncéloshadosztály át
törte az iráni 77. gyalogoshadosztály zászlóaljharccso- 
portjának vonalait, és megközelítették Dezfult. A táma
dást a 84. gyalogosdandár állította meg a Kharkeh folyó 
partján. A nap folyamán az iráni légicsapásoknak húsz

iraki harckocsi esett áldozatául. Az iráni harci gépek csa
pást mértek az épülő iraki atomerőműre, Oszirakra, 
amelyben csak csekély károk keletkeztek.

Az első heti harcok tapasztalatai azt mutatták, hogy az 
a taktika, amelyet az iraki hadsereg a rosszul felszerelt és 
kiképzett kurdok ellen alkalmazott, nem megfelelő az irá
niak ellen.

Lángoló Kuzisztán

Október elejére az iraki hadsereg alakulatai 5-75 kilomé
ter széles sávot foglaltak el az 1300 kilométeres hosszú
ságú határ mentén. Az iraki létszámfölény csökkentése 
érdekében az iráni parancsnokság átszervezte és meg
erősítette a fronton harcoló erőit. Az 55. ejtőernyősdan
dárt légi úton szállították Dezfulba és Kermanshahba. 
Kuzisztánban állomásozott a 37. páncéloscsoport (37. 
önálló páncélosdandár, 92/2. páncélosdandár), egy gya
logoszászlóalj a 21. gyalogoshadosztálytól, egy harcko
csiszázaddal megerősített gyalogoszászlóalj a 77. gyalo
goshadosztálytól, egy páncéloszászlóalj a 88. páncélos
hadosztálytól. Khorramshahrtól északra 80 db beásott 
M-4-es és M-24-es harckocsival rendelkezett a 151. 
erődzászlóalj, és a városban diszlokált egy tengerész
gyalogos-zászlóalj.

Miközben az IRIAF gépei a Bászra környéki gazdasági 
és katonai létesítményeket részesítették megkülönbözte
tett figyelemben, addig az iraki TU-16 bombázók Tabrizt 
támadták. Október elejére az IrAF 60 harci gépet (iráni je
lentések szerint 110) és 50 pilótát vesztett. A veszteség
listán főként MiG-21 és MiG-23 típusú gépek szerepel
tek, de megsemmisült jó néhány Szu-7 és Szu-20 va
dászbombázó is. Súlyosan érintette Irakot a Szovjetunió 
által elrendelt fegyverszállítási embargó; két szovjet te
herhajó a Hormuzi-szorosból fordult vissza, értékes 140 
db T-72 harckocsiból és légvédelmi rakétákból álló rako
mányával. Az embargó következtében Irak kénytelen volt 
a kelet-európai szocialista országokhoz és az Arab Ligá
ból éppen Irak javaslatára kizárt Egyiptomhoz fordulni 
fegyverekért és tartalék alkatrészekért.

Khorramshahr ostroma szeptember 28-án kezdődött 
meg, a várost a 3. és 6. páncéloshadosztály és az 5. gé
pesített hadosztály zárta körbe. A hetvenezres várost sú
lyos tüzérségi támadások érték, kikötőjében több teherha
jó elsüllyedt. A városba betörő páncélosokat az iráni ön
kéntesek Molotov-koktélokkal és kézi páncéltörő rakéták
kal megállították. Khorramshahr menetből való elfoglalása 
meghiúsult, noha az iráni hadsereg kétezer katonája és a 
Pasdaran néhány ezer harcosa védte. A város sorsát az 
október 11-i iraki támadás pecsételte meg, amikor heves 
tüzérségi és légi előkészítés után az iraki 5. gépesített had
osztály és a 6. páncéloshadosztály csapatai áttörtek a 
Karun folyón Dakhoveinnél -  15 kilométerre északkeletre 
Khorramshahrtól-, és ezzel teljesen elszigetelték a várost 
Irán többi részétől. A 3. páncéloshadosztály T-55-ös harc
kocsikból álló egysége megtámadott egy Abadanba tartó, 
Chieftain harckocsik által kísért konvojt. A kibontakozó 
harcban minkét fél súlyos veszteségeket szenvedett, a 
húsz Chieftain közül nyolc megsemmisült vagy megrongá
lódott. Miután az iraki páncélosalakulatok Khorramshahr 
néhány kerületét tudták csak ellenőrzésük alá vonni, az 
iraki hadvezetés erősítés gyanánt a térségbe vezényelte a 
Köztársasági Gárda dandárt és a kommandódandárt. A 
csapatok kiképzést kaptak a városi hadviselésre, de ez né
hány hetet igénybe vett, így ezekre a csapatokra egyenlő
re nem számíthattak az ostromló erők. Noha az irakiak fo
lyamatosan indították a támadásaikat, az iráni reguláris
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csapatoknak és a Pasdaran-egységeknek volt idejük újjá
szervezni soraikat. Az iráni erők mindkét csoportja nagy 
harci kedvvel küzdött, bár érkeztek olyan jelentések is, 
hogy a Pasdaran és a Hezbollah („Isten Pártja”, Honi Gár
da) tagjai lőttek a reguláris hadsereg visszavonuló alakula
taira. Október 13-ra Khorramshahrt lényegében elfoglalták 
az irakiak, habár az iráni járőrök továbbfolytatták tevékeny
ségüket a város utcáin. A végső támadást október 24-én 
indították meg az irakiak, amelyben részt vett az eddig tar
talékban álló 12. páncélos hadosztály is. A lerombolt vá
rost még aznap az ellenőrzésük alá vonták az iraki csapa
tok. A khorramshahri csatában mintegy ötezer iraki és hét
ezer iráni vesztette életét. A véres harcok miatt a várost 
mindkét oldal harcosai Khuninshahrként („a vér városa”) 
emlegették. A harcokban az irakiak kétszáz harckocsit és 
páncélozott járművet vesztettek.

Főként a Khorramshahrért folyó csata hiúsította meg 
Abadan városa és az Abadan-szigeten található kőolaj-fino
mító elleni iraki rohamot a háború első két hetében. A har
cok már szeptember 22-én megkezdődtek, az iraki csapatok 
a tüzérség támogatásával előretörtek a Satt el-Arabon talál
ható átkelőkhöz, de október 10-ig nem tudták a várost és a 
szigetet bekeríteni. Ez a késlekedés végzetesnek bizonyult, 
ugyanis az iráni erőknek maradt idejük csapatokat csoporto
sítani a város védelmére. A várost védő iráni erők a regulá
ris hadsereg tízezer katonájából -  egy gépesített dandár, 
egy zászlóalj, egy harckocsiegység (50 harckocsival) -  és 
több mint ötezer pasdaranból állt. A délkeletre fekvő nagy ki
terjedésű, sós vizű mocsarak majdnem lehetetlenné tették a 
város teljes bekerítését. A támadást az 5. gépesített hadosz
tály kezdte meg Abadan ellen; Khorramshahrtól északra át
kelt a Karun folyón, és a keleti partja mentén futó úton köze
lítette meg a várost, és elzárta az Abadan-Ahvaz országutat, 
valamint a Bandar e-Masharba és Bandar Khomeinibe ve
zető utat. Az iraki műszaki csapatok két nap alatt vertek pon- 
tonhidat, amelyen a hadosztály csapatai további két nap 
alatt keltek át. A pontonhidat később az iráni repülők és he
likopterek megsemmisítették. Október 15-én az ellenlökést 
végrehajtó iráni páncéloserőkkel való rövid csetepaté után 
az irakiak ellenőrzésük alá vonták az Ahvazba vezető észa
ki utat. Irán elvesztett egy zászlóaljnyi páncéloserőt, amelye
ket a lesből támadó iraki harckocsik szétszórtak és a mo

csárba szorítottak. A mocsárban rekedt páncélosokat sze
mélyzetük hátrahagyta. Az 5. gépesített hadosztály a Karun 
folyó keleti partja mentén nyomult előre déli irányban, és ok
tóber 16-ra körbezárta Abadant. A város bekerítése azért 
nem vált teljessé, mivel az irakiak a közelben elhelyezkedő 
sós mocsarakat nem tudták teljes ellenőrzésük alá vonni. A 
városért folyó harcok során az iraki csapatok megkísérelték 
elfoglalni az Abadanban található, a Satt el-Arabon átívelő 
három hidat. A támadó ékek sikeresen elfoglalták a nyugati 
és a középső hidat és átkeltek rajtuk, azonban a keleti híd
nál a támadás kudarcba fulladt. A várost védő erőknek a 
khosrovabadi úton, valamint tengeren érkezett az erősítés 
és az utánpótlás. Az irániak a következő egy hónap során 
jelentős erőket csoportosítottak Abadanba, ahol nagy hely
őrséget építettek ki, valamint nagy mennyiségű könnyűfegy
verzetet halmoztak fel. A 300 ezer lakosú Abadan elfoglalá
sa még nehezebb feladatnak ígérkezett, mint Khor- 
ramshahré. Heves harcok folytak a várost délről megközelí
tő útvonalakon és a város keleti negyedeiben. Az iraki pán
célos ékek a Satt el-Arab mentén lassan előrenyomulva el
érték a város déli szegletét, azonban a délkeleti negyedeket 
soha nem tudták elfoglalni.

Október közepén Irán megkezdte parancsnoki rend
szere átszervezését, megkezdődött az együttműködés 
az eddig külön harcoló reguláris erők és a Pasdaran kö
zött. Az iraki vezetés nagyot tévedett, amikor úgy gondol
ta, hogy széles körű támogatást kaphat Kuzisztán arab 
lakosságától. Irak az első kéthavi harcok eredményeként 
megszállta Kuzisztán egyharmadát, azonban soha nem 
rendelkezett jelentős népi támogatással. Irak erőfeszíté
se az arab szeparatista mozgalom támogatására sikerte
lennek bizonyult, ugyanis az Ahvaz Nemzeti Népi Front 
nem tudott jelentős befolyásra szert tenni. Kuzisztán arab 
lakossága hű maradt az iszlám forradalmi rendszerhez.

Az iraki páncéloserők kezdeti támadásai a déli városok 
ellen felemás eredményt hoztak, elfoglalták Khor
ramshahrt és megostromolták Abadant. Szeptember és 
október folyamán az iraki támadó erők jelentős része a 
Satt el-Arab mentén volt lekötve, és nem maradt erő más 
nagy fontosságú támadások végrehajtására. Ezeket a 
hadműveleteket csak november elején tudták megkezde
ni, ám addigra az irániak megerősítették Shush és Dez- 
ful városok védelmét és megerődítették a Kharkheh folyó 
nyugati partján található védelmi vonalaikat. A Pasdaran

2006/3 HADITECHNIKA 37



visszafoglalta Susangerd városát, ahol az irakiak nem ál- 
lomásoztattak helyőrséget. A város visszafoglalására 
összevont iraki csapatok nehézfegyverzetben három-öt
szörös, míg élőerőben minimális fölényben voltak. Az ira
ki páncélosok a Kharkheh folyó kiszáradt medrében tör
tek előre, és csak Shushtól délre tudták őket megállítani. 
Susangerdet november 13-21. között kétirányú, északról 
és délről indított támadással kísérelték meg visszavenni. 
Annak ellenére, hogy az irakiak hat-hétszeres erőfölény
ben voltak, nem tudták áttörni a várost övező iráni védel
mi vonalakat.

Az irakiak még egy nagy jelentőségű támadással pró
bálkoztak a déli szektorban. Az iraki páncéloserők meg
kísérelték az előrenyomulást Hamidiyeh irányából Ahvaz 
felé, ám az irániak a régi öntözőcsatornák vízével el
árasztották az alacsony fekvésű területet. A végered
mény: az irakiak belesüppedtek a mocsárba, és több mint 
150 páncélos járművüket hagyták hátra a sárban. No
vember végére az iraki támadást a front teljes szakaszán 
megállították. A támadás elakadásában nagy szerepe 
volt az időközben beérkező mozgósított iráni erőknek, a 
16. páncéloshadosztályt, a 77. gyalogoshadosztályt és 
az újonnan szervezett 21. gyalogoshadosztályt, valamint 
az Iszlám Gárda alakulatait irányították a harctevékeny
ség körzetébe. November végére Irán kétszázezer fegy
verest összpontosított a fronton, ezeknek a fele a Pas- 
daran és a Basij állományába tartozott. A megváltozott 
erőviszonyoknak köszönhetően az iraki offenzívát de
cember 7-én lefújták, és az iraki csapatok elkezdték be
ásni magukat.

A haditengerészeti műveletek és az olajháború

A háború kitörésekor megindult a harc a Perzsa-öböl vi
zein is. Mivel az Iráni Iszlám Haditengerészet (IRIN) több
szörös fölényben volt, az iraki haditengerészet csak sta
tisztaszerepre volt kárhoztatva. Az öbölben folyó harcte
vékenység kimenetele nagymértékben befolyásolta a 
mindkét ország számára kulcsfontosságú olajexportot, 
amelynek bevételeiből finanszírozták a háborút.

Szeptember 22-én az iráni haditengerészet Joshan ne
vű (Combattante ll/Kaman osztályú) rakétanaszádja raj
taütést hajtott végre a Hór-Abdallah-csatorna torkolatá
nál, és megsemmisített két iraki hadihajót.

Október folyamán fokozódott az IRIN aktivitása az 
Abadan és Bandar Khomeini körüli vizeken, fedezték a 
Bushehrből kifutó konvojokat, támadásokat hajtottak vég
re iraki rakétanaszádok és parti létesítmények ellen. Az 
IRIN első jelentősebb akcióját, a „Cafka” fedőnevűt a 
421. alkalmi harci kötelék (Task Force, TF 421) hajtotta 
végre. A kötelék három Kaman osztályú rakétás gyorsna
szádból állt, a JOSHAN (az al-Omayah fúrótornyot tá
madta), a GARDOUNEK (az al-Bakr olajfúró tornyot tá
madta) és a PAYKAN (amely a csoport légvédelmét látta 
el) naszádból. Az IRIAF TFB.6 Phantomjai légi támoga
tást biztosítottak az október 28-án reggel meginduló akci
óhoz. A kialakuló tengeri csatába az iraki haditengerészet 
Osa I és Osa II rakétás gyorsnaszádjai és az IrAF néhány 
MiG-23 és Szu-20 vadászbombázója is beavatkozott. 
Az irániak, miután a PAYKAN könnyebben megsérült, fél
behagyták az akciót, és visszavonultak déli irányban. Há
rom nappal később a TF 421 megismételte az akciót az 
„Ashkaan” művelet keretében. November elején az iráni 
haditengerészet kommandósai Sea King helikopterek tá
mogatásával hajtottak végre támadást az iraki olajfúró 
tornyok ellen. Ezek az iraki korai előrejelző rendszer fon
tos részét képezték, ezért az irániak mindenképpen meg

akarták semmisíteni őket. A végső támadás -  a „Mor- 
varid” művelet -  november 28-án este kezdődött. A TF 
421 hajói AB-212 helikopterek kíséretében megtámad
ták a fúrótornyokat, amelyeket a haditengerészeti kom
mandósok elfoglaltak, majd felrobbantottak. A harcba be
kapcsolódott mindkét fél légiereje és az iraki haditenge
részet is. A hadművelet Irán teljes sikerét hozta, mert bár 
az irániak elvesztették a PAYKAN rakétás gyorsnaszá
dot, egy kis őrhajót és három Phantom vadászbombázót, 
de megsemmisítették az iraki olajfúró tornyokat és az 
ezeken üzemeltetett korai előrejelző radarállomásokat, 
és kivívták a légi fölényt a Perzsa-öböl északi részén is. 
Az iraki flotta egy nap alatt elvesztett öt Osa I és Osa II 
rakétás gyorsnaszádot, hat P-6 torpedónaszádot, egy 
aknaszedő hajót, egy partra szállító hajót, három gyors
naszádot és két ágyúnaszádot, azaz állományának 
nyolcvan százalékát. A harcokban megsemmisült az IrAF 
hat harci gépe és egy helikoptere.

Amíg az irániak a part menti olajlétesítményeket, il
letve a Kirkuk környéki olajmezőket és csatornavezeté
ket támadták főként, addig az IrAF az iráni olajexport 
szempontjából kulcsfontosságú Khark-szigeti olajtermi
nált részesítette megkülönböztetett figyelemben. Az 
IrAF szeptember 24-én koncentrált támadást hajtott 
végre az Irán déli, délnyugati részén elhelyezkedő olaj
ipari létesítmények ellen, ekkor érte az első légitáma
dás a Khark-szigetet is. A háború első hetében az IrAF 
a Perzsa-öböl északi térségében tizenhét harci repülő
gépét vesztette el. Ez a szám decemberre ötvenhétre 
emelkedett.

A hadművelet során az iraki szárazföldi csapatok kitű
zött céljaikat csak kis részben tudták teljesíteni. Az ira
kiakat felkészületlenül érte az ellenük folyó népi hadvi
selés jellege és hevessége. A légierő nem tudta kivívni 
a légi fölényt, sőt defenzívába szorult. Bár a Tu-22-es 
bombázók és MiG-23-as vadászbombázók rendszere
sen támadták Teheránt, az iráni gazdaságot és harci 
szellemet nem tudták megtörni. Az iraki haditengeré
szet pedig az umm-kasri bázisra szorult vissza. Irak in
váziója Irán ellen stratégiai tévedésként és kudarcként 
értékelhető.
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Csütörtökön -  a repülés második napján -  ellenőriz
ték a leszálló- és az orbitális egység közötti ajtó her- 
metikusságát. Ennek a visszatéréskor van jelentősé
ge, hisz az orbitális egységet a Föld körüli pályán 
hagyják, és csak a parancsnoki fülke tér vissza. Szin
tén ezen a napon ünnepelték Nie 41. születésnapját, 
és már különféle kísérleteket is végeztek. Többek kö
zött vizsgálták az életfenntartó rendszerek működé
sét, illetve azt, hogy az űrhajó milyen gyorsan és pon
tosan áll vissza korábbi térbeli pozíciójába, miután 
abból kimozdították.

Pénteken az űrhajóval egy előre nem tervezett pálya- 
módosítást hajtottak végre, miután egy nappal korábban

kiderült, hogy kis mértékben letértek az előzetes pályáról. 
A manőverre a 30. fordulat idején került sor. A pálya vá
ratlan módosulásával kapcsolatban természetesen a kí
naiak semmit sem közöltek...

Az űrhajó negyedik Föld körüli napjának kezdetén a két 
tajkonauta telefonon beszélt Hu Jin Tao kínai elnökkel. A 
mindössze kétperces beszélgetést a kínai tévé- és rádió- 
állomások élőben közvetítették.

A fedélzeten végzett tudományos kísérletek az élet- és 
anyagtudományok, a Föld-megfigyelés és a környezeti 
monitoring területét érintették. Vizsgálták többek között 
az űrhajósok mozgáskoordinációjának és munkaképes
ségének változásait, illetve fotózták a Földet.

A szovjet és a kínai űrprogram kezdeteinek összehasonlítása
1. táblázat

Űrhajó (szovjet) Indítás Leszállás Utas, űrhajós Feladat
Korabl-Szputnyik-1 1960. 05. 15. megsemmisült (1965) - űrhajó berepülése
Korabl-Szputnyik-2-1 1960. 07. 28. megsemmisült 2 kutya -

Korabl-Szputnyik-2 1960. 08. 19. 1960. 08. 20. 2 kutya űrhajó, visszatérés próbája
Korabl-Szputnyik-3 1960. 12. 01. 1960. 12. 02. 2 kutya űrhajó, visszatérés próbája
Korabl-Szputnyik-4-1 1960. 12. 22. megsemmisült 2 kutya -
Korabl-Szputnyik-4 1961. 03. 09. 1961. 03. 09. 2 kutya módosított űrhajó próbája
Korabl-Szputnyik-5 1961. 03. 25. 1961.03. 25. 2 kutya módosított űrhajó próbája
Vosztok-1 1961. 04. 12. 1961.04. 12. Jurij Gagarin első ember a világűrben
Vosztok-2 1961. 08. 06. 1961.08. 07. German Tyitov egynapos űrrepülés
Vosztok-3 1962. 08. 11. 1962. 08. 15. Andrijan Nyikolajev

páros űrrepülés
Vosztok-4 1962. 08. 12. 1962. 08. 15. Pavel Popovics
Vosztok-5 1963. 06. 14. 1963. 06. 19. Valerij Bikovszkij páros űrrepülés
Vosztok-6 1963. 06. 16. 1963. 06. 19. Valentyina Tyereskova első nő a világűrben
Voszhod-1 1964. 10. 12. 1964. 10. 13. Vlagyimir Komarov 

Konsztantyin Feoktyisztov 
Borisz Jegorov

első többszemélyes űrrepülés

Voszhod-2 1965. 03. 18. 1965. 03. 19. Pavel Jegorov
első űrséta

Alekszej Leonov

Űrhajó (kínai) Indítás Leszállás Utas, űrhajós Feladat
Sencsou-1 1999. 11. 20. 1999. 11.20. - űrhajó berepülése
Sencsou-2 2001. 01. 09. 2001.01. 16. 1-1 majom, kutya, nyúl életfenntartó rendszer próbája
Sencsou-3 2002. 03. 25. 2002. 04. 02. - élő mentőrakéta-rendszer
Sencsou-4 2002. 12. 30. 2003. 01. 05. - űrhajó főpróbája
Sencsou-5 2003. 10. 15. 2003. 10. 15. Jang Li-vej első kínai a világűrben
Sencsou-6 2005. 10. 12. 2005. 10. 16. Fej Csun-long 

Nie Haj-seng
első többszemélyes kínai űrrepülés

Sencsou-7 2007 egy hét űrséta
Sencsou-8 2008 (?) Sencsou-7 orb. modullal 

összekapcsolódás(?)
Sencsou-9 2009 (?) első kínai nő a világűrben(?)
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12. ábra: A kínai emberes űrprogram részére tervezett 
hordozórakéták. Balról jobbra: Csien (1978), Projekt 921 
(1992), CZ-2F (1999) és CZ-2E (2000). Csak az utóbbi 
kettő épült meg teljes méretben____________________

Az űrhajósok naponta háromszor étkeztek, és -  az el
ső kínai űrrepüléstől eltérően -  ezúttal már meleg étele
ket is fogyasztottak. Valamennyi étkezés 5-6 fogásból 
állt, és zömében rizst, marhahúsgombócot, szárított zöld
ségeket és gyümölcsöket tartalmazott. Az „itallapon” pe
dig kávé, zöld tea és narancslé szerepelt. Az alvási idő 
fejenként hét óra volt, az ágyat az orbitális fülkében kife
szített hálózsák helyettesítette.

13. ábra: A mentőtorony alsó négy fúvókája

Az űrhajó visszatérését az időjárás sem veszélyeztet
te, és bár a szakemberek összesen tizenhárom helyet je
löltek ki, melyek közül Belső-Mongólia volt az elsődleges, 
az indítóközpont területe pedig a másodlagos leszállózó
na (mindkettő félsivatagos terület), a Sencsou-6 Belső- 
Mongóliában ért földet.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően először az orbitá
lis kabint választották le az űrhajóról, hogy megkezdje 
önálló repülését. A korai Szojuzok visszatérési techniká
jához képest ez nemcsak a már ismertetett ok miatt elő
relépés, hanem azért is, mert nem kell az űrhajó teljes tö
megét lefékezni, hanem csak annak kb. 3/4-ét.

A hivatalos jelentések szerint az űrhajó vasárnap 19.45 
GMT körül hagyta el a keringési pályát, és állt rá a leszál
lási pályára. Az űrkabin a rakétás, légköri, majd ejtőer-
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A hannoveri Luftfahrtmuseum

1. ábra: FIAT G91R/3
2. ábra: Mi-8 szállító változata
3. ábra: Kutató-mentő UH-1D helikopter
4. ábra: Ju 52-es a wunstorfi múzeumban
5. ábra: A kiállított repülőgépmotorok egyike, egy DB-601-es
6. ábra: Aoulette II német használatú példánya
7. ábra: C-160 Transall 50+500 000 ünnepi jelzéssel

A z ábrákhoz vonatkozó c ikke t lásd  a 31. oldalon. A szerk. Fotók: Józsa Dávid
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Generációváltás

1. ábra: Statikus bemutató a hangárban, elöl az AMRAAM és 
az IRIS-T légiharc-rakéta makettje
2. ábra: Bevontatják a 30. oldalszámú gépet
3. ábra: A 30-as oldalszámú gép a gurulóúton
4. ábra: A 31-es oldalszámú gép begurul
5. ábra: A 30-as gép elvontatása
6. ábra: A 43-as oldalszámú gép kabintetőt nyit
7. ábra: A 30-as oldalszámú gép a beton végén

A z ábrákhoz vonatkozó c ikket lásd  a 62. oldalon. A szerk. Fotók: Baranya i László
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Generációváltás

8. ábra: A bal szárny alatt 3 db Sidewinder légiharc-rakéta 
makettja
9. ábra: A légi töltőcsonk nyitott állásban
10. ábra: Az AMRAAM és IRIS-T rakéták makettjai
11. ábra: A 31-es oldalszámú gép a hangárban lévő statikus 
bemutatón
12. ábra: A szárnyvégi Sidewinder rakéta elhelyezése
13. ábra: A svéd küldöttség Saab 340B és Gulfstream III 
gépei
14. ábra: A bal szárny alatti Sidewinderek és konzoljaik

A z  ábrákhoz vonatkozó c ikket lásd  a 62. oldalon. A szerk. Fotók: Baranyai László
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A Rába-Maros tehergépkocsi

3. ábra: Rába-Bakony és a Maros Thermola modellje

2. ábra: Rába-Maros 1935 (AFi) motor, 45 LE-s, négyhen- 
geres és Rába-Bakony 1942 motor, 95 LE-s, hathengeres

A csepel D-346 teherautó modellje

Fotó és modell: Papp Tibor Rába-Maros fotó: Haris Lajos
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A múlt romjainál -  Wolfschanze I. rész

1. ábra: Az út, mely a führen romokhoz vezet

2. ábra: Az őrség, a kiszolgálók épületeinek csak tégla jutott 6. ábra: Bunker, mely a Varsói Szerződést is túlélte

3. ábra: A Luftwaffe bunkerének nem ártott az önrobbantás 7. ábra: Az élelmiszerraktár ma már üres

4. ábra: Az emlékezés keresztje negyven lengyel tűzszerész 
hősi halálának mementója____________________________ 8. ábra: A Führer bunkere

A z ábrákhoz vonatkozó c ikket lásd  a 76. oldalon. A szerk. Fotók: M atthaeidesz K onrád
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A pápai bázisrepülőtér

1. ábra: A bemutatóra kiállított repülőgépek
2. ábra: Az L-39 ZO Albatrosz gyakorlógép
3. ábra: A Mi-24 P hard helikopter
4. ábra: A MiG-29 UB kiképzőgép
5. ábra: A Mi-17 szállító helikopter
6. ábra: Az An-26 teherszállítógép
7. ábra: A Jak-52 iskolagép

A z ábrákhoz vonatkozó c ikket lásd  a 65. oldalon. A  szerk. Fotók: Baranya i László
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nyős fékezés végén 20.32 GMT-kor (helyi időben hétfő 
hajnali 04.32-kor) ért földet. A visszatérő űreszközt az el
sődleges leszállási körzetben összesen hat helikopter 
várta készenlétben. A kereső-mentő szolgálat az előre 
tervezett koordinátától alig több mint egy kilométerre, a 
„talpán” állva találta meg az űrkabint, és a két űrhajós is 
szemmel láthatólag jól érezte magát. Ezután helikopterrel 
visszaszállították őket az űrközpontba, ahonnan a kéthe
tes orvosi megfigyelés után, repülőgép vitte az űrhajóso
kat Pekingbe.

A 3 és 1/4 millió km-t megtett űrhajó a Sencsou-5-höz 
képest 110 módosítással lett gazdagabb, ezért a kínai 
szakemberek szerint is megérett az űrhajó a sorozatgyár
tásra.

18. ábra: Nie Haj-seng, a 
kínai légierő pilóta-űrhajósa

17. ábra: Fej Csun-long, a 
kínai légierő pilóta-űrhajósa

Politikai háttér

Miért kellett Kínának űrhajóst küldenie a világűrbe? Kik ka
rolták fel a programot és miért ekkor? Ezekre a kérdésekre 
adott válaszokban a külföldi szakértők egyetértenek abban, 
hogy a kínai űrhajósprogramnak egyelőre leginkább 
presztízsokai vannak, bár a dolog gazdasági jelentősége 
sem elhanyagolható. Egy sikeres emberes program erősít
heti a kereskedelmi műholdak tulajdonosainak bizalmát, s

20. ábra: Megérkezik a kereső-mentő szolgálat. Az űrkabin a 
talpán maradt a földet érés után______________________
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21. ábra: A két kínai űrhajós a leszállás után

így Kína nagyobb eséllyel folytathatja a konkurenciaharcot 
az amerikai, európai és orosz hordozórakéták ajánlataival 
szemben. Hosszú távon az emberes űrprogram komoly 
hajtóereje lehet a csúcstechnikai iparnak, különösen, ha az 
alkatrészek egy részét nem kutatóintézetek készítik, ha
nem ipari beszállítóktól rendelik.

Bár a kínaiak az űrkorszak hajnalán meglehetős lemara
dásban voltak az amerikaiakhoz és a szovjetekhez képest, 
folyamatosan folytatták rakétafejlesztéseiket. Komoly lendü
letet űrprogramjuk akkor kapott, amikor a Szovjetunió 
összeomlott, és az orosz űrtevékenység hirtelen politikai és 
gazdasági támogatás nélkül maradt. 1994-re csúcsosodott 
ki a probléma: az oroszok sokkal több űrtechnikai berende
zést és know-how-t akartak eladni Kínának, mint amennyit 
azok meg kívántak venni.

Csiang Cö-min adott zöld utat a személyzetes űrprogram
nak 1992-ben, bár az ötlet eredetileg Teng Sziao-Pingtől 
származott. Teng még az 1970-es évek végén indíttatott egy 
űrprogramot, melynek eredményeként Kína a nyolcvanas 
évek végén vált volna képessé arra, hogy önerőből űrhajóst 
küldjön a világűrbe. Bár az a program akkor megfeneklett, 
de szakemberek sorát nevelte ki, és értékes eredményeket 
hozott, amelyek napjainkban kamatoznak igazán.

Miután Teng távozott a politikából, Csiang az űrtevé
kenység fontosságának tudatában vette át az ügyeket, 
és az 1990-es évek elejére komoly gazdasági növeke
dést mutató Kínában végre lehetővé vált a még Teng ál
tal megálmodott űrprogram újraindítása. A technológia 
fejlődése folyamán pedig az egész program megújult, és 
egy teljesen új rakéta- és űrhajótípust hoztak létre a kínai 
szakemberek. Nagyszabású terveik az elkövetkezendő 
másfél évtizedre már előrevetítik annak a valószínűsé
gét, hogy Kína a „bronzérem” után jó eséllyel szerzi meg 
az „ezüstérmet”, amikor űrhajósai eljutnak a Holdra.

Schuminszky Nándor

AZ E L S OD OR T  
VÁROS

Szerzők: Borús József, Számvéber Norbert,
Kovács Zoltán András, Szabó Péter, Bernád Dénes, Sőregi 
Zoltán, Pető Andrea, Kalákán László, Lippai Péter

AZ ELSODORT VÁROS
Budapest ostromának ötven napja a mai ember számára elképzelhetetlen szen
vedést és nélkülözést jelentett azoknak, akik végigélték. A város egy ma már ért
hetetlen ideológiai harcnak vált a színterévé, amely nem kímélte sem a katoná
kat, sem pedig az ott élő embereket. Budapestiek tömege halad el nap mint nap 
közönyösen a háború e tragikus eseményeinek színhelyei mellett. A legutóbbi 
időszakban -  a külföldi publikációk megjelenése, valamint a hazai és nemzetkö
zi levéltári anyagok mélyebb feltárása révén -  rengeteg olyan adalék került fel
színre, amely az ostrom kevéssé ismert eseményeit is közelebb hozza az érdek
lődők számára. A tanulmánykötet -  bár igyekszik teljes, összefüggéseiben kö
zérthető képet adni az ostromról -  mégsem lép fel azzal az igénnyel, hogy an
nak minden részletére kiterjedjen. A kötet tervezése során elsődleges szempont 
volt, hogy a tudományos eredményeket összefoglalva azokat egy olvasmányo
sabb, de a tudomány alapelveit nem sértő formában közvetítse. Minderre garan

cia, hogy a szerzők többsége évek óta foglalkozik a témával, és jelenleg is valamely történeti kutatásokkal foglalko
zó szervezet tagja.
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Robothollók -  amerikai elektronikus lehallgatótevékenység
a hidegháború idején II. rész

A 11-es számú program

A légierő 1956-ban hivatalos keretek között nekilátott egy 
felderítő mesterséges hold építésének a 117L fegyverrend
szer (WS-117L) tervezet részeként. A WS-117L tartalma
zott mind vizuális, mind elektronikus felderítőeszközöket.

Korábban szinte semmiféle technikai információ nem 
állt rendelkezésünkre a korai amerikai elektronikus hír
szerző mesterséges holdakról, néhány adatot később 
mégis feloldottak a titkosítás alól e berendezések kap
csán a WS-117L tervezet kezdeti éveiről. 1956-ban az 
RCA cég nagy vonalakban kidolgozta műholdfejlesztési 
tervét, jelezvén, hogy az általuk vázolt Vadászmenyét be
rendezés képes lenne a rádióspektrum figyelésére a 40 
MHz-től 40 GHz-ig terjedő tartományban. A kezdeménye
zés egy pontokba szedett leírást is felölelt egy olyasféle 
műholdról, melyet a későbbi James Bond-filmekben lát
hattunk viszont. Orrával a Föld felé mutatva a burkolata 
szabályosan lehámozódott volna, mintha egy virág bon
taná ki szirmait, s minden egyes szirom végén egy tá
nyérantenna nyílt volna ki.

A Martin Co. is kidolgozta a maga felderítőműhold-el
képzeléseit, különválasztva a vizuális és az elektronikus 
felderítést. Az elektronikus lehallgatást végző egység lé
nyegesen nehezebb volt optikai felderítést végző társá
nál, működéséhez is több energiát igényelt. Ez a körül
mény akkoriban nem volt szokatlan, az elektronikus 
felderítőberendezések a Vadászmenyét gépeken is na
gyok és nehezek voltak, és sok energiát fogyasztottak. 
Sem az RCA, sem a Martin nem rendelkezett szerződés
sel felderítő mesterséges hold építésére vonatkozóan. A 
szerződéseket a Lockheed kapta meg, bár az 1950-es 
években a Lockheed tervezése alatt álló elektronikus le
hallgató műholdak szintén nagyok voltak, és sok energi
át igényeltek.

1959-ben a WS-117L program megkapta a ma is is
mert Samos nevet. A tervezet két elektronikus lehallgató 
projektet is magában foglalt. Egyik egy nagy elektronikus 
felderítőberendezés lett volna, saját hordozórakétával -  
kezdetben az Atlas, majd később a Thor. A másik eszközt 
egy fotófelderítő mesterséges holdhoz kapcsolták volna.

Ekkoriban a légierő törekvéseit követte legfőbb riválisa, 
a haditengerészet is. A haditengerészet nem sokkal a 
Szputnyik repülése után nekilátott saját kis és egyszerű 
elektronikus hírszerző holdja megépítésének, és 1960 jú
niusában sikeresen fel is bocsátotta a Grab műholdat or- 
bitális pályára. A Grab (nem sokkal később a Dyno nevet 
kapta) képes volt különböző szovjet radarok jeleit érzé
kelni, beleértve a rakétavédelmi radarokét is. Kis mester
séges hold volt, alig nagyobb egy futball-labdánál.

Még mostanában, az Oroszország részéről tapasztal
ható sokkal nagyobb nyitottság korában sincs semmi je
le annak, hogy az oroszoknak sikerült volna valaha is 
észlelniük a Dyno titkos küldetéseit. Amerikai hírszerző 
körökben általánosan elterjedt vélemény, hogy a Grab je
lentette a mindent elsöprő sikert, hiszen az oroszok végig 
azt gondolták, egyszerű, tudományos célokkal feljuttatott 
hold kering fölöttük a Napot tanulmányozván, meg sem 
fordult a fejükben, hogy az valójában kémkedik.

5. ábra: Az S3 műhold művészi ábrázolása, a KH-9 
Hexagon fotófelderítő mesterséges holdról való leválását kö
vetően az 1970-es évekből. Figyelemreméltó a P-11 műhol
daknál korábban megszokott szögletes forma (USA Nemzeti 
Archívum)_______________________________________

Szárnyas társaikkal ellentétben számos probléma adó
dott a sokkal nagyobb és könnyebben felderíthető robot
hollókkal, hiszen a szovjet katonai vezetők pontosan tud
ták, mikor vezet el a műhold pályája felettük. Az ilyen elő
re várható látogatók érkezésekor a radarkezelőknek 
pusztán le kellett kapcsolni berendezéseiket, amikor a 
periodikus átrepülések valamelyikére éppen sor került. 
De pusztán azáltal, hogy megtették ezt a lépést, olyan 
gyakran, amilyen gyakran csak lehetséges volt, megfosz
tották az amerikai mesterséges holdakat hasznos infor
mációk gyűjtésétől. Jelentősen megnehezítették számuk
ra, hogy pontosan be tudják határolni a radarállomások 
helyszíneit a hatalmas orosz területen, emellett azt is, 
hogy hosszabb időn át rögzíthessék az elektromágneses 
spektrum széles tartományait felölelő kibocsátott jeleket.

Habár a légierő első jelfogó hírszerző mesterséges- 
hold-programja a Samos projekt keretében valósult meg, 
a jelek szerint a tervezet hamarosan átkerült a 
Discoverer programhivatalhoz a Los Angeles-i légierő
bázishoz. Discoverer volt a fedőneve a Corona felderítő 
mesterséges holdaknak. Az elektronikus hírszerző mes
terséges holdakra vonatkozó eme döntést valószínűleg 
1960-ban hozta a légierő, mert a nagyobb berendezése
ket felbocsátó Atlas rakéták helyett az olcsóbb Thor ra
kétákat kívánták használni, ezeknek a menedzselését 
pedig a Discoverer programhivatal intézte. A légierő 
tisztje, John Copley egykor a földi bázisú elektronikus 
hírszerző berendezéseken dolgozott a Discoverer prog
ramhivatalnál Lee Battle ezredes parancsnoksága alatt, 
így emlékezik vissza: „Rendkívül jó elrendezésűnek ta
láltam. A program egyedülálló támogatottságot élvezett, 
az egyetlen dolog ami miatt aggódnom kellett, a hasznos 
teher volt.”
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Kezdetben a hasznos teher egyfajta elektronikus érzé
kelőkből álló gyűjtemény volt, felpakolva egy -  akkoriban 
a felderítő műholdak felbocsátását igáslóként végző -  
Agena rakétafokozatra. „Elsődleges cél a jelek befogása, 
forrásuk beazonosítása és a célpontok meghatározása 
volt a Szovjetunió területén” -  magyarázta Copley. „1962 
novemberében úgy ítéltük meg, az elektronikus hírszerző 
mesterséges holdak fejlettségüknek olyan szintjére jutot
tak, amikor már saját jogukon megérdemelnek egy prog
ramhivatalt.” így jött létre egy külön hivatal -  az NRO hi
vatkozása szerint a Program-А Különleges Programhiva
tal néven -  Los Angelesben, a légierő bázisán.

Az első néhány évben a jelfogó hírszerzési kutatások 
olyasfélék voltak, melyeket az NRO később a következő 
módon írt le: „nagy, többcélú műholdak alacsony Föld kö
rüli pályán”. Ezt a tervezetet Robert Yundt irányította, akit 
sokan a program atyjának tartanak. Ezek a műholdak 
eredetileg Samos F-2 és F-3 néven szerepeltek, azon
ban 1962-ben átkeresztelték őket a Program 102 névre.

A nagyobb műholdak mellett 1962 nyarára a Lockheed 
előállt egy kisebb verzióval is, ez már elfért egy Agena ra
kétafokozat hátsó részén. Ez a bizonyos kisebb mester
séges hold kapta később a Program 11 nevet (rövidítve 
P—11). A berendezés egyszerű feladatokat látott el, bizo
nyos típusú radarjelek kibocsátásának érzékelésére fó
kuszált. A P—11 tervezett működéséért minden bizonnyal 
John E. „Jack” Kulpa Jr. volt felelős a légierő részéről, aki 
-  a jelentések szerint -  egy 1964-ben befejeződött, titkos 
„szubműholdtervezetet irányított” . A műhold érzékeny jel
fogóit James de Broekert és munkatársai fejlesztették ki 
a Stanford Alkalmazott Elektronikai Laboratóriumban.

6. ábra: A Corona felderítő mesterséges hold felvétele az 
egyik szovjet légvédelmi rakétarendszerről (SAM). A felderí
tő mesterséges holdak pontosan azonosítani tudták a raké
taütegek helyét, mint ahogy ezt is. Viszont elektronikus hír
szerző mesterséges holdakra volt szükség irányító radarállo- 
másaik felkutatására (USA Nemzeti Archívum)____________

„Izgalmas lehetőség volt számunkra -  idézi fel Broekert 
- ,  ahelyett, hogy 3000 vagy 10 000 méteren repültünk vol
na, most 150 és 450 km-es magasságban tehettük ezt, 
sokkal nagyobb látószöggel rendelkeztünk, sokkal na
gyobb földrajzi területet tudtunk igen gyorsan átvizsgálni. 
A cél az annyira óhajtott jelek nagy távolságból való ész
lelése, és kibocsátási helyük földrajzi fekvésének megha
tározása volt. További kihívást jelentett annak biztosítása, 
hogy a műhold által befogott nagyszámú jelből kiválogas
suk a számunkra érdekeseket. Egyszerű modellt készítet
tünk a feladat megoldása érdekében, ennek segítségével 
próbáltuk meghatározni, vajon miként fognak kinézni az 
elfogott radarjelek. A modell meghatározta a más radarbe
rendezésekből származó esetleges átfedéseket adó kör
nyezeti interferenciákat. Meglehetősen nagy kihívást je
lentett a feladat” -  magyarázta de Broekert.

„A feladatom a rendszer koncepciójának kifejlesztése és 
a rendszer paramétereinek meghatározása volt. Én voltam 
a csoport vezetője, akkoriban a hasznos teherért általában 
egyetlen ember felelt egy technikussal közösen, esetleg 
egy további mérnök segítette a döntéshozatalt. Mindent, 
amit Santfordban építettünk, raktári alkatrészekből raktunk 
össze. Rendelkezésünkre állt egy lista a modern berende
zésekről, s mi pontosan tudtuk, mely összetevőket nem 
szabad felhasználni, azonban egyik alkatrész sem rendel
kezett komoly repülési megbízhatósággal. A laboratórium
ban raktuk össze a repülésre kész berendezéseket, aztán 
elvégeztük rajtuk a rázási, ütési és hőmérséklet-változási 
teszteket. Nem végeztünk hőterhelési teszteket vákuum
ban, mivel akkoriban úgy gondoltuk, ezek nem szüksége
sek. Viszonylag egyszerű rendszerekkel dolgoztunk, a ma
napság alkalmazott kifinomult berendezésekhez képest, 
ám jól végezték dolgukat.”

Miután elkészültek mindennel, a berendezést átvitték a 
Lockheed Rakéta- és Űrosztályra, Sunnyvale-be, mind
össze néhány mérföldre onnan. Ott az elkészült berende
zéseket beépítették a P—11 műholdba, egy körülbelül 
másfél méter nagyságú, háromszög alakú keretbe, me
lyet kinyitható napelemekkel szereltek fel.

Hét P—11 mesterséges holdat lőttek fel 1963 márciusa 
és 1964 októbere között, valamennyit az Agena rakétafo
kozat végére erősítették, innen választották le, miközben 
a fő rész továbbvitte a maga fotófelderítő műholdját. Há
rom P—11 műhold tudományos berendezéseket szállított 
a Föld mágneses terének tanulmányozása céljából, 
azonban csak kettő érte el az orbitális pályát.

1964 júliusában, nem sokkal a P-11 program befejezé
se előtt a Cl A fontolóra vette három további P-11 felhasz
nálását a Mach 3 A-12 Oxcart felderítő repülőgépének 
útjával egyidejűleg. Akkoriban erre a gépre A—11 néven 
hivatkoztak. Egy titkosítás alól feloldott beszámoló sze
rint az egyik NRO-tiszt „felvázolt egy tervet három P-11 
műhold egymástól 120 fokban történő elhelyezéséről, po
láris pályán; a Szovjetunió felett észak-déli irányban re
pültek volna át, kelet felé mozogva minden átrepülést kö
vetően, az egyes holdak 30 percenként léptek volna be 
újra és újra szovjet terület fölé, eközben 750 km-rel toló
dott volna el a felderítési övezet keleti irányba. Az A—11 
eközben átlósan repülhetett volna át a Szovjetunió felett, 
stimulálva a védelmi rendszert, mindeközben a P-11-es 
holdak összegyűjthették volna a kibocsátott elektronikus 
jeleket.” Úgy kalkuláltak, egy ilyesfajta küldetés révén in
formációkat szerezhetnek a Token, Tall King és a 
Spoonrest neveken hivatkozott szovjet radarberendezé
sekről.

A Vadászmenyét-küldetések elsődleges célja a szovjet 
radarok bekapcsolásának kiprovokálása volt. Ez termé
szetesen veszélyes játék volt a pilóták számára, hiszen a
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lelövetésüket kockáztatták, de ugyanígy az Egyesült Álla
mok számára is, mivel az ügy nemzetközi konfliktushoz 
vezethetett, esetlegesen akár háborúhoz is.

A nagy magasságban háromszoros hangsebességgel 
repülő gép, mélyen a Szovjetunió fölött talán nem jelen
tett akkora veszélyt a pilóta számára -  az Oxcart viszony
lag sebezhetetlen volt egy szimpla küldetés során vi
szont rendkívül provokatívnak minősült, kifejezetten az 
Egyesült Államok azon ígéretének fényében, melyet 
1960 májusában tett Gary Powers U-2-esének inciden
sét követően, miszerint nem repülnek többé kémrepülő
gépekkel a Szovjetunió felett. Akár nukleáris háborúhoz 
is vezethetett volna, ha szovjet részről felmerül, hogy a 
repülőgépet esetleg alattomos bombatámadás végrehaj
tására küldték. A csak elméletileg felvetett repülésre so
hasem került sor.

Később szubműholdak sorozatát fejlesztették ki az 
alap P-11-es berendezésre építve. Az egyetlen ismert tí
pus -  a titkosítás alól feloldott, hosszú ideig elfelejtett, ha
bár hivatkozásokban gyakran megemlített -  dokumen
tumból vált tanulmányozhatóvá.

1967 májusában a Missiles and Rockets magazin mű
vészi ábrázolást jelentetett meg egy nem túl nagy, mind
össze 120 kg tömegű kísérleti műholdról, melyet a cikk 
szerint az év végén kívántak felbocsátani. A berendezés 
jelentősen eltért a tégla formájú P-11-estől, a megjelent 
kép felirata szerint sugárzási mérések elvégzésére kí
vánták orbitális pályára juttatni. A Space World magazin 
ugyanazt a képet közölte le 1967 szeptemberében címol
dalon a következő szöveggel: „Művészi ábrázolás a 
Lochkheed Missile & Space Corporation által a légierő 
számára készített mesterséges holdról. A berendezés 
kétfajta reflektív optikai érzékelőt visz magával a világűri 
környezet sugárzásainak tanulmányozása céljából. Mind
ezek mellett különböző fedélzeti berendezések vizsgálni 
fogják egyéb világűrbeli jelenségek sugárzását is.” A 
RAE táblázata a földi mesterséges holdakról számos 
szubműholdat sorol fel -  kezdve a KH-4B Corona hold
tól, melyet 1967 novemberére datál „Modulé 283”-ként. 
Meglehetősen szokatlan ez az elnevezés, valószínű, 
hogy ez a bizonyos műhold a Program 283-as berende
zést jelentette.

Bár a műholdat a P-11 alapján készítették, furcsa an
tennák meredeztek elő belőle. A művészi ábrázoláson a 
kisméretű szilárd helyzetbeállító rakéták a szerkezet fel
ső részén láthatók. A titkosítás státuszát ugyan már felol
dották, és a küldetés tudományos repülésnek tűnik, nem 
ismert egyetlen tudományos publikáció sem erről a kísér
letről, és egyetlen független szakértő sem vizsgálhatta 
meg e titkos szubműholdprogramot.

A 989-es program

A haditengerészet egyik Dyno műholdjának sikerült ra
darjeleket fogni az egyik szovjet rakétavédelmi (ABM) bá
zisról. Az ezt követő években a CIA alkalmanként szintén 
fogta ezeket a jeleket más kutatások közben. Kifejlesztet
tek egy metódust, mely segítségével kiküszöbölték a 
Hold zavaró hatását abban a néhány órában, amikor 
mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok felett lát
ható volt. Ezenkívül a szovjetek által végrehajtott légköri 
atom robbantások során az ABM radarok jelei visszave
rődtek a légkör magasabb rétegeiről, és az amerikai 
megfigyelőállomásoknak sikerült nagy távolságból is fel
fogni azokat.

Az 1960-as évek elején az Egyesült Államok hírszerző 
hivatalainak érdeklődése igencsak megnőtt a szovjet

7. ábra: A Titán II hordozórakéta feljavított példányának mű
vészi ábrázolása. Jól látható az első fokozatot körbeölelő 
Castor -  szilárd hajtóművel működő -  gyorsítórakéták gyűrű
je. Ebben az időben a Martin Marietta számos Titán II indí
tásra számíthatott Vandenbergből, beleértve akár a képen 
látható feljavított változatokat is. Azonban egyes programok 
költségvetésének megnyirbálása, mint például az elektroni
kus hírszerző mesterséges holdaké, útját állta a fejlesztések- 
nek (Martin Marietta)_________________________________

ABM-kapacitás iránt, különösen azután, hogy felépült az 
új rakétabázis Tallinn közelében, Észtországban. A raké
tákat eredetileg nagy magasságban végrehajtandó mű
veletekre tervezték, de nem volt ismert, hogy mekkora ez 
a magasság.

Tallinn azonban nem tartozott a védelem szempontjá
ból nagy prioritást élvező helyek közé. Vajon miért építet
ték oda a szovjetek a rakétabázist? Az Egyesült Államok 
légierejének néhány hírszerzési elemzője úgy vélte, a tal- 
linni helyszín egyfajta területi védelmet jelent az amerikai 
ICBM-ekkel (interkontinentális ballisztikus rakétákkal) 
szemben. További zavaró körülményt jelentett az, hogy 
nem sikerült kimutatni a rakétabázis közelében az ABM 
rakéták vezérlő radarjait. Számos „Tyúkól” ABM radart 
detektáltak a Szovjetunió legkülönbözőbb pontjain, ám 
Tallinn közelében egyet sem.
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8. ábra: Az eredeti, retusálatlan kép a Martin Marietta által 
szerződéses alapon gyártott hordozórakétáról 1988. szep
tem berbeíJJM artinJW ^_________________________

Az egyet nem értés a hírszerzőhivataloknál megszokott 
dolog volt. Ezek közül néhány már-már legendássá vált a tit
kosszolgálatokon kívül, mint például a bombázókra és a ra
kétákra vonatkozó történetek az 1950-es évekből. Azonban 
sok egyéb keserű vita maradt részben titokban, mint például 
az SS-8 rakéta kapcsán támadt nézeteltérés, vagy a Tallinn 
környéki ABM rakétabázissal összefüggő. Ez utóbbi a legis
mertebb példa: a CIA elemzői vitatták, hogy a Tallinn környé
ki telep egyáltalán ABM-indítóhely, míg a légierő szakembe
rei szerint az volt, vagy legalábbis lehetett az; egyúttal rámu
tattak, még sok-sok radarállomás van a Szovjetunió terüle
tén, s ezekről bizony az Egyesült Államoknak csak igen cse
kély mennyiségű információ áll rendelkezésére.

1966 nyarára a vita következtében újra kellett értékelni 
a műholdas hírszerzési adatgyűjtő tevékenységet. Októ
berre a felderítés áttekintésére egy bizottság alakult 
(COMOR), mely kiválasztotta azokat a célpontokat, ame
lyeket az amerikai fotó- és elektronikus felderítő műhol
daknak meg kellett figyelniük, és összeállította az 
„ABM/AES rendszerekről gyűjtendő szükséges adatok” 
listáját. Az AES részletei a mai napig ismeretlenek, azon
ban novemberben a bizottság újra megvizsgálta a témát, 
egyúttal megállapította a „sürgős elektronikai hírszerzési 
tennivalókat a szovjet ABM/AES rendszereket illetően”.

Néhány nappal később a Központi Hírszerzőhivatal igaz
gatója, Richard Helms levelet írt a Védelmi Hivatal titkárhe
lyettesének, Cyrus Vance-nek: „November 17-én az Egye
sült Államok Hírszerzési Testületé (USIB) jóváhagyta a leg
sürgősebb információk megszerzéséről [a szovjet rakéta
védelmi radarokról és az ,,AES”-ről] szóló listát. Létfontos
ságú, hogy az elkövetkezendő 12 hónap során valamennyi 
művelet egyezzen a listán megfogalmazottakkal. Az összes 
előirányzat teljesítéséhez meggyőződésem szerint az 
szükséges, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló elektro
nikus hírszerző holdak közül kiválasszuk a legalkalmasab
bat, és végrehajtsunk egy koncentrált [törölve] programot. 
Ez a program minőségi fejlesztéseket ölelne fel, emellett 
nagy kapacitású rakétaindítási lehetőséggel is rendelkezik, 
talán egészen [törölve] indítás/per évig. Azt gondolom, 
azonnali lépések megtétele szükséges effajta program 
megvalósításához, egyben meg kell szerezni az NRO ren
delkezésre áll anyagi támogatását is.”

1966 decemberében tapasztalt hírszerzési tanácsadók 
egy csoportja találkozott a kormányzat képviselőivel, 
hogy megvitassák a teendőket. A csoport két tagja, 
Edwin Land és Edward Purcell levele szerint „a megala
kult bizottság tagjai rendkívül sok időt töltöttek annak 
megvitatásával, vajon mely rendszerek felelnek meg az 
azonnali teendők listáján szereplő elvárásoknak, a szov
jet ABM rendszerek karakterisztikájának meghatározása

9. ábra: Ugyanennek a felvételnek elég gyengén retusált vál
tozata. A Titán II hordozórakéta képét az USA légierejének 
megbízásából „átalakították”, hogy ne lehessen észrevenni a 
burkolat alatt megbújó elektronikus hírszerző mesterséges 
holdat (USAF) '
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érdekében. Úgy gondoljuk, a bizottság tagjai általános
ságban egyetértettek abban, hogy döntésük hatással 
lesz a védelmi rendszerekre vonatkozó információgyűjtés 
módjára, ezért nem elégedhetünk meg akármilyen jellegű 
adatgyűjtéssel [több mint 25 további sor törölve].”

Végül a Nemzeti Felderítési Hivatal úgy döntött, a leg
jobb módszer ezeknek az égetően fontos információknak 
a begyűjtésére a már létező elektronikus adatgyűjtő 
szubműhold módosításával valósítható meg, jelesül, a 
korábbi P—11 mesterséges hold átalakítása révén. 1968 
decemberében új osztályú elektronikus hírszerző műhol
dak kezdték meg küldetéseiket a szovjet ABM radarokra 
koncentrálva. 1200-1400 km-es magasságban kering
tek, 80,3-96,9 fok hajlásszögű pályákon -  jelentősen ma
gasabban elődeiknél, ennek megfelelően további hajtó
művet igényeltek a megfelelő pályamagasság elérésé
hez. Ezek a műholdak a jelek szerint a Program 989 el
nevezés alatt futottak.

Mindezek mellett az NRO is elkezdte fejleszteni 
szubműholdjait a maga titkos kommunikációs -  Jumpseat 
néven ismert -  műholdjához, majd megkezdte igen elnyúlt 
ellipszispályára történő felbocsátásukat. Hét Jumpseat 
műholdat indítottak 1971 és 1981 között, azonban a mai 
napig ismeretlen, vajon hány hordozott közülük 
szubműholdat. A Jumpseat és a Program 989 kombináci
ója a Yield kódnév alatt futott 1982-ig, akkor ezt a nevet 
Willow-ra változtatták. A műholdkutatók azonban kissé 
szkeptikusak maradtak abban a kérdésben, hogy a Prog
ram 989 berendezések más műholdak „hátán” utaztak vol
na. Megjegyzik, semmi jele sincs ennek, mivel semmiféle 
további hasznos teher nem szerepel a NÓRÁD katalogizá
lásában, mely szervezet rendszeresen közölt információ
kat titkos műholdprogramokról, egészen 1983-ig. Egyik le
hetőség szerint a Program 989 mindössze egy elektroni
kus hírszerző eszköz volt, melyet a jóval nagyobb műhold
ra erősítettek, s így nem számított önálló mesterséges 
holdnak. Ám két forrás is megerősíti: a hivatkozott kódnév 
alatt összegyűjtött hírszerzési adatok a fentebb említett 
rendszerre utalnak, e források egyike pedig kihangsúlyoz
za, a szubműholdakat a Jumpseat vitte magával.

Habár az ABM radarok detektálása és karakterisztiká
juk megismerése igen sürgető feladat volt 1966 végén, a 
sürgetés kezdett elhalványulni 1968 utolsó hónapjaiban, 
amikor az első ilyen műholdat indították. Ekkorra a légi
erő hivatalnokai végérvényesen arra az álláspontra he
lyezkedtek, hogy Tallinn közelében nem ABM-indítóállás 
van, sokkal inkább a nagy magasságban nagy sebesség
gel repülni képes XB-70 Valkyrie bombázó lelövését 
szolgálta volna, azonban a repülőgép programját még 
azelőtt törölték, hogy a rakétaindító állás egyáltalán meg
épült volna. Emellett az 1970-es évek elején az Egyesült 
Államok és a Szovjetunió megkezdte a tárgyalásokat a 
ABM rendszerek korlátozásáról.

A megváltozott helyzet természetesen hatást gyakorolt 
a kisebb magasságban repülő műholdak fejlesztésére is. 
Négyet indítottak 1968 vége és 1973 között, azonban 
mindössze további hármat az elkövetkező tíz évben. 
Nem tudni, hány került még pályára a Jumpseat műhold
hoz kifejlesztett berendezésből.

Titán II elektronikus felderítő holdak

A Stanford -  elektronikus jelfogó szubműholdakra irányu
ló -  kutatási programja folytatódott az 1960-as években 
is. De Broekert szavai szerint: „Valamennyi berendezés, 
amit Stanfordban építettünk, mind, egytől egyig, tökélete
sen működött egészen hordozója élettartamának végéig.

Az egyik eszközünk ugyan a felrobbanó hordozórakéta 
miatt a vízbe hullt, de ettől eltekintve meglehetősen elé
gedettek voltunk a rendszerrel.” Az a bizonyos egyetlen -  
start közben -  elvesztett berendezés az első példány 
volt, s a KH-6 Lanyard felderítő mesterséges holdhoz 
volt erősítve, mely szintén a Csendes-óceánba hullott.

A Lockheed két alaptípusát építette meg ezeknek a 
szubműholdaknak. Egyiket a gravitációs tér stabilizálta, a 
műhold ez esetben egy hosszú, összecsukott állapotban 
felvitt rudat bocsátott ki magából; a másik spinstabilizált 
volt. A spinstabilizált változatot a Föld felszínéről szabad 
szemmel is rendszeresen észrevették, nagyon gyors, 
másodpercenként körülbelül öt villogásuk könnyen felfe
dezhető volt. Feltételezve, hogy a felvillanásokat a min
den egyes alkalommal a műhold oldalán megcsillanó 
napfény keltette, ez azt jelenti, a műholdak jóval gyorsab
ban forogtak percenkénti 60-nál.

A legutolsó ismert elektronikus jelgyűjtő szubműhold 
1984-ben indult a KH-9 Hexagon felderítő mesterséges 
holdhoz kapcsolva. A Hexagon minden bizonnyal magá
val vitt egy hasonló berendezést 1985-ös, sikertelen 
startja során is.

1988. szeptember 5-én a Egyesült Államok légiereje tit
kosnak minősített műholdat indított egy Titán II rakétával 
a vandenbergi légierőbázisról. A hordozóeszköz sikere
sen 85 fokos hajlású, 926 km-es körpályára állította hasz
nos terhét. Földi megfigyelők észlelték, hogy a mestersé
ges hold körülbelül ugyanazzal a sebességgel pörög, 
mint a szubműholdat is magával vivő KH-9-es. Egy to
vábbi indításra is sor került, pontosan egy évvel később, 
1989. szeptember 5-én. Ezzel a szerkezettel valami hiba 
történhetett, mivel számos darabra hullott szét. A harma
dik start 1992. április 25-én zajlott.

Valószínű, hogy a Titán II rakétával felbocsátott szatelli
tek egyenes leszármazottai voltak a korábbi elektronikus 
jelfogó műholdaknak. A nagyméretű KH-9 mesterséges 
holdak 80-as évek közepén történt nyugdíjba vonulásával 
az NRO-nak találnia kellett egy másik berendezést az előd 
pótlására. A Titán II hordozórakéta, átalakítva és feljavítva 
a korábbi ICBM rakétát -  volt a megfelelő megoldás.

A Titan II 1905 kg-os terhet tudott 90 fokos hajlásszögű, 
185 km magas körpályára juttatni. Az elektronikus 
lehallgatóberendezéseket azonban 926 km-es körpályára 
bocsátották, ami azt jelenti, hogy tömegüknek kisebbnek 
kellett lennie, ha nem is sokkal. Az is lehetséges, hogy új
fajta elektronikus lehallgató műholdat fejlesztettek ki ekkor
ra, esetleg a korábbi tervekre építve. Amit tudunk, az az, 
hogy a Titán II által felvitt elektronikus lehallgató műholdak 
másodpercenként nagyjából öt fordulatot tettek, ami igen 
közel áll a korábban indított műholdak fordulatszámához.

Ezen fellövések ideje alatt a légierő továbbra is hasz
nálta a Scout hordozórakétát az SLC-5 indítóhelyről 
Vandenbergben, a NASA pedig a Delta rakétát az 
SLC-2W indítóhelyről, szintén Vandenbergben. A Scout 
túl kis kapacitással rendelkezett ilyesféle méretű műhol
dak magasabb pályára küldéséhez, de a Delta képes le
hetett erre, mivel rendszeresen vitt fel közepes méretű 
meteorológiai mesterséges holdakat. A Martin vállalat ak
koriban dolgozta ki a maga javaslatait a Titán II feljavítá
sának lehetőségéről. Az egyik tervezetük Titán IIS néven 
ismeretes, ennek értelmében a hordozórakéta első foko
zatát 2-10 Castor nevű szilárd gyorsítórakétával kapcsol
hatták össze körkörösen, ezáltal a hasznos teher tömege 
megduplázhatóvá vált az alap, a Vandenbergből felbo
csátott Titán II rakétáéhoz képest. A másik kezdeménye
zés sokkal radikálisabb volt, ennek értelmében három 
darab Titán II rakétát erősítettek volna össze pántokkal 
szorosan egymás mellé, lehetővé téve, hogy így a raké
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ta az alaptípushoz képest akár négyszer akkora hasznos 
terhet is a világűrbe, poláris pályára tudjon juttatni. Ám 
egyik hordozót sem fejlesztették ki.

Lehetséges, a légierő úgy ítélte meg, a feljavított Titán 
US hordozórakéta olcsóbb lehet, mint a NASA által hasz
nált Delták és talán ezért használták ezeket, bár sokkal 
erősebbek voltak a kicsiny elektronikus lehallgató mű
holdjaik pályára juttatásához képest. A légierő vezetői 
egész egyszerűen nem akartak NASA-rakétákat hasz
nálni. A történet pontos részleteit talán még hosszú éve
kig sem oldják fel a titkosítás alól.

Mielőtt a harmadik startra sor került volna, egy katona
tiszt a Kongresszus előtt kijelentette, a hírszerző hivatalok 
közös alapra hozták -  eddig különböző -  alapstratégiáju
kat. Továbbá arról is hamarosan jelentések láttak napvilá
got, hogy a Titán II hat titkos küldetése közül hármat töröl
tek. Az viszont tisztán látható, az elektronikus hírszerzési 
célokkal végrehajtott küldetések az 1960-as évek elején 
megalkotott P—11 programból eredeztethetők, ezeket az
tán átalakították a Titán ll-küldetésekhez, majd később 
újabb változatot dolgoztak ki, más platformra építve.

Manapság a történetnek egy humoros utóirata kering 
szakberkekben. Kiderült, hogy akkoriban, amikor ezeket a 
műholdakat indították, a légierő néhány tisztje megállapítot
ta, a hasznos teher burkolata bizonyos információkkal szol
gálhat a titkos teher mivoltáról. Ezért az elkészült és nyilvá
nosságra hozott fotókon egyszerűen „átdolgozták” a műhol
dat magában rejtő burkolatot. Módszerükkel azonban sokat 
nem értek el, hiszen a Martin Marietta, a Titán interkonti
nentális ballisztikus rakéták felújítója, lehozta a retusálás 
nélküli fotókat. Alkalmanként a későbbi indításokról is nap
világra kerültek retusálatlan képek, ezért különösen nem 
érthető a művelet célja, különösen, ha hozzátesszük, hogy 
egy burkolat alatt bármilyen jellegű műhold lapulhat, a borí
tás önmaga semmit sem árul el annak mivoltáról.

A Lockheed P—11 -sorozata, majd ennek utódai nem az 
egyetlen titkos amerikai felderítő szubműholdak voltak. 
Az 1970-es évek során a légierő a Boeinggel is szerző

dést kötött nagyobb és nehezebb tudományos műhold 
megépítésére, ezek a KH-9 kémhold kísérőjeként mű
ködtek. A másodlagos műhold (rövidítve S3) az eddig 
nyilvánosságra került adatok szerint -  tudományos jelle
gű volt. Spinstabilizált, mintegy hat hónapos élettartam
mal, tömege 268-295 kg közé esett. Kétségtelenül erő
sen hasonlított a P-11-eshez, már csak azért is, mert 
pontosan ugyanarra a helyre került a KH-9 testén, aho
vá az, alakjának is szögletesnek kellett lennie, hogy meg
felelően illeszkedjen a külső burkolat alá. Hármat ezek 
közül a műholdak közül 1974. októberben, 1975. decem
berben és 1976. júliusban bocsátottak fel.

Történelmi irónia

A hidegháború számos érdekessége közül az egyik legkü
lönösebb talán az, hogy manapság messze többet tudunk 
az egykori szovjet, sőt, a jelenkori orosz elektronikus hír
szerző műholdakról, mint az évtizedekkel ezelőtt működ
tetett amerikai hidegháborús rendszerekről. Amerikai hír
szerzési körökben a mai napig konokul őrzik ezeket az in
formációkat, akár feladatuk, akár képességeik szigorúan 
őrzött titkok mind a mai napig. Az utóbbi években az NRO 
nyilvánosságra hozta, hogy e berendezések összetett 
rendszer részeiként működtek, a szovjet radarok „suttogá
sait” kutatták a hidegháború évei alatt. Az amerikai tisztvi
selők azonban a mai napig megtagadják a választ arra a 
kérdésre, hogyan néztek ki ezek a berendezések, és hogy 
mire voltak képesek. Ami egyértelmű, az az, hogy James 
de Broekert kicsi, elemekkel működő elektronikus jelfogó 
szerkezete, amelyet a zsebében hordott, és amelyet a re
pülőgépek ablakához szorítva használtak radarjelek gyűj
tésére, hosszú történelmi pályát futott be.

Dwayne A. Day a Spaceflightban 2005. novemberben
megjelent cikke alapján 
Fordította Aranyi László

Sziklay Andor:
KÉMSZERVEZETBŐL DIPLOMÁCIÁBA
„Amikor Hitler és Mussolini nagy csinnadrattával találkozóra készült a 
Brenner-hágónál, a tábornok konferenciára hívta az osztályok főigazgatóit 
a központi parancsnokság washingtoni hivatalépületébe. Ötleteket, 
javaslatokat kért: lenne-e mód valamilyen különleges akcióra a 
találkozóval kapcsolatban?

M. B. (életben van), akinek hevesvérűsége később a CIA-ban is sok 
vitára adott alkalmat, azt indítványozta, hogy az SO küldjön ki egy olyan 
különleges képzettségű osztagot, mint amilyennel Skorzeny hajtotta végre 
vakmerő vállalkozásait Hitler megbízásából... egyszerűen robbantsák fel, 
vagy lőjék le a két diktátort... tapsolni fog az egész világ... és japán 
kamikaze mintára önfeláldozó embereink nemzeti hősökké válnak...”

A második világháborúban OSS néven született meg az USA központi 
hírszerző szervezete. Ez volt a CIA közvetlen elődje. (A névváltoztatásra 
1947-ben került sor.)

A magyar származású szerző visszaemlékezései révén bepillantást 
nyerhetünk az akkori amerikai hírszerzők életébe, munkájába, és a 
teljesség igénye nélkül megismerkedhetünk a második világháború 
kevésbé ismert eseményeivel, titkos akcióival.

Terjedelem: 246 oldal. Ár: 2400 Ft postaköltséggel együtt.
Megrendelhető: Tel.: 06-20-536-5392 (10-20 óráig), e-mail: sz.joc@freemail.hu Levélcím: 1139 Bp. Teve u. 7-11.

Д .С .КШ  
(Sziklay Andor)
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Hazai tükör

М М М  futárhelikopterek az MN hadrendjében VI. rész
1970-1972 -  Új települési helyen

Átképzőtanfolyamok a Mi-8 és Mi-1M típusra

Nagy érvágást jelentett a futárhelikopter-századnak az a 
tény, hogy állományából az előző évben 17 fő Mi—1 típus
ra kiképzett helikoptervezetőt átképeztek a Mi-8 típusra. 
Közülük négy gépparancsnok és oktató, hét gépparancs
nok, hat pedig másod-helikoptervezető lett az új típuson. 
A Mi-8-asra olyanokat képeztek át a Mi—1 típus hajózói 
közül, akik II. osztályú kinevezéssel rendelkeztek, és leg
alább 500 órán felüli repült idejük volt a futárhelikopteren.

1970. január 15-től újra szabályozták a készültségi 
szolgálat ellátását az előre nem tervezett repülési felada
tok maradéktalan végrehajtása érdekében. A Mi—1M típu
sú helikopter heti váltásban, minden reggel lemotorozva, 
feltöltve, sebesülési gondolával előkészítve várt a felfüg
gesztésre. Az első fokba helyezés időnormája munkaidő
ben nyáron harminc perc, télen hatvan perc volt.

1970. január 12. és április 25. között Mi-1-es elméleti 
tanfolyamon vett részt: Filyó András hadnagy, Cseh Ist
ván, Oravecz Dezső, Kollár Gábor alhadnagyok. Május 
5-től megkezdték a gyakorlati kiképzést a típuson. A te
matikában szerepelt földi előkészítés, aerodinamika, kü
lönleges ismeret, motor- és sárkányismeret, üzemben 
tartás, szabályzat- és hírismeret, valamint a meteorológi
ai ismeretek elsajátítása. Borsos Imre őrnagyot február 1- 
jei hatállyal letiltották a típusról. 1970. április 20. és má
jus 20. között hajtották végre a nyári üzemre való átállást.

A helikoptervezetői állomány raj- 
és ekvipázsbeosztása

A kiképzési repülés és a hadműveleti repülési feladatok 
végrehajtásának érdekében a helikoptervezetői állo
mányt rajokba és személyzetekre osztotta az ezredpa
rancsnok napiparancsában.

Századparancsnok: Pávics János őrnagy, helyettese: 
Komáromi Gábor őrnagy, a századmegfigyelő: Antalóczi 
Dezső őrnagy. Az első raj parancsnoka: Garai Mihály őr
nagy, beosztott helikoptervezető: Freytag Béla főhad
nagy, Karácsonyi József százados. A második raj pa
rancsnoka: Kovács György százados, beosztott helikop
tervezető: Kertész Antal és Rorárius László hadnagyok. 
A harmadik raj parancsnoka: Dobosi Ottó százados, be
osztott helikoptervezető: Fekécs Vince és Erdős Róbert 
századosok. A negyedik raj parancsnoka: Árvái István őr
nagy, beosztott helikoptervezető: Oravecz Dezső alhad
nagy, Páli Ferenc százados. Az ötödik raj parancsnoka: 
Mándi István százados, beosztott helikoptervezető: 
Bodolai László hadnagy, Cseh István alhadnagy. A hato
dik raj parancsnoka: Farkas Mátyás százados, beosztott 
helikoptervezető: Filyó András hadnagy, Kollár Gábor al
hadnagy.

A fenti beosztásokban az első háromban a hadművele
ti feladatok végrehajtásának rajai, a második háromban 
pedig a kiképzést végrehajtó rajok szerepeltek.

Ebben az évben is sok pilóta vált ki a futárhelikopter- 
századból. Ugyanis 1970. december 1-jével felállították a 
Ka-26 könnyű helikopterszázadot, ahová több jól képzett 
helikoptervezetőt helyeztek át. Az EPK tavasszal újra
szabályozta a pilóták repülésre vonatkozó beosztását. 
Meghatározott időjárási minimumok mellett, nappal jó, 
nappal bonyolult és éjjel jó időben repülhetett Erdős Ró
bert, Karácsonyi József százados, Cseh István, Kollár 
Gábor hadnagy. Meghatározott időjárási minimumok mel
lett nappal repülhetett Barna László százados, Antus Gá
bor főhadnagy, Oravecz Dezső hadnagy és meghatáro
zott időjárásnak megfelelően nappal, egyszerű időjárási 
körülmények között Buczkó Mihály főhadnagy.

Az első osztályú helikoptervezetői kinevezéshez szük
séges feltételrendszer HM-parancsban történő megjelen
tetését csak az 1970-es évek elején tudták elérni a forgó- 
szárnyas pilóták. Többen közülük 1972-ben kaptak ilyen 
címet (Gonda Sándor, Antalóczi Dezső, Komáromi Gá
bor, Árvái István őrnagyok).

A sorállomány beosztása

Helikopter-sorszerelő: Miháczi Sándor tizedes, Szőllösi Ró
bert, Bors István, Rajner Tibor őrvezetők, Kohán Pál, Varga 
Zoltán, Pataki István, Pék Ferenc, Pőcze Károly, Vajkovics 
István, Strupka János, Birtmayer László, Tóth László, Tóth 
Mihály, Torma József, Plefka Károly honvédek. Elektromos 
szerelő: Hubert Sándor őrvezető, Nagy Sándor és Mátyás 
István honvédek. Rádiós csoport: Czibor József őrvezető, 
Gömörei Béla és Novák Antal honvédek.

Légi díszelgés Mi-1-es kötelékben

Az 1970. április 4-i légi díszszemlére majdnem az egész 
helikopterszázadot kirendelték. A tartalékokkal 12 gépet 
repültek át Budaörsre. Az MHSZ repülőterén készültek fel 
március 13-tól a díszelgésre, melyet három rajjal tervez
tek végrehajtani. Pávics őrnagy századparancsnok fogta 
össze a rajokat, ő ült az első raj vezérgépében. A máso
dik rajt Dobosi Ottó százados, a harmadikat pedig Garai 
Mihály őrnagy vezette, a tartalék Erdős Róbert százados 
volt. Az áttelepülés útvonala Szentkirályszabad- 
ja-Bicske-Budaörs. A felszállás rajonként 30 perc időkö
zökkel történt, térköz 30 méter, távköz 25 méter volt. A 
gyakorlás naponta 8-12 óra között zajlott.

Áttelepült 12 hajózó, 7 tiszt, 11 tiszthelyettes és 19 sor
szerelő, 5 tehergépkocsi, 1 darus kocsi, 2 Cs-350 típusú 
üzemanyag- és 2 GAZ-51 típusú olajtöltő gépjármű. Az 
áttelepülésre tervezett gépek oldalszámai: 401030, 4035, 
4030, 4034, 4038, 4031, 1033, 4032, 4033, 5006, 5007, 
4036. A terv szerinti gyakorlás napjai: március 17., 19.,
20., 24., 26., 27. és április 1. Április 2-án repülték a főpró
bát. A sikeres díszszemle után április 6-án 14 órától re
pültek vissza a helikopterek Szentkirályszabadjára.

2006/3 HADITECHNIKA 57



1. ábra: Budaörs, 1970. MÍ-1M helikopterek készültségi 
szolgálatban. A felvétel az irányítótoronyból készült

Árvízi feladatoknál a Mi-1-esek

A M M -es helikopterek egy csoportja 1970. május 15-től 
a Tisza-völgyi árvízvédelemben vett részt. Az árvízvédel
mi tevékenység során a vízszivárgások felderítését, az 
árvízvédelmi szakemberek kritikus helyekre szállítását 
végezték, de szállítottak újságírókat és tévéstábot is. A 
mentési munkálatok során végrehajtott feladatok jellege 
és nehézségi foka magasan meghaladta a pilóták addig 
elért kiképzési szintjét. A Mi-1-es helikopterek több mint 
200 órát repültek az árvíz idején.

A Mi-1-es helikoptervezetők árvíznél nyújtott átlagon 
felüli, kiemelkedő teljesítményét a kormány elismerte, így 
többen kaptak érdemrendet vagy kitüntetést. Az „Árvíz- 
védelemért” érmet a teljes állomány átvehette.

Repülések, honvédelmi nap

1970. május 10-én Kiss Tibor és Ecseghy László száza
dos hosszabb kihagyás után Mi-1-es típusból ismét vizs
gázott. Ecseghy berepültetési utasításból, gyakorlati re

pülésből tett eredményes vizsgát, így az EPK engedé
lyezte részére a típus berepülését.

Az augusztus 20-i honvédelmi napon egy rajjal ismét 
szerepeltek a helikopterek. A rajparancsnok Dobosi Ottó 
százados, a bal kísérő Kovács György százados, a jobb 
kísérő Rorárius László hadnagy, tartalék Freytag Béla fő
hadnagy, a repülésvezető Vörös Ákos főhadnagy volt. 
Mechanikusok Csabai János törzsőrmester, Tóth László 
szakaszvezető, Szőllösi Róbert, Bors István tizedesek. A 
kiszolgáló állomány 1 tisztből, 4 tiszthelyettesből és 12 
sorkatonából állt. Augusztus 14-én települtek, 20-án pe
dig vissza. Októberben a század sárkányhajtómű-szaka- 
sza élenjáró szakasz címet ért el.

A repülés értékelése

А М М М  helikopterszázad az év során többet repült, mint 
1969-ben. A kiképzésre viszont kevesebb időt fordítottak, 
mint a duplájára nőtt hadműveleti feladatok végrehajtása 
során. Kiképzésre csak 391, a hadműveleti feladatok al
kalmával 1372 órát repültek, összesen 3144 felszállást 
hajtottak végre és 1763 órát töltöttek a levegőben.

Pávics János őrnagyot, a század parancsnokát ősszel ki
nevezték a megalakuló Ka-26 könnyű helikopterszázad 
parancsnokává. Helyét Komáromi Gábor őrnagy vette át.

Az 1971-es kiképzési év

Január elején a Mi-1-es műszaki század állományába 
tartozó Erődi Lajos szakaszvezető, Mejkli Lajos, Vajkovics 
István, Sebestyén József, Kőhalmi Nándor őrvezetők üze
meltetési ismeretekből vizsgáztak. Részükre az egység- 
parancsnok engedélyezte a gépek kiszolgálását.

3. ábra: Gonda Sándor pilóta egyeztet az operatőrrel az ár
víz feletti felszállás előtt
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Repülés vezetését az irányítótoronyban engedélyez
ték Pávics János, Garai Mihály őrnagyok részére. Az 
EPK 1971. július 9-én és 30-án karbantartó napot ren
delt el. A sárkányhajtómű-szakág ellenőrizte a motoron 
a gyújtómágnes-megszakítót és a mágnes állapotát, 
valamint a gyújtásrendszert. Az EMO szakág ellenőriz
te az akkumulátorok karbantartását, a rádiós szakág 
pedig az ARK-5 keretantennát. 1971. július 26. és au
gusztus 8. között rendezték meg az Opál-71 fedőnevű 
hadgyakorlatot, ahol 3 Mi-1-es vett részt Kádár István 
őrnagy vezetésével. Az elöljáró intézkedése alapján 
augusztus 13-án és 27-én ismét karbantartást rendelt 
el az EPK. A sárkányhajtóműves csoport végrehajtotta 
a gépeken a kormányterhelő mechanizmus rugóslapjá
nak zsírozását. Az EMO szakág a helikopterek fény- 
technikai berendezéseinek működését, a rádiós szak
ág az ARK-5 kezelőszekrényt és a vezérlő szerkezetet 
ellenőrizte.

Szeptember 1-jén Honvéd Ferenc főtörzsőrmester 
M i-1-es típusú helikopter üzemeltetéséből tett sikeres 
vizsgát. November 4-én a M i-1-es műszaki század ál
lományába tartozó Gyarmati István, Papp Tibor, Bozó 
István őrmesterek vizsgáztak a típusból, a műszer- és 
elektromosberendezés-ismeretből, -üzemeltetésből és 
a szabályzatismeretből. A parancsnok engedélyezte 
részükre az ezekből adódó feladatok elvégzését. Ok
tóber 19-én 9 Mi-1-es típusú helikopter vett részt szá
zadharcászati gyakorlaton. December 1-jén és 22-én 
karbantartó napot tartottak a repülő- és helikoptertech
nikán. A sárkányhajtómű-csoport végrehajtotta az 
ülepítőszűrők (olaj, üzemanyag, levegő) ellenőrzését 
és tisztítását. Az EMO szakág a jégtelenítő rendszer 
elektromos berendezését ellenőrizte, a rádiós szakág 
pedig az R-800 típusú kis antenna felerősítését vizs
gálta át.

1971. december 18-án az egységparancsnok szétosz
totta az alegységekhez ősszel bevonult újoncokat. A 
Mi-1-es századhoz osztották be Szabó János, Greguricz 
Tibor, Németh István, Fülöp Károly, Szabó Pál, Hegyi 
Sándor, Csehák László, Dobos József, Arany Ferenc, Vi
téz Ignác, Polánta Győző, Németh László, Gáspár János, 
Ferenc József, Fazekas Imre, Ország János, Pék József, 
Kovács Ferenc, Komendát István, Kozma Zoltán honvé
deket.

Új szervezetben a Mi-1-es típus

Az MN Csapatrepülő Parancsnokság távlati fejlesztési 
tervei alapján az OLPK 002150/1971. számú in
tézkedésével 1971. december 1-jei hatállyal 
Szentkirályszabadján felállították a 88. Könnyű heli
kopterosztályt, amelynek 1. százada a Kamovokat 
üzemeltető könnyű szállító helikopterszázad, 2. 
százada a M i-1-eseket üzemeltető futárhelikopter- 
század, valamint a Javító század lett. Természetesen 
abban az időben a helikopterszázadok állományába 
közvetlenül illeszkedett a repülést üzemeltető és ki
szolgáló repülő-műszaki üzembentartó alegység is. 
Az osztály parancsnoka Gonda Sándor őrnagy, he
lyettese Hamar Károly alezredes lett, az 1. század 
parancsnoka Pávics őrnagy, a 2. századé pedig Ko
máromi Gábor (1932-2002) őrnagy. Az osztály létszá
ma a megalakuláskor békében 309, mozgósítás után 
174 fő. Ez azért kevesebb, mert „M” esetén techniká
ját és személyi állományának jelentős részét a HM- 
szervek átadták a szárazföldi és a honi légvédelmi 
csapatoknak.

4. ábra: Díszszemle, 1970, Budaörs. A verzérraj: Pávics Já
nos, Farkas Mátyás, Antus Gábor

5. ábra: A 33 oldalszámú MÍ-1M a levegőben, 1970

6. ábra: Kiss Tibor és Ecseghy László őrnagyok 
Szentkirályszabadján, 1971
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7. ábra: Csiker István, Gonda Sándor, Antalóczi Dezső piló
ták és Kelemen Lajos százados műszaki tiszt a MÍ-1M előtt

Repülési mutatók

1971-ben a szervezeti, parancsnoki változások ellenére 
többet repültek a helikoptervezetők, mint az előző évben. 
A kiképzés során 812, hadműveleti feladat alkalmával 
1126 órát töltöttek a levegőben. Összesen 1938 órát re
pültek, 3648 felszállással.

Az 1972-es kiképzési év

1972. január 1-jén a futárhelikopter-század állománytáb
lájában a beosztott sorállomány: írnok-raktáros: Szabó 
János honvéd; sárkányhajtómű-kiszolgáló és - 
üzemeltető csoport: I nótái Károly őrmester, Horváth Gé
za, Greguricz Tibor, Németh István, Fülöp Károly, Szabó 
Pál János, Hegyi Sándor, Csehák László, Dobos József, 
Arany Ferenc, Vitéz Ignác, Polánta Győző, Németh Lász
ló, Gáspár János, Ferenc József, Fazekas Imre, Ország 
János, Pék József, Kovács Ferenc és Komendát István 
honvédek. Műszer és elektromos berendezést kiszolgáló 
és üzemben tartó csoport: Kozma Zoltán, Molnár Imre és 
Szikra Zoltán honvédek. Rádiókiszolgáló ás üzemben 
tartó csoport: Strammer Ottó, Hiró László honvédek és 
Kiss Zoltán tizedes.

1972. január 1-jei hatállyal II. osztályú helikopterveze
tői kinevezést kapott Antalóczi Dezső őrnagy, Farkas Má
tyás százados, III. osztályút Karácsonyi József százados. 
Január 21-én kelt napiparancsában a parancsnok elren
delte a biztonságos és magas színvonalú repülőkiképzés 
feltétlen követelményeként a hajózóállomány szakmai, 
elméleti ismereteinek magas szinten tartása érdekében a 
havonkénti vizsgáztatást, amely üzemben tartás, navigá
ció, légi lövészet, aerodinamika, meteorológia, híradás, 
repülőtér-körzet és repülőtér-használati utasítás témakö
réből állt.

Olli Márton százados és Kántor Béla főhadnagy a 
М М М  és MÍ-1MU típusokból vizsgáztak, fokozott ellen

őrzés mellett megkezdhették a gépek üzemeltetését. 
Ezért Csabai János törzsőrmester a 04031 oldalszámú 
gépet átadta Olli Márton századosnak, a 02019-es gépet 
Szőke János törzsőrmester adta át Kántor Béla főhad
nagynak, a 1033-ast Csabai törzsőrmester Török József 
törzsőrmesternek.

Március elején a 2013 oldalszámú helikopter mechani
kusa az előkészítés során tisztítórongyot hagyott a gép
ben, mely a hűtőventilátor sérülését okozta, ezzel súlyos 
technológiai fegyelemsértést követett el. A parancsnok 
„szigorú feddést” szabott ki rá.

Március 6-10. között a parancsnok elrendelte a M i- l 
es átképzésen lévő hajózóállomány vizsgáztatását sár
kány-, motor-, különleges, rádió-, üzemben tartási, mete
orológiai, navigáció- és szabályzatismeretből. A bizott
ság elnöke Komáromi Gábor őrnagy századparancsnok, 
tagjai Lóczi József, Fejes István őrnagyok, Kocsis Lász
ló százados, Jankovics János, Hamar Károly alezrede
sek voltak.

A parancsnok az 1972. március 1-jén kelt parancsá
ban elrendelte a Mi-1-es helikopterek bizottsági át
adását a mechanikusi állománynak üzemeltetésre: 
04031 gysz. -  Csabai János törm.; 04032 gysz. -  
Kókai Miklós törm.; 04033 gysz. -  Csikász Tibor őr
mester; 04034 gysz. -  Tóth László őrmester; 04035 
gysz. -  Tordai Sándor törm.; 04036 gysz. -  Szabó 
Sándor őrmester; 04037 gysz. -  Bosch István főtörm.; 
04038 gysz. -  Erődi Lajos szakaszvezető; 05006 gysz.
-  Nagy János szakaszvezető; 05007 gysz. -  Kancsár 
Béla főtörm.; 01032 gysz. -  Török József törm.; 02013 
gysz. -  Csabai János törm.; 02019 gysz. -  Szőke Já
nos törm., 401023 gysz. -  Török Antal őrmester; 
401030 gysz. -  Honvéd Ferenc főtörm.; 401031 gysz.
-  Szőke János törm.
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A Haditechnika 2006/1. számában megjelent „Adalékok 
a Budapesten körülzárt magyar-német hadseregcso
port légi utánpótlásáról” c. cikkhez több adatot sikerült 
felkutatni.

A német-magyar szállítógépek max. 1975,3 t rako
mányt juttattak be a városba, nagyrészt ellátótartályok le- 
dobásával. Ezekből több ezer darabot használtak fel, fő
leg Budán. 1945 februárjában, Buda elfoglalása után 
összehordták a nagyobb útvonalakon a begyűjtött példá
nyokat, majd a vasgyűjtés tüntette el őket. Nincs adat ar
ra, hogy próbálták volna felhasználni. A lakosság minden 
mozdíthatót elhordott róluk, ejtőernyőikből ruhaanyag és 
függöny lett. Sajnos, semmiféle szervezet vagy hivatal 
nem gondolt a megőrzésükre, így egyetlen eredeti darab 
sem maradt ránk.

1. ábra: Az APN fotósa készítette a képet Budán összegyűj
tött ellátótartályokról. Helyszínt nem tüntettek fel, a Garcon 
felirat és a gázlámpa talán segít felismerni (APN)

2. ábra: A Vérmező a mai 18-as villamos megállójának ma
gasságából fotózva, túloldalon az Attila utca házai. A képen 
3 db DFS 230 roncs látható 1945 áprilisában (APN)

3-4. ábra: Az Attila u. 81. sz. ház tetejébe fúródott DFS 230 
tehervitorlázó gép. A jele H4+26 volt, a vezérsíkon fehér 6- 
os és egy fehér kör látható mint taktikai jel. A felvételek 1945 
márciusában készülhettek (APN)
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5. ábra: A felvétel a Vérmező középső részéről (a mai Ma
gyar Jakobinusok terével szemben) még 1945 februárjában 
készült. A roncsokat összehúzták középre és a Krisztina kör
út felőli szélére. Tizenhárom vitorlázógép, 2 szekér és több 
autó roncsa látható (APN)

6. ábra: Az előző felvétel párja. A fotós a roncsok tetejéről 
készítette, északi irányban. A háttérben a Krisztina körút há
zai és a romos postapalota. A terepen 7 roncs ismerhető fel 
(APN)

A szállító-vitorlázó alakulat 73 db DFS 230 típusú te- 
hervitorlázót vontatott Buda felé 1945. január-február
ban. 11 db-ot a szovjet légvédelem lelőtt, 41 szállt le si
keresen a leszállómezőkön -  ebből 37 a Vérmezőn, 4 a 
Tabánban. A további 21 db eltévedt, visszafordult vagy le
zuhant. Ezek közül egy, a H4+26 jelű gép lisztrakomá
nyával leszállás közben belefúródott az Attila u. 81. szá

mú bérházának padlásterébe, pilótája nyomban meghalt. 
A maradványokat 1946-ban távolították el, addig a leg
többet fotózott budapesti roncs lett.

Képek a szerző gyűjteményéből.

Sárhldai Gyula

Generációváltás

2006. március 21-én az MH 59. Szentgyörgyi Repülőbá
zison Kecskeméten a magyar katonai repülés történeté
ben egy teljesen új fejezet kezdődött el, Gripen címszó 
alatt. A központi zónában a négy MiG-29-es körül meg
élénkült az élet. A műszakiak előkészítették a gépeket a 
felszálláshoz, hogy méltóképpen fogadhassák a leendő 
váltótípust, odafent természetes közegükben. Felpörög
tek a hajtóművek és kb. 14.30-kor alkalomhoz illően két 
felfegyverzett (csak makettel) együléses és egy kétülé
ses gurult ki a felszállópályára, majd dübörögve elemel
kedtek, hogy betöltsék a „fogadóbizottság” tisztét.

Szinte a semmiből tűnt elő az egy-egy ékalakzatba ren
deződött hármas MÍG- és az ötgépes Gripen-kötelék, 
amely igazán impozáns látványt nyújtott áthúzáskor. Az 
iskolakor után a MiG-ek leszálltak, és méltóságteljesen 
elgurultak a várakozó tudósító média, a Honvédelmi Mi
nisztérium, a Légierő Parancsnokság, a Svéd Követség 
és a SAAB prominens személyei előtt. Eközben a három 
együléses (30, 31,32 oldalszámú) és a két kétüléses (42, 
43 oldalszámú) JAS-39 EBS HU bal lépcsőalakzatba 
rendeződve húzott át a reptér felett, majd egyesével ki
válva a kötelékből, megkezdték a leszállási manővert. Az 
egyesével leszálló Gripenek ugyanazon az útvonalon gu
rultak be a zónába állóhelyeikre, mint a MiG-ek, majd a 
gépátvizsgálás és a jelentéstétel következett. Sok évet 
kellett várni ahhoz, hogy ez a pillanat elérkezhessen. A 
katonapolitikai helyzet (Barcs) is indokolttá tette légierőnk 
korszerűsítését, így az orosz államadósság fejében ka

pott és régóta várt MiG-29-es (28 db) típus hadrendbe áll
hatott 1993-ban. A 90-es években idegen országok terü
letén bekövetkezett „sikeres” légi hadműveletek (Irak, 
öbölháború, Bosznia -  Deny Flight) igazolták a további 
fejlesztéseket. Elképzelések születtek aktív és félreállított 
használt gépek beszerzéséről, vagy éppen hazai 
MiG-21-esek izraeli korszerűsítéséről. A másik véglet 
1997 elején következett be, a MiG-23-as és a Szu-22-es 
gépeket kivonták a hadrendből, ez utóbbi típus képezte 
légierőnk felderítő és csapásmérő potenciálját. A tende
ren pályázni kívánó cégek, ill. gyártók (Boeing, Dassault,
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3. ábra: A fogadó MIG-29B vadászgép leszállása

STOP 12-30

Lockheed és a SAAB) látványos demonstrációja az 
1997-es NATO-Expressen csúcsosodott ki, amit jelentős 
mértékben szponzoráltak. A közönség a légi show kere
tén belül figyelhette meg, hogy mire képesek a pályázók 
vadászgépei, így az F/A-18 Hornet, a Mirage 2005-5, az 
F-16 C Fighting Falcon és a JAS-39 Gripen. A svéd lé
gierő Gripenje legelőször 1995-ben vendégeskedett 
Kecskeméten, a Boeing pedig külön sajtónapot tartott, 
ahol aktívan bemutatták a Lódarazsat földön-égen egy
aránt. A következő év augusztusában megtartott légi be
mutatón a miniszterelnök bejelentette a vadászgéptender 
felfüggesztését, miközben a kabinet a NATO-csatlako- 
zásra áhítozott.

2001 februárjában a Nemzetbiztonsági Kabinet 24 db 
amerikai F-16-os lízingeléséről döntött, majd ezt módosí
totta, illetve redukálta 14 db svéd JAS-39-esre azon év 
szeptemberében. Eljött a NATO-csatlakozás, a felajánlá
sokban szereplő elvárásoknak az A/В verzió nem felelt 
meg, ezért a 2002-es új kormányzat módosíttatta a lízing- 
szerződést, és a gépeket egyaránt a szövetség 
interoperábilis szempontjainak megfelelően. A módosítá
sok miatt eltolódások következtek be, de a magyar 
Gripenek alkalmassá váltak az együttműködésre a NA- 
TO-légierőkkel. A kijelölt pilóták nehéz feladatok elé néz
tek. Az alapozó képzést a kanadai (NFTC) NATO Repü
lési Kiképző Központjában kapták meg, majd a műszeres 
repülések előképzésére 2004 májusában idehaza, bérelt 
L 159 В és ALCA gépeken került sor. Svédországban a 
helyi viszonyoknak megfelelően a pilóták túlélési gyakor
laton vettek részt, majd következett a linköpingi fizikai 
próba.

Ezek után folytathatták csak a teljes körű Gripen- 
kiképzést Satenasban a svéd légierő 7. ezredénél. Volt 
mit tanulniuk: a repülési profilnak megfelelően a kijelzők 
menüpontjainak kezelését, az alakzatban repülést, a 
harceljárásokat, a lokátorhasználatot, a navigációt vagy a 
vízfelszín feletti repülést. A szimulációs képzés után a re
pülési gyakorlatokat kétüléses B, majd képzettségnek 
megfelelően A változatokkal végezték a pilóták. A típus
program elsajátításra 65 óra állt rendelkezésre, az okta
tói minősítés eléréséhez további 35 órára volt szükség, 
amit közel egy év alatt teljesítettek.

Eközben 2005 februárjában megkezdődött az első 
együléses magyar Gripen berepülése, míg a kétüléses 
változatét októberben hajtották végre. A műszaki állo
mány is megkezdte az átképzést Halmstadban, hiszen a 
lízingelt svéd tulajdonú gépeket közösen üzemeltetik a 
svéd légierőtől érkezett kollégákkal. A Dragon Nest gya
korlatokon keresztkiszolgálások alkalmával már kapott 
ízelítőt a magyar műszaki kontingens. A Gripen esetében 
a fly by wire vezérlésből adódóan teljesen más sémák 
alapján úgymond univerzálódni kellett a műszakiaknak, 
mivel a mindent átfogó elektronika révén a rendszerek 
összekapcsolódnak.

2006 elejére megérkeztek az üzemeltetéshez szükséges 
eszközök és berendezések. A fogadásra a bázis felkészült, 
már csak a JAS-39 EBS HU ( Export Basic Standard for 
Hungary) típusjelölésű „Griffmadarak” hiányoztak. 2006. 
március 21. óta most már a hazai területen folytatódhat to
vább a jövő generációját képező Gripeneket vezető és üze
meltető állomány képzése. Rohamosan közeledik az az 
időpont, amikor a NATO-nak tett felajánlásokat teljesíteni 
kell. 2009 januárjától a Puma század Gripeneinek kell fel
váltaniuk a készültségi szolgálatot adó MiG-29-eseket. 
2010 januárjától pedig a légi rendészeti (elfogás, légi harc) 
feladatokon túl már a csapásmérésre is alkalmasnak, ill. be- 
vethetőnek kell lennie az alakulatnak és gépeiknek. A 
Gripenek arzenáljába a beépített 27 mm-es Mauser gép-
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ágyún kívül integrálásra kerülnek feltehetően a következő 
„intelligens” fegyverek, ill. eszközök: manőverező közel légi 
harcra az AIM-9L Sidewinder, míg a látóhatáron túli (BVR) 
ütközetre az AIM-120 AMRAAM rakéta. Felszíni célok

megsemmisítésére az AGM-65 Maverick tévévezérlésű 
változatát, továbbá a lézervezérlésű bombák közül a 
Paveway-ll széria GBU-12 (MK-82, 227 kg) és GBU-16 
(MK-83, 454 kg) változatait rendszeresítik. Ez utóbbi esz
közök célra vezetésére az izraeli eredetű Litening III cél
megjelölő konténer fog szolgálni. Az elektrooptikai eszköz 
infravörös üzemmódban segíti a pilótát légi és felszíni célok 
felderítésében is. Felderítő konténerek és rádióelektronikai 
zavaróeszközök beszerzéséről még nincs információ. Ra
dar „gyilkos” rakéták, aknaszóró berendezések és nem irá
nyított (hagyományos) bombák és rakéták beszerzését el
vetették. A MiG-29-eseket kár lenne idejekorán nyugdíjaz
ni, hiszen még jelentős repülési idővel rendelkeznek. Ezen
kívül még mindig van igény a NATO-n belül és az USA légi 
haderőinél „hiteles” agresszorszerepet betöltő egységekre, 
amiből anyagiakban, de főként pilótáink tapasztalatszerzé
se szempontjából „profitálhatnánk”.

A fotókat a szerző készítette.

Baranyai László

A Gripen International bejelenti legújabb magyar 
ellentételezési tételét

A Gripen Industrial együttműködés értelmében a Magyar 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium jóváhagyta a 
több mint 539 millió svéd korona (megközelítőleg 57 mil
lió euró) értékű, nyolcadik ellentételezési tételt.

A Magyar Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
megerősítette a nyolcadik Gripen-ellentételezési tétel jó
váhagyását, és ezzel a jegyzett ellentételezések jelenle
gi értéke 5143 millió svéd koronára (550 millió euró) nőtt. 
Ezt az összeget 3580 millió korona értékben az export, 
1563 millió korona értékben pedig a beruházások teszik 
ki. A Gripen International Magyarország felé fennálló tel
jes ellentételezési kötelezettségének jelenleg 70%-át tel
jesítette.

-  E jelentős teljesítmény számos tényezőnek köszön
hető: a megalapozott stratégiai rendszernek, a kedvező 
üzleti viszonyoknak Magyarországon, illetve a Gripen- 
ellentételezési kereskedelmi csoportunk támogatásának,

amely magában foglal számos önálló céget, szervezetet 
és intézményt is -  nyilatkozta Yvonne Rosmark, a Gripen 
International magyarországi programigazgatója. -  A té
telben számos új IC-partnerünk is szerepel, többek között 
a Haldex (gépjárműipar) és az Orion (elektronika).

Az újgenerációs, multifunkcionális Gripen vadászgé
pek vásárlása gazdasági növekedést tett lehetővé Ma
gyarország számára. Az ipari együttműködés munkahe
lyeket is teremt, ösztönzőleg hat az exportra, valamint a 
legújabb technológiát vezeti be az országban.

Dr. Szabó Sándor, a Gazdasági és Közlekedési Minisz
térium ellentételezési igazgatója elmondta: -  Elégedettek 
vagyunk a Gripen-ellentételezési programhoz fűződő té
telek alakulásával, és a Gripen Magyarországért megál
lapodás sikeres eredményének tartjuk.

2006. március 28.
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A pápai bázisrepülőtér

A magyar katonai repülés története egy újabb jelentős 
mérföldkőhöz érkezett 2005. szeptember 26-án, e naptól 
ugyanis a pápai katonai repülőtér ismét fogadókész. A 
Griffek és Sámánok egykori aktív bázisa (47. Vadászez
red) napjainkra hazai viszonylatban tartalék repülőtérként 
üzemel, míg a NATO-hadvezetés, illetve -parancsnokság 
befogadó és ellátó (készenléti) szerepet szán neki légi
flottája számára.

Az ünnepélyes megnyitónak méltóképpen „adott han
got” szakmai nap keretén belül a Magyar Légierő. Ez al
kalomból a légierő hadrendben tartott merev és forgó
szárnyas, kis és nagy gépei vendégeskedtek a bázisre
pülőtéren, emelve az esemény színvonalát. Elsőként a 
szolnoki helikopterezred két „lőszeres vagonja” érkezett 
meg, azaz egy-egy Mi-24 V és P, majd további két 
Mi-17-es szállító landolt. Szó szerint, ugyanis nem füg
gőlegesen „belebegve” értek talajt, hanem repülőgép
üzemmódban szálltak le, és gurultak be állóhelyeikre. A 
szitakötők után egy Közép-Keletet is megjárt turbólég- 
csavaros szállítógép landolt. Az AN-26-osnak a mellső 
két bombatartóján még ott voltak az infratöltet-kivetők, 
emlékeztetve a missziókra. A 407-es gép és személyze
te közel 40 küldetést teljesített Irakban, és számos nem
zetközi gyakorlaton vett részt.

2. ábra: A 11-es oldalszámú MÍG-29B vadászgép

A „szárnyas teve” után két Jak-52-es gyakorlógép érke
zett a Tisza-parti városból. A 06-os oldalszámú Jak pilóta
kabinjának oldalán ott díszelgett az ezres szám, amely a 
levegőben töltött tevékeny repidejére utalt. A csillagmoto
ros iskolagépek után a másik végletet megtestesítő 
MiG-29-es géppár hajtóműzaja törte meg a várakozók 
moraját -  „Jönnek a Sasok!” majd a tisztelgő iskolakor 
után landoltak. Éppen hogy betont fogtak a Fulcrumok, a 
nagy kékségből máris előtűntek az utolsó vendégek, azaz 
az L-39-es géppár. A beérkezett repülőgép-technika az 
irányítótoronnyal szembeni zónában sorakozott fel, és 
rendkívül impozáns látványt nyújtott. A házigazdák a lehe
tőségeikhez mérten csak a Kutató-Mentő Szolgálat két 
Mi-8-asát tudták kiállítani az újonnan elkészült könnyű- 
szerkezetes légijármű-javító hangár előtti betonra.

A felújított és korszerűsített bázisrepülőtér átadási ün
nepségén megjelent Sági János vezérőrnagy, az MH Lé
gierő parancsnoka és az alárendelt katonai szervezetek 
vezetői, hajózok és műszakiak egyaránt. A résztvevők kö
zül kiemelném még Pető István dandártábornokot és Kiss 
Sándor ezredest. Pető tábornok úr a Szentgyörgyi Dezső 
Bázis parancsnoka, aki egykor Pápán a 47. Vadászezred
nél MiG-21-es vadászpilótaként kezdte, és ezredpa
rancsnoki beosztásig jutott a ranglétrán (a Fishbedek kü-

3. ábra: A Jak-52 iskolagép

4. ábra: Az L-39 ZO gyakorlógép
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6. ábra: Az An-26 szállítógép

7. ábra: A Mi-8 helikopterek a hangár előtt

lönböző modifikációival mintegy 2500 órát repült). Kiss ez
redes úr a 87. Bakony harci helikopterezred volt parancs
noka (1998. 01.1.-2000.10.31.), aki nyugdíjazásának al
kalmából e nap délutánján érezhette utoljára a Mi-24-es 
nyújtotta „égi szabadságot”. A Hindek botkormányánál töl
tött több mint 2400 órát, de Szentkirályszabadján repülte 
még a Mi-8/17-es típusokat is.

Ahhoz, hogy a repülőtér fogadóképes legyen, számos 
munkát el kellett végezni. Nagyobb volumenű beruházásokat 
az elmúlt évtizedekben (1962 és 1985) is kiviteleztek, ezek 
során a pápai a legkorszerűbb katonai repülőtérré nőtte ki 
magát. A jelenleg is folyó rekonstrukciós munkák során a 
2003-as év kezdetétől számítva elkészült az 5-ös legénysé
gi épület és a légi forgalmi irányító központ, a teljes fénytech
nikai rendszer NATO-szabványnak megfelelő cseréje, vala

9. ábra: Az An-26 az állóhelyen

mint a felszállópálya végbiztosítási zónáinak bővítése és a 
BAK-12-es vészelfogó rendszer telepítése. A kis beton észa
ki és déli végén kialakították a harcászati és szállító repülő
gépek tárolóhelyét. Megtörtént a légi járművek kiszolgálásá
hoz nélkülözhetetlen folyékonyoxigén-töltő és -tároló állo
más, valamint a hajtómű-ellenőrző és az átfegyverzőzóna ki
alakítása is. A bázis területén kiépítettek egy új, 2400 méter 
hosszú vasúti pályát, amely lehetővé teszi a légi járművek 
számára az üzemanyag vasúti szállítását is. A zavartalan, fo
lyamatos kommunikáció és a hírközlés biztosítására két digi
tális telefonközpontot telepítettek a hozzá kapcsolódó optikai 
gerinc- és rézkábel rendszerrel, továbbá kiépítették még a 
repülőtér navigációs rendszerét is. De a munkák még nem 
értek véget, hiszen a NATO-kompatibilitás teljes elérése az 
év közepére datálható. A szinten tartás és későbbiekben az 
esetleges korszerűsítés további beruházásokat igényelhet.

A munkákat a NATO/NSIP által finanszírozott (80%) és 
a hazai (20%) rekonstrukciós program keretében végez
ték. A pápai bázisrepülőtér előtt -  földrajzi helyzetének és 
a NATO-ban betöltött szerepének köszönhetően -  új le
hetőségek nyílnak meg a jövőben. A különböző típusú és 
prioritású feladatok szempontjából fontos pozíciót fog be
tölteni a szövetségben, konfliktusok, hadgyakorlatok, 
éleslövészet, humanitárius akciók alkalmával. De a repü
lőteret nemcsak a harci alakulatok, illetve egységek ve
szik igénybe, hanem az idetelepült nyugat-magyarorszá
gi Légi Kutató-Mentő Szolgálat repülőeszközei és az Or
szágos Mentőszolgálat Mi-2-ese (HA-BGM) is.

A fotókat a szerző készítette

Baranyai László
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Haditechnika-történet

Repülőgéproncsok az országút szélén

A szovjet hadsereg 1944. december elején rövid idő alatt 
elfoglalta Siófok környezetét, ezáltal a több hónapja ké
szülő „Margit” védelmi vonal előterében létesített heve
nyészett „Jenő” védelmi vonal darabokra szakadt.

A Siófok és Ozora közötti frontvonalon megindult a tá
madás, fő súlypontot képezve Székesfehérvár irányába. 
A váratlan események nagy riadalmat keltettek a véde
lemben levők sorai között. A Székesfehérvár, Seregé
lyes, Börgönd körzetében levő repülőterek és javítóbázi
sok kiürítését későn végezték, ezért közel 70 db repülő
gép a szovjet hadsereg zsákmánya lett. A katonai és pol
gári hatóságok többször felszólították a lakosságot, hogy 
költözzenek nyugatra vagy biztonságosabb helyre.

Szalók Ferenc és családja 1944. december 21-én 
lovas kocsival elindult Zámolyra, a rokonokhoz. Ő mint 
gyerek hátul ült, és minden tiltás ellenére kimászott a ta
karók alól, és figyelte a keleti határon fel-felvillanó fénye
ket. A várost elhagyva mintegy 10 km-re jobbra, az úttól 
20 méter távolságra egy Me 210 típusú repülőgépet, 
majd később, de már Zámolyhoz közelebb bal oldalon, 
vagy 100 méterre az úttól, az árokpart felső gerincén egy 
ll-2-es roncsrepülőgépet látott.

1988-ban, az elbeszélése idején az utóbbi típusában 
volt bizonytalan, az előzőnek pedig a várostól való távol
ságát nem tudta meghatározni pontosan, de elmondta, 
hogy az orra távolabb volt az úttól, sértetlenül állt, talán 
egy kis őrház -  valószínűleg az útkaparók háza -  is lehe
tett a közelében. Az alacsony bokrok közt több repülőgép 
is lehetett, de azokat a domb takarása miatt nem látta, 
csak a repülőgép szárnyait. Az elmondás alapján feltéte
lezzük, hogy ezt már nem érdemes keresni.

A roncskutatók honlapján jelentkezett Boda Ákos, hogy 
egy erdős részen lemezdarabokat talált, melyek esetleg 
repülőgépből származhatnak. Ozsváth Zoltán irányításá
val továbbfolytatódott a kutatás, és bebizonyosodott az 
előkerült alkatrészek számából, hogy legalább 2 db Me 
210 repülőgép maradt ott a front közeledtével, melyeket 
nagy valószínűséggel robbantással üzemképtelenné tet
tek. A megismételt kutatások pedig a mélyebben levő 
roncsok felszínre kerülését tették lehetővé. A repülőgép

2. ábra: A 400 kg teherbírású kerékátmérő 42x120 mm 
hosszú tengelyéhez tartozó burkolat az ELETRON Со. m. b. 
h. gyártótól. A 600 a kerékátmérőt, a 100 a kerék szélessé
gét jelenti mm-ben. A burkolaton lövésnyom

elhelyezkedését már alig lehetett meghatározni. Azon
ban előkerült egy talajba levert horgonyzó cövek a felső 
végén, láncon jobb- és balmenetes kötélfeszítővel; a le
kötő vastól a roncsmaradványokon keresztül pedig a má
sik lekötő cövek. A repülőgépből jelentős mennyiségű 
azonosítható alkatrész került elő. A kutatást jelentősen 
befolyásolták az 1945 elején történt harcok maradványai

2006/3 HADITECHNIKA 67



4. ábra: Az FI 22317 azonosítószámú magasságmérő mű
szer számlapja, a „hgo” kódjelű gyártól

is, továbbá az út javításakor megmaradt aszfaltmaradvá
nyok, melyek helyenként tíz centiméter vastag réteget 
képeztek a roncsok felett.

6. ábra: Egy Me 210 típusú repülőgép Székesfehérvár kör
nyékén. Oláh Lajos (helytörténet-kutató, Kunhegyes) gyűjte
ményéből, édesapja Székesfehérváron volt légvédelmi tüzér

Az elmondások és a kutatások szerint nagy valószínű
séggel az egyik magyar gyorsbombázó század ideigle
nes repülőtere lehetett a zámolyi út mellett, és a mélye
désben lekötött álcázott repülőgépek üzemanyaghiány 
vagy javítás miatt maradhattak a helyszínen. A több mint 
15 éve elmondott történet hitelességét azonban nem le
hetett az elbeszélés idején megerősíteni vagy megcáfol
ni. A roncsmaradványok megtekinthetők a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem főiskolai kampuszában (a volt 
Bolyai János Főiskola) található kiállításon.

Az események felderítésében és a kutatásokban ki
emelkedő szerepet vállaltak: Gyimesi Ildikó, Ozsváth Zol
tán, Boda Ákos, Mészáros Attila, Weimper Zoltán, 
Légrádi Lajos repüléstörténet-kutatók és Szalók Ferenc, 
a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság volt szakaszmér
nöke.

Tóth Ferenc

Dr. Sáringer Gyula: A SOMOGY MEGYEI NAGYBAJOMBÓL 
ELHURCOLT LEVENTE HÁBORÚS ÉLMÉNYEI 1944-1945
Az 50 oldalas 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 harcok
ra. A füzet elején a Nagybajom térségében vívott harcokról olvashatunk.
A szerző magánkiadása, 2004. Ára 800 Ft (postaköltséggel együtt). Megrendelhető az Új Hírért Bt-nél. 
Levélcím: 1139 Bp., Teve u. 7-11. Tel: 06-20-536-53-92 (10 órától este 8-ig) E-mail: sz.joc@freemail.hu

Makettezőknek
Olcsón eladók az alábbi 1:72 dobozos makettek olcsón: ITALERI: MiG-37, Rok-66, MiG-29, Harrier, Jaguar, Me 262,

Floe, F-4/U Corsair és figurák, Lynx AH-1, TS-11, F—11, F-84.
Továbbá 1:48 SMER: FIAT G55, FUJIMI Me 109G-14, 1:144 ACADEMY Mitsubishi G4/M, REWELL Alpha Jet, 

Mi-24. 1:24 AIRFIX Hurricane. Ezenkívül Aero Magazin, Aero História, Repülés című újságok.
Cím: Farkas István, 8200 Veszprém, Jutási u. 81. Telefon: 06-30/473-5494
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Szemtanú a Ju 52-esek aknarobbantásáról

A Haditechnika 2006. évi első számában érdekes írás je
lent meg Schmidt László tollából Német aknarobbantó re
pülőgépek tevékenysége a Duna magyarországi szaka
szán 1944—45-ben címmel. Hatására eszembe jutott egy 
korábbi olvasói élményem, amelyet most szeretnék meg
osztani a lap olvasóival is.

Az Egyesült Államokban élő távoli rokonom, Czakó 
Ádám 2003-ban a pittsburghi Rosedog Books kiadónál 
megjelent From the Swastika to the Stars and Strips cí
mű önéletrajzi könyvében ír az aknarobbantással kap
csolatos emlékeiről. A szerző tizenkét éves gyermekként 
az 1944-es év nyarát édesanyjával a budapesti bombá
zások elől menekülve a Duna-parti Harta községben töl
tötte. Itt volt szemtanúja egy Ju 52-es tevékenységének 
a Duna felett. A gyermekkori napló alapján így ír erről 
könyvében:

„Augusztus 1. Kedd. ...Dél felé meglepődve láttuk, 
hogy egy repülőgép repül a folyó felett lefelé nagyon ala
csonyan. Mivel nem volt légiriadó, csak a mienk lehetett. 
Ez volt az első saját repülőgép, amit itt láttam: a 
Luftwaffe jó öreg, megbízható igáslova, a Junkers Ju 52- 
es -  Tante Ju, ahogy becézték. A hárommotoros, hullám
lemezzel borított, teljesen fémépítésű gép nem volt ma
gasabban, mint 10-15 méterre a víz felett. Ahogy elbal
lagott, észrevettem egy nagy fémgyűrűt a törzse alatt. 
Valamivel délebbre tőlünk a gép szűkén megfordult, és 
elindult vissza felénk. Vajon miért volt ez az ormótlan 
gyűrű a gépre szerelve? Az elektromosság mindig érde
kelt egy kissé (végül elektromérnöki diplomát 
szereztem1). Akkoriban olvastam apám barátjának, Far
kas Istvánnak »A kék sugarak szigete« című könyvét, és 
felvetettem Pistának, hogy ez egy aknamentesítő gép, 
amelyik mágneses sugarat gerjeszt, és semlegesíti az 
aknákat a víz alatt. »Valóban lehet az« volt a semleges, 
nem túl lelkes válasz.

A gép megint megfordult a motoroshajó felett, amit Mik
lóssal meglátogattunk. Most egy kicsit közelebb repült a 
túlsó parthoz. Alig hagyta el az elsüllyedt lapátkerekest, 
amikor elszabadult a pokol. Hatalmas vízoszlop emelke

dett fel. Vagy 70 méter magaságot ért el, és amikor hoz
zánk elérkezett a hatalmas robbanás hangja, a légnyo
más feldöntött. Lélegzetvisszafojtva néztem, ahogy a 
barna iszappal keveredett vízoszlop lassan visszahull. A 
kitörés alig kerülte el a Ju 52 farkát. A gép ismét megfor
dult, amikor mellénk ért, lassan billegtetett a szárnyával 
és elrepült. Éljeneztük és integettünk, ahogy leszaladtunk 
a folyóhoz. Pistával egymás hátát veregettük túláradó 
örömünkben, legalább ez az akna nem okoz több bajt!

Aztán lassan ráeszméltem: tíz nappal ezelőtt éppen ott 
mentünk el a csónakkal, ahol az akna feküdt elsüllyedve 
a homokban!2 ...Szemtanúja voltam egy vízi akna felrob
bantásának, ami felett korábban áthajóztam.

Az egész dolog 500 méternél közelebb történt attól a 
helytől, ahol én álltam. Tudomásom szerint a Luftwaffe 
csak ezen egy alkalommal próbálkozott ezeken a vizeken 
a hajók mágneses mezejének imitálásával felrobbantani 
az angolok által repülőgépről ledobott vízi aknákat. (Ké
sőbb tanultam természetesen, hogy az elektromágneses
ség elvét alkalmazták erre a célra.)”

Eddig az idézet. Érdekes, hogy a tizenkét éves gyerek 
személyes emléke mennyire egybevág a Schmidt László 
cikkében leírt robbantási folyamattal.

Jegyzetek

1. A könyv szerzője nyugdíjba vonulásáig a Hughes Los 
Angeles-i részlegében fejlesztő mérnökként dolgozott. 
Többek közt részt vett az SR-71-essel kapcsolatos prog
ramban, és az F-14-es levegő-levegő rakétájának, a 
Phoenixnek a létrehozásában.

2. A robbantás előtt tíz nappal a szerző egy ismerős ka
tonatiszttel honvédségi alumínium motorcsónakon meg
nézte a korábban aknára futott és elsüllyedt lapátkerekes 
gőzös roncsait, közben áthajóztak a folyónak azon a ré
szén is, ahol a később felrobbantott akna feküdt.

Varsányi Mihály

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)

Helyesbítés
A Haditechnika 2006/2. 56. oldalán a Mindenevő és túltöltött dízelmotorok katonai szolgálatban című cikk 
jelmagyarázatában a %-os oszlopban a két azonos méretű motor teljesítményének növekménye a helyes. Az összes 
korabeli járműnél az eredeti iratok szerinti LE-s teljesítményadatok a mérvadóak, nem számítjuk át kW-ra.

A 78. oldalon a 2. ábra felirata helyesen: Teleki Gusztáv hj. hajóskapitány, a CSIKÓS parancsnoka (ddr. Capt. Juha 
Ferenc engedélyével -  A magyar tengerészet a második világháborúban c. könyvéből).
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Japán ballonbombák a második világháborúban II. rész

A kísérletek folytatásával egyidejűleg 
felkészültek a ballonok borításának 
gyártására is hét különböző helyen 
Tokió környékén. A program 10 000 
léggömb előállítását célozta meg az 
1944-45-ös őszi-té li időszakra. A 
gyártás kezdetekor nagy problémát 
jelentett egy olyan megfelelően szi
várgásmentes, olcsón hozzáférhető 
anyag megtalálása, amellyel a tö
meggyártást meg lehet kezdeni. 
Hosszas kísérletezés után az ún. 
kozocserje rostjaiból előállított se
lyempapír hozott megfelelő ered
ményt. További nehézség volt, hogy 
ezt a selyempapír-féleséget kézzel 
állították elő, és így a gyártmány mi
nősége nem volt egységes. A katonai 
szakemberek kidolgoztak egy gépi 
eljárást is homogenizált rostokból, 
valamint gépesítették a rétegezést is. 
(Ezzel tulajdonképpen forradalmasí
tották az addigi manufakturális japán 
papíripart, korai példáját adva a hadi
ipari „spin off” hatásnak.) A ballonok 
600 papírszelvényből formálódtak, 
az egyes elemeket jól záró anyaggal 
ragasztották össze. A végső kialakí
tásnál nagy alapterületű helységeket 
vettek igénybe, ahol nemcsak a pad
lófelületen, de függőlegesen a fala
kon is tárolták a léggömbök papírbo
rítását. Iskolás lányok végezték az 
összeállítást, akiknek megtiltották a 
jellegzetes hajtűk viselését, és rövid
re vágott körömmel, kesztyűben kel
lett dolgozniuk. A ballonok végső el
lenőrzéséhez nagy csarnokokra volt 
szükség (pl. nagyobb színházak, bir
kózócsarnokok). Sűrített levegővel 
fújták fel a ballonokat, és 24 óra múl
va ellenőrizték, hogy nem volt-e szi
várgás. A megfelelő borítást végül 
lakkréteggel fedték. Számos iskolát 
bevontak a munkába, melyet a tanu
lók a rövidített órák után a nap hátra
lévő részében végeztek. Sok ezren 
vettek részt ebben tevékenységben, 
de a termék igazi rendeltetését hiva
talosan nem közölték velük. Becsült 
számítások szerint a programra -  a 
kifejlesztést és a gyártást is beleértve 
-  kétmillió háború előtti dollárt fordí
tottak. Más becslés szerint egy bal
lon előállítási ára mintegy 2300 dol
lárt tett ki, ami a nagyobb sorozat
számmal valószínűleg jelentősen 
csökkent.

Miközben a léggömbök fejlesztése 
és gyártása folyt, a hadsereg egy kü

lönleges léggömbezredet szervezett 
egy ezredes vezetésével, aki az indí
tási helyek előkészítésért, a folyama
tos gázellátásért és a ballonok moz
gatásáért volt felelős. Az indítási he
lyeket a Honshú sziget keleti partjain 
választották ki, tekintettel az ott húzó
dó vasútvonalakra. A helyes válasz
tást az bizonyította, hogy a több ezer 
elindított léggömb közül csak kettő 
sodródott vissza Japánba 1945 már
ciusában. Japán északi részére nem 
telepítettek indítóhelyeket, feltételez
ve, hogy esetleg Kamcsatkára kerül
het egy ballon, ami nagy horderejű in

cidenst okozott volna, hiszen Japán 
akkor nem állt hadiállapotban a Szov
jetunióval. Az ezred hagyományosan 
3 zászlóaljból állt. Az első zászlóalj 
Tokiótól északra, Otsuban települt 9 
indítóállással, és ez volt az egyedüli, 
amely önállóan rendelkezett hidro
génfejlesztő teleppel is. Itt volt a pa
rancsnokság és a meteorológiai állo
más is, összesen 1500 fő. A második 
zászlóalj Tokiótól keletre állomásozott 
6 indítóhellyel és 700 fővel, míg a 
harmadik zászlóalj Otsu közelében, 6 
indítóállomással és 600 főnyi sze
mélyzettel.

70 HADITECHNIKA 2006/3



Az időjárási viszonyokat figyelembe 
véve mintegy 1500 ballon indításátter
vezték. A megvalósult indítások szá
ma 9300-ra becsülhető, ebből 1945 
februárja és márciusa volt kiemelkedő 
2500-2500 indítással. A tervek 7500 
db 15 kg-os repesz-romboló és ugyan
annyi 12 kg-os gyújtó-, valamint 30 
000 db 5 kg-os gyújtóbomba beveté
sével számoltak. Egy léggömb szoká
sos terhelése 1 db 15 kg-os repesz
romboló, vagy 12 kg-os gyújtó-, és 
bármelyik változattal 4 db 5 kg-os 
gyújtóbomba volt.

Az indítási helyek környékén na
gyon szigorú rendszabályokat fogana
tosítottak. A gazdákat és a halászokat 
kitelepítették az indítóállások körzeté
ből, de mivel ez tulajdonképpen légi 
tevékenység volt, nem lehetett meg
akadályozni, hogy valaki meglássa a 
léggömbök indítását. A program soha 
nem kapott nyilvánosságot. Az a felté
telezés, hogy ezeket a ballonokat az

Egyesült Államok ellen indítják, túl fan
tasztikusnak tűnt ahhoz, hogy hihető 
legyen. A tevékenység egészének ab
szurd mibenléte nagyban segítette a 
biztonságot.

A ballonok indításán kívül termé
szetesen ellenőrizni, követni kellett 
azok repülési útvonalát is, hogy ké
pet kapjanak arról, hogy milyen való
színűséggel érik el a léggömbök 
Amerika partjait. Ennek érdekében a 
Különleges Léggömb Ezred meg
szervezésével párhuzamosan kiala
kítottak iránymérő állomásokat is a 
Honshú sziget keleti partja mentén. A 
léggömbökre esetenként a bombate- 
her helyett rádiójeladókat helyeztek 
el. Az előre meghatározott frekvenci
ájú jelek vételével jól lehetett követni 
a ballonok útvonalát. Az első indítás
kor 1944. november 3-án csaknem 
2000 km távolságig tudták követni a 
repülési útvonalat. Később egy új ál
lomást létesítettek a Szahalin szige

ten, ahonnan több mint 30 órán át fi
gyelemmel tudták kísérni a ballonok 
útját. A rádiókapcsolat megszűnése 
után a bombákhoz hasonlóan egy 
robbanószerkezet ledobta a jeladó 
berendezést.
1944. november 4-én a csendes-óce
áni partokon az egyik járőröző őrhajó 
különösnek látszó roncsokat talált a 
kaliforniai San Pedrótól délre. A kihalá
szott kosárban egy japán márkajelzé
sű rádióadót találtak, az esetet a szol
gálati úton jelentették. Két héten belül 
újabb hasonló roncsokat találtak, majd 
a következő hetekben Montana és 
Wyoming államokban bukkantak lég
gömbmaradványokra.

Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy egy 
teljesen szokatlan támadóeszközről 
van szó, ezért azonnali jelentési kö
telezettségre utasították a különböző 
szintű hivatali tisztségviselőket és er
dészeti szakembereket. A katonai és 
állami vezetők felismerték, hogy mi
lyen bonyolult lélektani problémát 
okozhatna a lakosság körében egy 
ilyen fajta légitámadás, amelyre még 
nem is volt példa az Egyesült Álla
mok történetében, és milyen pánikot 
eredményezhetnek ezek a halkan re
pülő ballonok, ha robbanótöltetüket 
otthonokra és üzemekre dobják le. 
Egy esetleges pánik kitörésének 
megakadályozására a lehető legke
vesebbet beszéltek erről a nyilvánva
ló veszélyről és helyi problémaként 
kezelték. Kezdetben azt gondolták, 
hogy a ballonokat az áttelepített ja
pánok táboraiból vagy a német hadi- 
fogolytáborokból engedték fel. (A ja
pán támadás után az esetleges di- 
verziós cselekmények megelőzésére 
a japán származású amerikai állam
polgárokat kényszertáborokba gyűj
tötték, a tengerésztiszteket parti szol
gálatra osztották be. Ugyanakkor a 
442. japán származású ezred-harc- 
csoport volt az egyedüli, amelyből 
senki sem dezertált. A 34. hadosztály 
hasonló állományú 100. zászlóalja 
kapta a legtöbb kitüntetést alakulatá
nak megfelelően. A háború idején 
1942-46 között az Egyesült Államok
ban mintegy 400 000 német, japán 
és olasz hadifogoly volt 155 fogolytá
borban -  szinte minden államban volt 
fogolytábor.)

Az Egyesült Államok nyugati partvi
dékének védelmét 1943-tól a 4. Légi 
Hadsereg látta el, amely a fennálló kö
rülményeknek megfelelően légiharc - 
kiképzéssel foglalkozott. Az első lég
gömbök felfedezése után a légi harc 
teljesen új változatával találták szem
be magukat.

Wyoming államban megtalálták a 
bombatölcsért is a repeszdarabokkal, 
így egyértelművé vált, hogy azok egy10. ábra: Egy ballon repülésének magassági diagramja és útvonala a Csendes-óceán 

felett ____________________________________
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japán gyártmányú repesz-romboló 
bombából valók. A Hadügyminisztéri
um naprakészen megkapta a jelenté
seket az eseményekről, és a vezérka
ri főnök utasította a Nyugati Katonai 
Parancsnokság vezénylő tábornokát a 
léggömbökkel kapcsolatos tevékeny
ségek összehangolására. A Hadügy
minisztérium fontossági sorrendben az 
alábbi lehetséges veszélyeket jelölte 
meg:
-  biológiai vagy vegyi fegyver, esetleg 
mindkettő,
-  gyújtó- vagy élő erő elleni bombák 
szállítása,
-  ismeretlen célú kísérletek,
-  lélektani hatások,
-  ügynökök szállítása,
-  légvédelmi eszközök.

A gyújtóbombák alkalmazása száraz 
időszakban a nyugati part erdős ré
szeire jelenthette a legnagyobb ve
szélyt. Az illetékes szolgálatfőnökség, 
a 4. Légi Hadsereg és a Nyugati Pa
rancsnokság összehangolt tervet ké
szített katonai segítségnyújtásra az 
esetleges erdő-, illetve préritüzek elle
ni tevékenységekre. Ennek érdekében 
a kritikusnak vélt pontokon számos 
Stinson L-5 Sentiel és C-47 (a híres 
DC-3 katonai változata) felderítő, illet
ve szállító repülőgépet vontak össze 
mintegy 2700 katonával, akik között 
200 ejtőernyős is volt.

Egy másik tervet az esetleges bio
lógiai (bakteriális) veszély elhárítá
sára dolgoztak ki. A katonai vezetés 
kezdeményezésére a Mezőgazdasá
gi Minisztérium (Department of 
Agriculture) minden felesleges hírve
rés nélkül felhívta az egészségügyi 
és a mezőgazdasági hivatalos sze
mélyek, az állatorvosok, a 4H klu
bok, valamint a felsőfokú agrár tan
intézetek figyelmét, hogy azonnal je 
lentsék, ha valamely ismeretlen fer
tőzés jeleit észlelik az állatállomá
nyon vagy a terményeken. Ezzel 
egyidejűleg a nyugati part kritikus 
pontjaira különböző fertőtlenítősze
reket juttattak el.

A 4. Légi Hadsereget először 1944. 
december 19-én riasztották a japán 
léggömbök ellen. A Los Angeles-i köz
pont 4 repülőgépet irányított Santa 
Monica térségébe, ahonnan a ballono
kat jelezték, de azok nem találták meg 
a célt. Az amerikai szárazföld felett kö
zel 500 repülőgépet irányítottak japán 
léggömbök ellen, de csak két ballont 
tudtak lelőni 1944. december 1. és 
1945. szeptember 1. között. Az egyi
ket egy P-38-as, a másikat egy P-63- 
as lőtte le.

A Haditengerészeti Légierő is ki
vette a részét a léggömbvadászat
ból. Az F4U Corsair repülőgépek sok

11. ábra: Egy megtalált bomba, amely 
teljesen ép állapotban maradt_______

órát töltöttek a levegőben a léggöm
bök feltételezett útvonalait vigyázva. 
Az Aleut-szigeteken mind a hadse
regnek mind a haditengerészetnek 
voltak légi támaszpontjai. A sziget 
közelében repülő léggömbökből so
kat lelőttek légvédelmi ágyúval vagy 
vadászokkal. Április 3-án a haditen
gerészet F6F Hellcat típusaival 9 
léggömböt lőttek le 9000 és 11 000 
m között. Csak a fele tudta folytatni

útját a szárazföld felé. Ez az eset 
már azt bizonyította, hogy a léggöm
bök elleni tevékenységek kezdtek si
keresek lenni, habár ez a ballon
program végét is jelentette.

A rossz lelövési aránynak több oka 
volt, többek közt az észlelési helyek 
pontatlan megjelölése, a rossz időjárá
si viszonyok, valamint az, hogy a lég
gömbök igen nagy magasságban re
pültek. A legnagyobb problémát az je
lentette, hogy a nyugati part légvédel
mét abban az időszakban már csak
nem teljesen megszüntették. A távol
felderítő rádiólokátor-állomásokat tá
roló támaszpontokra szállították, a föl
di megfigyelőszolgálatot tartalékba he
lyezték, az információs és értékelő 
központokat bezárták. A 4. Légi Had
sereg nem volt képes védeni a nyuga
ti partot váratlan légitámadás ellen, 
mert nem volt repülőgépes légi figyelő- 
szolgálat. Nem maradtak készültség
ben harci repülőgépek, és csak órák 
múlva lehetett a védelmet megszer
vezni. A földi légvédelem lehetőségei 
is korlátozottak voltak.

A Nyugati Parancsnokság 1945. 
január 17-én elképzeléseket dolgo
zott ki a védelemre, amely magában 
foglalta a tartalékba helyezett erők 
és eszközök részleges vagy teljes 
reaktiválását. A vadász kiképző állo
mányból a tapasztaltabb pilóták be
vetését tervezték kéthetes vagy egy 
hónapos váltással, illetve a földi

12. ábra: Becsapódási helyek jelzése az USA térképén

72 HADITECHNIKA 2006/3



13. ábra: Egy kiállítási példány 
függesztménye alulról nézve

megfigyelőszolgálat és a távolfelde
rítő lokátorállomások újbóli rend
szerbe állítását.

1945 februárjában a haditengeré
szet és a hadsereg is laboratóriumi 
kísérleteket folytatott arra vonatkozó
an, miként lehetne a japán léggöm
bök közeledését rádiólokátorral előre 
jelezni. A szakemberek szerint a bal
lon borítása egyáltalán nem és a 
függesztmény is csak 3000 m ma
gasságig adhat visszavert jelet. A ha
ditengerészet a japán léggömb 
függesztményével azonos visszave
rő felületű reflektorral kísérletezett, a 
hadsereg az elfogott léggömbökkel -  
de kevés kézzelfogható eredményt 
értek el.

A rádiófelderítés ugyanakkor külön
leges jeleket rögzített a Csendes
óceán térségében, amelyeket egyér
telműen a közeledő léggömbök fedél
zeti jeladóitól származtattak. 1944 
decemberétől 1945. április közepéig 
-  a léggömbtámadás befejezéséig -  
mintegy 100 esetben rögzítettek ha
sonló jeleket, amelyek 5-12 kHz kö
zötti frekvenciával percenként
20-150 impulzust bocsátottak ki mo
duláció nélkül. A rádiójelek megfigye
lése nagyon hatékony módszer volt a 
felderítésre, de nem volt elég haté
kony az elfogáshoz, mert egyrészt 
nem volt minden léggömbnek rádió
adója, másrészt a parthoz közeledve 
az adás elhalkult. A jelek követésére 
iránymérő rendszert hoztak létre. A 
jelek feldolgozása után a Nyugati Pa
rancsnokság a léggömbök indítási 
helyét Honsú szigetén Szendai város 
közelében feltételezte.

A katonai felderítés egy másik szá
lon is elindult a léggömbök indítási 
helyének meghatározására, amely

hez az Egyesült Államok Geológiai 
Kutatóintézete segítségét kérték. Az 
Alaszkában, illetve Wyoming álla
mokban talált homokzsákballasztokat 
elküldték a kutatóintézetbe, ahol tü
zetesen megvizsgálták a mintákat. A 
jelentés szerint mindkét minta nyil
vánvalóan a part menti homokból 
származott, és a kövületeket elemez
ve nagy valószínűséggel a Szendaitól 
mintegy 10 km távolságra lévő 
Siogama települést jelölték meg szár
mazási helyként. Egy további minta 
alapján a Tokiótól DK-re lévő Ohara 
partvidékét valószínűsítették. Kana
dában is folytattak hasonló vizsgála
tokat, mert a léggömbök ezt a terüle
tet is elérték. A szoros együttműkö
dés révén pontosabbá tudták tenni a 
japán indítási helyeket.

A légi felderítés utasítást kapott, 
hogy folytasson felderítő légi fényké
pezést az adott japán partszakasz fe
lett. Az 1945. május 25-én értékelt légi 
fényképek szerint Szendai közelében 
részben feltöltött ballonokat, illetve a 
feltételezett indító állomásokat lehetett 
azonosítani.

A léggömbtámadások olyan hirtelen 
szűntek meg, mint ahogy elkezdődtek. 
Az amerikai megfigyelőknek ez zavart 
okozott, hiszen az időjárási feltételek 
még kedvezőek voltak a léggömbök 
indításához. A katonai vezetést komo
lyan foglalkoztatta a felkészülés egy 
lehetséges új támadásra.

Az amerikai társadalom mélysé
ges hallgatása, az amerikai sajtó 
öncenzúrázása nagymértékű elbi
zonytalanodást okozott japán körök
ben a léggömbfegyver hatásossága 
tekintetében. Az amerikai nép, illet
ve a hátország kitűnő együttműkö
dése az ország érdekében, nagyban

elősegítette a japán támadások be
fejezését.

A japánok még 1000-nél több bal
lonnal rendelkeztek, amikor az indítá
sokat befejezték, főleg azért, mert a 
B-29-es támadások használhatatlan
ná tették a Sowa Denko vállalatot, illet
ve más hidrogénfejlesztő telepeket. 
Mivel nem ismerték léggömbtámadá
saik hatásosságát, eredményeit, a hid
rogénfejlesztő telepek újjáépítését 
nem tekintették sürgős feladatnak. Vé
gül is gyakorlatilag az egyre fokozódó 
amerikai légitámadások miatt fejezték 
be a programot.

1944. november 4. és 1945. au
gusztus 8. között összességében 
285 léggömbberepülést jegyeztek 
fel. Ebből 120 ballont felfedeztek, 
32-t bombával együtt lelőttek, 20 
anélkül, hogy felfedezték volna, le
esett, 28 bombabecsapódás volt, és 
85 esetben következett be valami
lyen más, hasonló eredetű káreset. 
A különleges támadások következté
ben összesen hat amerikai halt meg, 
és két esetben jelentettek bozóttü- 
zet. A legérdekesebb káreset a Wa
shington állambeli Hanford atomerő
mű villamosenergia-ellátásának át
meneti kimaradása volt. Csak keve
sen tudták, hogy ez a becsapódó ja
pán léggömbbomba késlekedést 
okozott a később Japán ellen beve
tett atombomba programjának me
netében. Részletes biztonsági intéz
kedések és jelentős védelmi beren
dezések álltak rendelkezésre egy 
esetleges baleset megelőzésére az 
atommáglyánál, ahol a leglényege
sebb tényező a hűtés folyamatos 
fenntartása volt. Amikor a lég
gömbről becsapódó bomba hatá
sára az áramellátás megszűnt, a vé
delmi rendszer működésbe lépett, 
addig ezt nem is működtették, és 
mindenki számára nagy megnyug
vást jelentett az üzembiztonsága. 
Mindössze három napra volt szük
ség, hogy az erőmű újból teljes ka
pacitással működjön.

A japánok erőfeszítése és költsé
gei nagyon nagyok voltak ahhoz az 
eredményhez képest, amit elértek, 
bár a léggömbök megjelentek egész 
Észak-Amerika területén Alaszkától 
Mexikóig, a nyugati parttól a keleti 
partig.

Végül is megállapítható, hogy a 
legnagyobb hibája ennek a különös 
elképzelésnek az volt, hogy nem 
tudták a léggömböket a repülési út
vonalon irányítani. A „léggömbhadjá
rat” nagyon érdekes kísérletnek te
kinthető, de katonailag tévedésnek 
bizonyult.

Amaczi Viktor

2006/3 HADITECHNIKA 73



A Technológiai Hivatal közleménye

2006. január 1. és március 31. között tanúsított szervezetek
Okirat száma A tanúsítás dokumentuma Szervezet megnevezése Érvényesség
142/001/2006 A2110.150 Harris Со. 2009.01.03.
142/002,003/2006 9001, A2120 Brill 2001 2009.01.11.
142/004,005/2006 9001, A2120 Pannon Flax 2009.02.15.
142/007/2006 A2120 GRAFIKA Press 2009.02.15.
142/006/2006 A2120 Secret-Őr 2009.02.21.
142/012/2006 A2120 HUNYADI Kft. 2009.02.23.
142/008/2006 A2120 In-Kal Security 2000 2009.02.28.
142/011/2006 A2120 Reál Véd 2009.03.08.
142/009/2006 A2120 DIAMOND 2009.03.09.
142/010/2006 A2120 HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Rt. 2009.03.21.
142/013/2006 A2120 RÁBA Jármű Kft. 2009.03.28.
142/014/2006 A2120 MAN 2009.03.29.
142/015/2006 A2120 UNION PLUS Kft. 2009.03.30

Kiegészítés a német Kriegsmarine segédcirkálóihoz

A Haditechnika 2006/1. sz. 81. oldalon megjelent cikk táblázatai 
A programba bevett hajók áttekintése

1. táblázat

K ifu tá s

s o rre n d je H a jó  neve P a ra n csn o k Id ő sza k

E ls ü lly e s z te tt 

h a jó k  szám a

E ls ü lly e s z te tt

h a jó k

ossz. to n n a M e g je g y z é s

E lső  h u llá m

1 ATLANTIS Bernhard Rogge 1940. 03.11.-1941.11.21. 22 145 698 HMS DEVONSHIRE nehézcirkáló 
süllyesztette el

2 ORION Kurt Weyher 1940. 04. 06.-1941.08. 23. 9,5 60 713 Bordeaux-ban kötött ki
3 WIDDER Hellmut von Ruckteschell 1940. 05. 05.-1940. 10. 31. 10 58 644 Brestben kötött ki
4 THOR Otto Kahler 1940. 06. 06.-1941.04. 30. 12 96 547 Hamburgban kötött ki
5 PINGUIN Ernst-Felix Kruder 1940. 06.16.-1941.05. 08. 28 136 642 HMS CRONWALL nehézcirkáló 

süllyesztette el
6 KOMET Robert Eyssen 1940. 07. 03.-1941.11.30. 6,5 42 969 Hamburgban kötött ki
M á s o d ik  h u llá m

1 KORMORAN Theodor Detmers 1940.12. 03.-1941. 11. 19. 11 68 274 HMAS Sydney könnyűcirkáló 
süllyesztette el

2 THOR Günther Gumprich 1941. 11. 20.-1942. 10. 10. 10 55 587 Yokohamában kötött ki
3 MICHEL Hellmut von Ruckteschell 1942. 03. 20.-1943.03.02. 15 99 386 Yokohamában kötött ki
4 STIER Horst Gerlach 1942. 05. 09.-1942. 09. 07. 4 30 728 STEPHEN HOPKINS teherhajó 

süllyesztette el
5 KOMET Ulrich Brocksein 1942. 10. 07.-1942. 10. 14. HMS MTB 236 torpedónaszád 

süllyesztette el
H a rm a d ik  h u llá m

1 CORONEL Ernst Thienenmann 1943.01.31.-1943. 02.13. visszafordult
2 MICHEL Günther Gumprich 1943.05.01.-1943.10.17. 3 27 632 ÜSS TARPON tengeralattjáró 

süllyesztette el
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Az egyes segédcirkálók főbb adatai I.
2. táblázat

O R IO N A T L A N T IS W ID D E R T H O R P IN G U IN S T IE R

Exnév Kurmark Goldenfels Neumark Santa Cruz Kandelfels Cairo

Sorszám HSK1—Schiff 36 HSK2—Schiff 16 HSK3—Schiff 21 HSK4—Schiff 10 HSK5—Schiff 33 HSK6—Schiff 23

Építette Blohm

& Voss Hamburg Bremen Vulkan

Howaldtswerke A( 

Kiel

Deutsche Werft 

Hamburg AG Weser Bremer

Krupp Germania 

Kiel

Építés/átépítés éve 1930; 1939/40 1939; 1939/40 1930; 1939/40 1938; 1939/40 1936; 1939/40 1936:1941/42

Tömege (BRT) 7021 7862 7851 3862 7766 4778

Hossza (m) 148 155 152 122 155 134

Szélessége (m) 18,6 18,7 18,2 16,7 18,7 17,3

Merülése (m) 8,2 8,7 8,3 7,1 8,7 7,2

Legnagyobb sebessége 

(csomó) 15 16 15 18 17 14

Hatótáv/csomó 35 000/10 60 000/10 34 000/10 40 000/10 60 000/10 50 000/12

Legénység száma 356 351 364 343 401 324

Fő tüzérség 6x15 cm; 1x7,5 cm 6x15 cm; 1x7,5 cm 6x15 cm; 1x7,5 cm 6x15 cm; 1x6 cm 6x15 cm; 1x7,5 cm 6x15 cm

Légvédelmi tüzérség 4x3,7 cm; 4x2 cm 2x3,7 cm; 4x2 cm 4x3,7 cm; 4x2 cm 2x3,7 cm; 4x2 cm 2x3,7 cm; 4x2 cm

Aknák 228 92 nincs nincs 380

Torpedóindító 6x53,3 cm 4x53,3 cm 4x53,3 cm 4x53,3 cm 4x53,3 cm 2x3,7 cm; 4x2 cm

Felderítő repülőgép 1 db Áradó 196, 

később
japán E8N2 „Dave

2 db Heinkel 144, 

később
’ 2 db Áradó 196 2 db Heinkel 144 1 db Arado 196

2 db Heinkel 144, 

később
1 db Arado 196

nincs

2x53,3 cm 
2 db Arado 231

Gydrsnaszád nincs nincs nincs nincs nincs nincs

Az egyes segédcirkálók főbb adatai II.
3. táblázat

K O M E T C O R M O R A N M IC H E L C O R O N E L H A N S A

Exnév Ems Steiermark Bielsko Togo Meersburg

Sorszám HSK7—Schiff 45 HSK8—Schiff 41 HSK9—Schiff 28 HSK10—Schiff 14 Schiff 5

Építette Deutsche Werft 

Hamburg

Krupp Germania 

Kiel

Danzinger Werft 

Danzig Bremen Vulkan

Burmeister & Wain 

Koppenhagen

Építés/átépítés éve 1937; 1939/40 1938; 1940 1939; 1940 1938; 1941 1939; 1942/43

Tömege (BRT) 3287 8736 4740 5042 9138

Hossza (m) 115 164 132 134 153

Szélessége (m) 15,3 20,2 16,8 17,9 20,1
Merülése (m) 6,5 8,5 7,4 7,9 8,7

Legnagyobb sebessége 

(csomó) 16 18 16 16 17

Hatótáv/csomó 61 000/9 84 500/10 34 000/10 36 000/10 65 000/15

Legénység száma 251 401 407 350 300?

Fő tüzérség 6x15 cm; 1x6 cm 

6x15 cm

6x15 cm; 1x7,5 cm; 

6x15 cm 8x15 cm; 1x10,5 cm

Légvédelmi tüzérség 2 x3 ,7  cm  PAK

Aknák 1x10,5 cm; 4x3,7 :m;

Torpedóindító 2x3,7 cm; 4x2 cm 2x3,7 cm; 5x2 cm 4x2 cm 6x4 cm; 8x2 cm 8x37; cm36x2 cm

Felderítő repülőgép 30

2x53,3 cm 

1 db Arado 196

390

6x53,3 cm 

2 db Arado 196

nines 

6x53,3 cm 

2 db Arado 196

nines

nines

1 db FA330 
Bachstelze

nincs

4x53,3 cm 

1 db Arado 196

Gyorsnaszád LS2 „M eteorit” LS3 LS4 „Esau” nines nincs

Hajdú Péter
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A múlt romjainál -  Wolfschanze I. rész

A nagyapáink meghatározta „nagy háború” befejeztével 
csak a fegyverek hallgattak el, az azt követő béketárgyalás
ok, forradalmak magukban hordták az újabb csatározások 
kezdetét. A kis- és nagyhatalmak egyaránt készültek a vár
ható összecsapásra. Az olaszok Abesszíniában a gyakor
latig mentek, határaink mentén a kisantant látványosan 
fegyverkezett. A csehszlovák hadiipar ontotta a moder
nebbnél modernebb eszközöket, a lengyelek gazdasági 
erejük végső határáig fegyverkeztek, a franciák a Maginot- 
vonal mögé bújva a nagy győzelemről álmodtak, a szovjet 
hadiipar hihetetlen mérvű fejlesztése is éreztette a háború 
szelét. A németek sem maradtak le, hiszen őket -  no meg 
hazánkat -  sújtotta leginkább (az osztrákok még területet is 
nyertek tőlünk) az a bizonyos háború utáni békekötés. A III. 
Birodalom először titokban, majd nyilvánosan hirdette meg 
a fegyverkezést, készültek a revánsra, először a Szovjet
unió segítségével képezték embereiket, hogy utána önma
guk teremtsék meg a kiképzés, a háborúra való felkészülés 
lehetőségét. A német előkészület nemcsak a fegyverkezés
re és az ideológiára terjedt ki, hanem még azt is megtervez
ték, hogy a különböző hadjáratokat honnan fogják irányíta
ni. így a csapatok megindulásának időpontjában már kiépí
tett bázisokon folyt a munka, mely révén a németek időt és 
erőt nyertek. Ennek is köszönhető, hogy az angolok előtt 
(alig pár órával előbb) értek földet Norvégiában. A megha
tározott időpontban könnyedén megkerülték a francia védő
vonalat, vagy éppen támadást indítottak a Görögországban 
partra szálló angol erők ellen. A Vörös Hadsereg igen jelen
tős, a némethez viszonyítva 1,57-szoros számbeli erőt 
összpontosított a német-szovjet határon, csak idő kérdése 
volt, melyik fél támad először. Ennek ismeretében, valamint 
saját hódító tervei érdekében még a harmincas évek végén 
Hitler kijelöltette Speer főépítészével, Kelet-Poroszország- 
ban, Rastenburg, Görlitz térségében, a Mazuri-tavak köze
lében a keleti hadjárat irányító központjának helyét. Az ős
rengetegben lévő hely nevét is a Führer határozta meg: 
Wolfschanze -  emlékeztetve ezzel az első világháború fu
tóárkaiban ráragadt nevére.

Az építkezést 1940-ben a Todt szervezet válogatott, 
megbízható embereivel kezdték meg mint az Ascania ké
miai laboratórium építését. A munkásokat a közeli 
rastenburgi cukorgyárban szállásolták el, ahonnan vonat
tal, illetve tehergépkocsival hordták őket a helyszínre. Nem 
sajnálták az anyagiakat, rövid időn belül 36 millió márkát 
költöttek (egy VW Kübel 2782, egy Me 109-es 60 000 DM- 
be került), pl. betonból 173 260 m3-t építettek be.

Először a fabarakkok készültek el, majd sorra vették a 
különböző célú, rendeltetésű épületeket, bunkereket. 
Összesen 80 épület készült el, ebből 8 volt a vezetők 
nehézbunkere, 8 m vasbeton falvastagsággal, közötte 
egy esetleges robbanási hullámot csökkentő kavicsréteg
gel. Az ottani köznyelv ezeket titkon egyiptomi szarkofá
goknak nevezte, hiszen ablak nélküli, mindentől elszige
telt, 2,1 méter belmagasságú lakóhelyiségükbe csak egy 
kis ajtón lehetett belépni. A szabadidő eltöltésére két-két 
teaház, illetve tiszti kaszinó üzemelt. Külön épületeket 
emeltek a vendégek fogadására, a mozinak, a szauná
nak, a legénységi és őrszállásoknak, a cél az volt, hogy 
elviselhetővé tegyék a bezártságot. A területen több egy
ségből álló elektromos áramot fejlesztő rendszert működ

tettek, és a kort megelőző elektromos védőrendszert is 
kiépítettek.

A Wolfschanze védelmét több védelmi gyűrűvel biztosítot
ták , a külső 10 km hosszú védelmi vonal előtt 100-150 mé
ter széles aknazárat telepítettek. Három különösen védett 
bejárati rendszere volt, melyeket Hitler személyes testőrsé-

2. ábra: Bunkerek, melyek a Varsói Szerződést is túlélték

3. ábra: Ennyi maradt a merénylet színhelyéből: kövek, újon
nan nőtt fák és egy emléktábla
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5. ábra: Hajdanán itt landolt az Fw 200-as, innen menekült 
Schellenberg Ju 52-ese

ge biztosított, ők bármikor felszólítás nélkül használhatták 
fegyvereiket. A terület mellett egy szerény forgalmú közút 
haladt el, valamint egy szárnyvasútvonal érintette jól álcázott 
állomással, kitérő sínpárral. Itt állomásozott Hitler Ameriká
nak nevezett, 15 különböző rendeltetésű vagonból, két dí
zelmozdonnyal vontatott führeri különvonata, melyet 1943- 
at követően Brandenburgnak neveztek el. A teljes álcázásra 
nagy figyelmet fordítottak, az ősrengeteg fáit nem vágták ki, 
a lombkoronát felhasználták céljaikra, sőt, az évszakoknak 
megfelelő álcahálót is használtak. Még az arra vezető út rej- 
tésére is kiterjedt figyelmük. A biztonság érdekében a köze
li Insterburgban ejtőernyős alakulat állomásozott, a száraz
földi erők itt állomásoztatták egyik páncélelhárító kiképzőbá
zisukat, és több rendőri egységet is a környékre telepítettek. 
Ezeket az erőket a főhadiszállás mindenkori parancsnoká
nak az irányítása alá rendelték. A Wolfschanze repülőterét a 
kor legnagyobb gépei is igénybe vehették.

A terület két épülete vált híressé, hírhedtté, az egyik 
Stauffenberg 1944. júliusi sikertelen merényletének színhe
lye, az ott zajló eseménynek percnyi pontossággal ismert a 
története. A másik a Hitler-bunker, ahol a Führer a háború 
folyamán a legtöbb időt (801 napot) töltötte. 1941. június 
24-én szállt le Fw 200-as típusú gépén, hogy kisebb-na- 
gyobb megszakításokkal itt éljen, mígnem 1944. november
20-án különszerelvényén végleg elhagyta menedékét.

Az épületeket napjainkban sorszámmal jelölik, a Führer 
bunkerét 13-as számmal. A padlózatot -  a többi épülethez 
hasonlóan -  parketta fedte, állandóan volt hideg-meleg 
víz is, de a berendezés igencsak mindennapos volt. Hitler 
kiszolgálásáról ketten gondoskodtak, ők készítették elő ál
landóan viselt, az első világháborúban kiérdemelt vaske
reszttel, sebesülési éremmel ellátott egyenruháját, és biz

tosították vegetáriánus étkezését. Zömében éjjel dolgo
zott, szórakozásul filmeket nézett és esetenként átsétált a 
szemközti teaházba. Fontos napi, elhanyagolhatatlan 
programja volt a Blondi névre hallgató farkaskutyájával 
való foglalkozás. A kutyát az idomítás csodájának tartot
ták, két méter magasra ugrott, végrehajtotta gazdája kéz
mozdulatokkal jelzett parancsait. Blondi kiérdemelte, hogy 
gazdájával egy helyiségben aludjon.

Hitler a bunkerban tartotta értekezleteit, ragaszkodva a 
légkondicionálás révén nyáron is hűvös, majdnem hideg 
hőmérséklethez. A fennmaradó emlékezések szerint a hi
degben órákon át tartó egy helyben ülés után a résztve
vők azonnal a közeli kaszinóba mentek, hogy néhány ital
lal felmelegítsék magukat. Az a hír járta, amelyik tábor
noknak vörös az orra és remeg, az Hitlernél értekezett. A 
Führer itt fogadta külföldi látogatóit is, Mussolinit, 
Antonescut, a bolgár, a horvát, a francia vezetőket. Éva 
Braun nem tehette be a lábát e területre, de több magyar 
katonai vezető is tett nála látogatást, pontos adatok azon
ban erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre.

A Wolfschanze állandó létszáma 2100 fő volt: őrszolgá
lat, gépkocsivezetők, szakácsok, fodrászok, szakszolgá
latosok, rádiósok, közülük mindössze 25-en voltak nők, 
titkárnői, gépírónői beosztásban. A mocsaras talaj miatt 
nem építhettek pincéket, alagutakat, és oly mérvű volt a 
szúnyoginvázió, hogy nemcsak az ablakokra tettek szú
nyoghálót, hanem annak viselését az őrszolgálat számá
ra is engedélyezték. Hihetetlen, de tény, sem a szovjet, 
sem pedig az amerikai hírszerzés, légi felderítés nem 
szerzett tudomást Hitler ottlétéről.

A területet 1944. november végén foglalta el a Vörös 
Hadsereg, de a német bunkerrendszerről nem tudott. A né
met őrség -  bízva egy ellencsapás sikerében -  maradt, 
majd miután bebizonyosodott, hogy nincs remény, elvégez
te robbantási feladatát és távozott. A győztesek elzavarták 
a helyi lakosságot, így az erdő titka sokáig rejtve maradt, az 
idő múlásával azonban lassan ismét benépesült a terület. 
Az új lakók az erdőben járva, gombát szedve, fát gyűjtve 
sorra váltak a felrobbanó aknák áldozataivá, így figyeltek fel 
a németek titkára. Lengyel tűzszerészek kezdték meg, és 
folytatták a 90-es évek elejéig az aknamentesítést. Felada
tuk végrehajtása során 40 tűzszerész halt hősi halált. Ma a 
tábor bejáratánál tábla örökíti meg emléküket.

A napjainkban Lengyelországhoz tartozó terület idegen- 
forgalmi látványosság, étterem és szálloda. A különböző 
rendeltetésű épületek, ha elhanyagoltan is, de állnak. A rob
bantás nem volt tökéletes, inkább omlasztásról lehet beszél
ni. A megmaradt falfelületeken lengyel és német nyelvű fel
iratok olvashatók. A nehézbunkerek némelyikének belsejé
be be lehet jutni, ehhez viszont némi felelősséget kell vállal
ni, hiszen gödrök, törmelékek töltik meg a koromsötét folyo
sókat, helyiségeket. A romok tetejére való feljutás különösen 
veszélyes, hiába állnak a vaslétrák, a csúszós felület már 
több tragédiát okozott, amikor a kiálló vasrudak valamelyiké
be beleesett a kíváncsiskodó. A prospektusok, térképek 
pontosan nyilvántartják, melyik épületnek mi volt a rendelte
tése, ki élt benne. Az útirányt táblákkal jelölik, az utak gon
dozottak, a robbantás helyén táblával emlékeztetnek a balul 
sikerült eseményre. Sok a látogató, a hatalmas parkolóban 
zömében német rendszámú gépkocsik sorakoznak.

Hivatalosan az egész területet aknamentesítették, 
mégis fennáll a balesetveszély, hiszen elképzelhető, 
hogy még aknákat rejt a mindent, talán a történelmet is 
belepő, burjánzó növényzet.

A fotókat a szerző készítette. Színes fotók a 47-ik oldalon.

Matthaeidesz Konrád
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Rába-Maros tehergépkocsi 1935

A Rába AFi típusú, 1,5 tonnás katonai teherautó alapján 
kifejlesztették a Rába-Maros gyorsteherautót. A tervezés 
és fejlesztés 1935 végén Maertens György mérnök veze
tésével kezdődött el. A visszaemlékezésében elmondja, 
hogy a HM illetékesei egy 2,5-3 t-s csapatszállító és pán
céltörő löveg vontatásra alkalmas autóra adtak rendelést 
a Rába-MAVAG-W. M. Rt. gyáraknak, 2-2 db kísérleti 
példány kooperációban való elkészítésére. Az AFi tapasz
talata alapján áttervezték az 1,5 t-s terveket, megerősítet
ték a nagyobb teherbírás érdekében, és a sorozatgyártá
sát leegyszerűsítették. A kísérleti motor az AFi 45 LE ana
lógiáján alapult úgy, hogy az alkatrészek cseréjével telje
sítményét 50 LE-re növelték, de ezenkívül más részegy
séget nem terveztek át. Maradt az AFi típus hajtómű-, fu
tómű- és fülkemérete. A műszaki megoldásokban sem 
tértek el. A korábbi AFi gyártási sorába iktatták be a na
gyobb Marost, azzal a különbséggel, hogy a részbedolgo
zók körét kibővítették (Csonka szivattyú stb.)

Polgári célokra Rába K—III néven (65 db) került kibo
csátásra, 65 LE-s motorral, míg a HM 1942-ben 400 db- 
ot rendelt meg, amiből 360 db került a M. Kir. Honvédség
hez Maros néven 70 LE-s motorral. A felszerelés a repte
reket kiszolgáló speciális felépítménnyel készült: például 
Thermola (Boyler) repülőgépek üzemanyagának és hűtő
vizének előmelegítésére, üzemanyag-szállító (gázolaj és

kerozin), mentőautó, hadianyag-szállító. A híradós autók 
és a lakókocsik nagyobb rakterülettel épültek, ezekhez a 
Super típus hosszabb alvázméretét vették alapul. Há
romféle alvázt gyártottak, a leghosszabbat az utászok al
kalmazták (nem tévesztendő össze a Rába-Special 
10 m2 rakterületévell).

1945 után újra sorozatban gyártották ezt a típust, te
her- és tejeskocsiként működött 1955-ig. A háború utá
ni honvédség is használta reptéri és csapatszállító 
munkáknál.

Műszaki adatok

Motor: 4 hengeres, 4300 cm3, 105x125, 6 atm., 50 LE, 
Solex porlasztó.
Hűtés: víz.
Nyomtáv: elöl 1600 mm, hátul 1550 mm.
Tengelytáv: 3500-4200 mm nyújtott alváznál.
Abroncs: elöl 750x20”, hátul: iker 750x20”.
Hasznos terhelés: 2000-3000 kg vagy 16 személy. 2 1 víz 
vagy olaj.
Felépítmény: nyitott és zárt kivitelben.

Haris Lajos-Haris Ottó
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Krupp Trucks, 
Commercial Types

The many trucks needed for civilian under
takings were an important part of the German 
supply system.

Krupp trucks produced in the 1930s:
L D  2 H  42, L  2 H  42, LD  2 H  142, L D  2 H  43, 
L 2 H 4 3 ,  L 2 H  143.
LD  2.5 H  42, L  2.5 H  42, LD 2.5 H  142.
L D  3 M 22, L 3 M 22, LD  3 H 62, L  3 H  62, L 3

N 62, L  3 N 63, L  3 H  63, L  3 H  163.
L D  3.5 M 132, L  3.5 M 162, LD 3.5 M 222, L  
3.5 M 242.
L  5 M 242.
LD  6.5 N 42, LD 6.5 N 342, L 6.5 N 62.

2

Factory drawing of 
the Krupp L D  3.5 M 
222 (60 H P Diesel 
engine M402) or 
Krupp L  3.5 M 242 
(75 HP carbureted

2. ábra: A Krupp LD 3.5 M tehergépkocsi német elrendezési rajzon. Ez a Rábánál kiinduló alap volt a Maroshoz (Haris Autómúzeum)
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Magyar tengerhajózás a szövetségesek oldalán III. rész

A CSÁRDA hadiútjai brit bérletben

A korábbiakban már kifejtettük, hogy a második világhá
borúban a szövetségesek bérletében hajózott KELET, 
CSIKÓS, CSÁRDA, NYUGAT, SZENT GELLÉRT és TU
RUL gőzösök miképpen kerültek a brit és francia hatal
mak szolgálatába.1 A Neptun Tengerhajózási Részvény- 
társaság KELET nevű gőzöse brit bérletben szolgálta a 
háborút, egészen 1940. augusztus 19-ig, mikor az Atlan
ti-óceán közepén egy német tengeralattjáró elsüllyesztet
te. Az Angol-Magyar Hajózási Részvénytársaság CSI
KÓS gőzöse francia bérletbe került, de CSÁRDA nevű 
hajója a KELET-hez hasonlóan a brit hadiutakat járta.

A tulajdonos Angol-Magyar Hajózási Részvénytársa
ság 1933-ban alakult. Az első világháborús összeomlás 
és a trianoni béke után a korábban szép fejlődési ívet be
járt magyar kereskedelmi tengerhajózás lehetőségei ko
moly korlátok közé szorultak. Az egykori fiumei szakgár
da mindent megtett a tengerhajózás újjászervezéséért. 
Több hosszabb-rövidebb életű, sikertelen próbálkozás 
után a kormányzat által ígért kedvezményeknek köszön
hetően a külföldi tőke is megjelent az újjászervezésben. 
Az Angol-Magyar Hajózási Részvénytársaság is részben 
ennek hatására rendezte be irodáját Budapesten. A vál
lalkozás a második világháború kitörésekor a 2467 nettó 
regisztertonnás CSIKÓS és a 2352 nettó regisztertonnás 
CSÁRDA gőzösökkel szabadhajózást űzött. A CSIKÓS 
történetét a Haditechnika előző számában ismertettük, 
írásunkban ezúttal a társaság másik hajójának sorsát 
mutatjuk be.

A háború kitörésekor, 1939. szeptember elején a 
CSÁRDA, Holop Adolf kapitány parancsnoksága alatt 
szénrakománnyal úton volt Nagy-Britanniából az Azori- 
szigetek felé.2 A szigetek érintésével Dél-Amerikába, 
majd az Egyesült Államokba ment, ahol Norfolkban újabb 
szenet vételezett. Déli irányba haladva csupán néhány 
brazil hadihajóval találkozott, majd egy nagyobb élelmi
szerrakomány felvétele után Angliába indult. A hajó első
sorban kukoricát vitt magával. Megérkezve a szigetor
szágba hozzáláttak a CSÁRDA általános javításához, 
ami mintegy két hónapot vett igénybe. A munkálatok csak 
1940. február 22-én fejeződtek be.3

Rögtön másnap, február 23-án a hajót Közép-Ameriká- 
ba küldték, ahol több kikötőben is cukrot vett fel London 
számára. Mikor visszatértek a brit fővárosba, hét tenge
részt betegség miatt le kellett váltani. Ez különösebb 
problémát nem okozott, ugyanis ekkor még gond nélkül 
lehetett a legénységet Budapestről pótolni. A matrózokat 
bevárva 1940. április 20-án indultak tovább Londonból. 
Az úti cél ezúttal a kanadai Soréi volt. A Szent Lőrinc fo
lyó közelében fekvő városban mintegy hatezer tonna bú
zát vettek fel, és ezzel futottak be májusban Falmouth- 
ba. Itt azt a parancsot kapták, hogy rakományukkal indul
janak lpswich-be, de még Doverban további utasításokat 
kell átvenniük. Bauda Vilmos, a CSÁRDA első tisztje a 
következőképpen emlékezett vissza az ezt követő törté
nésekre: „Június 1-jén reggel horgonyoztunk le Dover 
előtt, akkor ürítették ki az angolszászok Dürnkirchent. 
Dürnkirchen felől szakadatlanul dörögtek az ágyúk. Fá
radt, sebesült katonákat szállítottak a hajók legkülönbö

zőbb fajtái. Megérkezésünk után az egyik aknakereső 
hajó felrobbant egy mágneses aknán Dover déli bejáratá
nál; előtte még szerencsésen bement egy kórházhajó, 
telve sebesült katonákkal. [...] Dovertől jövet orrunk előtt 
süllyedt el egy svéd hajó, összeütközés következtében.”4 
Ekkoriban már az angol, sőt, a semleges hajók java is fel 
volt szerelve akna elleni kábellel, de a CSÁRDA még 
nem kapott ilyen eszközt. Ez érthetően fokozta a legény
ség félelmeit. A rakományt Ipswich mellett, Buttermann 
Bayben rakták ki.5

A Nagy-Britanniának szállított élelmiszer-rakományok 
jelentősége nem volt elhanyagolható. A hajó több fontos 
utat tett meg, gyomrában a hátország számára lényeges 
szállítmányokkal. Idővel azonban -  ahogy a legtöbb ma
gyar és más semleges hajón -  a legénység fizetéseme
lési követelésekkel állt elő. A háborús helyzetben ez óri
ási problémát jelentett a kapitánynak és a tulajdonos 
részvénytársaságnak is. A legtöbben a parancsok végre
hajtását is megtagadták. Hosszas huzavonát követően 
végül némi fizetésemelés kiharcolása után a hajó tovább
indult Blyth-ba. Innen csak június 29-én mozdultak el egy 
nagyobb szénrakománnyal. Az utasítások szerint a 
Southendnél gyülekező, mintegy nyolcvan hajóból álló 
konvojhoz csatlakoztak.6

Csaknem fél napig tartott, míg a karaván felfejlődött, 
ugyanis a gőzösöknek három hajóhossznyi távolságra 
kellett lenniük egymástól. Dovernél a konvoj kettős osz
lopba fejlődött. A művelet közel két órát vett igénybe, mi
közben feltűnt az égen néhány német felderítőgép. Más
nap a csatornában tízes oszlopba fejlődtek fel.7 A felfejlő
dés során német légitámadás érte a hajókat. Erről Bauda 
Vilmos a következőképpen számolt be: „Július 5-én 
Cherbourg-ral szemben -  elég közel a francia partokhoz 
-d e .  11 óra 15 perckor volt az első légitámadás. Körül
belül 20 német stuka támadta meg a karavánt. Egy hajó 
elsüllyedt, egy másik felgyulladt. A hajókra felszerelt 
ágyúk pokoli zajjal válaszoltak a támadásra, sajnos nem 
sok eredménnyel. [...] Komolyabb volt a második táma
dás, 12 óra 45 perckor, 60 stuka bukkant elő a felhők mö
gül, mintegy elborítva fejünk felett az eget. [...] A közvet
len előttünk lévő »Mastrecht« nevű holland hajó ellen in
dítottak bombaesőt, 12 bomba mellette esett a vízbe. Két

1. ábra: A CSÁRDA gőzös (ddr. Capt. Juba Ferenc engedé
lyével A magyar tengerészet a második világháborúban c. 
könyvből)
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2. ábra: Holop Adolf kapitány, a 
CSÁRDA, majd a TISZA parancsno
ka (ddr. Capt. Juba Ferenc engedé
lyével A magyar tengerészet a má
sodik világháborúban c. könyvből)

hajó teljes erővel egymásnak futott. Egy felgyújtott hajót 
a személyzete elhagyott. A bombákat kioldott német stu
kák a mentőcsónakba szállókat géppuskázták. A kara
vánt a második támadás meglehetősen szétszórta; négy 
hajó elsüllyedt, egy felgyújtva, több megsérülve, nem volt 
mást tenni, mint a vezérhajó rendeletére Portland kikötő
be bemenni és a conwoyt újból megszervezni.”8 Holop 
kapitány a hajó helyzetéről a következőket jegyezte fel: 
„Az első gép hullámalakban repült a hajóm felé, de a ha
jó farához érkezve elkanyarodott anélkül, hogy bombát 
dobott volna, vagy fegyverét használta volna. Az őt köve
tő második gép ugyanígy cselekedett. A gépek olyan ala
csonyra jöttek le, hogy tisztán kivehető volt a pilóták ar
ca, amidőn a repülőgépből kihajolva lenéztek a hajóra. 
Mindenesetre észrevették a fedélzeten a hajó nemzetisé
gét jelző magyar színeket.”9

A konvoj szétesése után a CSÁRDA még aznap este 
szerencsésen befutott Portlandba. Innen rövidesen négy 
másik hajó társaságában folytatták útjukat eredeti céljuk 
felé. A kicsiny, öt egységből álló karavánt még az éjsza
ka során, 11 óra körül újabb támadás érte. Két torpedó
naszád négy hajót süllyesztett el. Egyedül a CSARDA 
maradt meg teljes épségben.10

A hajó megmenekülését a kapitány a gyors cikcakkban 
haladással magyarázta, de nem zárta ki annak a lehető
ségét sem, hogy a németek nem is lőttek ki rá torpedót, 
tekintettel a hajó nemzetiségére.11 Az eset után a gőzös 
végül magányosan folytatta útját Lizard irányába, majd 
kiérve az Atlanti-óceánra Uruguay felé fordult. A hosszú 
út célja az volt, hogy az Angliából küldött szénrakomá
nyért cserébe élelmiszert vigyen vissza Nagy-Britannia 
számára.12 A hajó Amerika felé haladva találkozott a ma
gyar TURUL gőzössel, és egy ideig együtt is haladtak.13

Holop kapitánnyal augusztusban tudatták azt a magyar 
rendelkezését, mely előírta, hogy a németek által blokád 
alatt tartott területekre nem hajózhatnak be. Mivel a rako
mány célja Nagy-Britannia lett volna, a tulajdonos társa
ság kiutat keresett. Három hét veszteglés után az

A CSÁRDA gőzös adatai
Építés éve: 1917
Építés helye: Sunderland
Legnagyobb hossz: 109,73 m
Legnagyobb szélesség: 15,24 m
Tiszta tonnatartalom: 2352 t
Főgép: 1750 LE
A magyar hajólajstromban szerepelt: 1931. augusztus 3-tól 

1941. január 2-ig.

(Kádár Ferenc: A magyar tengeri kereskedelmi hajózás 
története című könyvének adatai alapján)

Angol-Magyar Hajózási Részvénytársaság igazgatósága 
a gőzöst Lisszabonba rendelte, ahol panamai lobogó alá 
helyezték. A CSÁRDA szeptember 22-én megjelent 
Montevideo kikötőjében, és ennek érintésével indult el 
Portugáliába.14 A tervnek megfelelően hajót itt átlobogóz
ták, és 1941. január 2-án törölték a magyar lajstromból. 
(Pár héttel később a társaság CSIKÓS nevű gőzhajóját is 
panamai lobogó alá helyezték.)

A háború hátra lévő részében a gőzös még egy ideig 
CSÁRDA néven hajózott, csak a magyar színeket festet
ték át, és a „Hungária” felirat helyére „Panama” került. 
Holop kapitány hazatérve Budapestre, a Duna-tengerha- 
józási Részvénytársaság TISZA nevű hajójának parancs
noka lett. 1941 novemberében a Fekete-tengeren részt 
vett az UNGVÁR hajótöröttéinek megmentésében. Ké
sőbb átkerült a KASSA-ra, a második világháború után 
pedig a DEBRECEN parancsnoka lett. (Élete első felé
ben még hajózott az Osztrák-Magyar Monarchia hajóin, 
az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársa
ságnál és a Magyar Keleti Tengerhajózási Részvénytár
saságnál. Az első világháborúban a közös haditengeré
szetnél szolgált.15)
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Az 1956-os forradalom
és szabadságharc haditechnikai eszközei II. rész

A magyar forradalom kezdetén a szovjet csapatok úgy 
gondolták, hogy a berlini, illetve a lengyelországi esemé
nyekhez hasonlóan harckocsik és más páncélozott harc- 
járművek demonstratív erőbemutatásával a forradalmi tö
meget szét lehet oszlatni. Ezért főképp ilyen eszközöket 
vetettek be 1956. október 24-én a hajnali órákban Buda
pest utcáin. A T-34-es, T-44-es és T-54-es harckocsik 
mellett számos BTR-40-es és BTR-152-es páncélozott 
harcjárművet is alkalmaztak.

Mindkét típussal kapcsolatban elmondható, hogy a 
Szovjetunióban a második világháború idején nem folyt 
ilyen jellegű harcjárművek gyártása. Az ismert köl
csönbérleti szerződés (lend leasing) alapján azonban 
több hasonló eszközt kaptak, amelyek tanulmányozásá
val a háború után megindították saját harcjárműparkjuk 
kifejlesztését.

BTR-40 kerekes harcjármű

A BTR-40 (bronyetranszportyer) két mintapéldányát 
1948-ban készítették el a Gorkiji Autógyárban 
(Gorkovszkij Avtomobilnij Zavod -  GAZ), a GAZ-63 meg
növelt terepjáró képességű gépkocsi fődarabjait felhasz
nálva. A két mintapéldány elkészítése után az első meg
oldásnál maradtak, amely jobban hasonlított a tengeren
túli változathoz. A motortér elöl volt, a deszant hátul he
lyezkedett el. A felül nyitott kocsiszekrényt hegesztéssel 
kötött acéllemezekből állították össze, ehhez rögzítették 
a különböző fődarabokat és gépcsoportokat. Ezzel a 
megoldással csökkenteni lehetett a harcjármű magassá
gát. Az 1949 mintájú SZGMB korszerűsített fedélzeti 
Gorjunov géppuskát 4 ponton rögzítették a páncéltestre. 
Egy speciális konzol segítségével elhelyezhető volt egy 
DPM korszerűsített Gyegtyarjov golyószóró is. A harcjár
mű elülső részére egy 75 m hosszú csörlőt szereltek, 
amely 45 kN vonóerőt tudott kifejteni. A szállított deszant 
a jármű két oldalán lévő ajtókon, illetve hátul egy kétszár- 
nyú ajtón keresztül tudott ki- és beszállni.

A harcjárművet 1950-ben rendszeresítették, sorozat- 
gyártása 1950-től 1958-ig folyt a Gorkiji Autógyárban. A 
harcjármű nagyon népszerűvé vált a csapatoknál. A 
BTR-40-es Magyarországon esett át a tűzkeresztségen 
1956-ban. A nyitott tetejű harcjárműveket az egykorú fény
képek tanúsága szerint nagyon sok esetben felgyújtották. 
A harcjármű ott volt az 1968-as csehszlovákiai bevonulá
son is. A típust az egykori Varsói Szerződés államain kívül 
számos más országba is exportálták. Izrael a közép-keleti 
háborúk során több példányt zsákmányolt, amelyeket a 
többi szovjet származású eszközzel együtt korszerűsített. 
A BTR-40 típusból számos változatot készítettek.

BTR-40A -  Önjáró légvédelmi változat 14,5 mm-es iker
csövű géppuskával 1951-től.

BTR-40B -  Zárt páncéltestű változat, amelyet 1956- 
ban kezdtek el fejleszteni, 1958-ban rendszeresítették, 
és a csapatok ellátása 1958-ban kezdődött. A géppuska 
zárt térbe került, elöl vagy hátul konzolokra erősítve. Tü
zelni a kinyitott lőréseken keresztül lehetett.

BTR-V -  Szabályozható keréklégnyomással készült 
kis példányszámban 1958-tól.

BTR-40 rh -  Vegyi-sugárfelderítő feladatokra épült. 
Több más változata volt, létezett vasúti változat is. Az 
NDK-ban a Maljutka páncéltörő-rakétahordozó megoldás 
is ismert volt.

Harcaszati-muszaki adatok
Kezelők
Tömeg
Hossz
Szélesség
Magasság
Szabad magasság
Hatótávolság
Legnagyobb sebesség
Motorteljesítmény
Motor

Kerékképlet 
Gázlóképesség 
Lépcsőmászó képesség 
Árokáthidaló képesség 
Páncélzat 
Fegyverzet

Rádió

2 + 8 fő 
5300 kg 
5000 mm 
1900 mm 
1750 mm 
300 mm 
285 km 
80 km/h 
60 kW (80 LE)
GAZ-40, 6 hengeres 
vízhűtéses, benzinüzemű 
4x4
800 mm 
470 mm 
700 mm 
10-13 mm 
7,62 mm-es gpu 
(alapváltozat)
R-113

BTR-152 kerekes harcjármű

A második világháború vége felé 1944-ben a moszkvai 
ZiSZ (Zavod imenyi Sztálina) gyár tervezőirodája az 
AT-3 tüzérségi vontató fődarabjait felhasználva elkészí
tette a B-3 nevű páncélozott harcjármű mintapéldányát. 
Az amerikai mintát követve a féllánctalpas jármű páncél
zatát hegesztett öntvény lemezekből alakították ki. Töme
ge 7100 kg legnagyobb sebessége 40 km/h volt. Az al
kalmazási kísérletek elégtelennek bizonyultak. Közben a

11. ábra: Egy kilőtt BTR-40 páncélautó halott katonával
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ZiSZ-ben elkészítették a ZiSZ-151 típusú összkerék- 
meghajtású terepjárót, amelynek fődarabjaiból 1947-ben 
kialakították a ZiSZ-152 most már kerekes páncélozott 
harcjármű két mintapéldányát. A motor elöl kapott helyet, 
középen a vezetőfülke volt, a deszantok a hátsó részben 
helyezkedhettek el. Két oldalsó ajtó a vezető és a pa
rancsnok, a hátsó pedig a deszantok ki- és beszállására 
szolgált. A harcjárművet 1950-ben rendszeresítették 
BTR-152 néven. A harcjármű felülről nyitott volt, nem volt 
úszóképes és terepjáró képessége sem volt kielégítő. A 
későbbi változatokban központi keréklégnyomás-szabá- 
lyozó volt, amely jobb terepjáró képességet kölcsönzött a 
járműnek. A típust, beleértve a Varsói Szerződés orszá
gait is, mintegy 30 országba exportálták. A Magyar Nép
hadseregben is volt néhány példány. A 60-as évek elején 
a BTR-60-as megjelenésével vonták ki a rendszerből.

A BTR-152-ből számos változatot készítettek.

BTR-152A -  Önjáró légvédelmi fegyver két 14,5 mm űr
méretű géppuskával felszerelve, más-más irányzékkal 
földi és légi célok ellen. A későbbiekben néhány példány
ra 4 csövű géppuskát szereltek 2000 töltény-javadalma
zással.

BTR-152 S Z -  Híradó változat.
BTR-152B -  1952-től kezdve a harcjárműre csörlőt 

szereltek. A 11 mm átmérőjű acélsodrony kötél hossza 70 
m, és 50 kN vonóerőt képes kifejteni, meghajtását kar
dántengelyen keresztül kapja.

12. ábra: Egy felgyújtott BTR-152-es, a kerekei leégtek

14. ábra: Felgyújtott BTR-152-es az Iparművészeti Múzeum 
előtt

16. ábra: ISZU-152 önjáró lövegek a Körúton az Üllői út 
előtt

BTR -152V - 1955-ben rendszeresítették a ZiL (Zavod 
imenyi Lihacsova) -  157 fődarabjait és részegységeit al
kalmazva. A keréklégnyomást központilag lehetett sza
bályozni, változtattak a sebességváltó áttételein is. Meg
változott a hűtőrendszer és a hidegindításhoz előmelegí- 
tőt építettek be.

BTR-152D -  Légvédelmi jármű (BTR-152A) a 
BTR-152D változaton.
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17. ábra: A Kilián laktanya előtt álló T-34/85 és ISZU-152 
harcjárművek, illetve egy felrobbantott roncs

Harcászati-műszaki adatok
Kezelők
Tömeg
Hossz
Szélesség
Magasság
Szabad magasság
Hatótávolság
Legnagyobb sebesség
Motorteljesítmény
Motor

Kerékképlet
Gázlóképesség
Lépcsőmászó képesség
Árokáthidalás
Páncélzat
Fegyverzet

2 + 17 fő 
8950 kg 
6830 mm 
2320 mm 
2410 mm 
350 mm 
550 km 

65 km/h
80,09 kW (110 LE) 
ZiSZ-123, 6 hengeres 
benzinüzemű 
6x6
800 mm
600 mm
690 mm
4-13,5 mm
SZGM típusú gp/1250

ISZU-152 önjáró löveg

Fejlesztése a SZU-152 koncepciójának folytatásaként 
kezdődött el 1943-ban Cseljabinszkban. A fejlesztők úgy 
látták jónak, hogy az önjáró löveget a SZU-152-estől elté
rően nem a KV (Kliment Vorosilov) típusok alvázán, ha
nem az ISZ-2 bázisán építik meg. A fejlesztési munkákat 
Kotyin, az ismert harckocsitervező felügyelte, míg a fő- 
konstruktőr Moszkvin volt. 1943 októberében elkészült a 
mintapéldány, és megindult a sorozatgyártás. November
től már átvette a gyártósor teljes kapacitását az előd

19. abra: Egy felkelők áltál hasznait T-34/85 harckocsi a 
Kilián laktanya oldalbejáratánál

BTR-152V1 -  A kerékhez belül a kerékagyakon ke
resztül vezették nagy megbízhatósággal a levegőt, ami 
komoly változtatásokat jelentett. A vezető éjjellátó készü
léket kapott, valamint a szélvédőt hideg időben meleg le
vegővel tudták párátlanítani. Ezt a változatot 1958-ban 
rendszeresítették.

BTR -152U - Mozgó tüzérségi tűzvezető pont.
BTR-152E- Légvédelmi jármű a BTR-152V1 alvázán.
BTR -152K- Ez a változat már fedett volt. A harcjármű 

tömege mintegy 9 tonnával nagyobb lett. A géppuskát a 
tetőn lévő 4 konzol egyikén helyezték el. 1959-ben rend
szeresítették.

A BTR-152 harcjárműcsaládot 1962-ig gyártották, ami
kor is megkezdték a felváltását a jóval korszerűbb 
BTR-60P típussal. 1993-ban vonták ki véglegesen a 
rendszerből.

20. ábra: Kilőtt T-34/85 szovjet harckocsi a Körúton, a 
Corvin mozi vonalában
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21. ábra: A 20. ábrán látható jármű közelről

23. ábra: Egy szovjet T-54 harckocsiszázad várakozik egy 
pesti utcán

SZU-152-estől. 1944 során továbbfejlesztették, a löveget 
védő homlokpáncélrészt 60 mm-ről 120 mm-re növelték. 
Ugyancsak növelték mind a beépített, mind a külső tüze
lőanyag-tartályt. A jobb oldali búvónyíláshoz egy 12,7 
mm-es DSK (Gyegtyarjov, Spagin, Kolesznyikov) légvé
delmi géppuskát szereltek. A 10 R harckocsirádiót korsze
rűbb 10 RK típusra cserélték. A háború folyamán 1943. 
november és 1945. május között 1855 példányt állítottak 
elő. A háború után további korszerűsítéseket hajtottak 
végre: éjjellátó készüléket építettek be, erősebb motort 
kapott, és kiküszöbölték egyik jelentős hátrányos tulajdon
ságát azzal, hogy a lőszer-javadalmazást 20-ról 30 darab
ra növelték. Eredeti lőszerkészlete 13 repesz-romboló és 
7 páncéltörő lőszer volt. Az ISZU-152 egyaránt alkalmas 
volt a gyalogságot és a harckocsikat kísérő rohamlöveg, a 
páncélvadász harcjármű és a közvetett irányzással 13 km 
távolságra tüzelő ágyútarack szerepére. Védettségére jel
lemző volt, hogy a német Pak40 75 mm-es páncéltörő 
ágyú 800 m-ről elölről nem tudta kilőni. A kezelők egyéni 
fegyvere PPS (Pulemjot Pisztolet Spagina)-41 géppisz
toly, valamint 20 F-1 típusú repeszgránát volt. A típus 
részt vett Berlin, Königsberg (a mai Kalinyingrád) ostro
mában. A szakkönyvek leírják, hogy utcai harcokra csak 
géppisztolyos, esetenként lángszórós gyalogsági kíséret
tel, harccsoportszerűen lehetett alkalmazni. Ez a követel
mény a budapesti szereplését tekintve számos fénykép 
tanúságtétele alapján nem teljesült.

Harcászati-műszaki adatok
Kezelők
Tömeg
Hossz
Szélesség
Magasság
Szabad magasság
Hatótávolság
Páncélvastagság
Fegyverzet

Motor
Motorteljesítmény 
Legnagyobb sebesség 
Gázlóképesség 
Lépcsőmászó képesség 
Árokáthidaló képesség

5 fő
45 500 kg
9800 mm
3560 mm
2520 mm
420 mm
180 km
35-100 mm
1 db 152 mm-es L/29
37M ágyútarack
1 db 12,7 mm-es lg
1 db V-12-es, dízelüzemű
383 kW (520 LE)
37 km/h 
1300 mm 
1200 mm 
2590 mm

(Folytatjuk)

Amaczi Viktor
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A 37 mm-es 15.M gyalogsági löveg és lőszerei II. rész
Kelemen Ferenc

A lövedék fenekén található jelölések
7. táb lázat

Gyártó cég Gyártó kódja Sorozatszám
Diósgyőri lőszerüzem D GY 9
Diósgyőri lőszerüzem D Gy 4

A fenékgyújtón található jelölések
8. táb láza t

Gyártó cég Gyártó kódja és a sorozatszám
S. Keller, Reichenberg KS
S. Keller, Reichenberg KS S 61

A lövedék alkatrészlistája (a 4. ábra alapján):
9. táblázat

S zám a R a jzszám M e g n e ve zé s Db A nyag

1 1 lövedéktest 1 acél
2 3 központozó gyűrű 1 vörösréz
3 2 vezetőgyűrű 1 vörösréz
4 5 gyújtótest 1 sárgaréz
5 7 tömítés 1 ólom
6 11 tehetetlenségi test 1 sárgaréz
7 12 súly 1 ólom
8 10 biztosító 1 sárgaréz
9 13 ütöszeg 1 acél
10 16 rugó 1 rugóacél
11 9 tehetetlenségi hüvely 1 sárgaréz
12 19 zárócsavar 1 sárgaréz
13 15 csappantyú 1 durranóhigany
14 17 csavar 1 sárgaréz
15 18 detonátor 1 feketelőpor
16 20 kupak 1 sárgaréz
17 6 robbanóanyag 1 ammóniumos lőpor

15.M kartács

A löveg önvédelmi eszköze gyalogsági támadás esetén. 
(Lásd 5. ábra.)
Méretei:
hossza: 102,4 mm
hossza a hüvellyel: 139,4 mm
űrmérete: 36,6 mm
űrmérete a vezetőperemnél: 38,2 mm
tömege: 600 g

Szerkezeti leírás: Bádog test forrasztott süveggel (2) és 
saját anyagából kialakított vezetőperemmel (3), amely ki
lövéskor nem a hagyományos értelemben vett vezető
gyűrű szerepét tölti be és nem is erre a célra készült, csu
pán a lőporgázokat tömíti a csőszáj irányába.

A tompa csúcsú testben (1) kénbe (4) ágyazva kb. 120 
db 8 mm-es kemény 3%-os antimon-ólom golyó (5) he
lyezkedik el. A feneke felől fa- vagy acélkoronggal (6) van 
lezárva, ami kilövéskor tolólapként működik.

Működése: hasonló a vadászfegyverekből kilőhető sö
rétes lőszerekéhez. A test a nyomástól és a golyóktól már 
a csőben szétszakad.

Hatásos lőtávolság 20-25 m. Az irányzékot 200 lépés
re állítva lőhető.

A lövedéken előforduló jelölés: egy V betű a lövedék te
tejére ütve.
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A lövedék alkatrészlistája (az 5. ábra alapján)
10. táblázat

Száma Rajzszám Megnevezés Db Anyag
1 1 lövedéktest 1 ón-ólom ötvözet
2 2 süveg 1 ón-ólom ötvözet
3 5 golyó 120 antimon-ólom
4 4 töltőanyag kénpor
5 6 korong 1 fa vagy acél

15.M világítólőszer

Általános célú, egycsillagos világító lövedékű. Nappali és 
éjszakai használatra is alkalmas. (Lásd 6. ábra.)
Méretei:
hossza: 113 mm
hossza a hüvellyel: 144,5 mm
űrmérete: 36,8 mm
kezdősebessége: kb. 210 m/s
lőportöltete: 15 g
tömege: 300 g

6. ábra: 15. M világítólőszer

Szerkezeti leírás: Vezetőgyűrű és központozó perem nél
küli, kúpos csúcsú sárgaréz test (1), benne a világítótöl
tet (2), gyullasztó (préselt lőporkorong, 3), 4 db nemez 
távtartó gyűrű (4), amelyek a kilövőtöltet (5) helyzetét is 
rögzítik.

Működése: Kilövéskor az elégő lőpor a nemezgyűrűk 
furatán (6) keresztül gyújtja a gyullasztót, ami a cső elha
gyása után a világítótöltetet is aktiválja. A lövedék forgás 
nélkül repül. 35-25°-nyi emelkedéssel lőve 300-900 lé
pésnyire repül, azután leesik. A csillag 12 másodpercig 
ég. A lövedék festése vagy esetleges színjelölése nem is
mert, de valószínűleg megegyezett a világítóanyag szí
nével.

A lövedék alkatrészlistája (a 6. ábra alapján)
11. táblázat

Száma Rajz
szám

Megnevezés Db Anyag

P1 1 lövedéktest 1 sárgaréz

P2 2 világítótöltet 1 magnézium+alumí-
nium+bárium

P3 3 késleltető, gyullasztó 1 feketelőpor
P4 4 távtartó gyűrű 4 nemez

7. ábra: 15.M egy vezetőgyűrűs „ugró” repesz-, 16.M rombo
ló-, 15. M páncélgránát

8. ábra: 15.M gyalogsági löveg a bécsi Arzenálban
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A töltényhüvely

Az 57 mm hosszú, a pereménél 43 mm átmérőjű test (1) 
peremes (4), hengeres, a szája felé vállal szűkülő. (Lásd
10. ábra.) Sárgarézből, egy anyagból húzott.

A lövedéket hornyolás nélkül rögzíti. A csappantyút (6) 
a fenék közepén kialakított fészekbe sajtolták be. A lőpor
töltet az üllő (2) melletti 2 db lángátadó furaton (3) ke
resztül gyújtja be.

A hüvely fenekén 4 részre osztott jelölések
12. táblázat

Gyártó cég Gyártási év Sorozatszám Egyéb jelölés
GR 1916 50 S
GR 1916 336 S
GR 1916 547 s

GR 1916 705 s

GR 1916 735 s
GR 1916 744 s

GR 1916 778 s

GR 1916 809 s

GR 1916 1065 s

GR 1916 1083 s
GR 1916 1089 s

Az itt felsoroltakat a bécsi George Roth (GR) cég gyártotta.

Vas töltényhüvely

Gyártására a fokozódó nyersanyaghiány késztette a hü
velygyárakat. Alakját tekintve megegyezik a sárgarézből 
készült, de a hüvelypalást (1) és a hüvelyfenék (2) két kü
lönálló alkatrész. (Lásd 11. ábra.) E két alkatrészt a csap
pantyú (3) tartja össze. A csappantyút egy gyalogsági töl
tényből kialakított indítótöltény helyettesíti. Erre a célra 
az újra nem tölthető (szakadásos, deformálódott) hüve
lyeket használták fel. Elvágták, majd újra csappantyúzták 
a hüvelycsonkot. A készre szerelt hüvelyeket lakkozták.

A hüvely felépítése: A hüvelyfenék (2) közepébe sajtol
ták az indítótöltényt (3), ami egy Berdan rendszerű csap
pantyúval ellátott szabványos 93.M (8x50R) Mannlicher

10. ábra: 15. M sárgaréz hüvely
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karabélylőszer újrahasznosított változata. A hüvely jelölé
sei nem ismertek.

Csappantyú: Berdan rendszerű, 8,5 mm átmérőjű. 
Csészéből (4), durranóhiganyból (5) és védőfóliából (6) 
áll. A bécsi Adler cég gyártmánya.

Lőportöltet

8 g „füstös”, nitroglicerines fekete koronglőpor, szövet
zacskóba csomagolva. A csappantyú fölüli elmozdulását

12. ábra: 15.M kartács

13. ábra: 15.M „ugró” repesz- és 16.M repesztőszer

egy kartonpapír kereszt akadályozza meg. A világítólő
szer kis tömegű, vezetőgyűrű nélküli lövedékének kilöké
séhez 15 g ilyen lőport használtak.

A lőszerek csomagolása
Két pánttal ellátott faládában 15 db, hüvellyel egybesze
relt lövedék helyezkedik el 3 sorban előre kialakított reke
szekben. A zöldre festett ládán fehér színű feliratok is
mertetik a tartalmat.

15. ábra: 16.M rombológránát alkatrészei
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A 37 mm-es 15.M gyalogsági löveg lőtáblázata
13. táblázat

15.M „ugró” repeszgránát

Lőtáv
Lőszög

Lépés Méter
50 37,5 -1 ° 04’
100 75 -43’
150 112,5 -22’
200 150
250 187,5 + 22’
300 225 45’
350 262,5 1° 08’
400 300 1° 32’
450 337,5 1° 56’
500 375 2° 21’
550 412,5 2° 46’
600 450 3° 12’
650 487,5 3° 38’
700 525 4° 05’
750 562,5 4° 32’
800 600 5°
850 637,5 5° 29’
900 675 5° 59’
950 712,5 6° 29’
1000 750 7°
1050 787,5 7° 32’
1100 825 8° 03’
1150 862,5 8° 35’
1200 900 9° 08’
1250 937,5 go 42.

1300 975 10° 17’
1350 1012,5 10° 53’
1400 1050 11° 30’
1450 1087,5 12° 09’
1500 1125 12° 49’
1550 1162,5 13° 30’
1600 1200 14° 13’
1650 1237,5 14° 57’
1700 1275 15° 43’
1750 1312,5 16° 30’
1800 1350 17° 19’
1850 1387,5 18° 10’
1900 1425 19° 03’
1950 1462,5 19° 59’
2000 1500 20° 58’
2050 1537,5 22°
2100 1575 23° 06’
2150 1612,5 24° 17’
2200 1650 25° 33’
2250 1687,5 26° 57’
2300 1725 28° 30’
2350 1762,5 30° 13’
2400 1800 32° 08’
2450 1837,5 34° 24’
2500 1875 37° 39’

15.M páncélgránát

Lőtáv
Lőszög

Lépés Méter
50 37,5 -40 ’
100 75 -22 ’
150 112,5 -03 ’
200 150 +16’
250 187,5 35’
300 225 55’
350 262,5 1° 15’
400 300 1° 36’
450 337,5 1° 56’
500 375 2° 17’
550 412,5 2° 38’
600 450 2° 58’
650 487,5 3° 19’
700 525 3° 40’
750 562,5 4° 01'
800 600 4° 23’
850 637,5 4° 45’
900 675 5° 08’
950 712,5 5° 32’
1000 750 5° 56’
1050 787,5 6° 21’
1100 825 6° 47’
1150 862,5 7° 14’
1200 900 7° 41’
1250 937,5 8° 09’
1300 975 8° 38’
1350 1012,5 9° 07’
1400 1050 9° 37’
1450 1087,5 10° 07’
1500 1125 10° 38’
1550 1162,5 11° 09’
1600 1200 11° 41’
1650 1237,5 12° 14’
1700 1275 12“ 48’

1750 1312,5 13° 22’
1800 1350 13° 57’
1850 1387,5 14° 33’
1900 1425 15° 09’
1950 1462,5 15° 45’
2000 1500 16° 24’
2050 1537,5 17“ 03’
2100 1575 17° 43’
2150 1612,5 18° 24’
2200 1650 19° 07’
2250 1687,5 19° 52’
2300 1725 20° 40’
2350 1762,5 21° 30’
2400 1800 22° 23’
2450 1837,5 23° 19’
2500 1875 24° 18’
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15.M páncélgránát

Lőtáv
Lőszög

Lépés Méter
2550 1912,5 25° 21’
2600 1930 26° 29’
2650 1987,5 27° 43’

2700 2025 29° 04’
2750 2062,5 30° 33’
2800 2100 32° 11’
2850 2137,5 34°
2900 2175 36° 09’
2950 2212,5 39° 03’

A feliratok magyarázata:
A feliratok tartalmazzák a fegyver típusát (37 mm Inf. 
Geschütz = gyalogsági löveg), a lövedékek számát 
(15 Stück = darab), a lövedékek típusát (B- 
Granatpatron, Kartätsch-Patronen stb.), a hüvely 
gyártóját és a hüvely sorozatszámát (P.H.GR.A.G. 
145/15 = Patronen Hülsen: GR A,G. 1915/145 = 
Georg Roth készítette 1915-ben 145-ös sorozatszám
mal), a bevizsgálás helyét és dátumát (Wdf. 10.17 = 
Wollersdorf 1917. okt.).

15 St. 
37 mm B-Granaten

für

Infanterie - Geschütz

15 St. 
37 mm B-Granaten

für

Infanterie - Geschütz

15 St. 
37 mm B-Granatpatr. für 

Inf. Geschütze 
Geschosse: HE 7 12/5 

Wdf. 10.18.
Patr. Hülsen: GR 735

15 St. 
37 mm B-Granatpatr. für 

Inf. Geschütze 
Geschosse: HE 7 12/5 

Wdf. 10.18.
Patr. Hülsen: GR 735

Für 37 mm Inf. Geschütz 
15 St. 37 mm Leucht Gr.Patr. 

1915 3 Prov. Lenz 
P. H .G R. A .G . 145/15

A ládák szállítása:
Erre a célra az ún. egységes málhaváz használható, 
melynek rendeltetése a löveganyag, lőszeresládák, eset
leg legénységi felszerelés továbbítása. Úgy alakították ki, 
hogy minden málha feltehető rá és állatokkal is szállítha
tó. E célból két mozgatható kampós tartóval szerelték fel. 
Feszítő lakatok vannak a tartónyeregállványon, a fene
kén pedig egy vascsat a tartóheveder behúzására és 
megerősítésére.

A Bolyai Haditechnikai Park kiállítása
2006. május 28-án a Hősök Napja emlékére megnyitott kiállítás részben a csarnok vitrinjeiben bemutatott relikviákból, maket
tekből, nagyméretű modellekből, részben a szabadtéren álló harcjárművekből áll. Itt a Bolyai régebbi makettgyűjteménye is. A 
látogatók minden kedden 8.00-16.00 óráig tekinthetik meg az anyagot, de iskolai csoportok külön bejelentkezésére van mód. 

Cím: 1092 Budapest, Üllői út 133-135. Viniczai Ferenc alezredes, gyűjteményvezető.
Telefon: 20/398-7308, fax: 432-9255, e-mail: viniczai@axelero.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 5., 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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Az 1977-1978-as etióp-szomáli háború
Babos László

Afrika szarván az országhatárokat az európai gyarmatosítók 
alakították ki, tekintet nélkül az etnikai vagy vallási viszo
nyokra, s ez folytonos háborúkat okozott és okoz a térség
ben. E konfliktusok közül kiemelkedik az Etiópia Ogaden tar
tományáért vívott 1977-1978-as etióp-szomáli háború. Míg 
a térségben a konfliktusok zöme a gerillaháborúk jellemzőit 
mutatta, s nemzetközi hatásuk -  ha volt egyáltalán -  elha
nyagolható volt, addig az ogadeni háborúban a kor modern 
haditechnikáját felvonultató páncélos-gépesített erők harcol
tak a légierő intenzív támogatásával. Az események a poli
tikai erővonalakat is jelentősen átrajzolták a térségben.

A konfliktus gyökerei

Szomália 1960-ban nyerte el függetlenségét, ám a hat 
legnagyobb szomáli népcsoport közül csupán egy került 
az állam határain belülre. Öt Dzsibuti, Kenya és Etiópia 
területein élt. Az ország így szinte azonnal konfliktusba 
került szomszédaival. A szomáli csapatok előbb kenyai 
területeket szálltak meg, majd Dzsibutira jelentette be 
igényét a szomáli vezetés. Etiópiával pedig Ogaden terü
lete miatt vált ellenségessé az ország kapcsolata.

Ogaden egy száraz terméketlen térség Etiópia keleti ré
szén, a szomáli határ és a kelet-etiópiai fennsík között. E 
gyéren lakott területen nomád szomáli pásztorok éltek. 1963 
óta viták folytak a terület hovatartozásáról, s 1964 elején 
nyílt háború robbant ki, melyet fegyverszüneti egyezmény 
zárt le. A konfliktus ezzel természetesen nem ért véget. A 
helyi törzsek gerillaharcot kezdtek az etióp erőkkel, de ko
molyabb eredményt sokáig nem értek el. 1974-ben azonban 
fiatal baloldali tisztek megfosztották trónjától Hailé 
Szelasszié etióp császárt, s az országban hamarosan el
uralkodott a káosz. Még ez év áprilisában megalakult a Derg 
(a Fegyveres Erők Koordinációs Bizottsága), de a négus 
megbuktatása után kezdődő belpolitikai küzdelem csak 
1977-ben ért végett, amikor Mengisztu Hailé Mariam sze
rezte meg a hatalmat. Közben a császári hatalom összeom
lásával felszínre törtek a társadalmi, etnikai ellentétek. 
Eritreában az eritreai szabadságharcosok és az etióp had
sereg egységei között már az 1960-as évek eleje óta hábo
rú dúlt.1 Most ehhez a konfliktushoz újabbak járultak. 1975- 
ben megalakult a TPLF (Tigrei Népi Felszabadítási Front), 
mely még ebben az évben harcot kezdett Tigray tartomány
ban. Ugyanakkor az Etiópia lakosságának mintegy felét ki
tevő oromók is fegyvert fogtak helyzetük javításáért.

A gerillaháborúk az etióp hadsereg jelentős erőit kötöt
ték le, s a kormánycsapatok számottevő veszteségeket 
szenvedtek, különösen az eritreaiakkal vívott harcokban. 
Ezt a helyzetet használta ki Szomália, hogy rendezze 
Ogaden kérdését.

A szembenálló erők

Szomáliában 1969. október 15-én egy merész állam
csínnyel Mohammed Sziad Barré került hatalomra, majd 
egy évvel később „szocialista állammá” nyilvánította Szo
máliát. Valójában Barré nem volt más, mint tipikus sztáli

nista diktátor, aki nem tűrt el semmiféle bírálatot. Éppen 
ezért hatalmának fenntartásához erős hadseregre volt 
szüksége. Az államcsíny után nem sokkal a Szovjetunió
hoz fordult segítségért. Kreml nem habozott kihasználni 
az alkalmat, hogy újabb „szocialista országgal” gyarapít
sa afrikai szövetségeseinek sorát, s fegyverekért cserébe 
megkapta a Szomáliái kikötők használati jogát.

A szomáli légierő, hivatalos nevén a Szomáli Légi Had
test (SAC) a szovjetek baráti segítségnyújtása előtt is ren
delkezett orosz gépekkel, MiG-17-es vadászokkal és 
An-24-es, An-2-es szállító repülőgépekkel (lásd az 1. szá
mú táblázatot).2 Az újonnan érkező szovjet tanácsadók ma
gukkal hoztak néhány SA-2-es légvédelmi rakétarend
szert, és segítettek korszerűsíteni illetve felépíteni néhány 
repülőteret (Mogadishu, Hargeysa, Baidoa és Kismayu). 
1974-ben pedig megérkeztek az első MiG-21-esek, a tí
pusból kb. 40 db-ot kapott Szomália. Azonban a szomáli lé
gierő soha nem volt képes arra, hogy a rendelkezésre álló 
összes gépét üzemben tartsa, így 1977-ben csak mintegy 
30 MiG-21-es, talán 10 MiG-17-es, egy pár Mi-8-as és né
hány szállító repülőgép állt bevetésre készen. A bevethető 
gépek zömét Mogadishu repülőterén vonták össze.

Míg a háború előtti időszakban a SAC jelentős fejlődésen 
ment át, s mind minőségben, mind mennyiségben gyarapo
dott, leendő ellenfelére, az etióp légierőre rájárt a rúd. A 
SAC-hoz képest nagy múltra visszatekintő Etióp Császári 
Légierőt 1924-ben hozták létre. A szárnyát bontogató fegy
vernemet az olasz invázió ugyan 1935-ben teljesen meg
semmisítette, de a második világháború után előbb svéd, 
majd amerikai segítséggel sikerült afrikai viszonylatban kor
szerű és ütőképes légierőt létrehozni. Az 1970-es évek ele
jére az Etióp Császári Légierő egy kicsi, de elit fegyvernem 
lett, egy század F-5-össel (13 db F-5A és 2 db F-5B), egy 
századnyi F-86-ossal (12 db), egy bombázószázaddal 
(négy Canberra B-52), két kiképző századdal (8 db Saab 
17A/B 9 db T-28 D és T-33A) és egy szállítószázaddal

A Szomáli Légi Hadtest (SAC) erői 
az 1974-es szovjet szállítások előtt11

________________________________________ 1. táblázat
Létszám: 2500 fő 
Szervezet
2 vadászszázad (MiG-15, MÍG—17)
1 könnyűbombázó század (II—28)
1 szállítószázad (An-24, An-26)
1 helikopteregység (Mi—4, Mi-8)
Fegyverzet 
36 harci gép

12 db ’(MiG-15)
12 db (MiG-17)
12 db (II—28)_____________________________________

66 db egyéb gép * 12
19 db szállító (3 db An-2, 12 db An-24/26, 4 db C-47)
12 db helikopter (Mi—4, Mi-8)
35 db kiképző (Piaggio P-148, Jak-11, MiG-15)
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(С-119, С-54, С—47) rendelkezett. A harci egységeken kí
vül 30 db Saab 91 Safirt, 8 db T-28-ast és 14 db Alouette 
ll/lll, Mi—8, UH-1 helikoptert használtak. Létszáma kb. 3000 
fő volt, a légibázisai Debre Zeit, Bishiftu, Jijiga és Harer. A 
légierő gépei közül 1970 és 1974 között több megsemmi
sült az eritreai szabadságharcosokkal vívott küzdelem so
rán. A veszteségek pótlására 14 db F-5E-t, 3 db F-5F-et, 
12 db A-37EM és 15 db Cessna 310-est rendeltek, melyek 
szállítása 1976-ban kezdődött volna.

A császárság bukása azonban nagy hatással volt a repü
lőcsapatokra is. A politikai változásokat a légierő erősen 
megsínylette. Legtöbb magasabb rangú tisztjét bebörtö
nözték, majd 1975-ben kivégezték. A fegyvernem harcké
pessége jelentősen csökkent. A Szomáli Légi Hadtest így 
fölényben volt a maga kb. 52 gépével, mellyel szemben az 
etióp légierő csak 35-40-et tudott bevetni. A légi uralomért 
vívott harc szempontjából fontos lehetett, hogy a szomáli 
gépek közül 24-30 db MiG-21-es volt, míg az etióp légierő 
kb. 13-16 db F-5-össel rendelkezett ebben az időben.

A Szomáliának nyújtott szovjet segítség a szárazföldi 
csapatok tekintetében is szomáli erőfölényt eredményezett. 
A Szomáli Nemzeti Hadsereg (SNA) 1977-ben kb. 23 000 
főt számlált. A szárazföldi erők fegyverzetéhez tartozott kb. 
250 db T-34-es, T-54/55-ös harckocsi és több mint 300 db 
lövészpáncélos. A harckocsik számában több mint három
szorosan múlták felül az etióp hadsereget. Az etióp hadse
reg létszámra erősebb volt ellenfelénél, ám a fegyveres 
erők kb. 55 000 főjéből 20 000 ember Eritreában harcolt, s 
csupán a 3. etióp hadosztály kb. 10 000 katonája állomáso
zott Ogadenben (az Etióp szárazföldi erők részletesebb fel
építését, fegyverzetét lásd a 2. számú táblázatban).

A háború kezdete, a szomáli támadás

Ahogy a császárság bukása után Etiópiában meggyengült 
a központi hatalom, Mogadishu növelni kezdte a különbö
ző szomáli gerillacsoportok támogatását. Az Ogadenben 
működő számos gerillaszervezet közül az 1974-ben ala
kult WSLF, a Nyugat-Szomália Felszabadítási Front volt a 
legjelentősebb. 1975 végén a WSLF megtámadott számos 
etióp őrhelyet, s a gerillaháború egyre intenzívebbé vált. 
1977 júniusában Addisz Abeba megvádolta Mogadishut, 
hogy a harcokban részt vesz a szomáli hadsereg is. Szo
mália természetesen tagadta a vádat, és ragaszkodott ah
hoz az álláspontjához, hogy csak a „hadseregből kilépett 
önkéntesek” harcolnak a WSLF oldalán.

A valóságban 1977 tavaszára a szomáli rezsim megerő
sítette a WSLF-et annyira, hogy az képessé vált szabályos, 
reguláris hadviselés folytatására, és a szomáli hadsereg is 
felkészült a háborúra. A korlátozott szállítási kapacitással 
és kommunikációs kapcsolatokkal rendelkező logisztikai 
központot Mogadishuból a hadsereg északi főhadiszállá
sára, Hargeysába helyezték át. A gyalogos és gépesített 
zászlóaljakból pedig dandárokat állítottak fel (e dandárok 
1200-2000 fővel és 2-4 zászlóaljjal rendelkeztek). Mind
ezekkel az intézkedésekkel a szomáli vezetés célja az volt, 
hogy előkészítse Ogaden tartomány elfoglalását. A háború
ban a harckocsiké és a légierőé lett a főszerep.

A hadművelet 1977 májusában kezdődött, amikor kb. 
3000-6000 Szomáliában kiképzett WSLF-gerilla átlépte a 
szomáli-etióp határt. A gerillák júniusban megpróbálták el
vágni Etiópia egyetlen, s gazdasági szempontból fontos 
vasútvonalát, mely Addisz Abebát kötötte össze Dzsibutival. 
Előbb megtámadtak egy vasúti szerelvényt, majd felrobban
tottak öt vasúti hidat, s ezzel megakadályozták a vonal hasz
nálatát. Közben egy erős WSLF-egység Goba városa (a vá
ros 550 kilométerre fekszik az etióp-szomáli határtól) felé

Az Etióp Fegyveres Erők (szárazföldi erők 
és paramilitáris csapatok)12

2. táblázat

Szárazföldi erők (40 000 fő)
3 gyalogoshadosztály
1 Császári Gárda hadosztály (gyalogos)
4 tüzérosztály
5 légvédelmi tüzér üteg 
1 páncéloszászlóalj
1 ejtőernyős gyalogos zlj._________________
2 műszaki zászlóalj______________________
8 kiképző zászlóalj
1 páncélgépkocsi század
Főbb felszerelés
70 db harckocsi (M—41, M-24)
50 db APC____________________________
50 db páncélgépkocsi (AML-245, M-9, M-20) 
50 db 105 mm-es tarack, 155 mm-es ágyú
6 db helikopter (UH-1)
Paramilitáris erők
Nemzeti Rendőri Erők: kb. 4000 fő 
Rendőri Kommandó: kb. 3000 fő 
Határőrség: kb. 1500 fő

tört előre, ahol 1977. július 13-án először kerültek szembe 
az etióp hadsereg nagyobb egységeivel. Ekkor Barré a ge
rillák támogatására bevetette a szomáli légierőt. 1977. július
21-től MiG-21-esek támadták Etiópia különböző pontjait. A

1. ábra: Kubai katonák etióp katonákat oktatnak.
(La Guerra de Etiópia /Ogadén/ 1977-1978, у la Aviación 
Cubana)

2. ábra: Etióp DC-3-as
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SAC először megpróbálta semlegesíteni az etióp légierő kö
zeli repülőterein állomásozó egységeit. E légitámadások 
közben már az első nap elfogtak és lelőttek egy etióp DC-3- 
ast Harer közelében. Négy nappal később, további 
légicsapások után a WSLF elfoglalta Godét3, ezzel Ogaden 
területének 60%-a ellenőrzésük alá került. Közben 
Mogadishu bejelentette, hogy az eddigi harcokban legalább 
nyolc etióp repülőgépet semmisítettek meg.

A szomáli sikerek határozott lépések megtételére ösztö
nözték az etióp vezetést. Valójában néhány intézkedésre 
már 1977 júniusában sor került. A Mengisztu-rezsim ekkor 
szerződést kötött az izraeliekkel a légierő újjászervezésére, 
akik néhány F-5A-t üzemképessé is tettek. Július 16-a reg
gelén két F-5-ös őrjárat közben egy négy MiG-21-esből ál
ló köteléket fedezett fel Harer közelében. De a harc még az
előtt véget ért, mielőtt igazából elkezdődött volna. Két MiG- 
et az etióp vadászok lelőttek, a másik kettő pedig összeüt
között, miközben megpróbálták kikerülni az F-5-ösök által 
indított Sidewindereket. E fiaskó ellenére a SAC tovább tá
madta az etióp repülőtereket és a szárazföldi csapatok 
összpontosítási körzeteit. A WSLF pedig a szomáli hadse
reg reguláris egységeivel együtt folytatta előrenyomulását.

Augusztusban a szomáli szárazföldi erőket két nagy ku
darc is érte, amikor megpróbálták elfoglalni Dire Dawát és 
Jijigát. Dire Dawa elfoglalását egy harckocsizászlóalj és 
egy gépesített dandár kísérelte meg tüzérségi támogatás
sal, ám az áldozatok hiábavalónak bizonyultak, a táma
dás nem járt sikerrel. Súlyos veszteségeket szenvedtek 
Jijigánál is, ahol a bevetett három harckocsizászlóalj pán
célosainak több mint a felét elvesztette.

A Szomáliák legnagyobb sikerüket szeptember elején ér
ték el. Az etióp hadsereg Jijigát védő egységei ugyanis fel
lázadtak, s kivonultak a városból. A védelem így már csak a 
milícia egységeiből állt, s ők nem voltak képesek feltartóztat
ni az újabb rohamot. A szomáli támadásban részt vevő há
rom harckocsizászlóalj lehengerelte a védőket, s szeptem
ber 13-án a bevették a várost. Ezzel szeptember közepére 
Ogaden 90%-a a kezükbe került. Az etióp hadsereg pedig 
visszavonult a stratégiai fontosságú Marda-hágó mögé.

Szeptember 29-én azután a Szomáliák elfoglalták a há
gót is, majd egy oszlopuk dél felé a Harerge régió irányába 
folytatta az előrenyomulást, egy másik pedig visszavetette 
a 3. etióp hadosztályt és ostrom alá vette Harer városát. 
November 2-án és 3-án heves szomáli támadások indultak 
Harer bevételére Kembolcha (Harer észak) és Fedis (Harer 
dél) irányából. De a várost nem tudták elfoglalni.4 Közben 
az etiópok az összes bevethető F-5-öst és két Canberrát 
Bihr és Dire Dawa repülőterén vonták össze. A harcokban 
az etióp légierő veszteségei folyamatosan nőttek, két F-5- 
ös a nyugat-szomáliai raktárak támadása során a légvéde
lem tüzének esett áldozatul, egy civil DC-3-ast pedig 
SA-7-esekkel lőttek le a Szomáliák, majd megsemmisült 
egy C-47-es is, és valószínűleg mindkét Canberra.

A szomáli sikerek ellenére lassan fordulni látszott a ha
diszerencse. A szomáli páncélosok jelentős része meg
semmisült a Dire Dawa és Jijiga körüli harcokban és a lé
gierő is elvesztette harcképességét. Az etiópok szerint a 
SAC legalább 23 vadászgépet vesztett, közülük mintegy 
tíz harc közben semmisült meg. Az elpusztult gépek kö
zül két MiG-21-est Kebri Dehar felett az F-5-ösök lőttek 
le, két másik huszonegyes pedig az újonnan érkezett 
SA-3-asoknak esett áldozatul. Szeptember végére a 
Hargeysa légibázisán állomásozó szomáli légierő mind
össze kb. tíz MiG-17-esből és MiG-21-esből állt.

A SAC meggyengülésével védtelenné váltak a megnyúlt 
szomáli utánpótlási vonalak. Az esős évszak ugyan átme
netileg akadályozta az etióp légierő tevékenységét, ám a 
rossz utak miatt a csapatok ellátása is lehetetlenné vált.

3. ábra: Etióp F-5-ös

4. ábra: Etióp MÍG-23BN

5. ábra: Etióp Canberra (La Guerra de Etiópia /Ogadén/ 
1977-1978, у la Aviación Cubana)

Ráadásul változás állt be a külpolitikai kapcsolatokban is, 
s ez döntő kihatással volt a háború további menetére.

Fordulat

Moszkva ebben az időben az Etiópiából, Eritreából és Szo
máliából álló Afrika Szarva Föderáció létrehozására töre
kedett, s megpróbált közvetíteni Etiópia és Szomália kö
zött. A diplomáciai erőfeszítések azonban nem jártak siker
rel, s a kudarc után Moszkva leállította a Szomáliába irá
nyuló fegyverszállításokat. Erre válaszul 1977 novemberé
ben Sziad Barré felmondta a Szovjetunióval kötött barátsá
gi és együttműködési szerződést, s a szovjet katonai kon
tingenst kiutasította az országból. Moszkva válasza gyors 
és kemény volt. A Szovjetunió a konfliktusban Mengistu ol
dalára állt, s a szovjet légierő már 1977. november 25-én 
légióidat létesített Etiópiába, amin azonnal elkezdett özön- 
leni a hadianyag. A légióidban nem kevesebb mint 255 db 
11-18-as, An-12-es, An-22-es és ll-76-os vett részt. A gé
pek a Taskent-Bagdad-Áden-Masawa-Addisz Abeba út
vonalon repültek. A következő két hétben húszpercenként 
érkezett egy légi szállítmány az etióp fővárosba. A repülő
gépek három kisebb hadosztály számára elegendő felsze
relést -Т -5 5 -ös harckocsikat, МВТ, BMP-1, BRDM pán
célos harcjárműveket, tüzérséget, lőszert és alkatrészeket
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-  hoztak. A szárazföldi erők felszerelésén felül 48 db 
MiG-21-es és MiG-23-as, legalább tíz Mi-6-os, számos 
Mi-8-as, továbbá legalább 6 db Mi-24-es (számuk később 
16-ra nőtt) érkezett Etiópiába. A felszerelést üzemeltető 
kubai személyzet a technikai eszközökkel egy időben ér
kezett Kubából és Angolából, illetve mintegy 300 tanács
adó a Varsói Szerződés országaiból.

A Szomáliák hamar ráébredtek, hogy az idő már nem 
nekik dolgozik. Ezért november 28-án megpróbálták el
foglalni Harert, de elkéstek. A rossz idő ugyan földhöz 
szögezte az etióp légierőt, de ekkorra a térségbe érkez
tek az első egységek, s segítségükkel az etióp hadse
reg visszaverte a szomáli támadást.

A nagyobb hadműveletekben ezután hosszabb szünet 
állt be. Mindkét fél csapatai erősítésével volt elfoglalva. 
Szomália ugyan mozgósította tartalékait, és megpróbálta 
újra harcképes erővé szervezni légierejét, többek között 
szerződést kötöttek húsz pakisztáni pilótával is. Az Etió
piának nyújtott szovjet és kubai katonai segítség követ
keztében kialakult erőviszonyokat azonban már nem tud
ták megváltoztatni. 1978 januárjára Harer térségében a 
20 000 WSLF-gerillával és szomáli katonával szemben 
50 000 etióp állt, akiknek harcát 11 000 kubai és 1500 
szovjet „tanácsadó” is segítette.5

Az Ogadenben harcoló szomálikat pusztító légitáma
dások sorozata érte. Január 8-án F-5-ösök, MiG-21- 
esek és MiG-23-asok légicsapásai után, melyek a 
szomáli szárazföldi erőket és Flargeysa repülőterét érték, 
egy etióp hadosztály kubai egységek támogatásával 
megközelítette Jijiát.

Január 22-én a szomáli hadsereg újra megpróbálta be
venni Harert, de támadásukat 500 méterre a Harert Dire 
Dawával összekötő úttól feltartóztatták, majd január 23-án 
kibontakozott az etióp erők ellentámadása. A január 27-ig 
tartó hadművelet során visszafoglalták Fedist és több más 
települést, kilőttek 15 harckocsit, s 3000 fős veszteséget 
okoztak az ellenségnek. E hadművelet következtében el
múlt Dire Dawa és Harer elvesztésének veszélye.6

6. ábra: Etióp MiG-21-es

7. ábra: Kubaiak vezette etióp páncélososzlop 1978 márciu
sában Jijiga térségében. A technikai eszközöket ebben az 
időben még a kubaiak kezelték (Тот Cooper: Ogaden War, 
1977-1978)

Február elejére a szomáli hadsereg és a WSLF helyze
te Ogadenben súlyossá vált. Az etióp légitámadások meg
semmisítették nehézfegyvereik zömét. A légicsapások kö
vetkeztében a WSLF harcképessége megszűnt, a szomáli 
hadsereg reguláris egységeit pedig az a veszély fenyeget
te, hogy elvágják őket nyugat-szomáliai bázisaiktól.

Az etióp hadsereg február elejétől kezdve folyamatos nyo
más alatt tartotta a szomáli csapatokat. Február 17-én elfog
lalták Arabit, ezt egy ellentámadással az ellenség visszavet
te, de február 24-én sikerült végleg felszabadítani a telepü
lést. Március 1 -jén Jijigánál a szomáli csapatok ellenlökést 
hajtottak végre, hogy visszaszorítsák az etióp erőket, de je
lentős emberveszteséget szenvedtek, s 16 harckocsijuk is 
megsemmisült.7 A szomáli hadsereg katasztrófája végül 
1978. március 3-án következett be, amikor Vaszilij Petrov tá
bornok egy összefegyvernemi hadműveletet indított. A ku
baiak által repült MiG-21, MiG-23 és Mi-24-esek néhány 
óra alatt 140 harci bevetést hajtottak végre. A szomáli állá
sokat keményebben támadták, mint korábban bármikor. A 
Jijigánál frontális támadásra induló etióp gyalogságot a tü
zérség és a kubai páncélosok támogatták. Ezzel egyidejűleg 
az összes rendelkezésre álló Mi-6-os és Mi-8-as igénybe
vételével légi deszantot tettek le a Marda-hágó védőinek há
tában. A deszant páncélos támogatására pedig mintegy 70 
db ASZU-87 önjáró löveget és BRDM lövészpáncélost is a 
ledobási övezetbe szállítottak. Közben a hágót szemből eti
óp és kubai csapatok támadták. A hágó védelmét alkotó 
szomáli erőket ilyen körülmények között hamar legyűrték, s 
a 75. etióp gyalogos dandár elfoglalta a fontos átjárót.8

A Szomáliák Jijigánál is bátran harcoltak, de kevés pán
célossal rendelkeztek, hiányzott a légi támogatás és 
gyorsan fogyott a lőszertartalék. Veszteségeik katasztro
fálisak voltak. A város március 5-én kétnapi harc után, 
melyben 3000 szomáli vesztette életét, elesett.9 A szét
szórt szomáli csapatok a határ felé próbáltak menekülni, 
nyomukban a kubai páncélosokkal.

Március 8-án egy páncélos hadosztály Jijigából kiindul
va kevesebb mint három nap alatt 200 km-t nyomult előre, 
s bevette Dagahaburt. Egy másik oszlop pedig nyugat fe
lől párhuzamosan haladva elfoglalta Fik Fik helységet. A 
páncélosok mögött két etióp hadosztály fogott hozzá a te
rület megtisztításához. A vereség hatására március 9-én 
Barré visszahívta Etiópiából a szomáli hadsereget. Márci
us 11-én az etióp katonák felszabadították a főbb csomó
pontokat: Kebri Dehar, Donan és Fitu helységeket.10 Az 
etióp hadsereg gyakorlatilag egy héten belül visszafoglalta 
a tartomány összes nagyobb városát. Április 1. és 4. között 
a SAC ugyan még több légi csatát vívott a szomáli határ

8. ábra: Kubai kezelők egy T-55-ös mellett (Tom Cooper: 
Ogaden War, 1977-1978)
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fölött, melyekben állításuk szerint három etióp MiG-21-est 
le is lőttek, de az ogadeni háború tulajdonképpen véget ért.

Veszteségek, tanulságok, következmények

A háborúban kb. 15 000 etióp és 20 000 szomáli katona, 
gerilla, milicista vesztette életét. A polgári áldozatok szá
ma 25 000 fő körül mozgott. A Szomáli Nemzeti Hadse
reg mintegy 8000 főt vesztett, mely létszámának egyhar- 
mada volt. A Szomáliák technikai veszteségei még súlyo
sabbak voltak. Megsemmisült a páncélosok háromne
gyede, a tüzérség és a gépjárművek nagy része, a légi
erő fele. Az ogadeni vereséget a szomáli hadsereg soha 
nem heverte ki. A harcok később újra fellángoltak, de

ezekben az SNA már nem vett részt, a WSLF pedig visz- 
szatért a gerilla hadviseléshez.

Az etióp hadsereg technikai veszteségeit a szovjetek 
gyorsan pótolták, és az ekkor kb. 26 milliós országban 
nem jelentett gondot az élőerő utánpótlása sem. Szovjet 
tanácsadók és kubai csapatok segítették az etióp hadse
reg kiképzését, illetve támogatták a tigreiek és eritreaiak 
elleni harcban. így hamarosan Etiópiáé lett a térség egyik 
legnagyobb hadserege.

A hadművészet területén ez a konfliktus iskolapéldája volt 
annak, hogy a helyi háborúkban modern gépesített, illetve 
légi hadviselés folytatása esetén -  a háború intenzivitásából 
következően -  a konfliktus kezdetén rendelkezésre álló erő
források bírnak döntő jelentőséggel. A háború gyors lefolyá
sából adódóan nem volt lehetőség arra, hogy a -  személyi 
és technikai -  veszteségeket saját erőforrásaikból pótolják, 
illetve ezzel összefüggésben az erőviszonyokat, s ezzel a 
konfliktus menetét megváltoztassák. Ez csak külső erőfor
rások (szövetségesek) igénybevételével volt lehetséges.

Hadászati szinten a szovjetek bebizonyították, hogy képe
sek helikoptereiket nagy kötelékekben alkalmazni, továbbá, 
hogy rendelkeznek a szükséges szállítókapacitással nagy 
létszámú deszanterők bevetésére. Vagyis rövid idő alatt ké
pesek a világ egy távoli pontjára eljuttatni hagyományos had
viselést folytató erőiket. Ennek felismerése nem kis riadalmat 
okozott a nyugati politikusok körében. Harcászati szinten a 
Mi-24-es harci helikopterek alkalmazása jelentett újdonsá
got. A típust először alkalmazták éles helyzetben, s bár az af
rikai éghajlat felszínre hozta a típus számos technikai problé
máját, az alkalmazására vonatkozó koncepció a gyakorlat
ban is megállta a helyét. Mindezek az események természe
tesen nem maradtak észrevétlenek a NATO szakértői előtt 
sem, s lökést adtak a fegyverkezési verseny fokozódásához.
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Jegyzetek

1 Eritrea hivatalosan 1993-ig Etiópia része volt.
2 Szomália korábban is részesült szovjet támogatás

ban, de ennek mértéke 1969 után jelentősen megnőtt. 
The Almanac of World Military Power. New York and Lon
don, 1974, R.R. Bowker Company 253. oldal.

3 Az adatokban itt ellentmondás található. A The 
Ogaden War 1977-1978 szerint Godét foglalták el a 
Shabeelle folyó mellett, 550 km-re a határtól. A város 
azonban csak kb. 200 km mélyen található Etiópián be
lül. Valószínűleg Góbéról lehet szó, amely a megfelelő tá
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10. ábra: Az etióp és kubai erők előrenyomulása 1978 már
ciusában (A térképet a Gramna és Тот Cooper: Ogaden 
War, 1977-1978 alapján a szerző készítette)

9. áb ra : E tiópia, O gaden és S zom á lia  (La G uerra de E tióp ia  
/O g a d é n / 1977-1978, у  la A v iac ión  C ubana)



volságra van a határtól, s elfoglalása valóban Ogaden kb. 
60%-ának birtoklását jelenti.

4 Gramna. Magyarország, 1978/21. 14.
5 Ezen belül a Harer és Dire Dawa térségében elhe

lyezkedő etióp-kubai csoportosítás 1978. január 22-én 35 
zászlóaljból, 300 harckocsiból, 156 lövegből és 46 
harcirepülőgépből állt, míg a Szomáliák kb. 27 zászlóaljjal, 
135 harckocsival és 205 löveggel rendelkeztek. La Guerra 
de Etiópia (Ogadén) 1977-1978, у la Aviación Cubana.

6 U.o.
7 A Gramna szerint még március 3-án is indítottak el

lentámadást. Ez azonban valószínűleg csak egy kisebb 
ellenlökés lehetet, mivel Tom Cooper szerint ekkor bonta

kozott ki az etióp erők fő csapása. Cooper, Tom: Ogaden 
War, 1977-1978.

8 Gramna. Magyarország, 1978/21. 14.
9 A várost a 69. etióp dandár vette be. Gramna. Ma

gyarország, 1978/21. 14.
10 U.o.
11 Az adatok a The Almanac of World Military Power. 

(New York and London, 1974, R.R. Bowker Company 
254. oldal) alapján.

12 Az adatok a The Almanac of World Military Power. 
(New York and London, 1974, R.R. Bowker Company 
219. oldal) alapján.

A Gripen radar földre irányuló működése
Dr. Csorba János nyá. mérnök alezredes

Bevezetés

A JAS-39 Gripen repülőgép vadász-, csapásmérő és lé
gi felderítési feladatok ellátására egyaránt képes. A„JAS” 
betűösszetétel éppen erre a hármas feladatkörre utal, 
ahol „J” a Jakt (vadász), az „A” az Attack (támadó), az „S” 
pedig a Spaning (felderítő) svéd szavak kezdőbetűjét je
lenti. A fedélzeti radar, mint a repülőgép egyik alapberen
dezése, a repülőgép mindhárom említett feladatkörének 
ellátását támogatja.

A radar alapvetően kétféle feladatot lát el: 1. céltárgyak 
felderítése és követése, 2. képalkotás a besugárzott te
repről, amit más néven térképezésnek (mapping) hívnak. 
Ha a céltárgyak a levegőben vannak, akkor a radar az 
úgynevezett levegő-levegő, ha a földön, akkor a levegő
föld üzemmódok valamelyikében működik, míg abban az 
esetben, ha a repülőgép légi felderítést végez, akkor a 
térképezési üzemmódok egyikét kapcsolják be.

A cikk témája a terepről történő képalkotást (térképe
zést), valamint a földi és tengeri célpontok felderítését, 
mérését öleli fel, vagyis a radar levegő-levegő működé
sével nem foglalkozik.

Kis felbontású térképezés

A radar földre irányuló működését az 1. és a 2. ábra 
szemlélteti [5]. Az 1. ábra a földi (tengeri) célok felderíté
sét és a nem nagy felbontóképességű térképezés esetét 
mutatja.

A radar antennája kissé lefelé irányulva sugároz, 
ezért besugározza a földnek (tengernek) azt a részét, 
amely az antenna iránykarakterisztikájának főnyalábjá
ba esik. Az egy adott adójellel (adóimpulzussal) besu
gárzott földrészt (a radarantenna középre mutató hely
zetében) az 1. ábrán látható hosszú vékony területcsík 
jelöli. A radarantenna azonban vízszintes irányban fo
lyamatos pásztázó mozgást végez, így ez a hosszú vé
kony csík jobbra-balra mozogva egy összefüggő szek
tort rajzol ki. Ezt a szektort az ábrán szaggatott vonal 
határolja. A szaggatott vonallal határolt terület többnyi
re nem egyenlő az 1. ábrán sötét tónussal kiemelt tér
képezett területtel, hanem mint látjuk, annál nagyobb.

Az eltérés a távolságkoordinátákban mutatkozik meg, 
ami azt jelenti, hogy noha a besugárzott terep ennél 
nagyobb, de a radar a visszaverődött jeleket csak az 
Rí és R2 távolság közötti tartományban veszi, illetve 
dogozza fel.

A terep besugárzása során fennálló geometriai vi
szonyok értelmezését a 2. ábra segíti. A radar által be
sugárzott terület az antenna iránykarakterisztika irány- 
élességi szögtartományán belül helyezkedik el. Az 1. 
ábrát látva az a benyomás alakulhat ki, hogy az 
iránykarakterisztika legyezőnyaláb alakú: oldalszög
ben keskeny, helyszögben széles. Ez azonban egyál
talán nem így van, mert a radar ceruzanyalábbal mű
ködik, a két síkban mért irányélességi szög egyenlő
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egymással. A besugárzott terület „szélességét” az an
tenna iránykarakterisztika oldalszög szerinti irányéles- 
ségi szöge, „hosszúságát” pedig az antenna 
iránykarakterisztika helyszög szerinti irányélességi 
szögén kívül a nyaláb földfelszínhez viszonyított állás
szöge határozza meg. (Gondoljunk a kolbászszelete
lés esetére, amikor megfelelően kis szög alatt tartott 
késsel a kolbászból rendkívül hosszú szeletet lehet 
vágni.)

A 2. ábra rámutat arra is, hogy egy adott időben a be
sugárzás csak egy kis, az adóimpulzus időtartamától 
függő részletre korlátozódik (lásd a sötéten satírozott, 
„Adóimpulzus” feliratú részt az ábra felső részén és az 
adóimpulzus által elfoglalt terület vetületét az ábra alsó 
részén. (Ezt az egyidejűleg besugárzott szakaszt az 1. 
ábrán is észrevehetjük egy, a hosszú vékony csíkon el
helyezkedő kisméretű világos folt formájában.) Egy 
adott adóimpulzus kisugárzása után az történik, hogy 
amikor a terjedés következtében a radartól egyre távo
lodó adóimpulzus a radartól R m jn távolságra ér, a terep
csík alsó szélének besugárzása kezdetét veszi, az 
adóimpulzus terjedésével egyre távolabbi terepsza
kasz lesz besugározva, majd az Rmax távolságnál a be
sugárzás megszűnik. Ez a folyamat minden adás ese
tén megismétlődik.

A besugárzott terepcsík hosszúsága nagyobb, mint a 
térképezett terepszakaszé. (Ezt a körülményt már emlí
tettük az 1. ábra leírásakor is). A 2. ábrán a „Lefedett tá
volság” felirat jelöli a térképezett szakasz hosszát. A tér
képezett terepszakasz természetesen hosszabb nem le
het, mint a terepcsík hosszúsága, hiszen a terepcsíkon 
kívüli részeket a radar egyszerűen nem sugározza be, s 
azokról visszaverődött jeleket sem kapunk. Rövidebb 
azonban lehet, mert a feldolgozandó jelek késleltetési 
időintervallumának beállításával a térképezett terepsza
kasz hosszúsága és a besugárzott terepcsíkon elfoglalt 
helyzete beállítható.

A felbontóképesség ebben az üzemmódban szerény 
mértékű, a kapott radarképen kisméretű részletek nem 
ismerhetőek fel, navigációs célra azonban megfelel. A 
felbontóképességről az [6] irodalomban részletesebb is
mertetés található.

Tengeri felderítés esetén természetesen elsősorban a 
vízfelszín! célok felderítésén és mérésén van a hang
súly, kevésbé a terepről történő képalkotáson. A képal
kotáson kívül a radar a földfelszín térképezésével egy
bekötve is képes földi álló és mozgó célok felderítésére 
és követésére, és azoknak a terepképpel egyidejű meg
jelenítésére.

Nagy felbontású térképezés

A nagy felbontású térképezésnek a Gripen radar eseté
ben kétféle változata van. Az egyik változat az úgyneve
zett Doppler-nyalábszűkítés, a másik a pontszerű besu
gárzás (3. ábra). A felbontóképesség növelésére mindkét 
változatban a szintetikus apertúrájú radar (SÁR) eljárást 
alkalmazzák.

A SAR-eljárás lényege, hogy az antennaapertúrát 
megnövelik azáltal, hogy a repülési sebesség miatt min
dig arrébb és arrébb helyeződő (újabb és újabb helyzetet 
felvevő) radar által egymás után kisugárzott adójelekből 
származó, terepről visszaverődött jeleket eltárolják, mely
nek eredményeként a radarban egy olyan jelkészlethez 
jutnak, amely akkor jönne létre, ha egyidejűleg egy hosz- 
szú, sokelemű lineáris antennarácsot használnának [6]. 
A terepről való képalkotáshoz ezt a jelkészletet együtt fel

dolgozva jutnak a szintetizált apertúrájú radar megnövelt 
felbontóképességű terepképéhez.

Ha például a radar adójelének impulzusismétlődési 
frekvenciája 1 kHz, és az apertúra szintetizálásához fel
használt visszaverődött jeleket egy másodpercen ke
resztül gyűjtik, akkor egy 1000 elemből álló antennará
csot szintetizálnak. A szintetikus antennarács hosszúsá
ga a repülési sebességtől függ. 720 km/h (200 m/s) re
pülési sebesség esetén például egy 200 méter hosszú
ságú szintetizált antennarács adódik. Az antennarács 
szintetizálása az összegyűjtött digitalizált jeleken végre
hajtott matematikai műveletek útján megy végbe. A 
szükséges számítások mennyisége igen tetemes, hi
szen a térképezett terület igen sok felbontási cellából te
vődik össze.

A szintetizált antennarács elemeinek száma és ennek 
megfelelően az antennarács hosszúsága a térképezett 
tereppontok távolságától függően lehet állandó, vagy a 
távolság függvényében növekvő. Előbbi esetben a fel
bontóképesség annál rosszabb, minél nagyobb az egyes 
terepszakaszok radartól mért távolsága, míg a második 
esetben a felbontóképesség akár független is lehet a tá
volságtól.

Az első esetben beszélünk Doppler-nyalábszűkítésről 
(Doppler Beam Sharpening), mert az így kapott terepkép 
hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint a reális an
tenna normál sugárnyalábja segítéségével előállított te
repkép, de itt egy nagyobb méretű szintetizált antennát 
használnak, melynek a „sugárnyalábja” keskenyebb, s 
így a felbontóképesség jobb. Innen származik az eljárás 
elnevezésében a nyalábszűkítés kifejezés. Ebben az 
üzemmódban az antenna pásztázó mozgást végez, de 
nem az 1. ábra szerinti teljes oldalszög tartományban, 
hanem az előremutató iránytól számított mintegy ±10°-os 
tartomány kihagyásával vagy a repülőgép jobb oldali, 
vagy pedig a bal oldali térfelén (lásd a 3. ábrán szagga
tott vonallal jelölt szektorokat).

A Doppler-nyalábszűkítéssel készített terepkép felbon
tóképessége több tízszer meghaladhatja a normál sugár
nyalábbal készített radarképét. A térképezésen kívül a 
mozgó célok felderítése, követése és kijelzése itt is lehet
séges.

A távolságtól nem függő felbontóképesség a pontszerű 
besugárzás (Spot Light) esetén áll fenn (3. ábra). Az an
tenna ekkor nem pásztáz, hanem sugárnyalábja a kijelölt 
„pontszerű” területre irányul. A célterületet a 3. ábra bal 
oldalán látható kisméretű sötét tónusú folt jelöli.

Voltaképpen persze nem a besugárzás a pontszerű, 
hanem csak annak a területnek a nagysága a kicsi,
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4. ábra: Az Ericsson vállalat fejlesztési programja

amelyről a visszaverődött jelek vételével és feldolgozásá
val a radarképet készítik.

A kijelölt terepszakasz tartós besugárzását úgy érik el, 
hogy a repülőgép előrehaladása mértékében az antennát 
(és vele együtt a sugárnyalábját) oldalszög szerint visz- 
szafelé elfordítják úgy, hogy a terepszakasz a sugárnya
lábon belül maradjon.

A kijelölt terepszakasz sugárnyalábon belül tartásának és 
ezzel együtt a terepszakasz nagyfelbontású térképezésé
nek időtartama a repülési feladattól (például precíziós csa
pásmérés vagy légi felderítés) függően változó nagyságú 
lehet. Légi felderítés esetén előfordul, hogy a terepszakasz 
kijelölését szakaszosan arrébb és arrébb helyezve végül 
egy nagyobb méretű terület tereptérképét állítják elő.

Földi és tengeri célok felderítése és mérése

A cikk eddigi részében elsősorban a képalkotásról, a ki
sebb, illetve a nagyobb felbontású térképezésről volt 
szó. Megemlítettük azonban, hogy a radar ezenkívül föl
di és tengeri célok felderítését és azok koordinátáinak, 
illetve mozgásparamétereinek mérését is megoldja. 
Ezekhez a megfigyelési és csapásmérési kategóriához 
tartozó feladatokhoz a radar a földi mozgó céltárgy kijel
zése (Ground Moving Target Indication, GMTI) és a föl
di mozgó céltárgy követése (Ground Moving Target 
Track, GMTT) üzemmódokat alkalmazza. A mozgó cél
tárgyak (például vonatok, gépjárművek) jeleinek detek
tálásához a radar kis impulzusismétlődési frekvenciájú 
adójelekkel működik, és a terepről visszaverődött jelek
től való elkülönítéséhez Doppler-frekvencia szerinti jel- 
feldolgozást végez.

A radarnak van egy speciális levegő-föld távolságmérő 
(Air-toGround Ranging, AGR) üzemmódja is, melyben a 
radarantenna sugárnyalábja a repülőgéphez képest rög
zítetten előreirányul, és a sugárnyaláb célra irányítását a 
repülőgép-vezető vizuális célzás segítségével oldja meg.

A földi célok kijelzése történhet a térképezéssel együtt, 
vagyis a célok jelei és a terepről nyert radarkép egymás
ra helyezésével.

nak, hogy a tulajdonképpeni radaron kívül ez egyúttal 
egy rádióelektronikai zavaró, valamint adatkommuniká
ciós képességekkel is rendelkező, komplett elektroni
kai hadviselési rendszer lesz. A NORA egy új típusú, 
mechanikusan elfordítható AESA antennát, vagyis egy 
aktív, elektronikus nyalábeltérítésű rácsantennát kap. A 
radar oldalszög szerinti működési tartománya ennek 
következtében meg fogja haladni a 200°-ot. A levegő
föld irányú működést illetően a fő célkitűzés a szinteti
kus apertúrájú radar eljárással készített terepkép fel
bontóképességének jelentős növelése, ami konkrétan 
a 10 cm-es nagyságrendű felbontóképesség elérését 
jelenti.

A NORA fejlesztés a Gripen repülőgépek élettartamá
nak közepén végrehajtandó, 2010 körül esedékes kor
szerűsítési programjához illeszkedik. A NORA-AESA és 
a MIDAS (multifunkcionális védelmi avionikai rendszer) 
első exportváltozata a Gripen repülőgépek számára 2010 
környékén áll majd rendelkezésre, és az Ericsson tervei 
szerint a teljes mértékben integrált rendszert a svéd légi
erőnek 2013 táján szállítják le.

A 4. ábrán az EIRA egyesített multifunkcionális rend
szer fejlesztési programjának vázlata látható.

A4, ábrán alkalmazott betűszavak jelentése a követke
ző: MIDAS (Multi-functional Integrated Defensive 
Avionics System) -  multifunkcionális integrált védelmi 
avionikai rendszer; EHV -  elektronikai hadviselés; NORA 
(Not Only a Radar) -  nem csupán egy radar; AESA 
(Active Electronically Steered Antena) -  aktív, elektroni
kus nyalábeltérítésű antenna; EIRA (Ericsson Integrated 
Radar Avionics) -  Ericsson integrált radar avionikai rend
szer. Az EIRA egyesített multifunkcionális rendszert a 
NORA és a MIDAS együttesen alkotja.

Összefoglalás

A Gripen repülőgép fedélzeti radarja az integrált avionikai 
rendszer részeként támogatja a repülőgép levegő-föld 
csapásmérési és légi felderítési feladatainak ellátását. 
Funkciói kiterjednek a felszíni célok felderítésére és kö
vetésére, valamint radarterepképek előállítására. Ehhez 
többféle üzemmód áll rendelkezésre (földi és tengeri 
mozgó célok felderítése és követése, térképezés, leve
gő-föld távolságmérés).

A radart fejlesztő és gyártó Ericsson folyamatosan dol
gozik a radar és a radarhoz kapcsolódó rendszerek meg
lévő szolgáltatásai minőségének javításán, valamint to
vábbi új képességek létrehozásán. A vállalatnak a radar 
levegő-föld alkalmazásával kapcsolatos egyik fontos cél
kitűzése az egy méternél kisebb felbontású térképezés 
megvalósítása.

Felhasznált irodalom

A radar továbbfejlesztése

A jelenlegi radar típusjele PS-05/А-МкЗ. A radar vala
mennyi fő funkciója programvezéreit, ami lehetőséget 
nyújt új funkciók gyors és biztonságos megvalósítására, 
illetve a rendszer optimalizálására, melynek eredménye
ként megszületik majd a PS-05/A-Mk4 típusváltozat [3, 
4]. Az Ericsson tervei szerint a radar következő generáci
ója az úgynevezett NORA-AESA radar lesz.

A NORA elnevezés a Not Only a RAdar (nem csupán 
egy radar) kifejezésből származik [2], mellyel arra utal

[1] Gripen Hírek (Gripen International Magazin), 2006. 
márciusi különkiadás.
[2] Air International, March 2003. Gripen Special.
[3] Multi-Role Airborne Systems, PS-05/A For Total 
Situation Awareness, Information Superiority, Ericsson 
Microwave Systems AB 2005.
[4] Multi-Role Airborne Systems, Information Superiority, 
Ericsson Microwave Systems AB 2004.
[5] Multimission Radar for the Gripen Aircraft. Ericsson 
Radar Electronics AB, Airborne Radar Division, 1998.
[6] Nagy felbontású térképezés repülőgép-fedélzeti ra
darral, Csorba János, Haditechnika, 2005/6.
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Nemzetközi haditechnikai szemle

Az M551 Sheridan
páncélozott felderítő, légi szállítású, támadó harckocsi

Az Egyesült Államok hadserege a második világháború 
után jelentette be igényét egy könnyű harckocsira. Az 
ilyen célból alkalmazott M41 -es Walker Bulldogok 25 ton
nás tömegükkel már inkább közepes harckocsiknak szá
mítottak. Ezért kidolgozták a T-71-es és T-92-es jármű
vek terveit, ez utóbbiból meg is rendeltek két 
protopéldányt. Ezek elkészülése után megkezdték kipró
bálásukat, miközben kezdtek kiszivárogni az adatok az új 
szovjet РТ-76-os járműről. Ez úszóképes volt, a hadse
reg vezetése is egy hasonló képességekkel rendelkező 
járművet akart. Ezzel befellegzett a T-92-esnek, mivel a 
fejlesztése már túlzottan előrehaladott állapotban volt ah
hoz, hogy megváltoztassák a szerkezetét. Ezért született 
meg az XM551-es, amely már nem a „könnyű harckocsi” 
megnevezést viselte, hanem „páncélozott felderítő/légi 
szállítású támadó harckocsi”-ként emlegették.

Azonban ismét akadt egy „aprócska” probléma: a harc
kocsitól -  annak ellenére, hogy alacsony tömeggel ter
vezték -  elvárták, hogy leküzdje az ellenséges 
páncéloserőket. Viszont az ellenséggel csak akkora kali
berű és tömegű löveggel lehetett hatékonyan felvenni a 
harcot, amely nem tette lehetővé egy könnyű kategóriá
ba sorolt harckocsin való elhelyezését. A méretproblémát 
orvosolni látszott a HEAT lőszerek kialakítása, de ezek is 
főleg nagy kaliber esetén voltak hatékonyak. Az űrméret 
mellett fontos szerepe van a csőhossznak is, ami jelentős 
tényező, ha a löveg tömegéről beszélünk. Az XM551-es 
esetében ezt a tényezőt „áldozták föl” -  egy meglepően 
rövid csövű, 152 mm-es löveggel szerelték fel, ami az 
M81 típusjelzést kapta.

Az M81-es űrmérete alapján alkalmas lett volna bár
mely akkor ismert ellenséges harckocsi kilövésére, de a 
csőhossz miatt ez csak kis távolságból működhetett. 
Ezért szükség volt egy alternatív megoldásra, amivel a 
nagyobb távolságban lévő ellenséggel is a siker remé
nyében vehették fel a harcot. Felmerült egy olyan hátra- 
siklás nélküli löveg alkalmazása, mint amilyeneket az 
M50 Ontosnál is felszereltek, de ez nagyban csökkentet
te volna a gyalogsági támogatás hatékonyságát. Ezért 
született az a megoldás, hogy egy lövegcsőből indítható 
páncéltörő rakétát fognak alkalmazni. így a harckocsi al
kalmassá válik az ellenséges páncélosok leküzdésére és 
a gyalogság hatékony támogatására is (152 mm-es tü
zérségi lőszerekkel), az alacsony tömeg megőrzése mel
lett.

A rakéta neve MGM-51A Shillelagh lett, és a Ford 
kezdte meg gyártását. Annak ellenére, hogy fenntartá
sokkal kezelték ezt a fegyvert, ha jól működött, bármelyik 
akkor rendszerben álló harckocsit „kivonhatta a forgalom
ból” . Arra tervezték, hogy rendszeresítsék az akkori és jö
vőbeni páncélos harcjárműveken, de végül nem tették. A 
Sheridanon (mivel jelentősen nagyobb méretekkel ren
delkezett, mint a többi tüzérségi lőszer), csak igen keve
set helyezhettek el. Az általános lőszer-javadalmazás 8 
db rakétából és 20 darab egyéb lőszerből állt. Mindezek 
mellett a Shillelagh minimális indítási távolsága 800 m

körül volt (ettől a távolságtól látszott a célzórendszerben 
a lövedék), míg az M409 HEAT lövedék körülbelül 600 in
ig volt sikerrel bevethető. Tehát egy közel 200 m-es sáv
ban a Sheridan nem felelt meg a páncélosok elleni harc
ra. Ez volt az egyik oka, hogy sosem került harci alkalma
zásra. A másik pedig, hogy „rendes” lőszerrel való tüze
lés esetén, a löveg visszarúgása (ami talán túl sok is volt 
egy ilyen kicsi járműnek) gyakran egyszerűen kiütötte a 
helyéről a rakéta célzóberendezését. De megkezdték a 
rakéta továbbfejlesztését, ami a „B”, majd „C" változato
kat eredményezte. Ezek a maximális hatótávolság terén 
hoztak fejlődést.

A harcjármű alapját egy alumíniumpáncélzattal ellátott, 
300 LE-s motorral hajtott, különféle célokra felhasználha
tó test képezte. Kiváló teljesítmény-tömeg aránnyal ren
delkezett, úton közel 75 km/h sebességre volt képes, ami 
akkoriban példátlanul magasnak számított a lánctalpasok 
körében. Sajnálatosan a páncélzat nem volt valami 
ellenálló, még a nehézgéppuska-lövedékek is átüthették,

2. ábra: Kísérleti indítás Shillelagh rakétával
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5. ábra: Teljesen felszerelt jármű hadgyakorlaton
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nem is beszélve az aknákról. Az RPG-kkel (Rocket 
Propelled Grenade -  rakétahajtású gránát) szemben 
azonban meglepően ellenállónak mutatkozott! Mindezt 
annak köszönhette, hogy a páncéllemezei közé poliész
terhabot töltöttek, hogy elősegítsék fennmaradását a ví
zen.

A vízben való mozgást egyedi módon oldották meg. A 
vezető előtti páncéllemez felnyitható volt, ami hullámtörő
ként és „hajóorrként” is szolgált, míg a páncéltest többi 
részénél műanyag ponyvát húztak fel (mint a Sherman 
DD-nél). A vezető számára kialakítottak egy kisméretű 
plexiablakot, amin elméletileg előreláthatott, de mivel ez 
a vízben való haladáskor teljesen használhatatlanná vált, 
inkább felállva tájékozódtak a környezetükről.

A gyártást 1966-ban kezdték meg, és 1968-ra állt csa
patszolgálatba. Ekkor kapta a Sheridan nevet is, az ame
rikai polgárháború egyik tábornoka után. 1562 db M551- 
est építettek az 1966-70 közötti gyártás folyamán. Jel
lemző konstrukciós hiányosság volt, hogy az M81-es lö- 
veg bekötései megrepedtek folyamatos tüzelés esetén, 
és erre a rakétaindítások csak „ráerősítettek”. A problé
mát az M551A1 változatnál sikerült kiküszöbölni, a löveg 
megerősítésével és a rakéta „C” változatának bevezeté
sével.

A típus első alkalmazására Vietnamban került sor. Az 
M50 Ontoshoz hasonlóan a csapatoknál ellentmondásos 
kép alakult ki róla, amely a felső vezetésnél már egyértel
műen negatívvá vált. De nem is lehetett sikeres az első
sorban páncélosok ellen tervezett járművek alkalmazása 
egy olyan ellenséggel szemben, amely alig vagy egyálta
lán nem rendelkezett ilyen kategóriájú eszközökkel. A 
152 mm-es löveg azonban nagyszerű tűztámogató esz
köznek bizonyult, de megbosszulta magát a kis méret, 
mivel az átlag 20 darab lőszer közel sem volt elég a ha
tásos tevékenységhez. A légvédelmi géppuska köré leg
gyakrabban egy nagy acéllemezt hegesztettek, így a pa
rancsnok többé-kevésbé védetté vált a tüzelés alatt.

A hadsereg 1978-ban kezdte meg kivonásukat, de 
nem gondoskodtak váltótípusról. A 82. Légi szállítású 
hadosztálynál megtartottak belőlük 57 darabot, mert ez 
volt az egyetlen páncélos, amely alkalmas volt légide- 
szant-hadműveletekre. Később alkalmazták a fejlettebb 
A1-es változatot is, ennél a parancsnok és az irányzó is 
kapott egy hőképalkotós irányzékot. A típus következő 
bevetése Panamában, a Just Cause hadműveletben tör
tént 1989-ben, majd részt vett az 1991-es Desert 
Shieldben is. Panamában mint tűzerejűkkel bizonyították 
hatásosságukat.

Számos próbálkozás volt arra, hogy megerősítsék a 
Sheridan fegyverzetét, illetve kidolgozzák a váltótípusát, 
de ezek egyike sem valósult meg. így például az sem, 
hogy egy NATO-standard 105 mm-es löveggel szereljék 
fel. Napjainkra a Stryker harcjárművel váltják fel őket, ami 
nem hozott igazán előrelépést, mivel a Stryker csapatszál
lító alapú páncélteste sem sokkal alkalmasabb a feladatra, 
mint az M551-esé volt, 105 mm-es lövege pedig sokkal ke
vésbé hatásos közvetlen tűztámogatásra, mint az M81-es.

Sok hiányossága ellenére mégis felbecsülhetetlen ér
demeket szereztek a US Army „ellenségeiként”. Ugyanis 
az USA legnagyobb szárazföldi gyakorlóterén, a National 
Training Centerben, az Opposing Forces (OPFOR) köte
lékében átalakították őket, hogy minél jobban hasonlítsa
nak a szovjetek páncélosaira. Ilyen „optikai tuning” után 
körülbelül 330 M551-esből T-62/72-esek és 80-asok, ön
járó lövegek, BMP-k és ZSU-23/24-esek lettek.

A sors fintora, hogy a Sheridan azért léphetett szolgá
latba, mivel a T-92-est már nem tudták kétéltűvé alakíta
ni, de az M551-es úszóképességére sohasem volt szük
ség alkalmazása során.

Az M551/A1 technikai jellemzői

Gyártó: Allison Division 
of General Motors Corp.

Személyzet: 4 fő
Harci tömeg: 15 100 kg
Hossz: 6,3 m
Szélesség: 2,83 m
Magasság: 2,95 m
Hatótáv: 600 km
Hajtómű: Detroit 6V-53T, 

hathengeres, dízel
Teljesítmény: 300 LE
Talajnyomás: 48 kg/cm2
Maximális sebesség műúton: 70-75 km/h
Maximális sebesség vízen: 6-7 km/h

Fegyverzete

-  1x152 mm-es M81 löveg/MGM-51 rakétaindító, 
oldalirányban 360 fokban, magasságban +19,5 és -8 fok
ban mozgatható. Javadalmazása: 20 darab 152 mm-es 
lőszer és 8 darab rakéta

-  1x12,7 mm-es M2HB nehéz géppuska, légvédelmi 
célra. Javadalmazása: 1000 darab lőszer

-  1x7,62 mm-es M73/E1 géppuska, a löveggel párhu- 
zamosítva. Javadalmazása: 3000 darab lőszer.

-  4-4 darab ködgránátvető a torony két oldalán

Felhasznált irodalom

http://www.waffenhq.de/panzer/m551sheridan.html 
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/m551a1 .htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/M551_Sheridan 
http://www.geocities.com/copeab/Vehicles/M551 .htm 
http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/m5 
51 a1 .htm

Hovanyecz Tamás

Szakirodalom eladó
Gorlickije nastroje -  2002 -  lengyelül, plusz Tarnow és Gorlice térképei -  a csata 85. évfordulójára készített 

emlékkönyv a helyszínek mai állapotáról, 1000 Ft; Welcome to Belgium, 2000, Claes Printing, St. Pieters -  Leeuw 
angol-flamand-francia nyelvű összefoglaló Belgiumról és a belga hadseregről, annak tevékenységéről, 1200 Ft. 

Ezen kívül egyéb német és angol nyelvű szakkönyvek. Telefon: 06-70/263-6003
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Nagy védettségű többcélú szállítójármű 
a német csapatok szolgálatában

A Bundeswehr azonnali bevethetőségét külföldön a 
Rheinmetall német nagyvállalat DURO-3 típusjelű kor
szerű, többcélú járművei biztosítják. A cég már 2002 de
cemberében megbízást kapott 12 db egészségügyi válto
zat elkészítésére, illetve azóta már több tábori vadász 
változat is elkészült.

A német Rheinmetall és a svájci MOWAG által koope
rációban gyártott DURO-3 (DURO: Durabke and Robust 
= tartós és tagbaszakadt), a 12 tonnás járműosztály több
célú, nagy mozgékonyságú páncélozott kerekes változa
ta a védett szállítóterek vonatkozásában a fegyveres 
erők felé támasztott megnövekedett követelményeknek 
teljes mértékben megfelel. Mint védett (páncélozott) vál
tozat egészíti ki a nem védett (hagyományos, nem pán
célozott) Duro-válozatokat, melyekből eddig több mint 
3500 db készült. Jelentős részük a svájci hadseregben áll 
szolgálatban. Az új típusú Durók váltják fel a 
Bundeswehrben az eddig nem páncélozott szállítójármű
változatokat, hiszen lényegesen jobb védettséget nyújta
nak a katonák és a harcanyagok számára.

A gépjármű alapvetően az alvázból és az alvázra épített 
vezetőfülkéből, valamint a többcélú cserélhető felépítmény
ből áll. A DURO-3 modulrendszere (cserélhető felépítmé
nye) alapján több feladatra alkalmazható, pl. missziós erők 
anyagainak védett szállítására, vezetésre és felderítésre, 
összeköttetés fenntartására, logisztikai és egészségügyi 
járműként, robbanóanyagok védett szállítására stb.

A tervezett alkalmazásnak megfelelően épített modulok 
gyorsan és egyszerűen cserélhetők, de önállóan is alkal
mazhatók. Ezek a felépítmények általában 15 m3 űrtartal- 
múak és 5,5 t-val terhelhetők. Belső magasságuk normálte
tővel általában 1,5 m, magasított tetővel 1,8 m-re növelhető. 
Maximum 12 fő katona vagy ennek megfelelő felszerelés el
helyezésére, illetve szállítására alkalmas. A DURO-3 cse
rélhető felépítményei nagy védettségű páncélozott vagy ha
gyományos nem páncélozott változatban is készülnek.

A nagy védettségű többcélú felépítmény két részből áll: 
a fűtőberendezés, a szellőztetőberendezés és az áram- 
fejlesztő aggregátor elhelyezésére szolgáló technikai 
részből és a legénység, valamint a különböző felszerelé
si anyagok elhelyezésére szolgáló személy (tároló) rész
ből. A röppályás lövedékek és harckocsiaknák elleni vé
delem mellett, a vezetőfülkébe és a többcélú felépít
ménybe ABV szűrő- és szellőztetőberendezést is beépí
tettek. Az önvédelmi célra beépített tüzelőállásban 7,62 
mm-es géppuska vagy 12,7 mm-es nehéz géppuska, il
letve 40 mm-es gránátvető helyezhető el.

A DURO-3 igen korszerű, nagyteljesítményű, könnyen 
kezelhető meghajtással rendelkezik. A három tengelyt 
egy korszerű Common Rail 6 hengeres dízelmotor hajtja. 
A terepen az optimális mozgásról (manőverezésről) 5 se
bességfokozatú automata sebességváltó és a tengelye
ken és az osztóművön elhelyezett önzáró differenciálmű
vek gondoskodnak.

A DURO-3 viszonylag csekély tömege következtében 
a C-130 Hercules, C-160 Transall és A 400M típusú re
pülőgépeken szállítható.

A Bundeswehr teljes szükséglete a páncélvédett szállí
tó járművekből -  melyek egészségügyi, tábori vadász,

megfigyelő és felderítő, harcvezetői, parancsnoki, mozgó 
harcálláspont, robbanóanyag-szállító, valamint híradó 
változatokban készülnek -  az elkövetkezendő években 
összesen több mint 900 jármű.

A csapatoknál jelenleg szolgálatban álló DURO-3- 
asok, melyeket a vállalat kasseli üzemében gyártanak és 
végszerelnek, igen közkedveltek voltak eddig is a német 
fegyveres erőknél. Az új páncélvédett változat esetében 
a Rheinmetall cég egy olyan jövőbe mutató termékéről 
van szó, mellyel megerősítheti világviszonylatban is elis-
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mert pozícióját, nagy értékű, mai és jövőbeni igényeknek 
is megfelelő páncélozott kerekes járművek hozzáértő fej- 
lesztőjeként és gyártójaként.

Műszaki adatok

Tömege:
-  teljes tömege 12,5 t
-  hasznos terheléssel maximum 5,5 t 
Méretei:
-  hossza 6,5 m
-  szélessége 2,46 m
-  magassága 2,59-2,83 m
Hasznosan terhelhető űrtartalom: kb. 15 m3 
Rendszerteljesítmények:
-  személyzet 2-14 fő
-  legnagyobb sebesség 100 km/h
Motor: 6 hengeres dízel EURO III, Common Rail ATL 
Motorteljesítménye: 184 kW, (250 LE), 2400 ford./min. 
Sebességváltó: 5 sebességfokozat (automata) 
Meghajtás: permanens összkerékmeghajtás önzáródó 
hossz és kereszt differenciálzárakkal, kényszerfutó ele
mek az alumíniumfelniken 
Fordulókor: 16 m 
Mászóképesség: 60%
Keresztdőlés: 30%

A fűtés-, klíma- és szellőztetőberendezés a vezetőfülké
ben és a felépítményben választható. Hasonlóképpen vá
lasztható az ABV szűrő-, védő- és szellőztetőberendezés is.

Felhasznált irodalom

Europäische Sicherheit, 2004/1.
Soldat und Technik, 2004. június.

Lits G ábor nyá. a lezredes
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5. ábra: V-1 robotrepülőgép

Londoni kirándulásunk alkalmával érdemes felkeresnünk 
a Science Museumot. A múzeum a műszaki tudomány te
rületeit mutatja be, az angliai gőzgépekre épülő ipar fejlő
désétől kezdve az űrhajózásig.
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A földszinten található űrhajózási kiállításon az űrkuta
tás fejlődésének állomásait nézheti meg a látogató, rész
ben interaktív formában. Például egy szkafander kesztyű 
segítségével kipróbálhatjuk az űrszerelés örömeit. Látha
tó itt egy holdkompmakett, és az Apolló—10 űrhajó pa
rancsnoki kabinja (1. ábra).

A technikatörténeti kiállításon megtekinthetjük többek 
között az első világháborúban alkalmazott Avro 504 repü
lőgép egy példányát (2. ábra) és a V -2 rakéta metszetét 
is (3. ábra).

A repülési kiállítás a harmadik emeleten található. Termét 
zsúfolásig megtöltik a különféle repülőgépek, motorok hajtó
művek (4. ábra), ezért látványos fotók készítése igen nehéz 
feladat. Csak a szemléltetés és az érdeklődés felkeltése ér
dekében: Az 5. ábrán a német csodafegyver, a V-1 egy 
metszete látható. A 6. ábra egy Boeing 747 Jumbo Jet tör
zsének keresztmetszetét mutatja be, a pilótakabin mögötti 
„emeletes” részen, az utas- és teherterek berendezéseivel 
együtt. Talán a képek elő- és hátterében látható kiállítási tár
gyak is jól szemléltetik a terem zsúfoltságát. A repülési kiál
lítás mellett szimulátoron próbálhatjuk ki képességeinket.

A múzeum az Exhibition Roadon, nem messze a Royal 
Albert Halitól, a Hyde Park közelében található. A legkö
zelebbi metróállomás a South Kensington. A múzeumba 
a belépés díjtalan, az épületben még egy háromdimenzi
ós IMAX mozi is található, mely nem hétköznapi élményt 
nyújt azoknak, akik megfizetik a 7,5 fontos jegyet.

Jelen sorok írója mindenképpen javasolja a Londonba 
eljutó és a repülés, illetve a műszaki tudományok iránt ér
deklődő olvasónak a Science Museum meglátogatását.

Dr. Pokorádi László

Sziklay Andor:
AMERIKAI KORMÁNYSZOLGÁLATBAN

Magyar származású amerikai „külügyi tisztviselő” történetei a hideghábo
rúról, amerikai kormányzatokról, második világháborús ügyekről, sok ma
gyar vonatkozással.

„A Szovjetunió nagyhatalom volt, nyílt elvi ellenségünk, amely világszerte 
ötödik hadoszlopokkal, nemzeti kommunista pártokkal tört előre. A Nagy De
presszió idején, az 1930-as évek elején sok diák vonzódott a kommunista ta
nokhoz, és idővel közülük nem egy került kormányszolgálatba. A későbbi 
időkben különösen fenyegető volt az atombombaadatok elárulásának lehető
sége. Volt sok tudós, aki a nukleáris fegyverek létrehozatalában játszott sze
repe miatt bűntudatot érzett. Nem egy igazi idealista, pl. Henry Wallace 
(Roosevelt első évei alatt alelnök) orosz békepropaganda hatására hitt a szov
jet javaslatokban. Bizonyos, hogy sok orosz ügynök működött és hogy fel
szedtek mindent, amit csak tudtak. Védekezési, elhárítási hálózatunk volt 
olyan jó, amilyen egy nyílt, demokratikus társadalomban megszervezhető - 
nem volt sehol olyan, amely felülmúlta volna. De műkedvelőkkel szemben alig 
lehetséges előre védekezni.”

„TRUMAN: Mondja meg Mr. Sztálinnak, hogy viselkedése erős csalódást 
okoz. Mi elvártuk, és joggal várhattuk el, hogy pontosan be fog tartani minden 
olyan megállapodást, amelyet kölcsönösen aláírtunk. Ez egyre több esetben 
nem történik meg. Jó lesz, ha Mr. Molotov is levonja ennek a leromló viszony
nak sajnálatos, sőt, fenyegető következményeit. Utóvégre biztosan azért ül a 
pozíciójában, hogy a főnökét a valóságnak megfelelően tájékoztassa.

MOLOTOV: Elnök úr, ki kell jelentenem, hogy az ilyen hangot kikérem 
magamnak, mert velem így még senki nem beszélt!”

A 381 oldalas puhafedelű könyv ára postaköltséggel együtt összesen 2500 Ft. Az Új Hírért Bt.-nél lehet meg
rendelni. Levélcím: 1139 Bp., Teve u. 7-11. Tel.: 06-20-536-5392 (10-20 óráig), e -mail: sz.joc@freemail.hu

A.C.KLAY
(Szikla» Andor) e
-----r = =T8h«

j l M S f f l J j Ä  ------

Amerikai kormányszolgálatban
ÁLLAMTITKOK KÖZÖTT

AD KIADÓ
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6. ábra: Boeing 747 Jumbo Jet törzsmetszete az utas- és te
hertér berendezésével (a British Airways ajándéka)



Az Amerikai Egyesült Államok rakétavédelmi rendszerei IV. rész
Az NMD Nemzeti Rakétavédelmi Program

Az Egyesült Államok és az Orosz Föderáció közötti köz
vetlen konfrontáció elmúltával új veszéllyel kellett szem
be nézni. A harmadik világ számos országa saját hatalmi 
súlyának növelésére ambiciózus stratégiai fejlesztéseket 
indított tekintet nélkül azok költségeire. A nagyhatalom
nak számító India és szomszédja, Pakisztán mellett poli
tikailag instabilnak tekinthető, úgynevezett „bandita” or
szágok sora -  Észak-Korea, Irak, Irán, Líbia -  fogott hoz
zá saját tömegpusztító fegyverek és ezek hosszú távú 
célba juttató eszközeinek kifejlesztéséhez.

A megváltozott világpolitikai helyzet hatására az Egye
sült Államok Védelmi Minisztériuma 1996-ban meghirdet
te a Nemzeti Rakétavédelmi Programot (National Missile 
Defence -  NMD). Ennek céljául a ballisztikus rakétavé
delmi rendszerek korlátozásáról kötött ABM- 
megállapodással összhangban lévő eredményes és 
költséghatékony védelmi rendszer kifejlesztését tűzték ki 
az Egyesült Államokat fenyegető bármely véletlen vagy a 
„bandita” országokból indított ballisztikus rakétatámadá
sok ellen. Hároméves előtanulmányi időszak után a DoD 
telepítési alkalmassági felülvizsgálatot tartott 
(Deployment Readiness Review), amelynek eredménye
ként négy feltételt szabtak a telepítéshez. Ezek:

-  az Egyesült Államokat fenyegető ballisztikus rakéta- 
támadás veszélye,

-  az NMD rendszer műszaki készültségi foka,
-  az NMD rendszer várható költségei,
-  az NMD rendszer várható környezeti hatásai.

Az NMD telepített szárazföldi bázisú rendszer nem 
nukleáris megsemmisítő képességekkel és részben földi, 
részben világűri telepítésű észlelő-riasztó rendszerrel. Az 
egymással szorosan együttműködő fő elemek:

-  korszerűsített korai riasztó radarberendezés 
(UEWR),

-  világűrbe telepített infravörös érzékelő műholdak 
(SBIRS),

-  vezetési és kommunikációs harcálláspont (BMC3), 
melynek részei:

-  harcvezetési, parancsnoki és vezérlő pont (BMC2),
-  repülés közbeni (inflight) távközlési rendszer (IFICS),
-  X-sávú radarberendezések (XBR),
-  földi telepítésű elfogó rakéták (Ground Base 

Interceptor, GBl), ebből több üteg.

A kb. 450 MHz frekvencián működő UEWR lokátorok 
céljára a korábbi rakétavédelmi rendszerek AN/FPS 120 
SSPAR és a légierő AN/FPS 115 Pave Paws (PAWS -  
Phased Array Warning System, fázisvezérelt antennás ri
asztó rendszer, Beale bázis, Kalifornia) fázisvezérelt ra
darjait alkalmazzák továbbfejlesztett szoftverekkel. 
SSPAR radarok működnek többek között a grönlandi 
Thule támaszponton, és a Royal Air Force Fylingdales tá
maszpontján is. (A meglévő SSPAR radarok korszerűsí
tése és képességük fokozása a ballisztikus rakétavédel
mi rendszerek korlátozásáról kötött ABM-egyezmény 
megsértését jelentheti).

A SBIRS műholdak által alkotott Brilliant Eyes (Csillogó 
Szemek) rendszer a US Army által a DSP (Defence 
Support Program -  Védelmi Támogató Progarm) kereté
ben jelenleg alkalmazott infravörös érzékelős műholda
kat váltja fel. Az NMD rendszer kétféle műhold -  a nagy 
magasságú SBIRS-high és a néhány ezer kilométer ma
gasban keringő SBIRS-low -  alkalmazását irányozza elő. 
A SBIRS-high műholdaknak két változata van: a 36 000 
km magas geostacionárius pályán keringő négy műhold 
feladata a föld közel teljes felszínének folyamatos megfi
gyelése és az esetleges rakétaindítások észlelése új fej
lesztésű érzékeny infravörös érzékelőikkel. A rendszert 
két elnyújtott elliptikus pályán keringő hasonló műhold 
egészíti ki, amelyek feladata az északi és déli sarkvidék 
környezetének figyelése. A SBIRS-high műholdak a bal
lisztikus rakétákat teljes röppályájukon megfigyelés alatt

j Total F light Time Approxim ate ly 925 Seconds j

1. ábra: Az NMD rendszer alkalmazási sorrnendje

tartják, és valós idejű információt szolgáltatnak a BMC 
vezetési pontoknak a rakétaindítás földrajzi helyzetéről,

2. ábra: Az NMD rendszer elemei
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az aktív röppálya végpontjáról és a rakéta sebességéről 
az utolsó fokozat kiégésekor. Ezen paraméterekből meg
határozható a robbanófej(ek) valószínű célpontja.

Az első geostacionárius pályára állítandó SBIRS-high 
(GEO) műhold berendezéseit a fővállakozó Lockheed 
Martin 2005-ben átadta a megrendelőnek.

A mintegy 12-24 darab SBIRS-low (SMTS) műhold fel
adata a támadó rakéták passzív szakaszának megfigye
lése, a robbanófejek és csali célok meghatározása. A 
SBIRS-low műholdak az orientációs parancsokat a BMC 
vezetési ponttól kapják a SBIRS-high műholdak és az 
UEWR radarok észlelései alapján. A három orbitális sík
ban keringő SMTS holdak közül kettő mindig képes a cél
tárgyat nyomon követni és a BMC vezetési pontokat há
romdimenziós valós idejű információkkal ellátni. Ugyan
akkor az SMTS műholdak megfigyelései lehetővé teszik 
a földi telepítésű radarok optimális idejű működtetését, 
csökkentve azok veszélyeztetettségét a radargyilkos ra
kétákkal szemben. Az első SBIRS-low műhold indítását a 
fővállalkozó TRW Space and Electronics Group 2006-ra 
tervezi. A 680 kg tömegű holdakat a jól bevált Delta 7920 
rakéta juttatja röppályára, amely egy indítás alkalmával 
akár négy holdat is pályára állíthat.

Az NMD rendszer agya Colorado államban, a 
Cheyenne hegységben föld alá telepített BMC vezetési 
központ, amely azonosítja a felderítő alrendszerek által 
észlelt rakétákat, és meghatározza azok valószínűsíthe
tő célpontjait.

A BMC2 vezetési pontot ellátták helyzetértékelő infor
mációs rendszerekkel, döntéstámogató rendszerekkel, 
harcvezetési rendszerekkel és megfelelő kijelzőkkel. A 
BMC2 vezetési pontot szolgáltatják a GBI rakéták szá
mára a röppálya közbeni célkorrekciós (IFTU) és céltér
kép (ТОМ) adatokat. A rendszer GMD szoftverje 
(Ground-based Midcourse Defence -  földi telepítésű röp
pálya közbeni védelem) 2004. július 19-én kapta meg a 
hitelesítő jóváhagyást.

Az XBR radarállomások egy 5,2-8,5 GHz frekvenciájú 
X-sávban működő földi telepítésű többfunkciós rendszert 
képeznek, és a támadó ballisztikus rakéták röppályájára, 
légkörbe visszatérő darabjainak megkülönböztetéséhez 
és az elfogáshoz szükséges valós idejű adatokkal látják 
el az NMD rendszert. A nagyfrekvenciájú, fejlett jelfeldol- 
gozású radar javított felbontása révén pontos adatokat 
szolgáltat a világűri testekről, eredményesen választva el 
a robbanófejet a megtévesztő céloktól és a világűri hulla
déktól. Ugyancsak ez a radar szolgáltatja a GMD rend
szer működéséhez szükséges adatokat a BMC2 vezeté
si pontok és IFICS létesítmények útján. Az XBR radar 
123 m2 felületű, 81 000 sugárzó elemet tartalmazó, 
„gyengített” fázisvezérelt antennája (a szokásos sugárzó 
elemszám 1/5-e) 50° irányszögű és 50° helyszögű leta
pogatást tesz lehetővé, az elektromágneses sugárzást 
átengedő, gömb alakú védőburkolat alatt elforgó antenna 
azonban körkörös, 360°-os letapogatást végez. A beren
dezés átlagos energiafelhasználása 170 kW, a teljes 
kiszolgálószemélyzet 30-60 fő. Az XBR radarok nem ál
landó működésűek, azokat csak rakétariasztás, üzemi 
próbák, gyakorlatok esetén helyezik üzembe. Az első 
XBR radarállomást az Alaszkához tartozó Shemya szige
ten létesítették. A teljes NMD rendszer kilenc XBR radar
állomás létrehozását, közte tengeri telepítésű berende
zését is tervezi.

A földrajzilag megosztott IFICS-létesítmények biztosít
ják az adatátviteli kapcsolatot a BMC2 vezetési pont és a 
GBI rakéták között. A kiépített NMD rendszer 7 pár IFICS 
állomást igényel. Az IFICS egy közel 6 m átmérőjű, gömb 
alakú felfújható burkolattal védett, állandó ki-

3. ábra: SSPAR (UEWR) radar az angliai Fylingdale 
támaszponton

4. ábra: Az alaszkai Cobra Dane radar fázisvezérelt anten
nája

5. ábra: Az NMD rendszer radarjainak fedési tartományai
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7. ábra: Épülő GBR radar az alaszkai Shemya-szigeten

szolgálószemélyzet nélküli önműködő rádió adó-vevő be
rendezés.

A földfelszín alatti védett silókba telepített GBI rakéták 
képezik a rendszer fegyverzetét, amelyek a támadó célt a 
légkörön túl fogják el, és a pontos rávezetésüknek köszön
hetően kinetikus energiájukkal közvetlen találattal semmi
sítik azt meg (hit to kill). A GBI rakéta fő részei a szilárd ha
tóanyagú, többfokozatú rakétahordozó és a légkörön kívü
li megsemmisítő repülőtest (EKV -  Exo-Atmospheric Kill 
Vehicle). A rakétahordozó fokozata mintegy 12 600 kg szi
lárd hajtóanyagot tartalmaz, az EKV folyékony hajtóanyag 
készlete 9-14 kg monometil-hidrazin és nitrogén-tetroxid.

Rakétahordozóként három megoldást vizsgáltak: a 
Minuteman III interkontinentális rakéta első két fokozatát, 
a meglévő rakétarendszerek konbinációját és egy telje
sen új fejlesztésű rakéta alkalmazását. A végleges típus 
kiválasztásáig a kísérleteket a Minuteman II interkonti
nentális rakéta második és harmadik fokozatának fel- 
használásával kialakított PLV (Payload Launch Vehicle) 
hordozórakétával folytatták.

A GBI rakéta repülés közben állandó rádiókapcsolat
ban áll az BMC3 harcvezetési ponttal, amely az IFICS- 
állomás közvetítésével folymatosan közli a támadó ra
kéta röppályaadatait, és lehetővé teszi az EKV számá
ra a cél kiválasztását, azonosítását és a rávezetést. Az 
EKV nagy érzékenységű infravörös érzékelővel, vala
mint hirtelen irányváltásokat és gyors megközelítést

8. ábra: Tengeri telepítésű SB-XBR radar (file: NMD-SBX)

9. ábra: GBI rakéta silóban

lehetővé tévő hajtásrendszerrel van ellátva. Kialakítá
sa olyan, hogy a nagy intenzitású röntgensugárzás se 
tegyen benne kárt, így hatékonysága nukleáris robba
nás körülményei között sem csökken: az EKV a kivá
lasztott célt kinetikus ernergiája révén ütközéssel sem
misíti meg.

Felhasznált irodalom

National Missile Defence (http://fas-org/spp/starwars/prog- 
ram/nmd
Fylingdales -  the Proposed Upgrade ... 
(http://www.cndyorks.gn.apc.org/fdales/fd2000.htm)
Missile Defence Agency -  Missile Defence News 
(http://www.mda.mil/mdalink/htm/newsrel.htm)
(forrás: www.boeing.com/defense- 
space/space/gmd/gallery/photos 1. html)

(Folytatjuk)

Villányi György
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A NASA New Horizons (Új Látóhatárok) nevű űrszondája, -  
többszöri halasztás után -  végül 2006. január 19-én sikere
sen pályára állt egy módosított Atlas-V hordozórakéta se
gítségével. A John Hopkins University Applied Physics 
Laboratory (APL) űrszondája minden idők legnagyobb se
bességével -  több mint 58 ezer km/h -  indult el, de még így 
is 9 év kell ahhoz, hogy céljához, a Naprendszer „utolsó” 
bolygójához érkezzen. A New Horizons útja természetesen 
nem ott ér véget, nem „áll meg”, a cél a mérési-kutatási ter
vek teljesítését jelenti. Az űrszonda folyamatosan száguld 
tovább, és a két Pioneer, valamint a két Voyager után az 
ötödik űreszköz lesz, amelyik kijut a csillagközi térbe.

A tizedik bolygó. A tizedik?

2005. július 29-én Mike Brown amerikai csillagász beje
lentette, hogy megtaláltak és lefényképeztek egy olyan 
bolygót, amelynek átmérője nagyobb a Plútóénál. Ez az 
első eset a legkülső bolygó 75 évvel ezelőtt történt felfe
dezése óta, hogy Naprendszerünkben ilyen méretű égi
test kerül lencsevégre. Az új bolygó ideiglenesen a 2003 
UB 313 prózai elnevezést kapta, míg felfedezői majd 
Xena névvel kívánják bejegyeztetni.

A bejelentéssel szinte egy időben máris újból fellángolt 
az immár több évtizedes vita. A magyar médiumok is

tényként, azaz a tizedik bolygóként tálalták az új égites
tet, ezzel szemben a csillagásztársadalom jelentős része 
még a Plútó bolygó pozícióját is vitatja. Sokuk véleménye 
szerint csak a Neptunuszon túli fagyott világok összessé
gét jelentő, Kuiper-övezet számtalan égitestjének egyiké
ről van szó.

A tizedik bolygót már régóta keresik a csillagászok, hi
szen a Plútó túl kicsinek bizonyult ahhoz, hogy az Urá
nusz pályaháborgásait magyarázza. Az 1980-as évek
ben már műholdakat is bevontak az X-planéta keresésé
be. Két angol csillagász az üstökösök pályáit vizsgálta, 
hogy a Jupiter- és a Szaturnusz-családhoz hasonlóan 
nem csoportosulnak-e valahol a hosszú keringési perió- 
dusú üstökösök pályái, ami arra utalhatna, hogy ott egy 
nagy bolygó fogja „csokorba” azokat. Valami csoportosu
lást ugyan találtak, de egy nagyméretű bolygót, amely az 
említett neptunuszi pályaeltéréseket igazolhatta volna, 
nem. A kifejezett keresés sem vezetett eredményre, az 
1983-ban a méréseket elkezdő és infravörösben „látó” 
IRAS-hold sem volt képes felfedezni egy ilyen méretű 
bolygót.

A keresés azonban folytatódott, és 1992-ben felfedez
ték az első KBO-t (Kuiper Belt Object, Kuiper-övezeti égi
test). Ezeknek az égi objektumoknak a létét 1948-ban 
Edgeworth már feltételezte, a holland Kuiper pedig nép
szerűsítette. Az észleléstechnika az 1990-es évek elejé-
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1. ábra: A Hubble-űrtávcső felvétele a Plútóról és legnagyobb holdjáról, a Charonról (NASA)
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re jutott el odáig, hogy ezeket a néhány száz kilométer át
mérőjű objektumokat abban a távolságban már fotózni le
hessen, és megállapíthassák a legnagyobb KBO átmérő
jét, amely kb. 1300 km-esnek bizonyult. Az 1992-es első 
után ma már több százra tehető az ismert KBO-k száma.

Az eddig legnagyobbnak ismert 2001 KX 76 nevűnek 
szintén a Plútóéhoz hasonló a pályája, mert a Neptu- 
nusszal rezonanciában van. Az Uránusz nagy tengely- 
hajlását pedig azzal magyarázzák, hogy a Naprendszer 
keletkezésének vége felé, amikor a bolygók összeállása 
már nem kis testek ütközésével, hanem a nagyobbak 
egymásba ütközésével történt, akkor az Uránuszt egy 
ilyen nagy ütközés kibillentette merőleges helyzetéből, 
mint amikor „egy búgócsigát, amely forog, meglöknek.”

A 2003 UB 313 pályája is a Plútóéhoz hasonló, fő jel
lemzője, hogy pályasíkja 45°-os szöget zár be a legtöbb 
bolygó keringési síkjával. Ez a tény alaposan megnehe
zítette a megtalálását, hiszen az ekliptika síkjából jócs
kán kiemelkedő pályagörbén senki sem kereste. A 3360 
km átmérőjű új égitest felszínét fagyott metán borítja, a 
Naptól való távolsága 97 csillagászati egység (1 CsE = a 
közepes Föld-Nap- távolság, kb. 150 millió km), tehát a 
Plútóénak háromszorosa. Mivel mérete nagyobb a Plútó
énál, Mike Brown logikusnak gondolja, hogy e jellemző 
alapján a 2003 UB 313-at a bolygók közé sorolja. A NA
SA sietve bejelentette, hogy a maguk részéről támogatják 
a tizedik bolygó meghatározást.

„Ha a méretet elfogadjuk mint a bolygó meghatározá
sának fő jellemzőjét -  mondotta Brian Marsden, a Mirror 
Planet Center munkatársa a 2003 UB 313 lehet egy 
bolygó, de akkor határvonalat kell húzni, hogy a Plútó 
méreténél hányszorta nagyobb égitesteket nevezhetünk 
bolygónak. Én nem hiszem, hogy az UB 313-at annak 
kellene tekintenünk.”

Alan Boss, a Washington Carnegie Institute planetáris 
teoretikusa fogalmazta meg talán a legpontosabban azt, 
amit az ellenzők képviselnek. Szerinte a bolygó elneve
zést hagyjuk meg a Naprendszer nagyjainak, és a Nep
tunuszon túli világ égitestjeit a Kuiper-öv bolygói elneve
zéssel illessük, beleértve a Plútót is. Egy harmadik véle
mény szerint a Mars méreteit tekintsük alapnak a bolygó 
kritériumának meghatározásához, különben a Kuiper- 
övezetben ezernyi Plútót találhatunk...

Biztosra vehető, hogy a fél évtizedes vita nem egyha
mar fog eldőlni. Bizarrnak tűnhet az asztrológusok állás
pontjának megismerése: vajon az új bolygó léte vagy 
nem léte mennyire befolyásolhatja a horoszkópok pon
tosságát...

A New Horizons űrszonda

2002. február 20-án írta alá Bush elnök azt a számlát, 
amely 110 millió dollárt biztosított a NASA 2003-as költ
ségvetésében a Plútóhoz indítandó űrszonda építésé
hez, majd a következő években további 300 millió dollárt 
tettek félre a tervek megvalósítására. A takarékosság je
gyében azonban a pénz felhasználását szigorú feltéte
lekhez kötötték, és az összköltség semmiképpen sem 
haladhatta meg az 504 millió dollárt.

A viszonylag kis méretű, alig féltonnás űreszköz ener
giaellátását plutónium-dioxiddal töltött radioizotópos, 
termoelektromos generátorok biztosítják. Az űrrepülés 
során a szükséges pályakorrekciós és helyzetstabilizálá
si feladatokat 16 darab, hidrazinnal működő hajtómű lát
ja el. A New Horizons hét műszere (kamerái, infravörös 
és ultraibolya színképelemzői, kozmikus por- és plazma
detektorai) a Plútót és három holdját, valamint a külső

3. ábra: Az űrszonda műszerparkja:
Alice -  ultraibolya spektrométer, amely a Plútó légkörének 
szerkezetét és összetételét vizsgálja.
Ralph -  látható és infravörös tartományban dolgozó kamera, 
amely nagy felbontású színes képeket készít a Plútó és a 
Charon felszínéről.
LORRI (Long Range Reconnaissance Image) -  nagy távol
ságú képfelvevő, amely futballpálya nagyságú területekről 
fog képeket készíteni a Plútó felszínéről.
SWAP (Solar Wind Around Pluto) -  a napszél részecskéinek 
mozgását deríti fel a Plútó magnetoszférájában.
PEPSSI (Pluto Energetic Particle Spectrometer Science 
Investigation) -  a semleges részecskék viselkedését tanul
mányozza, felderíti kölcsönhatásukat a napszéllel.
SDC (Student Dust Counter) -  méri a porrészecskék számát 
és tömegét végig a röppálya mentén, különös tekintettel arra 
a területre, ahol még nem járt űreszköz.
REX (Radio Science Experiment) -  rendkívül érzékeny elekt
ronikai áramkör, amely a rádió-telekommunikációs rendszer
rel együtt dolgozva tanulmányozza a Plútó atmoszféráját, a 
felszín hőmérsékleti eloszlását, és méri a Plútó, a Charon és 
a Kuiper-övezet égitestjeinek tömegét (Space.com).

2. ábra: A New Horizons űrszonda a végellenőrzésen 
(NASA)
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4. ábra: A napszelet mérő műszer (SWAP) elhelyezkedése 
(NASA)

bolygóközi teret fogják részletesen felmérni. A szakem
berek elsősorban a Plútó felszínének összetételére kí
váncsiak, fagyott metán, nitrogén, szén-monoxid és víz
jég után kutatva.

Az űrszonda útjának főbb szakaszai:
Korai szakasz-az  első 13 hónapban megtörténik az űr
szonda és a műszerek ellenőrzése, kalibrálása, és ha 
szükséges, a pálya módosítása. Ezek a feladatok lénye
gében az egész bolygóközi repülés alatt megmaradnak.

Jupiter-közelség -  a célhoz vezető utat a Jupiter mel
letti hintamanőver segítségével rövidítik le, és ekkor nő a 
szonda sebessége kb. 21 km/s-re, azaz 75 600 km/h-ra. 
A szonda 2007. február 25. és március 2. között kb. 31- 
32 Jupiter-sugárnyira halad el az óriásbolygó mellett. Ez 
3-4-szer kisebb távolság, mint amennyire a Cassini köze
lítette meg a Naprendszer gázóriását.

Plútó-közelség- a New Horizons részletes megfigyelé
seit a Plútóról és holdjairól a találkozó előtt öt hónappal 
kezdi meg. A legnagyobb közelítéskor, kb. 9600 km-es 
távolságban a szonda 13,8 km/s sebességgel repül el a 
Plútó mellett, és közel egy óra múlva -  a Földről nézve -  
a Plútó mögött. További másfél óra múlva -  szintén a 
Földről nézve -  elhalad a nagy Plútó-hold, a Charon mö
gött is. Megfigyelési eredményeit X-hullámsávú rádió
adóján a Plútó távolságából kb. 700 bit/s ütemben sugá
rozza. A képek vételére nagyjából a következő kilenc hó
napban folyamatosan kerül sor. Ha a szonda működőké
pes marad, akkor 2020-ig közölhet adatokat a Kuiper- 
övezet égitestjeiről is.

Az Atlas-V hordozórakéta

A New Horizons szondát egy nagy teljesítményű Atlas-V 
hordozórakéta juttatta az űrbe, a Star-48B gyor
sítófokozat adta meg a Kuiper-objektumok eléréséhez 
szükséges sebességet.

Az Atlas-V rakéta a 3,8 m átmérőjű, CCD (Common 
Core Booster) alapfokozatra épül, amelyben 1 darab, az 
oroszoktól vásárolt RD-180-as hajtómű található. Az 
alapfokozatot 0-5 db szilárd töltetű gyorsítórakétával le
het kiegészíteni. A rakéta felső fokozatát egy Centaur- 
rakéta (Cili) alkotja, amely lehet egy (SEC) vagy két 
(DEC) hajtóműves. A hasznos teher védőburkolatának 
nagysága határozza meg az Atlas-V-ösök sorozatba so
rolását. A hagyományosak a 400-as, míg a hosszabb és 
5 m átmérőjű -  az Ariane-5-nél is használt -  orrkúpos 
példányok pedig az 500-as sorozatba kerülnek.

Két indítóhely áll az Atlas-V-ös rakéták rendelkezésére: 
az egyik Cape Canaveralen, az LC-41-es, a másik a

vandenbergi SLC-3W. Ezeket az állásokat a régebbi ra
kéták kivonása után építették át az Atlas-V-ösök részére.

A típus utáni háromjegyű szám szolgál az azonosítás
ra. Az első számjegy az orrkúp átmérőjére utal, méter
ben. A második számjegy jelenti a szilárd töltetű 
gyorsítórakéták darabszámát. A 400-as szériában nincs 
booster, az 500-asban pedig 0-5-ig változhat. A harma
dik számjegy a Centaur-fokozat hajtóműveinek a számát 
adja meg (1-2).

A fokozatok műszaki adatai

0. fokozat -  max. 5 db Atlas-V SRB. Teljes tömeg: 40 
824 kg. Üres tömeg: 4000 kg. Tolóerő (vákumban): 
130 000 kgf. Égési idő: 94 s. Átmérő: 1,55 m. Hosszúság: 
17,7 m. Hajtóművek száma: 1 db Aerojet SRB. Az új 
boosterek fejlesztése folyamatban van. (Üres tömeg és a 
tolóerő értéke becsült adat).

1. fokozat- 1 db Atlas CCB. Teljes tömeg: 306 914 kg. 
Üres tömeg: 22 461 kg. Tolóerő (vákumban): 423 386 kgf. 
Égési idő: 253 s. Átmérő: 3,81 m. Hosszúság: 32,46 m. 
Hajtóművek száma: 1 db RD-180. A fokozatot új, egyen
lő rácsozatú (isogrid) tartályokkal, valamint egy 272 kg-os 
booster- és egy 1297 kg-os Centaur fokozatközi adapter
rel használják.

2. fokozat- 1 db Centaur V1. Teljes tömeg: 22 825 kg. 
Üres tömeg: 2026 kg. Tolóerő (vákumban): 10 115 kgf. 
Égési idő: 894 s. Átmérő: 3,05 m. Hosszúság: 12,68 m. 
Hajtóművek száma: 1 RL-10A-4-2. A folyékony hidro-

5. ábra: Az LC-41-es indítóállás, ahonnan a New Horizons 
elindult (NASA)
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5/a. ábra: Az Atlas-V 551 sz. hordozórakéta oldalára 
erősített tévékamera felvételei az emelkedésről, az orrkúp 
leválásáról, majd a Centaur fokozat elválásáról

6. ábra: Az űrszonda elhelyezkedése a hordozórakétán (NASA)

génnel és oxigénnel működő fokozatot tipikus program
nál egy, nehéz műholdaknál két hajtóművel látják el.

Mind az Atlas, mind a Centaur fokozat irányítását, a 
tartályok nyomását, a hajtóanyag felhasználását az INU 
(Inertial Navigation Unit, tehetetlenségi navigációs egy
ség) ellenőrzi, amely a Centaur fokozat elülső részében, 
a felszerelési modulban található.

A Plútó felé

2005 novemberében az ellenőrzés felfedett egy hibás 
gyorsítórakétát az öt között, melyet ki is cseréltek. Az elő
készületek rendben folytak tovább, de az eredetileg janu
ár 17-re kitűzött startot -  a kedvezőtlen időjárás miatt -  
kétszer is el kellett halasztani.

Végül is az 5 gyorsítórakétával és az eddig nem hasz
nált, Boeing Delta-ll/ATK Thiokol Star 48B fokozattal el
látott, a pillanatnyilag legerősebb Atlas-V 551-es rakéta 
január 19-én, magyar idő szerint este 7 órakor lendítette 
a magasba a New Horizons űrszondát. Az 572 tonna tel
jes tömegű Atlas-V, amely éppen 263 tonnával nehe-
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8. ábra: A szonda pályája a Naprendszer külső övezetében

zebb, mint az alaprakéta, gond nélkül emelkedett fel. Az 
első fokozat kiégése után begyújtott a Centaur magányos 
hajtóműve, és a kezdeti, 167-213 km-es parkolópályára 
helyezte az űrszondát. Az amerikai haditengerészet 
egyik P-3 típusú repülőgépe a telemetrikus adatok véte
le után megerősítette, hogy a megfelelő pillanatban, az 
Indiai-óceán felett begyújtották a Star-48B hajtóművét, 
amely közel másfél perces működéssel felgyorsította az 
űrszondát a számított 16,66 km/s sebességre. Közben a 
kis kormányhajtóművek gondoskodtak az űrszonda és a 
végfokozat forgással történő stabilizálásáról úgy, hogy az 
űrjármű percenként 62-szer fordult meg hosszanti tenge
lye körül. A New Horizons leválasztása a rakétafokozat
ról Ausztrália nyugati partja felett történt meg, 48 perccel 
a start után. Két perccel később a NASA canberrai Deep 
Space Network állomása már észlelte is az első jeleket.

10. ábra: Az RD-180-as hajtómű főbb adatai: Gyári jelzés: 
RD-180. Tervező: Glusko. Fejlesztés: 1993-99. Hajtó
anyag: kerozin/folyékony oxigén. Tolóerő (vákuumban): 
4152 kN. Égési idő: 150 s. Tömeg: 5393 kg. Átmérő: 3 m. 
Hossza: 3,6 m. Kamrák száma: 2. Kamranyomás: 257 bar. 
Első repülés: 1999.

Az űrszonda saját stabilizációs hajtóműveivel lelassította 
a forgást előbb 20-ra, majd 5-re percenként. Ezt a stabi
lizációs forgást mindvégig fenn fogják tartani, kivéve a 
Jupiter, a Plútó és a Kuiper-öv legalább 80 km átmérőjű 
objektumainak közelében.

A január harmadik hetében végrehajtott ellenőrzés iga
zolta a pálya pontosságát a 6,5 millió km-nyire távolodott 
New Horizonsnál, amely a tervek szerint jövő év február 
utolsó napján ér legközelebb a Jupiterhez. Ha a pálya 
módosítására mégiscsak szükség lesz, akkor azt márci
us elején hajtják majd végre.

A New Horizons 2015. július 14-én ér a Plútóhoz, pon
tosan ötven esztendővel azután, hogy a Mariner-4 elre
pült a Mars mellett. Az ismert Plútó-holdak mellett a New 
Horizons képes lesz felfedezni további kisméretű (1 kilo
méteres) holdakat is. Ha ez sikerül, minden bizonnyal az 
ide küldendő robot tervét is jóváhagyják majd. A tervek 
szerint ezután a Kuiper-övezetben fog kutatni, és nem ki
zárt, hogy e fagyott világban a Naprendszer korai idősza
kából származó anyagokra bukkan, és akár egy „új Nap
rendszert” is felfedezhet. A szakemberek türelmetlenül 
várják arra is a választ, hogy a Plútó a Kuiper-övezethez 
tartozik-e, vagy ha nem, akkor miért nem került oda?

Mindmáig a Plútó az egyetlen olyan bolygó, amelyhez 
még nem érkezett ember alkotta űreszköz.

Felhasznált irodalom

Űrvilág, www.urvilag.hu
Mark Wade: Encyclopedia Astronautica,
http://www.astronautix.com/
AWST, 2006. január 23.

Schuminszky Nándor
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Az USA lágierejének titkos meteorológiai műholdprogramja
II. rész

A cikk első része a Haditechnika 2006/1. számában je 
lent meg.

A műholdas felderítési programokban részt vevő civil 
és katonai alkalmazottak hamar ráébredtek, a szovjet 
területek felhőlefedettségi adatainak ismerete nagy
ban megnövelj az amerikai kémholdak felderítési te
vékenységének hatékonyságát.

Tiros a Föld felett

A NASA az első Tiros műholdat 1960. április 1 -jén bocsá
totta fel egy Thor-Able hordozórakéta segítségével. A 
műhold egy kalapdobozhoz hasonlított, magassága 0,6 
m, átmérője 1,1 m, 18 lapos sokszög formájú volt, és kb. 
123 kg-ot nyomott. Tengelye körül forgott, alsó részével 
nézett a Föld irányába. Az alján található a két televíziós 
kamera készített képeket az alant elterülő tájról, majd to
vábbították az információt a Földre.

Verner Suomi, a programban részt vevő egyik civil tu
dós visszaemlékezéseiben leírja, hogy a Tiros által visz- 
szasugárzott adatokkal kapcsolatban bosszantó gondok 
merültek fel: „Nem tudtuk, miféle ördögi erő átkozott meg 
bennünket, úgy tűnt, valamiféle probléma jelentkezik a 
felvételek elkészítésének idején, és a műhold pörgettyű 
sebességével forog.”

Hasonlóan súlyos problémát okozott annak beállítása, 
hogy mit fotózzon a mesterséges hold. A Tiros nemcsak 
egyszerűen pörgött, de imbolygóit is. Ez a gyakorlatban 
azt jelentette, hiába tudta a kezelő, merre van észak, a 
fényképek alapján látható volt, a Tiros éppen keletre állt, 
ráadásul a kamera minden egyes keringés során más
más szögbe fordult, miközben áthaladt az adott terület fö
lött. Egyik alkalommal éppen lefelé nézett, másik alka
lommal, a műhold alatti résztől egészen távol eső terüle
teket fotózott.

Mauri Staton visszaemlékezéseiben tudatja, miként 
igyekeztek orvosolni a billegési problémát: „Mérnökeink 
megépítettek egy kb. három méter átmérőjű ketrecet, 
elég nagyot ahhoz, hogy a szatellit szabadon foroghas
son benne.” A ketrec tulajdonképpen egy vezetékekből 
álló gömb volt, lehetővé téve a mérnököknek, hogy mér
jék az űreszköz mágneses terét. Észrevették, hogy a mű
hold mágneses teret kelt, s ez a mágneses tér reakcióba 
lép a Föld mágneses terével, és ez okozza a mestersé
ges hold billegését. Kidolgozták a probléma megoldását, 
elektromágneses tekercset erősítettek fel az űreszközre. 
„A dolog nemcsak hogy megoldotta a problémát -  írja 
Staton - ,  hanem további forgatónyomatékot adva a mű
holdnak, csökkentette annak kóválygását és bukdácsolá
sát is.” így további mozgó rész vagy rakétás kiegészítés 
nélkül sikerült az űrszerkezet viselkedését kontrollálni.

Azonban Staton szerint a NASA-t különösebben nem 
érdekelte ez az okos megoldás. A NASA hivatalnokai 
számára a Tiros puszta kísérlet volt, nem maga a cél. Ak
korra, amikor a Tiros repült, az űrhivatal már kidolgozta a 
Tirost követő, sokkal ambiciózusabb terveit, ezekben a 
spinstabilizálás már egyáltalán nem szerepelt. Az űrhiva-

7. ábra: A légierő két tisztje a légierő műholdirányító köz
pontjában, Sunnyvale-ben, Kaliforniában. A műholdas felde
rítési programokban részt vevő civil és katonai alkalmazottak 
hamar ráébredtek, a szovjet területek felhőlefedettségi ada
tainak ismerete nagyban megnöveli az amerikai kémholdak 
felderítési tevékenységének hatékonyságát

8. ábra: A Tiros mesterséges hold által sugárzott kép a Vö
rös-tengert ábrázolja. A Tiros alacsony felbontással dolgo
zott, és eleinte igen sok probléma volt vele, azonban bebizo
nyította tevékenységének elengedhetetlen fontosságát, és 
felkeltette a katonai tisztségviselők figyelmét saját hasonló 
rendszerük megteremtése felé
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tál, mivel a Tiros működtetője volt, hajlandónak mutatko
zott néhány, a mesterséges holddal kapcsolatban jelent
kező kisebb probléma korrigálására, ám semmilyen lé
nyegi változtatást nem kívántak végrehajtani az elavult 
szerkezet megújítására.

A kezdeti problémák ellenére a Tiros jól dolgozott, és 
sokakat lenyűgözött a kormányzaton belül, különösen a 
légierőnél. Néhány döntéshozó, aki eleinte idegenkedett 
az időjárás-kutató mesterséges holdak használatától, hir
telen felismerte, milyen gyümölcsöző szerepet tölthetnek 
be a számukra. Nemcsak egyszerűen a Tiros sikere volt, 
hogy a légierő érdeklődését felkeltette az időjárás-kuta
tás, a felderítő mesterséges holdak meggyőző működé
sének is köszönhették.

Felhők és film

Eisenhower elnök 1958 februárjában hivatalosan is jóvá
hagyta a Corona kémholdprogramot. ACIAazon nyomban 
kidolgozott egy fedőtörténetet, miszerint pusztán egy mér
nöki tervezet részét képezi a jövőben használatos techno
lógiák kifejlesztése érdekében. A Corona első kísérleti in
dítására 1959 elején került sor, a sorozat kamerát is hordo
zó első tagja júniusban startolt. A kísérletsorozat azonban 
súlyos hibákkal küszködött egészen 1960 nyaráig.

1960 júliusában a CIA vezetői látogatást tettek a Modern 
Projektek telepén Kaliforniában, ahol a Corona műholdat is 
összeszerelték. Az egyik tiszt a következőket írta felettese
inek: „Tájékoztattak arról, hogy vagy mostanában vagy a 
közeli jövőben képesek lesznek letiltani a fényképezést 
egy adott terület fölötti áthaladás során. Elmagyarázták, ez 
azt jelenti, kisebb módosításokat hajtanak végre, paran
csok küldését teszik lehetővé, ezek a parancsok pedig 
blokkolni fogják az előre beprogramozott, a műhold meg
határozott terület fölé érkezvén automatikusan bekacsoló
dó fotózási eljárását. Úgy tűnik, a leglogikusabb magyará
zat ennek az eljárásnak a kidolgozására a filmmel való ta
karékoskodás azokban az esetekben, amikor a meteoroló
giai információkból az a következtetés vonható le, hogy a 
fényképezés körülményei nem megfelelőek.”

A tiszt ezután megjegyezte, sokkal hatékonyabb lenne 
a dolog, ha a Tiros adatai egyenesen a Corona irányító 
központjába kerülhetnének. Ha a Tiros felhőzetet detek
tálna a Corona számára fotózásra kijelölt célterület felett, 
akkor gyorsan utasítást tudnának adni a Corona számá
ra, hogy ne kezdje meg fotózási programját, így megta
karíthatnák a filmet másik célterület lefotózásához.

Az említett eset nem az első alkalom volt, amikor a 
Corona és a Tiros útjai keresztezték egymást. Egy évvel 
korábban hírszerzési tisztek felvetették, vajon a Tiros 
fényképei segítik-e Amerika felderítési tevékenységét, 
mert ha igen, akkor titkosítani kellene azokat. Richard 
Bissei, aki akkoriban a CIA számára felügyelte a Corona- 
programot, határozottan leszögezte, a Tiros fotóit nem 
kell titkosítani, hiszen semmiféle veszélyt nem jelent a 
nyilvánosságra hozatal a Corona-programra nézve.

1960 augusztusában a Corona műhold végre sikere
sen teljesítette küldetését, fotók ezreit küldte vissza a 
Szovjetunió különböző területeiről. Ám jó néhány hasz
nálhatatlan volt az adott régiót lefedő sűrű felhőzet miatt, 
így pedig egyértelművé vált, megbízható információkat 
kell gyűjteni az adott terület felhőzeti viszonyaira vonat
kozóan, mielőtt beindítják a fotófelderítési eljárást.

1960. augusztus 25-én magas jogkörökkel rendelkező 
tanácsadói bizottság jelentést juttatott el Dwigth 
Eisenhower elnöknek, valamint a Nemzetbiztonsági Ta
nácsnak arról, hogy reformok végrehajtása szükséges a lé

gierő felderítőműhold-programjában. A hivatkozott bizott
ság széles beleszólási jogokkal rendelkezett. Szerepük volt 
abban, hogy a Samos -  filmkiolvasási technikát alkalmazó 
-  műholdprogramot töröljék, s helyette két újabb, a leexpo
nált filmet a Földre visszaküldő szatellitprogramot indítsák 
be. Egyik ezek közül a Samos E-6 volt, melyet eredetileg a 
Corona felváltására terveztek; nagyobb felbontással dolgo
zott volna, a szovjet területen felállított ICBM indítóhelyek 
kifürkészése céljából. A másik a Gambit fedőnév alatt mű
ködött, nagy felbontású kamerájától a „rakétaindító állomá
sok készenléti szintjének megállapítását” várták.

A bizottság felhívta a figyelmet a szoros együttműkö
désre a felderítést végző mesterséges holdak tevékeny
sége és az „időjárási szolgáltatások között, mint pl. be
kapcsolódás a Tiros programba”, illetve más forrásokból 
származó időjárási adatok felhasználására. Azonban 
nem adtak meg semmiféle útmutatást arra vonatkozóan, 
a gyakorlatban ez miként valósuljon meg.

Szeptemberben Richard Bissei felkereste a NASA 
megbízott vezetőjét, Hugh Drydent, a Tiros adatainak a 
Corona-programban történő felhasználhatósága ügyé
ben. Ám a Tiros-1-nek megvoltak a maga igen jelentős 
korlátái: 48,1 fokos hajlású pályára állították, ami azt je
lentette, hogy az Egyenlítőhöz képest mindössze ennyire 
tudott eltávolodni északi és déli irányban. Moszkva pedig 
az északi hosszúság 55 fok 45 percén feküdt, a Tiros te
hát meg sem tudta közelíteni, mint ahogy az amerikai tit
kosszolgálatok által a Szovjetunió területén fényképe
zendő célterület nagy részét sem. Nyilvánvaló volt, vala
mi jobb megoldás szükséges.

—

9. ábra: A NASA Tiros meteorológiai mesterséges holdjának 
1960 tavaszi startja. A Tirost az RCA építette, és eredetileg 
az USA hadseregének projektje volt
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Katonai meteorológiai műhold

Még mielőtt a Tiros konkrét repülésére sor került volna, a 
Lockheed, a légierő elsődleges szerződéses partnere fel
vetette a „műholdas meteorológiai rendszer” gondolatát a 
légierő űrügyekkel foglalkozó tisztjeinek. A Lockheed ezt 
az elképzelését eredetileg 1958-ban terjesztette elő. A ter
vezet egyetlen fennmaradt eleme egy egyszerű kis színes 
dia, az viszont teljesen egyértelmű, a légierőnek abban az 
időben igen határozott elképzelései voltak arról, hogy nem 
kezd meg időjárás-kutató mesterségeshold-programot. A 
Lockheed felvetésében Agena rakétafokozat szerepelt 
volna a műhold kiszolgáló egységeként, az orr-részébe 
szerelték volna be a Föld felé mutató kamerarendszert. A 
vállalat állítása szerint ez a megoldás alkalmas lett volna 
katonai küldetésekhez, tudományos kutatásra és a hazai 
időjárás-jelentés elkészítéséhez is.

1959 januárjában a Lockheed jóval ambiciózusabb el
képzeléssel állt elő, az „időjárás-felügyelő” rendszer gon
dolatával. Szintén Agena rakétafokozatot használtak vol
na, a kamera mellett azonban el kívántak helyezni egy 
azzal szinkronban működő rádióméiért, felhőzetfelisme
rő, felhőzetlefedettséget mérő, szélsebességmérő, fény
visszaverődést mérő, valamint a felszín sugárzási össze
tételét rögzítő berendezéseket. Ennek a bonyolult mű
holdnak a terve is visszautasításra talált.

1958 végén és 1959 elején a Tiros jelentette a honvéd
ség műholdprogramját, de ez is éppen átkerülőben volt a 
polgári űrhivatalhoz. Semmiféle mód nem volt rá, hogy a 
légierő nekilásson egy új katonai meteorológiai műhold- 
programnak ugyanakkor, amikor egy másik katonai időjá
rás-kutató mesterséges holdat a civil szférába juttatnak. 
Az Eisenhower-kormányzat idegenkedett attól, hogy pol
gári és katonai programokat egymással versenyeztetve 
támogasson. Továbbá a kongresszus igen kemény kér
déseket tehetett volna fel a katonai és civil programok 
szétválasztásának szükségességéről.

1960 augusztusában a Corona végrehajtotta első sikeres 
küldetését, ezt újabb kifogástalan repülés követte az év no
vemberében. Ám a fotókiértékelők megjegyezték, számos 
célterületet sűrű felhőzet fedett. Ez a körülmény kiemelte az 
időjárás-figyelő mesterséges holdak fontosságát.

1960. december elsején Thomas Power tábornok, a 
Stratégiai Légiparancsnokság első embere levelet írt a 
légierő igazgatójának, Thomas White dandártábornok
nak, és ebben felhívta a figyelmet, hogy a légierőnek 
szüksége van meteorológiai műholdra. Power leszögez
te, mivel az U-2-esek Gary Powers lelövése óta nem re
pülhetnek be a Szovjetunió fölé, az Egyesült Államoknak 
sokkal nagyobb szüksége van a kémholdjai működésé
nek támogatására, mint valaha. Eisenhower elnök két 
újabb felderítőműhold-programot jelentett be. Augusztus
ban a Samos E-6-ot, mely a tervek szerint a Coronát vál
totta volna fel, valamint a KH-7 Gambit-tervezetet.

„Mivel a Samos hatékony tevékenysége felhőzet- 
borítottsági körülményektől fog függeni -  írta Power tábor
nok -, ezért nyilvánvalónak tűnik, az oroszok visszatartják 
majd a saját és a szovjet blokkra vonatkozó időjárási adata
ikat a szabad világtól. Ez a hozzáállásuk nemcsak azonnali 
és súlyos veszélyforrást jelent a Samos számára közvetített 
aktuális időjárási körülmények megszerezhetőségére, ha
nem hatalmas propagandalehetőséget ad az oroszoknak, 
hiszen valamennyi ország egymásra lesz utalva arra nézve, 
hogy kikutassák és megértsék a légköri jelenségeket.”

Power azt is leszögezte, az időjárási adatok hiánya, 
„különösen a Stratégiai Légiparancsnokság számára a 
szélsebességre vonatkozó információk, súlyosan veszé
lyezteti az atomháborúban bevetendő repülőgépek repü

lési tervének összeállítását, így azok csak a vizuális meg
figyelési képességeikre lennének utalva, a felhőzet- és 
szélviszonyok ismeretének híján.” A nukleáris fegyvere
ket szállító harci gépek háború idején csak viszonylago
san kedvező időjárási viszonyok közepette repülhetnek.

„Ezért nekünk -  írta -  alternatív megoldást kell kifejleszte
nünk a szükséges adatok megszerzésére. Egyik megoldás 
lehetett egy „Légierő-felügyelet alatt működő meteorológiai 
mesterséges hold." A NASÁTiros 1 műholdja igazolta, ez le
hetséges. Power hivatkozott a NASA október 17-én kelt 
megállapítására, miszerint az időjárás-kutató mesterséges 
holdak „majdnem készen állnak a megbízható működésre”, 
ezenkívül pedig javasolták, vagy az Időjárási Hivatalnak 
vagy a Védelmi Minisztériumnak át kellene vennie az ellen
őrzési felügyeletet az ilyen típusú műholdak felett, mivel a 
NASA kutatási és fejlesztési intézet, nem pedig egyfajta fel
ügyeletet gyakorló szerv. Power ezek után levonta a követ
keztetést: „Meggyőződésem, hogy szükségünk van egy be
vethető műholdra, amilyen gyorsan csak lehetséges, az pe
dig teljesen lényegtelen, hogy mi vagy a légierő biztosítja a 
működtetés felelősségét. Mint tudják, az Egyesült Államok 
Időjárási Hivatala a Kereskedelmi Minisztérium felügyelete 
alatt igen nehéz helyzetben van támogatások megszerzése, 
illetve egyes rendszerek finanszírozása terén, és abban is 
biztos vagyok, más jellegű a programok iránti érdeklődése, 
mint nekünk. Nyomást kell gyakorolnunk a meteorológiai 
műholdrendszerek feletti irányítás megszerzése érdekében, 
ha azt szeretnénk, hogy a rendszer által szolgáltatott infor
mációk megfeleljenek a mi igényeinknek.”

Az RCA és a légierő

A légierő magas beosztású vezetőin kívül mások fejében is 
megfordult a katonai időjárás-kutató műhold szükségessé
gének gondolata. A Trost a NASA számára megépítő RCA-

10. ábra: Fotómontázs az orbitális pályán keringő Tiros mes
terséges holdról. A műhold két kamerája lefelé mutatott, a 
műhold forgástengelyével azonos irányba
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11. ábra: A Tiros mesterséges hold az RCA által készített 
ketrec belsejében, a műhold mágneses terének bemérése 
végett. A kutatók hamar felismerték, a műhold saját mágne
ses tere kölcsönhatásba lép a Föld mágneses terével, ami a 
hold bukdácsolását okozza

mérnökök agyában is megszületett ugyanez a gondolat. Az 
RCA építette a teljes Saint műholdvadászrendszert a légi
erő számára. Sarnoff laboratóriuma dolgozott a Saint 
szenzorain, beleértve a televíziós kamerákat, az elektroni
kát és a radart; ez utóbbit a Westinghouse szállította, a 
Burlington-művek massachusettsi részlege a Saint szerke
zeti elemeit. Ennek ellenére az RCA és a légierő kapcsola
ta nem volt valami jó.

Akkoriban Maury Staton volt az RCA műholdas prog
ramjainak termékmenedzsere, a cég éppen a Tiros mű
holdsorozat következő darabjait gyártotta a NASA szá
mára. Staton emlékirataiban megemlíti, hogy közte és a 
főmérnök, Sid Sternberg között szinte folyamatosan dúl
tak a viták a légierő számára 1956-ban beadott, végül 
vesztesnek ítélt kémholdpályázat technológiai megoldá
sai fölött, s azt követően is folytatódtak, amikor néhány ki
sebb szerződésben vállalt kutatási programon dolgoztak. 
Sternberg úgy gondolta, a televíziós technikán alapuló 
felderítő mesterséges hold már megvalósítható, emiatt 
úgy érezte, az RCA-nak nyomást kellene gyakorolnia a 
légierőre, hogy elfogadja a tervet. Ezzel szemben Staton 
úgy vélte, a fotózáson alapuló technika alkalmasabb a 
felderítésben, és az RCA-nak inkább fotótechnikai alapo
kon nyugvó tervezetet kellene benyújtania a légierőhöz.

Staton feladata volt a NASA-val való kapcsolattartás. 
Ám ő továbbra is kapcsolatban állt az ARPA-val, a Tiros- 
programot irányító katonai szervezettel, ahonnan a NASA 
végül is megkapta a felügyeletet. 1960 őszén a légierő 
egyik ezredese, akivel Staton együtt dolgozott az ARPA- 
nal, azt mondta neki: „Maury, miért harcolsz egyfolytában 
a társaid ellen a légierőnél, ahelyett, hogy valamivel segí
tenél nekik?” így hát Staton fogta magát, felkereste az 
RCA vezetőségét, és azt ajánlotta nekik: a társaság ter
jesszen elő egy javaslatot a légierő részére megépítendő, 
a Tiroshoz hasonló időjárás-kutató mesterséges holdról. 
Az űrkutatási osztály vezetője, Barton Kreuzer azt vála
szolta neki, menjen vissza az ARPA-hoz, és kérjen enge
délyt a légierőhöz való közeledésre. Az ARPA ezredese a 
társaság áldását adta a dologra, így Staton és egyik mér
nöke elindult Los Angelesbe a légierő Ballisztikus Rakéta 
Intézetébe (BMD), hogy találkozzon Dick Stine alezredes
sel. A találkozó remekül sikerült, Stine felkérte látogatóit,

írjanak hivatalos pályázatot a légierő számára időjárás
kutató műholdrendszer megvalósításáról.

1960. november 17-én az RCA hivatalosan is felter
jesztette felhőlefedettséget vizsgáló műholdrendszere 
tervezetét a légierőhöz. A kezdeményezés eljutott Harry 
Evans ezredeshez, a BMD űrprogramokért felelős igaz
gatóhelyetteséhez. Evans egyben felettese volt Robert 
Greer vezérezredesnek, aki viszont a légierő felderítő 
műholdprogramjainak felügyeletét látta el. Greer irányí
totta a Samos Program Hivatalt a BMD-nél. Az RCA pá
lyázata egy 136 kg-os, a Tirosnál alig valamivel nehe
zebb műholdra vonatkozott, két kiolvasó állomással, egy 
műholdirányító központtal, és természetesen a 
felhőfedettségi adatokat kiértékelő szakemberekkel.

Az RCA tervezetében szép számmal szerepeltek a 
Tiros-programtól kölcsönzött elemek. Ez a megoldás kü
lönösen tetszett A Védelmi Kutatások és Fejlesztések 
(DDR & E) igazgatójának, Herbert Yorknak, a Pentagon 
civil alkalmazottjának, akinek a feladata volt valamennyi 
új és korszerű katonai program felügyelete, de tetszett 
Joseph V. Charyknek is, a légierő űrprogramokért felelős, 
civil titkárhelyettesének. Mindkettejük érdeklődését fel
keltette a katonai meteorológiai mesterséges hold ötlete.

Evans ezredes két hónapon át tanulmányozta az RCA 
tervezetét, és rájött arra, miként tudná a légierő kiküsz
öbölni a tanulmány nyilvánvaló hiányosságait. Az egyik 
legfőbb technikai gondot a gazdaságilag leginkább meg
felelő hordozórakéta kiválasztása jelentette. A tervezett 
műhold a „senki földjére” került a légierő számára rendel
kezésre álló hordozórakéták kapcsán, hiszen túl kicsi volt 
a jól bevált Thor-Agena hordozórakéta számára, viszont 
túl nehéznek bizonyult bármelyik másiknak. Evans arra a 
megoldásra jutott, hogy a Thor-Agena hordozórakéta 
másodlagos hasznos terheként kellene felküldeni, egy 
Corona felderítő mesterséges hold társaságában. Azon
ban gyorsan elvetette az ötletet, hiszen a felderítő mes
terséges hold kihasználta a hordozórakéta teljes teher
emelő kapacitását.

A légierő Időjárás-figyelő Szervezete (AWS) szintén át
tekintette és megjegyzésekkel látta el az RCÁ tervezetét. 
Az AWS vezetői nem lelkesedtek az ötletért. Ők olyan 
mesterséges holdat szerettek volna, mely képes éjszaka 
is információkat küldeni a felhőzetlefedettség állapotáról, 
és a tervekben szereplőhöz képest még jobban automa
tizált. Összefoglalva: az Időjárás-figyelő Szervezet elkép
zeléseiben egy igen bonyolult rendszer szerepelt, komp
lex telekommunikációs hálózattal az adatvesztés elkerü
lése végett. Az RCA tervezete túlságosan egyszerű volt 
az ő standardjuk szerint. Ám egyes légierős tisztek úgy 
vélték, az AWS túlságosan álszent; ugyanis alig két hó
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nappal korábban, éppen csak valamivel bonyolultabb ter
vezetet nyújtottak be, mint az RCA, viszont az ő kezde
ményezésüket visszautasították. Most pedig egy sokkal
ta összetettebb műhold megépítését támogatták volna.

1961 februárjában Evans ezredes javaslatot tett Stine 
alezredesnek, a BMD Scout hordozórakéták hivatalveze
tőjének, miszerint az RCA által tervezett mesterséges 
hold kissé módosított változatát alkalmassá lehetne tenni 
a Scout rakétával való felbocsátásra. Abban az időben a 
légierő folyamatosan igénybe vette a NASA által kifej
lesztett Scout rakétát kisebb terhek világűrbe juttatására. 
Ám a „Blue Scoutnak” -  ahogy akkoriban emlegették -  
még nem volt hasznos terhe. Március elejére Stine alez
redes részletesen áttekintette a Scout rakéta felhaszná
lására vonatkozó terveket, és igen lelkes hangú levelet 
küldött Evansnek. Úgy gondolta, szükséges a műhold át
tervezése, ehhez drasztikusan csökkenteni kell a töme
gét, mindössze 45 kg-ra, és hozzá kell illeszteni a Scout 
rakétához. Stine a program tervezőivel közösen kidolgoz
ta a feltétlenül szükséges átalakítási teendőket, majd a 
terveket elküldte Evansnek, aki jóváhagyta azokat.

Fehérről feketére

1961 elejére a légierő megalakította az Űrrendszerek 
Intézetét, más néven SSD-t, a Los Angeles-i székhelyű, 
Ballisztikus Rakéta Intézet világűri tevékenységekkel fog
lalkozó részlegeiből. Az SSD hivatalnokai szerették vol
na, ha elsődleges szerepet kapnak a feladatokban, és 
„különleges ügynököknek” számítanak a kutatási terüle
tükön, ami egyben azt is jelentette, hogy mindenféle, nem 
felderítéssel foglalkozó, de nemzetbiztonsági célokat 
szolgáló űreszköz felügyelete hozzájuk tartozna. Katonai 
zsargonban „fehér” osztályként hivatkoztak rájuk, vagyis 
tevékenységük a nyilvánosság előtt zajlott. A légierő elis
merte létezésüket.

Az SSD beosztottjai nekiláttak egy „Ötéves Űrterv” ki
dolgozásának a katonaság számára. Amint a terv egyre 
inkább körvonalazódott, a kezdetben szerény, a Scout 
hordozórakétával végrehajtandó meteorológiai műholdas 
program mind jobban kiteljesedett. Akkoriban a projektet 
széles körben Miss néven ismerték (Meteorológiai Infor
mációs Műholdrendszer), és 1961 májusának végére a 
Miss keretében már 13 indítást terveztek. Azonban az 
„Ötéves Űrterv” gyorsan kimúlt, mihelyt elérte a Pentagon 
felső köreit, feltehetőleg azért, mert túl költséges és am
biciózus volt.

Rovert Greer vezérőrnagy felügyelte akkoriban a 
Samos programhivatalt, amely tulajdonképpen a Penta
gon Rakéta- és Műholdrendszerek (OMSS) részlegéhez 
tartozott, és az SSD-vel egy helyen volt megtalálható, 
mely kisebb hivatali támogatásokat nyújtott számára. Az 
Űrrendszerek Intézetével ellentétben Greer hivatala telje
sen „fekete” módon működött, minden, ami itt történt, szi
gorúan titkos volt. A programhivatal számos tervezetet fel
ügyelt, mint például a Gambit felderítő mesterséges hol
dét és a Program 102 jelfelderítő műholdakét. Miközben a 
„fehér” rész az SSD a katonai láncolatokon keresztül küld
te meg a maga beszámolóit -  számos tábornokon át egé
szen fel a légierő vezetéséig. Greer hivatala közvetlenül a 
Pentagonba juttatta el jelentéseit egyetlen embernek, a lé
gierő titkárhelyettesének, dr. Joseph Charyknek.

Charyk technikailag igen képzett, mély felelősségérzet
tel megáldott civil volt, aki teljesen szabad kezet kapott a 
légierő felderítő műholdprogramjaival kapcsolatos dön
téshozatalban. Június 21-én, miután Charyk alaposan át
tanulmányozta az „Ötéves Űrtervben” szereplő számos

műholdrendszer-tervezetet, nagy csendben utasította a 
vezérőrnagyot, hogy állítson össze egy „minimális” terve
zetet, mindössze négy meteorológiai műholdat felhasz
nálva a rendszerhez, az eredetileg tervezett 13 helyett. 
Ez a rendelkezése egyúttal eltávolította a meteorológiai 
műholdprogramot a légierő reguláris Űrrendszerek Osz
tályától, és a saját felügyelete alá vonta. Öt nappal ké
sőbb Greer beosztottjai segítségével elkészítette a „mini
mumtervet”, és elküldte Charyknek. Július 11-én Charyk 
továbbította az új DDR&E-hez, Harold Brownhoz, a Pen
tagon képviselőjéhez a szükséges anyagi támogatási 
igény kíséretében.

Charyk úgy gondolta, a program keretében globális idő
járási információkhoz kell jutniuk az 1962-1963-as évek
ben, amikor a NASA Tiros műholdját követő nemzedék 
még a kísérleti fejlesztések stádiumában lesz. Úgy vélte, a 
továbbfejlesztett Tiros talán majd átveszi a feladatokat. Eb
ben az időben a szigorúan titkos katonai rendszerek nem 
különösebben keltették fel a kongresszus figyelmét.

1961. július 12-én, miután a tervezetet elküldték, 
Charyk utasította Greert, hogy változtassa meg a kezde
ményezés besorolását a hagyományos „titkos” kategóri
ából az „engedéllyel hozzáférhető” kategóriába. Ez azt 
jelentette, hogy csak azok tudhattak róla, akiknek feltétle
nül tudniuk kellett a programról, és mindazokat -  a leg
többeket - ,  akik már tudtak róla, elvágták a további infor
mációkhoz való hozzájutástól. Egyben azt is elrendelte, 
hogy a programra vonatkozó valamennyi információt 
csakis lepecsételt borítékban lehet továbbítani, valamint 
javaslatokat tett a légierő hagyományos dokumentációto
vábbító rendszerében néhány változásra, az illetéktele
nek általi hozzáférés elkerülésére. Végül szorgalmazta a 
program nevének megváltoztatását is, a Miss elnevezést 
már túl sokan ismerték.

Július 15-re dr. Harold Brown a DDR&E részéről tájé
koztatta Charyket, hogy részéről semmi akadálya a „mi
nimumprogram” anyagi támogatásának, amennyiben 
egyértelműen világossá teszik számára, hogy a megter
vezett rendszer előnyösebb a továbbfejlesztett Tirosnál. 
Charyk biztosította Brownt a július 19-én sorra került 
megbeszélésükön, aki még aznap felhívta Greert, és kö
zölte vele, a DDR&E támogatja az elképzelésüket.

Ez a döntés áthelyezte a katonai meteorológiaiműhold
programot a légierő „fehér”, vagyis nyilvános űrtevékeny
ségei közül a „fekete” világba. A szabályok itt mások vol
tak. A légierő „fehér” űrtevékenységében a legfőbb dönté
sek meghozatalához számos bürokratikus lépést kellett 
végrehajtani, bizottságokat összehívni különböző szinte
ken, tárgyalásokat folytatni, haladási naplót vezetni. Enge
delmeskedni kellett a standard hivatali előírásoknak, min
den egyes döntésnek végig kellett járnia a teljes hivatali hi
erarchiát. Ezzel ellentétben a „fekete” űrprogramokat sok
kal kevesebb standardizált előírás kötötte, sokkal nagyobb 
hatalom volt a programfelelősök kezében egyénileg, az 
utasítások útvonala is sokkal tisztább volt, a szálak közvet
len Charykhez vezettek. Ezek után a projekt elindulhatott, 
és Evansnak keresnie kellett valakit, aki megvalósítja.

Az eddig nyilvánosságra került adatok arra utalnak, a 
terv a DSMP (Védelmi Meteorológiai Műholdprogram) ke
retében valósult meg.

Felhasznált irodalom

Spaceflight, 2005. augusztus, Dwayne A. Day: The 
Clouds above -  the Earth below nyomán fordította

Aranyi László
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Hazai tükör

Az utolsó Messerschmittek Magyarországon

Mint ismeretes, a M. Kir. Honvéd Légierő 1940-1945 kö
zött legalább 562 db Me 109 vadászgépet vett át külön
böző változatokban. Ezzel a Luftwaffe után a legtöbbet a 
magyar légierő üzemeltette, az olasz, román, finn állo
mány ezt meg sem közelítette, a bolgár, horvát vagy szlo
vák pedig igen csekély volt.

Ebből a keretből csak a keleti fronton vették át és hasz
nálták a Me 109 F4B változat 66 db és a G-2, illetve G-4 
változat 84 db repülőgépét, ezek magyar területen nem 
jártak. Hazai átadás volt 2 db D -1 , 1 db E-3, 1 db F-0 tí
pus, győri gyártású pedig a G-4, G-6 változat 150 db-ja. 
G-14 és G-10 változat volt a német szállítású 225 db, 
majd plusz 33 db vadászgép 1944 szeptemberétől 1945 
áprilisáig. Ebből 412 db került az ország területére, nem 
számítva a Luftwaffe legalább 200 db hasonló típusát, 
amelyek német vadászezredek keretében harcoltak Ma
gyarországon. Ezek egy része harcban megsemmisült, 
nagyobb része elhagyta az országot és osztrák, illetve 
cseh területen érte meg a háború végét.

1945 után az új HM próbálta begyűjteni a sérült repülő
gépanyagot, amely a szovjet csapatok zsákmányolása után 
félreeső helyeken még megmaradt. A Szabó Mátyás őrnagy

3. ábra: Az előző fotó jobb szélső részén Bü 131-es vázak 
egymásra rakva

irányítása alatt álló csoport a mátyásföldi anyagraktárba 
gyűjtötte össze ezeket. Ekkor még nem döntötték el, milyen 
típusú gépekkel látják el a légierőt, amely 1945 nyarától 
csak papíron létezett. Még volt kilátás Bü 131 D és Áradó 96 
típusok újjáépítésére, mivel a Dunai Rt. javítási lehetőségei 
még rendelkezésre álltak, de gyártásra már nem volt képes.

1. ábra: A mátyásföldi raktárban tárolt beszállított roncsok 
egy része. Két Me 109-es törzs és 3 db Ar 96-os törzs 
felismerhető
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Négy felvételünk 1946 nyarán készült a mátyásföldi 
anyagraktár romos csarnokában. Ezeken felismerhető 3 
db Me 109-es, amelyeket motorral együtt szállítottak le: a 
W.O+08-as G-14-es, a V.8+12 jelű Ga-6-os, a harmadik 
nem azonosítható. Mellettük 2 Ár 96 és több Bü 131 gép 
törzsrésze látható. A szárnyakat leszerelve, fatámaszté
kok között, belépőéire állítva tárolták.

Gyakorlatilag egyet sem javítottak ki, hanem valamikor 
1947-ben feldarabolták a gépeket. Fel sem merült a mú
zeumi megőrzésük, az új ideológia a múltat is fel akarta 
számolni. Nem voltak képesek a MÁVAG Kőbányai úti 
gyárában tárolt 18 db félig kész Ar 96B törzset elcserélni 
Csehszlovákiával, ahol a típust sorozatban gyártották. 
Ezeket is feldarabolták.

A vasgyűjtési kampányok után a szerte heverő lemez- 
és szerkezeti darabok is eltűntek. Később csak az került elő, 
amit 1985 után kiástak, vagy a vizekből kiemeltek. Kevéssé 
ismert, hogy a Balatonból 1951-54 között 3 db B-24, 2 db 
Me 109, 1 db P-51, 1 db He 111 roncsát emelték ki, leg
alábbis nagy részüket. Ezekből sem őriztek meg semmit.

A típus utolsó példányára Pápa repülőterén bukkantak. 
A szovjet légierőnek 1955 után ki kellett ürítenie a bázist, 
amelyet részben romosán használt, úgy ahogy 1945-ben 
megszállta. A magyar légierő beköltözése után építkezni 
kezdtek, és 1961-62-ben a háború vége óta romos kis-

hangár bontásakor a gerenda alatt egy sérült, német jelű 
Me 109 G vadászgépet találtak. A gépet törmelék bete
mette, de aránylag jó állapotban volt. Kiemelték és fel
ajánlották megőrzésre bármely hivatalos szervnek, aki 
átveszi, de senki sem vállalkozott erre. A Hadtörténeti 
Múzeum akkori vezetőit terheli a felelősség, hogy német 
anyagot nem mertek megőrizni, de még addig sem jutot
tak el, hogy egy raktárban eldugják azokat.

Valószínűleg ez volt az utolsó, viszonylag ép darab, 
amelyről tudomásunk van. Azóta csak lezuhant roncsok 
feltárása zajlik. Ezek közül legutóbb Bejczy József száza
dos gépének maradványait szállították a szolnoki repülé
si múzeumba. Ezt 1944. november 4-én a szovjet csapat
légvédelem lőtte le, Abonytól 6 km-re keletre zuhant le. A 
pilótája nyomban meghalt, a roncs közelében temette el 
egy helybeli lakos. 2005. október 26-28-án tárták fel a 
roncs befúródott darabjait, majd a szolnoki régészek köz
reműködésével Magó Károly főtörzsőrmester csoportja 
megtalálta a pilóta földi maradványait is. Bejczy József 
századost 2006. március 2-án katonai tiszteletadással te
mették el Körmenden a családi sírboltba.

A kutatás tovább folyik, de viszonylag ép állapotban 
előkerülő gép már nem remélhető.

Sárhidai Gyula

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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Kiállítás a hősök napja emlékére
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János 
Katonai Műszaki Karán, a HM HIM Haditechnikai park
ban (Üllői út 133. sz.) állandó Hadtörténeti Műszaki Kiál
lítás nyílt 2006. május 28-án.

A korszerű rakéták mellett száz év eszközeinek bemuta
tásával tekinthetünk vissza a magyar hadsereg műszaki fel
szereltségére. A bemutatott anyagban megtalálhatók kis
minták és eredeti tárgyi emlékek. Az első világháborús esz
közök 1920-ig, illetve a M. Kir. Honvédség eszközei 1920- 
tól 1945-ig a hatalmas fejlődést mutatják be. A nagyarányú 
fejlesztést 1950-től 1955-ig az MN felszerelése szemlélteti. 
A második világháborús tapasztalatok, a mérnöki találmá
nyok és korszerűsítési elképzelések tárháza ez a kiállítás.

A kisminták (modellek) 1:5 léptékű sorozata a Haris 
testvérek autómúzeumának hadi emlékei, amelyek érde

me, hogy magyar emberek, mérnökök elképzeléseit önti 
kézzelfogható mintákba. A hagyományőrzők (roncsvadá
szok) leletmentési darabjai is itt sorakoznak fel, részben 
helyreállítva.

A további anyagban különböző fegyverek, lőszerek, rá
diók, repülőgépek modelljei és makettjai, illetve német 
fegyvertípusok és ipari termékek láthatók. A Bolyai Ma
kett Klub állandó kiállítása és működése adja a sokrétű 
anyag hátterét. Kiemelkedő a letűnt idők tárgyi és képi 
emlékeit bemutató gyűjtemény, Jány Gusztáv és több 
második világháborús hős emléktárgyai.

A múzeum egyes anyagainak leírása folyóiratunkban 
olvasható.

Haris Lajos -  Haris Ottó
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A Csepel D-344-es tehergépkocsi modellje

Akik vezették, szerették a magyar gépjárműgyártás e 
csodáját. „Csepel, az volt ám az igazi!” -  és jönnek a tör
ténetek, az egy keréken vagy besült motorral, madzaggal 
összekötött váltóval is célba érő Csepelek hihetetlen ka
landjairól. Talán nem véletlenül gyártja megvásárolt jog
gal még mindig Kína, s áll szolgálatban ma is néhány 
arab állam hadseregében az elnyűhetetlen teherautó. 
Látható a magyar utakon és terepen is a típus rengeteg 
példánya.

Összeállítás

A Balaton Modell 1:72-es, B.7212 makettjének dobozában 
két A/4-es lapon összeállítási utasítás és egy zárható mű
anyag tasakban alkatrészek találhatók. (Figyelem! A mű
gyanta alkatrészeket ajánlatos nedvesen csiszolni, mert a 
szálló műgyanta por nem egészséges! Az ilyen anyagú al
katrészek összerakásához pillanatragasztó szükséges.) 
Azonnal szembetűnik a plató deszkapalánkjait alkotó, négy 
műgyanta lapocska. Ha lecsiszoljuk róla a kevés sorját, na
gyon élethű palánkokat kapunk. A plató nagy lapján is felis
merhető a deszkaborítás vonalsora. Ezekkel az elemekkel, 
különösen a hátsó, a le- és felszálláskor lehajtható elemnél 
vigyázni kell! A szépen elkészített lap hajlamos a törésre.

Maga az összeépítés nem bonyolult, nincsenek rejtett 
csapdák, sorrendi problémák. Ha figyelünk a műgyantá
nak a műanyag alkatrészektől eltérő sajátosságaira, akkor 
nem lehet semmi gond. Amire mindenképpen érdemes 
ügyelni, az átlátszó alkatrészek rögzítése. A pillanatra
gasztó nem támadja meg az átlátszó műanyagot, de re
mekül megjeleníti a zsíros foltokat (pl. ujjlenyomat), így 
tönkreteheti buzgólkodásunkat. Az egyik lehetőség ennek 
kivédésére, hogy letakarítjuk alkohollal a zsírt a lapokról, 
és tiszta csipesszel illesztjük azokat a helyükre. A másik, 
kissé bonyolultabb megoldás, vékonyan kireszelni vala
mennyit a műgyanta ablakkeretből, s a kireszelt részek 
helyére pillanatragasztóval műanyag húzott szálakat il
leszteni. Teljes száradás után hagyományos műanyag ra
gasztóval kell beragasztani az üvegeket. Ez utóbbi variá
ciót nagyon türelmes makettezőknek ajánlom.

A gyártó hagyja kibontakozni kreativitásunkat is. Egy 
sor apró, a makettet élethűbbé varázsoló alkatrész elké
szítéséhez javasolja a saját munkát. A jellegzetes szé

lességjelzőket (a végük fehér!), visszapillantó tükröket 
(azok tükörrészét, ill. tartóvasát), a felszállást segítő ka
paszkodóvasakat nekünk kell elkészítenünk. Hasonlóan 
kerül a helyére, a vékony, fémlemezből kivágott, vonta
tást segítő tag a Csepel lökhárítójának közepére és a bal 
oldalára, a csörlő kábelének kilógó vége. Pillanatragasz
tóval merevített szálból alakíthatjuk ki a kipufogócsövet, 
amely szép S kanyart írt le a vezetőfülke padlója alatt. A 
mellékelt átlátszó lemezből kell kivágni a szélvédőt is. 
Ha mindezeket felragasztjuk, egészen élethűvé válik a 
makett. Sokat emel a látványon, ha elkészítjük húzott 
szálból a két ablaktörlőt is. Hátúira felragaszthatunk egy 
vaskos darabot, amely a vonóhorog szerepét kellene, 
hogy betöltse. A megtekeredett alvázat sikerült egyenes
re igazítani, erre jönnek az átviteli rendszer darabjai. So
kat segített volna, ha van valamiféle rajz az átviteli ten-

2. ábra: Az összeállított D-344-es

gelyek elhelyezkedéséről. Ezzel a résszel kevés kép 
foglalkozik.

Az alvázra kerülő váltó- és átviteli rendszer alkatrésze
it után kellett gyártanom, mert óvatlan mozdulatommal el
törtem őket. Végül a legmegfelelőbbnek a pillanatragasz
tóval kikeményített hímzőfonal bizonyult (persze megfe
lelő festés után).

3. ábra: A ponyvás alapváltozat
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A mellékelt összeállítási rajzok jók. Az összeépítéshez 
viszont bő irodalom-, illetve képi háttér nélkül nem adnak 
elegendő információt. így az erőátviteli rendszer, a hátsó 
világítás, a kapaszkodók elhelyezkedésére nem vagy 
nem egyértelműen utalnak. Kicsit bővebb utasítássor 
jobb volna!

Festés

A festés a vezetőfülke belsejével kezdődik. A háromsze
mélyes műbőr borította ülés sötétzöld, esetleg barna 
vagy fekete festést kaphat. A fülke falai halványzöldek, a 
műszerfal alapja szintén. A műszerek szürkék, a kor
mánykerék fekete.

A külső színezéssel nincs ennyi gond. Az alváz matt fe
kete, a Humbrol 33-asát használhatjuk. A többi felület 
egyszínű zöld, pl. H-150-es. Miután nem egységes ár
nyalattal látták el a különböző időkben szolgálatba állított 
Csepeleket, ráadásul a felhasznált festékek az időjárás 
hatására a teljesen sárgástól a türkizkékes árnyalatokig 
mindenféle színt mutatnak, a vita értelmetlen.

Ami lényeges, az a kipufogódob és az odavezető cső. 
Le lehet festeni őket feketére, de teljesen felesleges. A 
hő hatására leég minden, és kellemes, rozsdás színt mu
tat. Ez vonatkozik minden olyan járműre, ami jár-kel, mű
ködik. A kiállított eszközöknél képzelhető csak el a festett 
-  az ezzel konzerválni próbált -  kipufogó.

Ezzel be is fejezhettem volna a munkát. De eszembe 
jutott, hogy be kéne borítani a platót ponyvával. A mere
vítőket összetolt állapotban kaptam a maketthez. Ezek 
szétvagdosásához nem rendelkezem elegendő ügyes
séggel. így előszedtem egy nyomtatópatron dobozát, és 
annak műanyagából vágtam ki a merevítőket. Méretre 
hajlítottam, majd rögzítettem. Négy keretet kellett elkészí
tenem. A hely, ahol el kellett helyeznem, megvolt. Miután 
ezt már készre festettem, következett a ponyva elkészí
tése.

Többször dolgoztam már ilyesmin, legjobban a papír 
zsebkendő kétrétegű anyaga vált be. Jól alakítható, szí
nezhető, és nem utolsósorban, olcsó. Külön készítettem 
el a ponyva kabin mögötti részét. Ezt rögzítettem az első 
kerethez és a palánkhoz. Aztán sima vízfestékkel színez
tem. Nagyon kell figyelni, mert a bő víz használata szét
áztathatja a papírt, ilyenkor az szakad, lyukad. Ahogy el
készült ez a rész, méretre vágtam a plató oldalát és tete
jét fedő darabot. Amikor ez felkerült, vizes, festékes 
ecsettel rásimogattam a keretekre, szépen felvette az 
igazi ponyva belógásait, feszüléseit. Utána hagytam az 
egészet megszáradni, majd a keretek környékét megdol
goztam egy kicsit grafitporral, így a sokáig fennhagyott 
ponyva képzetét keltették. A ponyva festéséhez több 
színt alkalmaztam, de a vízfesték színek nehezen beso
rolhatók. Barnás, okkersárgás árnyalatokat használtam 
az elnyűtt ponyva megjelenítésére. Mikor eldöntöttem, 
hogy beponyvázom a makettet, beragasztottam a két, 
eredetileg is a készlethez tartozó padot.

4. ábra: A zárt felépítményes változat

Összegzés

Ami nagyon hiányzik, az a matricasor. Alaposan meg
emelné a makett árát, még neves angol cég sem ad so
ha csodálatos, műgyanta gyártmányaihoz matricát. A je
lentős mennyiséget tartalmazó, maradék matricás dobo
zomban ugyan találtam olyat, ami elosztásban is, színé
ben is megfelelő lett volna a makettre, de GK rövidítés 
volt rajta. Ez pedig egy szovjet, orosz, bolgár vagy szerb 
gépre lett volna csak jó, de magyarra semmiképp.

Egy makett magában is lehet szép, de egy kis dioráma
vagy vignettaalapra helyezve még inkább mutatós. Gon
dolkodtam, milyen környezetbe helyezhetem járműve
met. Végül a rendszeres, nagytávú, vezetési gyakorlaton 
lemaradt és eltévedt katonai teherautó került a dioráma
szerűség középpontjába. A régi virágtartó alapon tömítő
anyagból (neoflex) és papír zsebkendőkből alakítottam ki 
a terepet. Szitált homokkal és vasútmodelles 
műfűdarálékkal szórtam meg a felületet. A nagyobbik 
domb tetejére egy rügyező fácskát „ültettem”. Az Airfix re
pülőtéri készletéből került a magyar dombok közé a ke
rékpáros figura. Kalapos fejét az Esci Specnaz készleté
ből kapta. A vezetőülés figurája korábban angol pilóta
ként unatkozott, a térképet böngésző katona pedig szin
tén az Airfix szerelője volt korábban.

Összességében, a Balaton Modell B. 7212 számú 
készletéből összeállított 1:72 léptékű makett kellemes 
különlegesség a makettpiacon. Minősége és témája miatt 
tudom ajánlani minden makettezőnek, aki szeretné szí
nesíteni katonai vagy polgári járműparkját. A gyártó sze
rint várható a Csepel tűzoltó, illetve zárt felépítményes 
változata, valamint a lánctalpas vontató is.

Pintér György

Makettezőknek
Eladók az alábbi 1:48-as dobozos makettek: AIRFIX: Focke-Walf 190A; P51D Mustang; Ju87B Stuka; Hellcat F6F3; 2 db Spitfire MK 5. HASEGAVA: 

Mitsubishi A6M2 Zero; Hellcat F6F3; Nakijama KI-44 Shoki; Douglas SDB. MONOGRAMTBF Avenger; Boeing B17; B24. ICM: P51C Mustang; Spitfire 
MK IX; JAK 7; JAK 9; MÍG 3. REVEL: P40; P61; B17; Heloviver; P51D Mustang; P38 Lightning. EDUARD: P39 Aircobra. AKADEMI: Messerschmitt

ME109G. TAMIJA: Messerschmitt ME 109E.
Cím: Trepák Richard, 6041 Kerekegyháza, Park u. 32. Tel.: 06-30/445-3375.
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A Csepel D-344-es tehergépkocsi modellje

3. ábra: A makett hátulról

Balaton Modell 
Csepel D344

B a la to n  M o d e ll 
C s e p e l D 34 4

4. ábra: A makett jobb oldalról

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 39. oldalon. Szerk. Rajzok: Kerek Gábor
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Megkezdődött a Gripen hadrendbe állítása

4.
1. ábra: Az első három gép gurul a zónában
2. ábra: A 11-es oldalszámú MÍG-29B gurul a felszálláshoz
3. ábra: Az utolsóként leszállt 42-es számú kétkormányos 
oktatógép begurul a zónába
4. ábra: Az 42-es számú kétkormányos és a 31-es 
egykormányos gép egymás mellett
5. ábra: Miniszterek és a vezérkari főnökök a március 30-i 
sajtótájékoztatón
6. ábra: Elsőként a 30-as oldalszámú Gripen gurult a helyére 
Tóth Gábor alezredessel a kabinban
7. ábra: Sági János vezérőrnagy svéd kollégájával, Jan 
Anderson vezérezredessel a Gripen előtt

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 56. oldalon. Szerk. Fotók: Kenyeres Dénes

42 HADITECHNIKA 2006/4



Árvízi légihíd

1. ábra: A 6207 sz. MÍ-8T egy tonnás homokzsákokat emel 
be Szelevénynél a sérült gátszakaszhoz
2. ábra: A 6215 sz. MI-8T helikopter a földetérés után
3. ábra: A 6220 sz. MÍ-8T útban a Tisza felé
4. ábra: A 6220 sz. MÍ-8T kábelét rögzítik a zsákokra
5. ábra: A 6206 sz. MÍ-8T drótköteleit rögzítik a központi 
függesztőbe
6. ábra: A PTSz-M jármű a felrakó helyre tart

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 54. oldalon. Szerk. Fotók: Baranyai László
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Kiállítás a hősök napja emlékére

I
___i
2. ábra: Páncélautó modellje (1920)

3. ábra: A ROMFELL-II. páncélautó modellje (1917)

4. ábra: A modellgyüjtemény egy része

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 38. oldalon. Szerk.

8. ábra: Az LK-II harckocsi modellje

Fotók: Haris Lajos
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Új látóhatárok felé...

2. ábra: Az első Atlas-V 401 felemelkedése egy külső 
kamera látószögéből (NASA)

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 26. oldalon. Szerk. Ábrák Schuminszky Nándor gyűjteményéből
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3. ábra: Atlas-V 431 a magasban az lnMarSat-4F1 
műholdald (NASA)1. ábra: Atlas-V 431 az indítóhelyen (NASA)

4. ábra: Az Atlas-V 551-es felemelkedik a 41-es 
indítóállásról 2006. január 19-én (NASA)

5. ábra: A legerősebb Atlas-V látványos emelkedése, 2006. 
január 19. (NASA)



Szent László-nap

1. ábra: A kiállított BTR-80A páncélautó
2. ábra: A gyakorló T-55A harckocsi
3. ábra: A T-34/85-ös harckocsi
4. ábra: Az egyetlen működő PT-76-os harckocsi
5. ábra: A BTR-152-es páncélautó
6. ábra: A tankoló T-55AM harckocsi
7. ábra: A T-55AM hátulról

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 61. oldalon. Szerk. Fotók: Hajdú Ferenc
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Szent László-nap

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 61. oldalon. Szerk.

8. ábra: A GAZ-69-es terepjáró gépkocsi
9. ábra: Egy restaurált Willis Yeep
10. ábra: A GAZ-66-os tehergépkocsi
11. ábra: Az oldalkocsis IZS motorkerékpár
12. ábra: A valójában OT-810 lövészszállító jármű csak 
másolata az Sd. Kfz. 251-nek
13. ábra: A jármű belseje
14. ábra: A BA-64-es néhai szovjet páncélautó

Fotók: Hajdú Ferenc
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Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 62. oldalon. Szerk. Fotók: dr. Hűvös Ferenc
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Kiegészítés a magyar 44.M buzogánylövedékről szóló cikkhez

A Haditechnika 2005/6. számában közölt „Új információk 
a magyar 44M. buzogánylövedékről” című íráshoz kívá
nok hozzászólni.

1951-től 1953-ig tényleges katonaként tűzszerész szol
gálatot teljesítettem a BM VI./111-es alakulatnál. Ez idő 
alatt mindennapos tevékenységként részt vettem Buda
pest és az ország területén folyó lőszermentesítésben. 
Ennek alapján bizton írhatom, hogy a hazánk területén a 
második világháborúban használt lőszerek nagyobb ré
szét megismertem. A cikk azon állítását kívánom cáfolni, 
illetve tisztázni, mely szerint a 44.M Buzogánylövedék és 
a Szálasi-röppentyű azonos.

A Szálasi-röppentyű a magyar 43.M páncélelhárító raké
tarendszerű üreges gránát 1944-ben továbbfejlesztett válto
zata. Súlya mindössze 2 kg, vagyis a 3 kg-os páncélökölnél 
is kisebb. Ezt a tényt az egykori jegyzetfüzetemből és a lő
szermentesítéshez kiadott súlytáblázatról fénymásolt mel
léklettel bizonyítom. E lövedékből több darab megfordult ke
zemben. Buzogánylövedékkel nem találkoztam, csak egy 
darab ehhez hasonló „Lidérc"-nek nevezett robbanóeszköz
zel, amelyet szintén lerajzoltam és mellékeltem küldöm.

A véleményem az, hogy mivel mindkét magyar lövedéket 
44M. jelzéssel látták el, lehetséges, hogy „Buzogánynak” 
csak népiesen becézve volt Szálasi-röppentyű a neve.

43M. páncélelhárító rakétarendszerű üreges gránát

Kilövés előtt a robbanófej mögött lévő szállítási biztosítót 
kihúzzuk. A szállítási biztosító a súlytestes ütőszeg hor
nyán megy át, és azt fixre tartja. Eltávolítása után a súly
testes ütőszeget csak egy gyenge rugó tartja távol a 
csappantyútól. Becsapódáskor az ütőszeg tehetetlensé
génél fogva legyőzi a rugó hatását és becsap a csappan
tyúba.

44. M Szálasi-röppentyű

Ugyanúgy működik, mint а 43M. jelű, csak a robbanófe
jet nem vaslemez, hanem elektronfém borítja, mely a 
páncél égetését is elősegíti.

Mindkettő rakétarendszerű, elektromos indítású és te
hetetlenségi csapódó fenékgyújtó.

1. ábra: 43. M páncélelhárító rakéta két változatának összehasonlító rajza
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2. ábra: 43.M rakétarendszerű üreges gránát horpadó rész; töl
tet; detonátor; gyújtó; hajtólőpor; vezérlő szárny; lavalcső; kábel
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6. ábra: A Lidérc rakétarendszerű, kummulatív töltetű német rakétavető lövedék -  ferde furatok; lavalcső

Lőszersúlytáblázat

122 mm-es repeszgránát 22 kg
15 cm-es repeszgránát 42 kg
15 cm-es rombológránát 47 kg
21 cm-es repeszgránát 117 kg
26 cm-es av. gránát, kicsi 50 kg
26 cm-es av. gránát, nagy 80 kg
30,5 cm-es rombológránát 280 kg
Kézigránát 30 dkg
Páncélököl, kicsi 3 kg
Páncélököl, nagy 5 kg
Páncélrém 3 kg
Páncélromboló gránát 5 kg
Szálasi-röppentyű 2 kg
Sorozatvető lövedék 30 kg
Katyusa-lövedék 75 kg
Lidérc 85 kg

8 mm-es puskatöltény 8 dkg
20 mm-es nehézpuskatöltény 20 dkg
37 mm-es páncélgránát 1 kg
40 mm-es repeszgránát vagy pc. gr. 1 kg
50 mm-es repeszgránát vagy pc. gr. 1,50 kg
50 mm-es av. gr. 1 kg
7,5 cm-es repeszgránát 7 kg
7,5 cm-es páncélgránát 7,5 kg
8 cm-es repeszgránát 8 kg
8 cm-es páncélgránát 8,5 kg
81 mm-es av. gránát 4 kg
8,8 cm-es légvédelmi repeszgránát 9 kg
10 cm-es repeszgránát 10 kg
10 cm-es páncélgránát 12 kg
10,5 cm-es repeszgránát 12 kg
10,5 cm-es páncélgránát 15 kg
120 mm-es av. gránát 18 kg

Hajdú Ráfis János
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5. ábra: Demeter csapódó kézigránát -  szállítási biztosító; felcsukódó lap; csúszótest; nyomórugó; biztosítógolyók; csappantyú; gyu
tacs; biztosító villa; ütőszeg; távtartó rugó; töltet



A Cs. és К. Duna-flottilla emlékünnepe

2005. november 6-án volt hadihajósok, flottillások, folya
mi hajósok, tengerészek részvételével koszorúzási ün
nepséget rendeztek Óbudán, a Laktanya u. 33. sz. alatti 
ház falán elhelyezett emléktáblánál, amely korábban ten
gerészlaktanya volt. 1870-től itt állomásozott a Cs. és Kir. 
Haditengerészet dunai részlege, a Duna-flottilla.

A Budapesti Tengerész Különítmény

Ez az épület 1918-1953-ig a folyami hadihajózás ottho
na volt. (1953-tól Újpest lett az új helyszín.) Az 
Osztrák-Magyar Monarchia valamennyi nemzetéből so
rozott legénység fele magyar volt. A kiváló hajós szakem
berek hűséggel és kitartással végezték feladatukat. Az 
1914. június 28-i szarajevói merénylet után, július 23-án 
teljes harckészültségbe helyezték a flottillát. Ezt a lakta
nyát tartalékosokkal töltötték fel, a teljes hadihajó-állo
mányt pedig a szerb határ közelébe irányították.

Ausztria-Magyarország 1914. július 28-án hadat üzent 
Szerbiának. 29-én a folyami hadihajók ágyútüzével kez
detét vette a világháború. Három monitor lőtte folyamato
san a belgrádi erődítéseken dolgozó katonákat.

Az akkor még jelentős erőt képviselő folyami hajóhad 
őrnaszádokból, monitorokból, ellátó hajókból állt, ame
lyek óriási sikereket, haditetteket hajtottak végre súlyos 
veszteségek árán. Főbb tevékenységi területük a Dunán, 
a Száván, a Drinán, a Fekete-tengeren (!), a Búgon és a 
Dnyeszteren volt. A Cs. és K. Duna-flottilla a háború be
fejeztével 1918. november 6-án Budapesten utolsóként 
vonta le a hadilobogót.

Mélyen elgondolkodtató volt, hogy míg a jelenlévő ün
neplők, hadihajós hagyományőrzők szép tengerészegyen
ruhát viseltek, az MH 1. Tűzszerész és Hadihajós ezred hi
vatásos katonái terepszínű egyenruhában álltak díszőrsé
get, csak a kék-fehér csíkos matróztrikó és a barettsapka 
emlékeztetett a tengerészgyalogos külsőre. Az egyenruhá
ban is követni kellene a hagyományokat! Ezt minden nem
zet megteszi. Minden fegyvernem viselje saját egyenruhá
ját, nem lehet összemosni mindent.

A megemlékezést dr. Margittay Beck András, a Cs. és 
K. Duna-flottilla Hagyományőrző Egyesület elnöke olvas
ta fel. A Honvéd Folyami Flottilla Hagyományőrző Egye
sület nevében Kálnai Attila egykori hadihajós segédtiszt 
emlékezett régi bajtársaira, akikkel e helyen kezdték ha-

у. ábra: A részt vevő veteránok az emléktáblánál
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1870-töt 1918-ig ebben az épületben áHomásozott a 
Cs és Kir. Hadfengerészet dunai részlege, a

BUDAPESTI TENGERÉSZKÜLÖNÍTMÉNY
Az Osztrák-Magyar Monarchia összes nemzetéből sorozott 
leqénység közeuele magyar volt, sokszor a parancs™* is,

A monitorokból és őmaszádokból áló dutai hajóhad, a

CS. ÉS KIR. DUNAFLOTTILLA
kezdte meg 1914. jííus  29-én a világháborút 

Fényes haditetteket és vakmerő hajózási bravúrokat hajtott 
j végre a Dunán, a Száván, a Drinán. a Fekete-tengeren, a Búgon я  

és a Dnyeszteren. Ütolsóként vonta le a hacBobogót,
1918 november 6-án, Budapesten

1918-tól 1953-ig az épület a mixJenkori 
MAGYAR FOtYAM HADHAJÖZAS

laktanyája volt.
A 83 év alatt itt szolgálókat a szakértelem, a hűség 

és a bátorság jelemezte.

9  TISZTELETTEL ŐRIZZÜK EMLÉKÜKET. ф
Hagyományárat nálunk a Honvéd Folyami Ftottia folytatja.

2. ábra: Az emléktábla szövege

3. ábra: A koszorúzás percei

dihajós szolgálatukat. A jelenlévők szemében könny csil
logott, hiszen ennek a csodálatos alakulatnak a katonái 
voltak fiatal korukban. Sokan élethivatásul választották a 
hajózást. Az emléktáblánál koszorút helyezett el a Cs. és 
K. Duna-flottilla Hagyományőrző Egyesület, az MH. 1. sz. 
Tűzszerész és Hadihajós Ezred, a Magyar Tengerészek 
Egyesülete, a MAHART Szabadkikötő, a Folyamhajózási 
Szakszervezet, valamint a Vitézi Rend képviselői és az 
osztrák Tegethoff hadihajós hagyományőrző egyesület 
vendégei.

Gulyás Jenő
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М И М  futárhelikopterek az MN hadrendjében VII. rész

Gyakorlatok, repülések

1972. március 16-án a 3. ceglédi hadtest kért Szolnokra 
két helikoptert a Sopron-72 hadgyakorlatra. A 04032 ol
dalszámú géppel Kovács György százados és Kókai Mik
lós törzsőrmester mechanikus, a 05007 számú helikop
terrel Freytag Béla főhadnagy és Honvéd Ferenc főtörzs
őrmester mechanikusok települtek át a gyakorlat idejére. 
Egy tiszt és 5 sorkatona szolgálta ki a technikát.

Március 17-én szintén a 3. hadtest igényelt gyakorlatra 
helikoptereket Nyíregyházára az MN 7314 alakulatához, 
ahová három Mi-1-es települt. A 4038-assal Karácsonyi 
József százados, a 05006 oldalszámú géppel Erdős Ró
bert százados, a 401030-assal Farkas Mátyás százados 
hajtott végre különböző feladatokat, felszállásokat. A he
likopterek biztosítását 1 tiszt, 2 tiszthelyettes és 6 sorka
tona hajtotta végre a megfelelő technikai eszközökkel. A 
gyakorlatot követően április elején dicséretet kapott a ki
települt személyzet a gyakorlaton végzett eredményes 
munkájáért. 1972. május 9-11. között az 5. hadsereg-pa
rancsnokság szervezésében Előbástya fedőnévvel gya
korlat zajlott Jenő Ny-1,5 km telephelyre, egy Mi-1-est 
kitelepítettek.

1972. június közepén a Háros-72 fedőnevű gyakorla
ton is jelen volt hat Mi-1-es. Pusztahencs D-3,5 km-re 
települt a 4031-essel Karácsonyi József százados Bosch 
István főtörzsőrmesterrel, a 4033 oldalszámú géppel Ker
tész Antal főhadnagy Csikász Tibor szakaszvezetővel. 
Németkér É-2 km-re települt a 1023-assal Kovács 
György százados Nagy János szakaszvezetővel, az 
5006-os jelű géppel Cseh István alhadnagy Török Antal 
őrmester mechanikussal. Egyházaskosár DK-2,5 km-re 
települt a 1030 oldalszámú helikopter Dobosi Ottó száza
dossal és Honvéd Ferenc főtörzsőrmesterrel, a 4036 szá
mú gép Oravecz Dezső alhadnaggyal és Szabó Sándor 
őrmester mechanikussal.

1972. augusztus 14-20. között Dunakeszire települt az 
MHSZ-repülőtérre 4 М М М  típusú helikopter a honvédel
mi napra való felkészülésre. Pilóták: Farkas Mátyás, Er
dős Róbert századosok, Rorárius László főhadnagy, 
Cseh István alhadnagy. A kiszolgálás és biztosítás érde
kében áttelepült 1 tiszt, 4 gépmechanikus: Kókai Miklós, 
Török József, Szabó Sándor, Erődi Lajos, valamint 6 sor
szerelő.

Szeptember 13-14-én az alegység repülő harcásza
ti gyakorlatot hajtott végre. A helikopterek és a kiszol
gáló állomány hat gépe áttelepült Balatonkiliti tábori re
pülőterére. A légi lépcső parancsnoka Jankovics János 
alezredes, a földi lépcsőé Malmarits Tamás mk. száza
dos lett.

A programban szerepelt hadműveleti és kiképzési re
pülés végrehajtása nappal és éjjel. Ehhez az MN 5232 
seregtesttől kaptak egy „Szvetluska” fénytechnikai beren
dezést. A helikoptertechnika kiszolgálásához áttelepült 
egy-egy R-824 URH-rádiókocsi, tűzoltó gépkocsi, UAZ 
mentő gépkocsi, K-61 típusú darus kocsi, GAZ-51 típu
sú olajtöltő gépkocsi, Cs-346 típusú üzemanyagtöltő 
gépjármű, Cs-346 típusú vízszállító gépkocsi és 2 
Cs-344 típusú tehergépkocsi. A Mi-1-es helikopterek a 
gyakorlaton légi sugár- és műszaki felderítést, valamint

futárfeladatokat (parancsok és utasítások továbbítása) 
hajtottak végre.

Október 23-27. között a Luna-72 fedőnevű harcászati 
gyakorlaton hat helikopter vett részt. Az 5. hadsereg-pa
rancsnokság szervezésében megrendezett gyakorlat 
több helyszínen zajlott. Újdörögdpuszta É-1 km-re, 4 he
likopter települt. Személyzetek: 1023 oldalszámú heli
kopterrel Kovács György, Tömöri János hadnagy techni-

9. ábra: Budaörs, 1970. Dobosi Ottó helikopter-rajparancs
nok pihenőben
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в. ábra: Pávics János őrnagy, a Mi-1-es helikopterszázad 
parancsnoka a kabinban
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10. ábra: Kötelékrepülés az Alföld felett

kus, a 4035-ös géppel Rorárius László főhadnagy és 
Tordai Sándor mechanikus, a 1031-es helikopterrel Ker
tész Antal főhadnagy és Szőke János törm. mechanikus, 
a 4038 oldalszámú géppel Cseh István alhadnagy és 
Erődi Lajos tsz. őrmester. Bögötére települt a 4037 oldal
számú helikopterrel Freytag Béla és Bosch István fő-

BEJOVETEL A LESZÁLLÁSUOZ NAGWÓfi Й Ш Ю .  HMICLKOPTCMU.
КГККШСТ KNUÍTEKH —— —

11. ábra: Leszállási nagy kör vázlatrajza

törzsőrmester mechanikus. Kaposvárra települt az 1032- 
es gép Erdős Róbert századossal és Nagy János tsz. őr
mesterrel a fedélzetén. A földi lépcső parancsnoka 
Kazinczi Pál főhadnagy volt. Összesen 9 tiszt, 7 tiszthe
lyettes és 4 sorszerelő vett részt a gyakorlaton, a helikop
terek 48 órát repültek.

1972 márciusában Osváth László alhadnagy, Gombolai 
Imre őrmester, Széplaki Gábor százados rádióberende- 
zés-ismeretből vizsgáztak, az üzemeltetést megkezdhet
ték. Kenyár Tibor főhadnagy, Szűcs Csaba százados áp
rilis 1-jétől repülhettek a típuson.

Április 1 -jétől a futárhelikopter-század benevezett a kikép
zési versenymozgalomba. Néhány hónappal később a vizs
gákon a sárkányhajtómű-üzemeltető csoport „Élenjáró sza
kasz” címet ért el. A szakasz parancsnoka Kazinczi Pál fő
hadnagy volt. A század állományába tartozó Pernyei Géza 
és Bodó László hadnagyok március 10-én elméletből vizs
gáztak, és megkezdhették a gyakorlati repülést az oktatóval. 
A parancsnok Farkas Mátyást és Rorárius Lászlót jelölte ki 
oktatónak. 1972. június 5-től hetes váltással egy 
Mi-1/Ka-26-os helikoptert Börgöndre vezényeltek.

Június elején az egyik kiképzési repülés során a 4035 
oldalszámú helikopter meghibásodott. Ezért Malmarits 
Tamás mk. százados vezetésével bizottságot jelöltek ki a 
hiba okának megállapítására.

1972. június 12-18. között Komáromi Gábor őrnagy 
Erődi Lajos szakaszvezetővel a 4038 oldalszámú géppel 
készültségi szolgálatot látott el Börgöndön. Huszti József 
őrnagy július 1 -jétől levizsgázott a Mi—1 -es típusból, a gé
pek üzemeltetését engedélyezte részére a parancsnok. 
Augusztus 1-jétől Árvái István őrnagynak engedélyezték, 
hogy a Mi-1-es típust a javítás és az időszakos munkák 
befejezése után berepülhesse.

A futárhelikopter-század 1972 őszén ismét benevezett a 
kiképzési versenymozgalomba. A század parancsnoka ek
kor Árvái István őrnagy, technikai helyettese Lóczi József 
őrnagy, századmegfigyelő Kovács György, alegység-szol
gálatvezető pedig Kókai Miklós főtörzsőrmester volt.

Az OLPK október 1-jei hatállyal kinevezte a futárheli- 
kopter-századhoz rajparancsnoknak Antus Gábor főhad
nagyot, Barna László századost.

Kiképzés

Az 1972-es év értékelése

A Mi-1-esre jutó repült idő gépenként 112 óra, az üzem
képességi színvonal 92,3 százalék volt. Az év során 246 
056 kg B-91/115 típusú tüzelőanyagot használtak fel a 
helikopterek. A helikoptervezetők hadrafoghatósága nap
pal és éjjel 16, nappal bonyolult időben 10, éjjel jó időben 
10, éjjel bonyolult időben 2 fő. Osztályos szint: I. osztályú 
2, II. osztályú 6, III. osztályú 5, osztályos fokozat nélküli 9 
fő. Géptörés egy alkalommal volt.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

Makettezőknek
Olcsón eladók az alábbi 1:72 dobozos makettek olcsón: ITALERI: MiG-37, Rok-66, MiG-29, Harrier, Jaguar, 

Me-262, Flee, F-4/U Corsair és figurák, Lynx AH-1, TS-11, F—11, F-84.
Továbbá 1:48 SMER: FIAT G55, FUJIMI Me 109G-14, 1:144 ACADEMY Mitsubishi G4/M, REWELL Alpha Jet, 

Mi—24. 1:24 AIRFIX Hurricane. Ezenkívül Aero Magazin, Aero História, Repülés című újságok.
Cím: Farkas István, 8200 Veszprém, Jutási u. 81. Telefon: 06-30/473-5494

Helyesbítés
A HT 2005/6. számában Babos László Páncélosok Bagdadban című cikkének 30. oldalán a 4. ábra helyesen egy brit 
Warrior lövészpáncélost, a 9. ábra pedig az M-113-as jármű M-2-es géppuskáját ábrázolja.
A HT 2006/3. számának 15. oldalán a Rózsa Bt. címe helyesen: 1171 Budapest, Perec utca 95; 46. oldalán a cím 
helyesen: Csepel D-344-es teherautó modellje, a fotókat Pintér György készítette.
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Árvízi légihíd

Immár második alkalommal került veszélybe családok 
százainak sorsa, települések puszta léte folyóink (Du
na,Tisza, Körösök) drasztikus vízszintemelkedése, illetve 
áradása következtében. A környező országokban bekö
vetkezett „hirtelen” tavaszi hóolvadás és a nagy mennyi
ségben lehullott csapadék miatt a Kárpát-medence ezen 
részén, így hazánkban is katasztrófahelyzet alakult ki.

Először 1970 tavaszán vetették be a Szentkirályszabad
jára áttelepült akkori MH 86. Önálló helikopterezred szállító
századainak Mi-8-asait a Felső-Tisza vidékén az árvíz miatt. 
Az éjszakai riasztást követően nemcsak a helikopterek álltak 
készen a hajnali indulásra, hanem a kiszolgáló és biztosító 
alegységek is. A Nyíregyházára áttelepült forgószárnyasok
kal a természeti csapásból adódó feladatok végrehajtása 
alatt 4150 személyt (öregeket, nőket és gyermekeket) men
tettek ki a katasztrófa helyszínéről. 213 főt közvetlenül füg
gésből, csörlőzéssel emeltek ki a víz fogságából és szállítot
tak biztonságos helyre. A helikoptervezetők ilyen vagy ehhez 
hasonló feladatok végrehajtására akkor még nem voltak ki
képezve, ennek ellenére magas szinten teljesítettek.

A 2006 áprilisában kialakult helyzet felülmúlta a koráb
bit. Sajnos ezúttal szinte egyszerre ment végbe a Duna 
és a Tisza áradása. A Dunán az áradás miatt sok helyen 
védműveket hoztak létre a gátak megerősítésére, az inf
rastruktúra és a települések megóvására. A kritikus terü
letek körzetében az MH 86. Szolnok helikopterezred két 
MÍ-8T és egy Mi-17 helikoptere állt készenlétben Szen
tesen és Tatán. Amint a Dunán elmúlt a veszély, a heli
kopterek visszarepültek állomáshelyükre, mivel a Tisza 
és a Körösök még mindig áradtak.

A helyzet veszélyességét tükrözte, hogy az említett fo
lyók védművein kb.1500 km hosszban rendeltek el III. fokú 
vagy rendkívüli készültséget. Rendkívülinek számított a

1. ábra: A 6200 sz. MÍ-8T Csépánál az elektromos 
légvezeték közelében

2. ábra: A 6207 sz. MI-8T egytonnás homokzsákokat emel 
be Szelevénynél a sérült gátszakaszhoz

3. ábra: Az egytonnás zsákok megemelése
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6. ábra: A ponton-uszály egy fordulóban 25 db ballont 
szállított

10 méter feletti rekordvízszint is. A hatalmas víztömeg nyo
mása több helyen is jelentős mértékben megrongálta az át
nedvesedett gátakat. Tiszasas és Szelevény térségében 
például repedések és megcsúszások keletkeztek a gáta
kon. A megcsúszás elleni megerősítés, ill. megtámasztás 
munkálatait nehezítette a laza talajszerkezet és a belvíz (lá- 
posodás), emiatt csak a honvédség speciális járműveinek 
használatával voltak kivitelezhetőek. Szárazföldön a II. Rá
kóczi Ferenc Műszaki Dandár PTSZ-M kétéltűjei szállítot
ták a kisméretű homokzsákokat. A nagyméretű, kb.egyton- 
nás homokzsákokat viszont a szolnoki helikopterezred 
MÍ-8T és Mi-17-es helikopterei juttatták el a megadott hely
színre. A „HIP”-ek bázisukról kiindulva napkeltétől napnyug
táig szállították a külsőleg felfüggesztett homokzsákokat. A 
Mi-8T-k 2 db-ot, a Mi-17-esek 3-4 db-ot vittek, attól függő
en, hogyan változott a levegő hőmérséklete (gázturbinák 
oxigénellátottsága) és a tüzelőanyag mennyisége. A tüze
lőanyagot a Mi-8T-k kb. kétóránként töltötték újra, a Mi-17- 
esek háromóránként tankoltak a szolnoki bázison. A Csépa 
melletti depóból a függésben lévő helikopterekre a földi

7. ábra: A ponton-uszály berakodása

8. ábra: 2005. október 17. Szentkirályszabadja, 
Kiss Oszkár (•Р) őrnagy a hajtómű fuvóka alatt áll

9. ábra: A bevetett PTSz-M-ek a terepen

személyzet acélsodronyokkal rögzítette fel a homokzsáko
kat a központi függesztési pontra. A helikoptervezetők az 
előre kijelölt helyeken süllyedésben precízen „pontos” he
lyükre rakták le terhüket. A helikopterek folyamatos körfor
gásban voltak a depó és a megadott gátszakasz között.

Az áprilisi „árvízi légihídban” a zászlóalj szállítóhelikop
terei több mint 650 felszállást hajtottak végre, és több mint 
670 repült órát teljesítettek. Egyes helikopterek fedélzetén 
vízi mentésre kiképzett katona is tartózkodott, felkészültek 
az esetleges gátszakadásra és az azonnali mentési mű
veletekre is. A helikoptervezetők tudásuk és képességeik 
legjaváról adtak tanúbizonyságot napról napra. De a gáta
kon aktívan ténykedő nők és férfiak, katonák és civilek ez
rei is tették a dolgukat, mindannyian elismerést érdemel
nek. Végül, de nem utolsósorban írásommal Kiss „Őszi” 
Oszkár őrnagy (1962-2006) Mi-8/17-es helikoptervezető 
emlékének szeretnék adózni, aki a közelmúltban tragikus 
földi baleset következtében vesztette életét.

Baranyai László
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Megkezdődött a Gripen hadrendbe állítása

Egy kis Gripen-történelem

A svéd Saab hadiipari vállalat már az 1980-as évtizedben 
elkezdte a jövő igényeinek megfelelő, több feladatra al
kalmas katonai repülőgép kialakítását. A készülő repülő- 
eszköz a Gripen nevet kapta (magyarul griffmadár, félel
metes mitológiai lény, félig sas, félig pedig oroszlán, mely 
a levegőből is képes lecsapni áldozatára).

Az első prototípust 1987. április 26-án mutatták be a 
nemzetközi sajtónak. 1988. december 9-én szállt fel elő
ször a linköpingi gyári repülőtér betonjáról Stig Holmströn 
pilótával a fedélzetén. Évekig tartott a berepülés és a 
tesztelés, közben újabb és újabb módosításokat hajtottak 
végre a prototípusokon.

Az 1990-es évtized elején a svéd légierő már 110 db-os 
megrendelést adott a gyártónak. A szériagyártás elindulását 
követően folyamatos fejlesztések és módosítások történtek 
a típuson. A gép a gyártás során a JAS-39 megnevezést 
kapta. A negyedik generációs repülőgép a nevében is hor
dozza a katonai alkalmazás képességeit és feladatrendsze
rét: Jakt (vadász), Attack (támadás) és Spaning (felderítés) 
feladatok végrehajtására kiválóan megfelel. A gyártásnál új 
anyagokat és eljárásokat is alkalmaztak, így tömegét jelen
tősen csökkentették. Az orrsegédszárny (kacsa vezérsík), a 
több kormányfelülettel rendelkező deltaszárny és a digitális 
vezérlőrendszer remek manőverezőképességet biztosít a 
kor színvonalán álló repülőgépnek.

A JAS-39 sorozatgyártása 1993-ban kezdődött. Elő
ször a Svéd Királyi Légierő hadrendjében állították szol
gálatba. Az első század 1996-ban érte el a bevethetősé
get, a következő egység 1999. január 1-jétől állt hadrend
be. Fokozatosan a többi repülőszázadnál is szolgálatba 
állították a Gripeneket.

Még a kilencvenes években mutatkozott be a Gripen 
külföldön, így hazánkban is. A repülőgéptender kiírásakor 
négy típus (F—16, F/A-18, JAS-39, Mirage-2005-5) sze
repelt az érdeklődők előtt a kecskeméti repülőbázison, 
majd ezt követően két nemzetközi repülőnapon és hadi- 
technikai bemutatón is. Sőt, két légierő-gyakorlaton is le
szálltak a hírős város repülőterén a satenasi bázisról ér
kező repülőgépek.

A JAS-39 ABS HU típus

Ez a speciális típus a Magyar Köztársaság számára ké
szült. A jelenleg szolgálatban tartott vadászgépek egyik 
legfejlettebb, bonyolult műveletek végrehajtására is alkal
mas változata. A legkorszerűbb NATO-szabványoknak 
megfelelő IFF (idegen-barát) azonosítórendszerrel látták 
el. A LINK-16 adatvonal segítségével alkalmas a szövet
ségi hadműveletekben részt vevő gépek kommunikáció
jára. A beépített feltöltőcsonk lehetővé teszi a légi után
töltés végrehajtását. így a le- és felszállás kiiktatásával 
jelentős üzemanyag- és időmegtakarítás érhető el. A 
Gripen a legmodernebb elektronikus repülővezérlő be
rendezéssel, magas fokú manőverezőképességgel, jó re
pülési mutatókkal és aerodinamikai tulajdonságokkal ren
delkezik. Élettartama több mint hatezer óra. A típus vár
hatóan 30-35 évig hadrendben tartható.

A Gripen fő jellemzői

-  Korszerű pilótakabin-kialakítás,
-  fejlett, aerodinamikai sárkánykialakítás,
-  a legfejlettebb adatátviteli rendszer,
-  triplex, digitális repülésvezérlő rendszer (fly-by-wire),
-  kacsa szárnyelrendezésű vízszintes vezérsíkok,
-  kis önsúlyú sárkányszerkezet,
-  teljes körű műszerezettség,
-  korszerű, többféle üzemmódban alkalmazható radar,
-  nagy teljesítményű gázturbinás hajtómű,
-  széleskörűen variálható, minden bevetési paraméterrel 

rendelkező fegyverterhelés,
-  rövid idő alatt ismételt bevethetőség autópályáról, or- 

szágútról, tábori repülőtérről is,
-  alacsony üzemeltetési költség.

A repülőgép adatai, fegyverzete

Hossz: 14,1 m 
Magasság: 4,5 m 
Fesztávolság: 8,4 m 
Üres tömeg: 7000 kg

1. ábra: Juhász Ferenc honvédelmi miniszter és a tábornoki 
kar megérkezik a kiszolgáló zónába
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Max. sebesség: 2000 km/h 
Kétkormányos hossz: 14,8 m 
Szárnyfelület: 28 m2 
Max. felszállósúly: 14 t 
Hatótávolság: 3300 km 
Tankolható üzemanyag: 3000 I

Fegyverzete 1 db 27 mm-es Mauser BK típusú, nagy tel
jesítményű gépágyú 150 db lőszerrel. Képes sokféle 
függesztmény hordozására: a korszerű levegő-levegő és 
precíziós levegő-föld fedélzeti fegyverek, rakéták és a ké
sőbb kifejlesztendő fegyvergeneráció elemeinek esetle
ges hordozására.

Magyarok átképzése a Gripen típusra

Kormánydöntés született a Gripen rendszeresítéséről, 
Kecskeméten való üzemeltetéséről. Szükségessé vált a 
személyi állomány kiválogatása és felkészítése a típusra. A 
repülőgép-vezető állomány egyfajta tréningen vett részt Ka
nadában. 2005. január 19-én öt magyar vadászpilóta (Tóth 
Gábor, Asztalos István, Hajdú Attila, Fekete Tamás és 
Murguly Gusztáv őrnagy) utazott Svédországba. A satenasi
7. repülőezred állomáshelyén kapták meg az elméleti és 
gyakorlati tudnivalókat. Saját biztonságuk érdekében elő
ször speciális „túlélő” tréningen vettek részt. Egyedül 2005. 
március 23-án szálltak fel először a magyar pilóták. Fekete 
Tamás repült a Gripennel elsőként a csoportból.

A tanfolyam ideje alatt a magyar hajózok személyen
ként 100 órát töltöttek a levegőben a Gripennel. Elsajátí-

3. ábra: A díszszázad tisztelgése

5. ábra: Az 5 magyar és 2 svéd pilóta, akik Kecskemétre 
repülték a Gripeneket

6. ábra: Svéd és magyar pilóták a hangár előtt. Bal szélen 
Tóth alezredes, a Puma repülőszázad parancsnoka

7. ábra: Tóth Gábor alezredes, a Puma repülőszázad 
parancsnoka

tották mindazokat az ismereteket és gyakorlati tudnivaló
kat, amelyek a JAS-39 típus üzemeltetéséhez és alkal
mazásához szükségesek. Az átképzésen részt vett hajó
zok oktatói képesítést is nyertek, így ők fogják kiképezni 
Magyarországon a következő csoportot. 2006. március 
3-án érkeztek haza a tanfolyamról.

A repülő-műszaki állományból 16 fő volt Okvátovity Jó
zsef mk. alezredes vezetésével 2005. április 18. és 2006. 
február 28. között Halmstadban és Satenasban típusát
képzésen. Képzést kaptak az üzemeltetésre és a földi 
támogatóberendezések kezelésére.

A Gripenek fogadása Kecskeméten

A Légierő Vezérkar döntése értelmében a Gripenek Kecs
keméten fognak települni. Az átképzés első ütemének be
fejezését követően került sor az elkészült és berepült öt
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9. ábra: Fekete Tamás őrnagy az új típusú nyári 
hajózóruhában

Gripen hazarepülésére 2006. március 21-én. A kiszolgá
lózónában négy MiG-29-est készítettek elő felszállásra. 
14 óra után néhány perccel egy trojka, 11,18, 26 oldalszá
mú szállt fel az új vadászgépek fogadására Sátoraljaúj
hely közelében, a Kéked település feletti légtérben.

A repülőkötelék (elöl 3 MiG-29-es, mögötte 5 JAS-39- 
es) 14 óra 48 perckor ért a kecskeméti repülőbázis fölé. 
Ezt követően a MiG-ek leszálltak, a Gripen-kötelék pedig 
áthúzott a repülőtér felett. Az „Oszolj” után egyenként 
megkezdték a leszállást. Először a 30-as oldalszámú 
egykormányos harci géppel Tóth Gábor alezredes, szá
zadparancsnok, őt követte a 31, a 43, a 32 és végül a 42 
oldalszámú JAS-39-es. Az öt repülőgépet négy magyar 
(Tóth Gábor, Asztalos István, Hajdú Attila és Murguly 
Gusztáv), valamint három svéd pilóta repülte át Svédor
szágból a malmeni bázisról majdnem két óra alatt.

A repülőgépek és a személyzetek ünnepélyes fogadá
sán a kecskeméti bázison tartózkodott Juhász Ferenc 
honvédelmi miniszter, Havril András vezérezredes, a HM 
Honvéd Vezérkar főnöke, Karl Eric Johansson svéd kato
nai attasé, Sági János vezérőrnagy, a Légierő parancs
noka, a tábornoki kar tagjai, a minisztérium több 
magasrangú képviselője, valamint néhány katonai 
attasé.

Az állóhelyre gurulóst követően Tóth Gábor alezredes, 
a Puma repülőszázad parancsnoka jelentést tett Juhász 
Ferencnek arról, hogy a kijelölt állomány elsajátította az 
új technikához szükséges ismereteket, és az átrepülést a 
JAS-39 EBS HU típusú repülőgépeken Kecskemét repü
lőbázisra sikeresen teljesítette. A miniszter válaszában 
kifejezte reményét, hogy a Magyar Köztársaság érdeké
ben fogják majd a repülőgépeket felhasználni. A jelenlé
vő állomány történelmi napnak nevezte az új repülőtech
nika érkezését.

A Gripenek hivatalos átadása

A következő napokban sem tétlenkedett senki a kecske
méti repülőtéren. Az érintett állomány a svédekkel közö
sen végrehajtotta a technikai átvételt, illetve a szabályza
tokban előírt ellenőrző berepüléseket. Március 27-én ren
dezték meg a szakmai bemutatónapot. Ezen több vállalat 
és különböző alakulatok, intézmények parancsnokai és 
képviselői vettek részt.

A repülőgépeket hivatalosan 2006. március 30-án adta 
át a svéd fél a Magyar Köztársaság képviselőjének. Ezen 
az eseményen jelen volt Leni Björklund svéd védelmi 
miniszterasszony és Juhász Ferenc honvédelmi minisz
ter. A repülőbázison tartózkodott Havril András vezérez
redes, a HM Honvéd Vezérkar főnöke, Sági János vezér

lő. ábra: Murguly Gusztáv őrnagy
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11. ábra: Asztalos István őrnagy

őrnagy, a Légierő parancsnoka, a svéd légierő parancs
noka, a minisztérium tábornoki kara és magas rangú kép
viselői.

A délelőtt 11 órakor kezdődő rendezvény alkalmából 
két JAS-39-es emelkedett a levegőbe. Félóráig tartóz
kodtak a fellegekben. Közben díszszázad fogadta az ér
kező két védelmi minisztert, ezután a gépek leszálltak. A 
30-as oldalszámú gépből kiszálló Tóth Gábor alezredes 
jelentést tett Juhász Ferencnek, majd átadta a repülőgép 
törzslapját a miniszternek. Ezt követően a két miniszter 
szólt a jelenlévőkhöz.

A Svéd Királyság védelmi minisztere többek között az 
alábbiakat mondta: „A Magyar Köztársaság légterének 
védelme érdekében vette meg Magyarország a 
Gripeneket. A legkorszerűbb haditechnikai eszközök 
hadrendbe állítása folyamatának vagyunk a tanúi. Az új 
technika mindig fontos az üzemeltető állomány számára. 
Az önök hajózói Svédországban sajátították el a szüksé
ges ismereteket, egyúttal oktatói képesítést is szereztek.

Országaink elkötelezettek a békéért és a terrorizmus 
ellen folyó küzdelemben. Több nemzetközi misszióban is 
jelen vannak a magyar és a svéd katonák. Mindkét állam 
számára nagyon fontos a Gripen-program megvalósítá
sa. Köszönet mindazoknak, akik közreműködtek az új 
technika hadrendbe állításának munkálataiban, ez is erő
síti a két nemzet barátságát és együttműködését. Hi
szem, hogy a program a Magyar Köztársaság megelége
désére fog megvalósulni.”

Juhász Ferenc honvédelmi miniszter válaszában kifej
tette: „Felelőséggel jár az új technika szolgálatba állítása. 
Ezt a felelősséget veszik magukra most a magyar légierő 
mérnökei, technikusai és persze a pilótái. Valamennyien 
felkészültek erre a feladatra, így jogos önbizalommal kez
dik az új repülőgépek üzemeltetését.

2006 márciusától már a valóságban is életre kel a 
Gripen repülőszázad. A következő másfél évben újabb 
repülőgépek érkeznek majd, s egyre több pilóta és repü
lő-műszaki fog bekapcsolódni a század munkájába. A 
tervek szerint a Gripenek a magyar légtér védelme mel
lett a környező országokkal kötendő szerződés kereté
ben azok légterében is járőröznének. Ez a mostani cere
mónia egyben szimbolikus és gyakorlati értelmet is nyer:

az egyik új repülőgép törzskönyve a Gripen repülőszázad 
valódi életének a kezdetét is jelzi.”

Ezt követően rövid sajtótájékoztatót tartott a két védelmi 
miniszter. A svéd miniszterasszony kiemelte: „Büszke va
gyok a svéd ipartermékére. Ez egy sikeres program, hozzá
járul Magyarország következő 30 évének biztonságához. 
Ezeket a gépeket eredményesen lehet majd alkalmazni a 
nemzetközi missziókban is. A technikai ismeretek elsajátítá
sa folyamán megosztjuk majd a szakmai tapasztalatokat.” 

Juhász Ferenc történelmi napnak nevezte a repülőgé
pek átvételének időpontját. Megemlítette, hogy a Gripenek 
jelentős szerepet kapnak a modernizációs folyamatban. 
„Ez a repülőgép több feladatra (védő, támadó és felderítő) 
is alkalmas. Több hasznos terhet képes szállítani. Légi és 
földi célok elleni támadásra is alkalmas, és NATO-kompa- 
tibilis. Ez a tevékenység, mely most zajlik a Légierőben, 
egy rendszerváltozás kezdete. A tervek szerint 2010-től 
ajánljuk majd fel a Gripeneket a NATO-együttműködésre.”

Az átképzés folytatódik

A magyar állam összesen 14 Gripent vásárol a svédektől 
10 éves bérleti szerződés alapján. Ebből 12 db egykor- 
mányos harci, 2 db pedig oktatógép lesz. Decemberben 
érkezik majd 2 db, 2007-ben két lépcsőben pedig a hi
ányzó hét repülőgép. Az egykormányos gépek sorszámai 
30-tól 41-ig terjednek. A kétkormányosok a 42-es és a 
43-as lajstromszámot kapták.

A következő csoport 2006 augusztusában utazik ki 
Svédországba átképzésre, közben Kecskeméten is foly
tatódik az átképzés. Az összes hajózó (30 fő) átképzésé
nek befejezése után 2009. január 1-jétől a Gripen típus 
átveszi a készültségi szolgálatot a MiG-29-esektől. A ter
vek szerint 2010. január 1-jétől az átképzett állománnyal 
már védő, támadó és felderítő NATO-feladatokra is alkal
mas lesz a magyar Gripen-technika. Valószínű, hogy ak
kor kivonják a MiG-ket a magyar légierő hadrendjéből. A 
14 gépet 2016-ban a magyar állam maradványértékén 
fogja megvásárolni. Ezzel hosszú távra biztosított lesz a 
Magyar Köztársaság légterének védelme.

A Gripen-század

Az 1. Puma harcászati repülőszázad hadrendjébe kerül
tek a Gripenek. Ebből az egységből válogatták ki az át
képzésre kerülő hajózókat. A kiutazás előtt előléptették 
őket őrnaggyá, illetve Tóth őrnagyot alezredessé, őt ne
vezték ki századparancsnoknak is. Az 1966. május 28-án 
Hatvanban született tiszt eddig repült típusai: L-29, L-39, 
MÍG-21MF, MiG-29. A MiG-29-est 12 évig repülte, ösz- 
szesen 800 órát. Mindig Kecskeméten szolgált különbö
ző beosztásokban. Eddig több mint 1500 órát töltött a le
vegőben a 2500 felszállás alkalmával.

A századparancsnok-helyettesi beosztást Fekete Ta
más kapta. A század hadműveleti központ parancsnoka 
Asztalos István őrnagy, az elektronikai hadműveleti köz
pont parancsnok Lénárt András őrnagy lett. Rajparancs
noki beosztást kapott eddig: Hajdú Attila és Murguly 
Gusztáv őrnagy. Az átképzések folyamán kapják meg be
osztásukat a hajózok. Összesen mintegy 30 főt szervez
nek majd a Gripen-századhoz.

A hajózóállomány a svédeknél rendszeresített nyári és 
téli hajózóöltözetet kapta meg, és az öltözetre már fel is 
varrták a hímzett Gripen-karjelvényeket.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes
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Emlékmű Vácott a híradósoknak

Aki kicsit is ismeri a magyar hadsereg történetét, annak Vác 
városa közismert, fontos katonai bázis volt az első világhá
ború utáni időktől napjainkig. Ma nem az! 1991-ben meg
szűnt Vácott a honvédség. Ma csak egy kiváló nyugállomá
nyú klub működik, amely összefogja a várost katonai, rend
őri és ott lévő más fegyveres testületek élő tagjait.

A város képviselői támogatják a klub tagjainak azon tö
rekvését, hogy a ma felnövő generáció megismerje a vá
ros katonai múltját. Ennek érdekében több olyan megem
lékezést tartottak, amely ezt az elképzelést segíti. A leg
utóbbi emléktábla-avatás után -  amely az első váci ala
kulatnak állított emléket -  2006. június 9-én felavatták az

ÉS KATONÁI EMLÉKÉRE
1943 -  2001

á l l ít t a t t a

V ÁC VA ROS ÖN KOR M A N VZaT V 
ES AZ ESZE TAM VS HON VED 

NYUGDÍJAS EGYESÜLET 
VA( 3906 J lN Il 409

1. ábra: Az emléktábla szövege 2. ábra: A felavatott emlékmű

egyik híradólaktanya előtti téren -  melyet előzőleg a 
város engedélyével Híradó térnek neveztek el -  talán az 
ország egyetlen külső híradószobrát.

Ez a város volt a híradók bázisa. Nemcsak a ma már 
nem létező legnagyobb híradó alakulatnak, a híradó ez
rednek volt székhelye, hanem itt volt a katonai szakkö
zépiskolákból a híradás-technikai képzés, a híradó tiszt- 
helyettes képzés, tartalékos tisztképzés és még számos 
tanfolyam. Olyan nagyra nőtt a híradás jelentősége, 
hogy egy másik -  a Duna-parti -  laktanyát is igénybe 
kellett venni. Amikor 1961-ben megalakult az 5. hadse
reg, annak híradását is egy ezred nagyságú alakulat 
biztosította Székesfehérváron, amely a váciból vált ki.

Mindkét ezrednek a történetét feldolgozták, hamarosan 
készen lesz.

A híradás a hadsereg működésében elengedhetetlen, az 
egyetlen olyan szervezet, amely minden fegyvernemnél, 
alakulatnál, hivatalban stb. megtalálható. Története végig
kíséri a magyar honvédség történetét megalakulásától 
kezdve. Ennek a történetnek egy szeletét vállalja fel ez a 
szaklap, és segít a múlt megismerésében. Köszönet érte.

Végül azoknak a személyeknek kívánok kitartást, akik 
megírják ennek a két fontos helyőrségnek -  Vácnak és 
Székesfehérvárnak -  a híradó történetét.

Vörös Béla ny. híradó ezredes

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 és 1:400-as roncs vagy sérült
hadihajókat és fedélzeti alkatrészeket méltányos áron.

Elérhetőség: Telefon: 394-52-48, e-mail: ferenc.hajdu@hmth.hu

A Haditechnika korábbi, 1998-2005. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők:

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

60 HADITECHNIKA 2006/4



Szent László-nap

Bár a könnyűlövészeknek nincs külön védőszentjük, Szent 
László király, a gépesített lövészek és határőrök védő
szentje bizonyára őket is oltalmazza. Nem lehet ez más
képp, hiszen az MH 25. Klapka György Könnyűlövész dan
dár június 24-ei nyílt napjára igen remek időt biztosított.

Ezen a hétvégén nagyszabású rendezvénysorozatot 
tartottak Tatán, a vizek városában. A Víz, Zene, Virág 
Fesztivál már évek óta sok embert vonz az ország köze
lebbi és távolabbi vidékeiről. A tatai dandár is hagyomá
nyosan köti össze saját nyílt napját a városi rendezvé
nyekkel. Külön megtiszteltetés ebben az évben, hogy dr. 
Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke, a Magyar 
Honvédség főparancsnoka az alaprendeltetésből adódó 
feladatok kiemelkedő teljesítéséért, különös tekintettel a 
nemzetközi válságkezelési tevékenységre elismeréséül 
zászlószalagot adományozott a dandár személyi állomá
nya részére. A szalagot Havril András vezérezredes kö
tötte az alakulat csapatzászlajára.

Első alkalommal rendezték meg a Szent László-mene- 
tet, mely egy teljesítménytúra Tata és Csákberény között. 
A 65 kilométeres távot katonáknak 16, civileknek 24 óra 
alatt kellett teljesíteni.

Aszomódi gyakorlótéren megrendezett nyílt napot Huszti 
András dandártábornok, a dandár parancsnoka nyitotta 
meg. A tatai dandár több alkalommal tartott már nyílt napot, 
de korábban ezeknek a rendezvényeknek a laktanya adott 
otthont. A tatai alakulat melletti terület azonban új lehetősé
geket nyitott a szervezők előtt. A hatalmas terület a statikus 
bemutatók mellett a járművek mozgás közbeni megtekinté
sét is lehetővé tette. A közönség láthatott egy ellenőrző-át
eresztő pontot működés közben. Bemutatót tartott a ka
tasztrófavédelem, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr
főkapitányság, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Mú
zeum lelkes hagyományőrzők segítségével ízelítőt adott a 
második világháború és az azt követő korok páncélos tech
nikáiból és a harcosok felszereléséből. Li-2 és Po-2 repü
lőgépek tartottak ejtőernyős ugrással egybekötött légi pará
dét. Az MH 11. Hunyadi Mátyás harckocsizászlóalj harcá
szati bemutatója is nagy sikert aratott.

A Haditechnika szerkesztősége gratulál a szervezők
nek a látványos rendezvényhez, és reméljük, hogy ha

gyományteremtő munkájuk tovább gyarapítja a haditech
nika iránt érdeklődő közönséget.

A nyílt nap képriportját a 46-47. oldalon találhatják.

Hajdú Ferenc
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Haditechnika-történet

A császári és királyi TIGER torpedócirkáló élethíí modellje
I. rész

Amikor a császári-királyi haditengerészet élére 1883-ban 
Maximilian Daublebsky von Sterneck altengemagyot ne
vezték ki, az addig stagnáló hadiflotta fejlődése új lendü
letet vett.

Sterneck a francia Jeune École (Ifjú Iskola) híveként 
magáévá tette az iskola képviselőinek azon véleményét, 
hogy a jövő tengeri összecsapásaiban a nagy páncélos 
hadihajók helyett a nagy tömegben bevethető kis egysé
geké -  főleg az új fegyverrel, a torpedóval felszerelt -  tor
pedónaszádoké lesz a fő szerep. Úgy vélték, hogy a 
nagyméretű, lassabban irányozható ágyúkkal felszerelt 
nehéz hadihajók kiszolgáltatottak lesznek a fürge és több 
irányból egyszerre támadó, nagy létszámú torpedóna- 
szád-flottillák támadásával szemben. Ez az elgondolás 
különösen vonzó volt a kisebb és szűkösebb költségve
tésből gazdálkodni kénytelen feltörekvő haditengerésze
tek számára, mint amilyen az 1880-as évek környékén a 
császári-királyi haditengerészet is volt.

Később bebizonyosodott, hogy a zászlójelekkel történő 
kommunikáció -  mely éppen a torpedónaszádok támadá
sára legalkalmasabb időben, éjszaka volt használhatatlan 
-  nem tette lehetővé, hogy a támadó naszádok mozdula
tait összehangolják. A nehéz hadihajók fedélzetére telepí
tett, az eddigieknél sokszorosan nagyobb tűzgyorsaságú, 
kisebb kaliberű gyorstüzelő ágyúk -  melyek egyesített lő
szert tüzeltek -  rombolóereje pedig elegendő volt a kis, 
páncélozásán egységek távoltartására. Sterneck később 
maga is eltávolodott a Jeune École gondolatvilágától, de 
a nevével fémjelzett flottafejlesztés során megszületett 
hadihajók közül jó néhány, éppen ezen iskola által sugallt 
építési elvárások kielégítése jegyében született.

A torpedónaszád-flottillák vezetésére, a parancsnoki 
törzs elhelyezésére és a naszádok nehezebb fegyverze
tű hajóktól való megvédésére olyan, a védendő egysé
geknél jóval nagyobb hadihajókra volt szükség, amelyek 
méretüknél fogva alkalmasak jelentős tüzérség hordozá
sára, de képesek lépést tartani a fürge naszádokkal is. 
Ilyen hajó azonban nem állt rendelkezésre, és a megter
vezéséhez szükséges szakértelem is hiányzott. A hadi- 
tengerészet vezetése így a külföldi megrendelés mellett 
döntött. Több ajánlat közül az angol W. G. Amstrong, 
Michell & Со. által ajánlott típust választották, és mindjárt 
két egység építését is megrendelték.

A newcastle-i cég 1884. október 29-én kezdte meg az 
első hajó építését, mely a gyár használatában az „A” jelet 
kapta. Siegfried Popper hajóépítő mérnököt a bécsi veze
tés Londonba küldte a munka felügyelete céljából, és a 
mikor ellenőrző számításokat végzett az épülő hajón, azt 
tapasztalta, hogy ha az építés a meglévő tervek szerint 
halad tovább, akkor a hajó tatja 1,5 (!) méterrel mélyebb
re fog merülni az orránál. Hosszas huzavona és alkudo
zás után a hajó statikai helyzetének javítása érdekében 
többtonnányi vas- és cementterhet építettek be az orrba, 
a tervezettől eltérően további szénbunkereket építettek a 
hajótest elülső részeibe, megkettőzték a parancsnoki to
rony és a hajófedélzet orr felőli részének acélfalazatát, va

lamint a két legnagyobb tömeget jelentő csónak, a gőz
bárka és a nagy kutter csónakdaruit 1,8 m-rel előbbre ter
vezték. A módosítások eredményeként a merülési különb
ség 0,75 m-re csökkent, mely már elfogadható volt. A ha
jót végül 1885. december 31 -én adta át a gyár a flottának, 
és 1886. január 15-én indult el Londonból a hazai Pola ha
dikikötője felé, ekkor már végleges PANTHER néven. A 
másik épülő hajón már alkalmazták a módosításokat, így 
annak az építése már a tervezett ütemben folyhatott, és 
az átvételére 1886. március 1-jén került sor. A LEOPARD 
névre keresztelt hajó 1886. április 9-én indult Londonból 
Polába, ahová május 2-án meg is érkezett.

A hajók a gyakorlatban is jól vizsgáztak, így további leg
alább egy hajó beszerzésére nyílt lehetőség. Vita alakult ki 
a beszerzést koordináló bizottságban abban a kérdésben, 
hogy a már meglévő hajók alapján hazai gyárban épüljön 
a harmadik egység, vagy gyökeresen új modellt terveztes
senek, esetleg újból külföldi megrendelés mellett döntse
nek. Végül az a döntés született, hogy a meglévő hajók ter
veinek alapul vételével, de 50-70 tonnával nagyobb vízki
szorítással, és 3 méterrel hosszabb hajótesttel épüljön 
meg az új hajó. A méretnövelés célja az volt, hogy a min
tának tekintett hajók 2 darab 120 mm-es ágyújával szem
ben a megépítendő egység 4 darab ilyen löveget hordoz
hasson. A tervekkel kapcsolatos levelezésben merül föl 
először a később általánosan alkalmazott „torpedócirkáló” 
(Torpedokreuzer) elnevezés, mely névvel később e hajó
osztály tagjait általánosan illették.

1886. október 5-én fektették le az új hajó gerincét a 
Stabilimento Technico Triestino San Roccó-i hajógyárá
ban, míg a vízre bocsátásra 1887. június 28-án került sor. 
Az átvételi próbaúton a hajó 19,25 csomós maximális se
bességet ért el, amely a tervezésnél megkövetelt 18 cso
mós csúcssebességet jelentősen túllépte. Az új torpedó
cirkáló a TIGER nevet kapta.

Vízkiszorítása 1683 tonna, teljes hossza 76,02 méter, 
legnagyobb szélessége 10,60 méter, merülése a hajókö
zépnél üresen 4,70 méter, minden 5,43 tonna többletter
helés esetén további 1 cm volt. A hajó meghajtásáról a 
két darab függőleges henger elrendezésű gőzgép gon
doskodott, melyek egy-egy 3,81 méter átmérőjű, előre 
menetben kifelé forgó mangánbronz hajócsavart hajtot
tak meg. A gépek teljes sebességnél összesen 4,5 tonna 
szenet fogyasztottak óránként, maximálisan 6222 LE tel
jesítmény leadásara voltak képesek. A hajó hatótávolsá
ga 17,5 csomós sebesség esetén 1260 mérföld volt.

Az átvétel után beépítették a TIGER fegyverzetét: a ha
jó fő fegyverzetét jelentő és a fedélzeten szabadon, oldal
erkélyekben álló, páncélfedezet nélküli négy darab 120 
mm-es ágyút, melyek lőszerellátmánya ágyúnként 24 da
rab páncéltörő gránát, 120 darab repesz-romboló-gyújtó 
gránát, 120 darab srapnelgránát és 80 darab gyakorló lö
vedék. Az ágyú maximális lőtávolsága 15 fokos csőemel
kedés mellett 7000 méter volt.

Szintén a fedélzeten, ugyancsak szabadon, de már 
részben zárható mellvéd mögött került fölállításra négy da
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rab, 47 mm-es gyorstüzelő ágyú, míg további kettő a hajó
test orr közeli részén kialakított barbettában kapott helyet. 
Ezek lőszer-javadalmazása 1200 páncéltörő acélgránát, 
3700 darab repesz-romboló-gyújtó gránát, 960 darab gya
korló lövedék, 480 darab vaklőszer. Ezeknek a kisebb ka
liberű, elsősorban védelmi jellegű lövegeknek a maximális 
lőtávolsága 8 fokos csőemelkedésnél 4000 méter volt.

A hajó védelmi fegyverei közé tartozott még négy da
rab 47 mm-es ún. revolverágyú, melyek közül egyet az 
orrfedélzeten, egyet a tatfedélzeten, két továbbit pedig a 
tatnál lévő oldalsó kazamatákban helyeztek el. Egy kö
zépső, hosszanti tengely körül elhelyezett, öt csővel ren
delkező forgócsöves rendszerű elhárító fegyverként a 
nagyobb tűzgyorsaság elérése volt a cél a találati pontos
ság feláldozása árán is. A csövek forgatását még kézi 
kurbli segítségével végezték, és a lőszer utántöltése egy 
függőleges társzerű állványzatból történt. Csőemelkedé

3. ábra: Viktoriánus színekben, bóján (1890)

se -20  foktól +20 fokig terjedt, a hatásos lőtávolsága 
3000 méter, a repeszgránát súlya 1,1 kg volt.

Az orrban és a tatban egy, míg a hajótest két oldalában 
további egy-egy, összesen tehát négy darab, vízszint fö
lött elhelyezett 350 mm-es torpedóvető cső kapott helyet, 
melyekhez összesen 8 torpedót hordozott a hajó. A hajó
testet a gépház és a kazánház fölött végigfutó 36 mm-es 
páncélfedélzet, valamint a széntárolók oldalát védő 36 
mm-es páncélborítás védte. Ezektől eltekintve a hajó 
nem kapott páncélvédelmet.

A fegyverzet, a sebesség és a páncélvédelem, illetve 
éppen annak hiánya jól jelzi a torpedócirkálók tervezett 
alkalmazhatóságát. Fő feladatának nem más hajók meg
támadását, hanem a kísérendő kisebb torpedónaszádok 
védelmét szánták, ezért eszközei között a védelmet elő
segítő elhárító ágyúk vannak túlsúlyban. Fegyverzetét 
úgy alakították ki, hogy a nehézlövegek közül minden

6. ábra: Az S.M.S. TIGER a kikötőben
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lőirányba legalább kettő-kettő tüzelhetett, míg haladási 
irányától függetlenül tudott torpedót indítani a nálánál na
gyobb támadó egységek felé.

A kor szokásának megfelelően a hadihajónak dekorati- 
vitásával is hirdetnie kellett nemzete nagyságát. A hajót 
szolgálatba állításakor az akkor általánosan elfogadott 
ún. viktoriánus színvilágára festették. Ennek megfelelően 
a hajótest fekete, a fedélzeti felépítmények fehérek, a 
mellvéd belső oldala és az árbocok világosszürkék, míg 
a kémények okkersárgák lettek.

1901-1902 során a Monarchia hadihajóit egytől egyig 
átfestették olívzöld színűre. A haditengerészet vezetése 
szerint ez a szín jól elrejti a partvédelmi feladatokat ellátó 
saját egységeket, amikor a hegyes-völgyes dalmát partok
kal a hátuk mögött tevékenykednek. A nyílt tenger felől ér
kező ellenséges támadó hajók számára ez a festés beleol
vad a háttérbe, és ezzel megnehezíti a saját egységek be
mérését és azonosítását. A TIGER csak néhány évig visel
te ezt a más haditengerészeteknél teljesen ismeretlen, ko
mor színezést. Az ekkorra már meglehetősen elavult és 
csekély harci értékkel bíró hajót 1905. január 29-én töröl
ték a flottalajstromból, és a Polai Arzenál, a haditengeré
szet saját hajójavító és -építő üzeme megkezdte az átépí
tését. Az 1906. július 9-ei próbaútja után már LACROMA 
néven tengernagyi kari jachtként fehér színben, a speciá
lis célra használt hajók között került lajstromozásra. Az át
építés során a 120 mm-es ágyúknak helyt adó oldalerké
lyeket az ágyúkkal együtt leszerelték, nagyobb tatfelépít
mény került rá, az elhelyezés minőségét a főtisztek igé
nyeihez igazították, és a kisebb kaliberű lövegek számát is 
6 darab 47 mm-es gyorstüzelőre csökkentették, üvegen
ként 300 darab repeszgránát javadalmazással.

Évről évre a hajóhad gyakorlatain a flotta parancsnoká
nak és tengernagyainak elhelyezésére szolgált, és több 
alkalommal szállította Ferenc Ferdinánd trónörököst dip
lomáciai útjaira.

Az első világháború során már nem játszott jelentős sze
repet, tengernagyi jachtként egyébként sem képviselt jelen
tős harci értéket. Az Adrián tevékenykedő szövetséges né
met tengeralattjárók személyzetének lakóhajójaként hasz
nálták. A világháború végén a Szerb-Horváth-Szlovén Ki
rálysághoz került, de a béketárgyalások során a küldöttsé
gek Olaszországnak ítélték, és ott 1920-ban szétbontották.

Testvérhajói közül a PANTFIER a háború alatt 
1915-1916 során részt vett a Cattarói-öböl fölötti hegyek
ben az ellenséges, montenegrói területen beásott fran
cia, ún. Lovcen ütegek felszámolásában, majd 1917-től 
ugyanitt a gjenovici császári és királyi tengeralattjáró-tá
maszpont lakóhajójaként használták, később a nyíltten
geri hajók személyzetének iskolahajója lett. A háború 
után a küldöttségek Nagy-Britanniának ítélték, ám új tu
lajdonosai nem vitték magukkal, hanem Messinában 
szétszereltették, és anyagát értékesítették.

A LEOPARD már 1910-től tartalékállományban volt, 
majd a harcok megindulásakor a torpedóiskola iskolaha
jója lett. 1915-től a háború végéig a Fasana-csatorna (itt 
volt a Pola melletti „hajótüzérségi éles-lőtér”) őrhajója. 
1920-ban a delegációk -  csakúgy mint a PANTHER-t -  
Nagy-Britanniának ítélték, sorsa is hasonló lett, 
Messinában szétbontották, és vasanyagát eladták.

(Folytatjuk)

dr. Hűvös Ferenc
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A modern terepszinti egyenruhák kialakulásának előzményei

Nyilván senkinek nem jelent újdonságot, ha kijelentjük, 
hogy az ezredforduló katonai „divatszíne” egyértelműen 
a tereptarka. A világ majd minden országának hadsereg
ében a rendszeresített harci (gyakorló) egyenruha terep
színű anyagból készül, egyre újabb fejlesztések, szín- 
kombinációk jelennek meg. A mai katona képéhez 
ugyanannyira hozzátartozik a terepszínű egyenruha fo
galma, mint a XIX. század huszárjaihoz a lószőrforgós 
csákó és a zsinóros dolmány vagy atilla.

E tanulmány keretében röviden arról szeretnék szólni, 
hogy merrefelé keresgélhetjük e mai „divat” nyomait a 
történelemben, hol, mikor és milyen hatások együttese
ként alakult ki a modern terepszínű harci egyenruha. A 
hadművészet gyors fejlődése miatt nem kell túlságosan 
a régmúltba merülni. A XIX. század végének hadsere
gei még javarészt a hagyományos, színes egyenruhák
ban készülődtek a jövendő háborúira, azonban az an
gol-búr és az orosz-japán háború tapasztalatai olyan 
változtatásokra ösztönözték a hadvezetőségeket, me
lyek bátran nevezhetőek forradalmiaknak. A gépiesedő 
háború réme szükségessé tette, hogy a katonás, bátor 
kiállás helyébe a rejtőzés, fedezék mögé bújás lépjen, 
s a minél kisebb célfelület biztosítása vált elsődleges 
követelménnyé a harcmezőn. Ez természetszerűleg 
generált olyan változtatásokat az egyenruházatban, 
melyek keretében eltűntek a színes ruházati cikkek, a 
csillogó rézcsatok és gombok, címeres fejfedők, tollfor- 
gók. Mindezek a rekvizitumok, melyek korábban a ka
tona külső megjelenítésének alapvető kellékei voltak, 
túlságosan jó célt mutattak, így nemcsak korábbi funk
ciójuk szűnt meg, de az új doktrínák még a hagyo
mánytiszteletből megőrzött egyes egyenruházati jelké
peket is megsemmisítették, illetve száműzték a díszőr
ségek, gárdák ruhatárába.

A változás természetesen nem volt egyszerű, közis
mert, hogy 1914-ben a francia gyalogosok és az oszt
rák-magyar huszárok még vörös nadrágban indultak a 
harcmezőre, de a szerzett szomorú és véres tapaszta
latok alapján a vörös szín véglegesen eltűnt a harci 
egyenruhák színskálájáról. A lövészárok-háború -  oly 
sok más következmény (pl. gázálarc, rohamsisak stb.) 
mellett -  a terepszínű egyenruhák kialakulásában is 
döntő szerepet játszott. A senki földjén láthatatlanul te
vékenykedő mesterlövészek használtak először álcázó 
öltözeteket, az egyenruhájuk fölé húzott köpeny vagy 
kezeslábas formájában, melyet a terepadottságok fi
gyelembevételével, különböző színű festékekkel szí
neztek be -  és íme, máris megszületett a terepszínű 
egyenruha! Természetesen ezek tömeggyártásra még 
nem voltak alkalmasak, erre akkoriban igény sem volt, 
a mesterlövészek maguk készítették ruházatukat, kézi 
festéssel.

A terepszín-kutatással foglalkozó szakírók többé-ke- 
vésbé megegyeznek abban, hogy az elsőség pálmája a 
franciákat illeti, s kiinduló dátumként 1914. szeptember
14-ét adják meg, amikor néhány festő (nem szobafes
tőket, hanem a kor neves művészeit kell ezalatt érteni) 
segítségével a francia tüzérség egy lövegét és kezelő- 
személyzetét kézzel festett terepszínű egyenruhákkal 
és ponyvákkal ellátva, hatásos bemutatót tartott. Ennek

kézzelfogható eredménye az októberben felállított 
Equipe de Camouflage (kb. Álcázó csoport) lett, mely 
utóbb komoly szervezetté nőtte ki magát, katonák és 
polgári alkalmazottak százait foglalkoztatva. Az első vi
lágháborús álcázás mindazonáltal sokkal inkább a 
technikai eszközök (lövegek, repülőgépek, hajók, épít
mények) álcázására, illetve a klasszikus megtévesztő 
álcázásra koncentrált (vagyis eltüntetni az ellenség 
szeme elől, ami ott van, és odavarázsolni azt, ami nem 
is létezik), mint a katonák egyéni álcázására. Különös 
jelentőséget adott az egész folyamatnak a légi felderí
tés kialakulása és folyamatosan növekvő szerepe. A 
katonák egyéni álcázása (a növényzet elemeinek fel- 
használása mellett) leginkább az új fejvédő eszköz, a 
rohamsisak terepszínű festésére terjedt ki. Ez annál is 
inkább érthető, hiszen a lövészárokból a katona feje 
emelkedik ki először, így értelemszerűen fokozott vé
delmet igényel. Amikor a háború véget ért, úgy látszott, 
hogy sok egyéb találmánnyal együtt a terepszín is fele
désbe merül, egyszerűen azért, mert nem illett bele a 
hadseregekről kialakított hagyományos képbe. A béke
idők parádéin a régi iskola tábornokai elképzelhetetlen
nek tartották az „összevissza” színű sisakok, netán 
egyenruhák megjelenését, így azután bár a katonai 
szakírók folyamatosan ébren tartották a „terepszínkér- 
dést”, a húszas évek végéig nem történt döntő változás 
ezen a téren. 1929-ben azonban (sajnos a pontos dá
tum még nem ismert a szakirodalomban, csak az év
szám) egy, az európai élvonalba nem is tartozó hadse
reg, az Olasz Királyi Hadsereg tette meg a történelmi 
lépést, és a világon elsőként rendszeresített terepszínű 
egyéni álcázóeszközt katonái számára. Ekkor még 
nem terepszínű egyenruháról volt szó, hanem egy uni
verzális eszközről, az olaszok a XIX. század vége óta 
használt sátorlapot (melyeket minden katona alapfel
szerelésként megkapott, s általában 2-4 sátorlapból le
hetett összeállítani egy 2-4  személyes tábori sátrat) 
gondolták újra, terepszínű anyagból. így a sátorlap al
kalmazási lehetőségét még jobban kiterjesztették, ed
dig sátorként és esőgallérként lehetett használni, mos
tantól kezdve egyéni álcázóeszközként is, az egyenru
ha fölé öltve. A sátorlapok szabását úgy alakították ki, 
hogy az egyfajta köpenyként (leginkább poncsóként, 
tehát a fejet egy kialakított hasítékon átdugva, a lelógó 
szárnyakat felgombolva) lehessen hordani.

így született meg a terepszínű egyenruha, jóllehet 
az „őskezdemény” kifejlődésétől az első „igazi” elké
szítéséig még 15 évet kellett várni. Bár az olasz példát 
hamarosan követte néhány más európai állam hadse
rege is, a németek 1931-ben alkották meg saját terep
színű sátorlapjukat, a Magyar Királyi Honvédség 1938- 
ban rendszeresített terepszínű sátorlap-esőgallért, ál
talános elterjedtségről azonban korántsem beszélhe
tünk. Sok más állam, így a korábban úttörő franciák, 
vagy akár a britek feleslegesnek tartották a személyi 
álcázást, jóllehet a technikai eszközök terepszínű fes
tése hamar bevett gyakorlattá vált. 1938-ban a követ
kező jelentős mérföldkőhöz érkeztünk, s itt kerül a 
képbe egy akkor még nem túlságosan közismert, de 
az eljövendő világháború alatt meglehetős hírhedtség-
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re szert tevő szervezet, a Waffen-SS (ill. elődje, az SS- 
Verfügungstruppe). Az SS-VT-t az SS fegyveres ereje
ként hozták létre, német viszonylatban a Waffen-SS az 
újat, a nem hagyományost képviselte a porosz tradíci
ókon felnőtt Wehrmachttal szemben. így nem véletlen, 
hogy bár a Wehrmacht (ill. elődje, a Reichswehr) már 
1931 óta használt terepszínű sátorlapokat, a harmin
cas évek végén az SS fejlesztései hamar túlléptek a 
konzervatív német hadvezetés elképzelésein. A ha
gyományos séma szerint a sátorlap-esőgallér -  mint 
láthattuk -  sátorként, esővédőként, illetve személyi 
álcázóeszközként használható, az illetékesek ennél 
többet nem is igazán kívántak látni. A kor szokásai 
szerint azt tartották kívánatosnak az ilyen különleges 
harcszerű esetektől eltekintve, ha a katonák felségjel
zéssel, rendfokozati és egyéb felismertető és megkü
lönböztető jelzésekkel ellátott, szervezetszerű egyen
ruhát viselnek, mely színe révén biztosít ugyan némi 
korlátozott álcázást, fő célja azonban nem ez, hanem 
a hadsereghez tartozás és a hadsereg hierarchikus 
szervezetében való elhelyezkedés külsődleges megje
lenítésének kifejezése.

Számos kutató több tucat munkában foglalkozott már 
a Waffen-SS terepszínű egyenruháinak történetével, 
így az előzmények körülményei, ha nem is napra pon
tosan, de nagyjából ismertek. Ismerjük a „szülőket”, 
Wilhelm Brand Hauptsturmführert, Otto Schick profesz- 
szort, sőt, elődjét, Linnekogelt is, aki 1935-től vezette 
az SS terepszín-programját. A Linnekogel-projektről 
nem maradtak fenn dokumentumok, habár a kutatók 
azt tartják, hogy a Waffen-SS első terepszíne még az ő 
kutatásainak eredményeképpen készült, mindenesetre 
Schick kutatásain alapult az összes többi terepszínmin- 
tázat, márpedig a Waffen-SS rövid története során 
jócskán felvonultatott ezekből. Schick három irányban 
indította kutatásait, a színek, a mintázatok és az alap

anyagok lehetőségeit vizsgálva. A Wehrmacht által 
használt geometrikus alapú mintázattól eltérően Schick 
sokkal inkább a fény-árnyék kettősség elmosódott, fol
tos mintázatában hitt, s az európai vegetáció évszakok
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szerinti változásainak megfelelően tavaszra és nyárra 
zöldes árnyalatú mintázatot tervezett, őszre pedig bar
nás színárnyalatút. Ez azonban magával hozta annak 
szükségességét, hogy a tervezett öltözeteket kétolda
lasra, vagyis kifordíthatóra kellett tervezni. A Schick ál
tal vezetett „T” Abteilung (Tarnung = álcázási részleg) a 
dachaui koncentrációs tábor területén működött (a ru
házat kényszermunkával történő előállítása a háború 
végéig jelentősen segítette az SS gazdálkodását), az 
első terepszínű kísérleti egyenruhákat így a tábor kör
zetében állomásozó Deutschland SS-Standarte katonái 
csapatpróbázták. Amikor megindult a Lengyelország 
elleni hadjárat, a Deutschland katonáinak egy részét 
már felszerelték az első típusú álcázóblúzokkal és si
sakhuzatokkal, s ezek a ruhadarabok nemcsak a kato
nák között váltak gyorsan népszerűvé, hanem a hadse
reg tábornokainak figyelmét is kivívták, így az OKW 
(Oberkomando der Wehrmacht) -  minden ellenérzését 
félretéve -  mintapéldányokat kért az SS-től, s ezek 
alapján rendszeresítették később a hadsereg hasonló 
cikkeit.

Melyek is voltak ezek a korai terepszínű egyenruhá
zati cikkek? A kutatások két fő területre terjedtek ki, 
ezek egyike a sisak álcázása volt. A sisak 
álcázószínekre történő festése helyett praktikusabbnak 
bizonyult a terepszínű anyagból készített sisakhuzat 
használata, hiszen ez jóval több előnyt nyújtott, egy
szerre biztosította a sisak álcázását, védelmét (ütődés 
ellen például), illetve lehetőséget nyújtott további -  hely
színen található -  álcázóanyagok (fű, gallyak stb.) si
sakra történő rögzítésére.

A másik fő terület a törzs (és a karok) álcázása volt, va
gyis egy olyan rövid álcázó felsőkabát megalkotása, mely 
megfelelően eltakarja a test legnagyobb célfelületet mu
tató részét. A hosszú köpenyforma nem bizonyult ideális
nak, hiszen hiába takarta a teljes testfelületet, ugyanak
kor akadályozta a mozgást. így a viszonylag rövid szabá

sú álcázóblúzforma mellett döntöttek. A pulóverszerű (te
hát elöl nem teljes hosszában nyíló) ruhadarab előnyei 
kézenfekvőek voltak, később azonban jó néhány hát
rányra is fény derült. Egyszerű szabás (a korai 
álcázóblúzokat gyakorlatilag egy négyzet alakú anyagda
rabból szabták ki, és csekély számú varrással állították 
össze), ezáltal olcsó gyárthatóság, gazdaságos mérete
zés (a T szabás miatt nem volt szükség sokféle méretre), 
ezáltal gazdaságos tárolás és utánszállítás -  ezek voltak 
a korai SS-álcázóblúzok ismertetőjegyei. A blúzt eredeti
leg úgy tervezték, hogy nemcsak az egyenruha, de a fel
szerelés fölé is húzandó, így biztosította -  legalábbis el
viekben -  a harcos tökéletes álcázását.

A felszereléshez való hozzájutást (itt elsősorban a töl
ténytáskákra gondoltak) két nagyméretű, függőleges ha
síték biztosította, a blúz hasrészén. Ez volt az első olyan 
részlet, mely csak a csapatpróbákon nyújtotta azt, amit a 
tervezői elvártak tőle, a harcmezőn azonban megbukott. 
A katonák kényelmetlennek találták a hasítékokba való 
nyúlkálást, ezért a felszerelésüket -  az elképzelttől elté
rően -  az álcázóblúz fölé öltötték. így azután a későbbi tí
pusokon az átnyúlóhasíték helyett rendes zsebeket alkal
maztak, aminek a katonák több hasznát vették.

Az álcázóblúz másik fő problémája éppen egyszerűsé
gében és pulóverszerűségében rejlett. A tervezők úgy 
képzelték, hogy a katona felhúzza a rendes egyenruhája 
fölé, majd megvívja a harcot, aztán ha kell, kibújik belőle, 
és visszavedlik „rendes” katonává. Csakhogy a harcme
zőn ez korántsem volt ilyen egyszerű, ezért sok katona 
igényelte (netán házilagosan meg is valósította) a blúz 
elejerészének végig nyithatóságát (az eredeti fűzőzsinó- 
ros megoldás helyett gyakran villámzárat varrattak az 
elejerészbe). Mindezen hiányosságai ellenére az 
álcázóblúz -  a hozzátartozó, szintén kétoldalas, kifordít
ható -  sisakhuzattal együtt nagy népszerűségre tett szert 
a katonák körében, alapját, kiindulópontját képezve a
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modern terepszínű katonai egyenruháknak. A Waffen-SS 
rugalmasságát dicséri, hogy az igényeknek megfelelően 
folyamatosan fejlesztették mind a ruhadarabokat, mind a 
terepszínmintázatokat. Míg a jóval konzervatívabb hoz- 
záállású Wehrmacht jórészt egyféle terepszínt (illetve an
nak bizonyosfajta módosításait -  ezek a módosítások 
egyébként éppen a geometrikus forma éles kontúrjainak 
megtörését, elmosását jelentették) használt a háború vé
géig, az SS tucatnyi különféle mintázatot fejlesztett ki.

A szakirodalom tele van a különféle mintaváltozatok 
kategorizálásával, a kutatók csoportokat, alcsoportokat 
és családfákat alkotnak a különféle terepszín-mintáza- 
tokból, s ezeket a legkülönfélébb elnevezésekkel illetik. 
Ez rendkívül tiszteletreméltó törekvés, bár szerény véle
ményem szerint teljesen felesleges. Egy kísérleti folya
matot (hiszen a mintázatok előállítása folyamatosan vál
tozott, fejlődött, ráadásul a háború kiterjedésével az egy
re szűkülő alapanyag-hozzáférési lehetőségek miatt las
sanként minden rendelkezésre álló készletet felhasznál
tak, tekintet nélkül arra, hogy éppen milyen mintázattal 
készült) szinte lehetetlen kategorizálni, létezhettek akár 
olyan minták is, melyekből csak igen korlátozott számú 
ruhadarab készült, s olyan minták azonosítása, melyek
ből eredeti példány nem maradt fenn (márpedig a 
Waffen-SS álcaruhái ritkaságszámba mennek), a korabe
li fekete-fehér fényképek alapján gyakran kétséges vagy 
egyenesen lehetetlen. Ennek ellenére a kutatók -  mint
hogy a Waffen-SS szinte „misztikus” szerepet tölt be a te
repszínek fejlődéstörténetében -  újból és újból megpró
bálják.

A háború folyamán a terepszínű ruházat népszerűsége 
egyre nőtt, egyre újabb és újabb ruhadarabok (téli álcaru
ha, ejtőernyős ugróruha, páncélos ruházat stb.) jelentek 
meg. Anélkül, hogy ezek teljes spektrumát ismertetnénk, 
további két jelentős állomásról kell megemlékeznünk.

Ezek egyike az 1944-ben bevezetett kétrészes terep
színű Waffen-SS-egyenruha, mely valóban a „legek 
legje”, vagyis az első modern katonai egyenruha. Jóllehet 
eredetileg még multifunkciós ruházatként tervezték, va
gyis alapvetően a rendes egyenruha fölötti viselésre, és 
csak nyáron lehetett aláöltözet nélkül viselni (viszonylag 
könnyű, vékony, pamut-műszál alapanyagból készült), 
szabásában már a hagyományos egyenruhaszabást kö
vette (négyzsebes zubbony és pantalló formájú nadrág), 
vagyis már nem extra ruhadarabként készült, hanem ren
des felsőruházatként. Ezzel létrejött az első, modern ér
telemben vett terepszínű egyenruha, melyet a ma hasz
nált harci egyenruhák kivétel nélkül őseiknek tekinthet
nek. Az 1944 M harci egyenruha egyébként egy újabb 
mintaváltozatban készült, melyet kisméretű foltjairól 
Erbsenmuster (borsóminta)-ként ismer a szakirodalom.

A másik jelentős állomás egy új terepszínű minta kifej
lesztése volt 1945-ben. A munkát szintén Schick profesz- 
szor és munkatársai végezték. Az ún. Leibermuster 
egyébként az egyetlen ismert korabeli elnevezés, az ösz- 
szes többi utólagos. Ez a megnevezés már egy korabeli 
dokumentumban, a híres Richardson Reportban is szere
pel, és már egy egységes harci egyenruházati rendszer 
kialakítását szolgálta volna, a tervek szerint 1946-47-re 
az összes fegyveres szervezetet ezzel az új mintázatú 
anyagból készült ruházattal látták volna el. Ily módon, 
legalábbis külsőségeiben megszűnt volna az addig meg
lévő különbség a Wehrmacht és a Waffen-SS katonái kö
zött. A totális harcos tehát -  legalábbis a tervezőasztalon 
-  megszületett, s ha a háború befejezésével az új terep
szín bevetésére már nem is nyílt lehetőség, a fejlődés irá
nyát kétségkívül a németek határozták meg. A 
Leibermuster alapvetően különbözött a korábbi Waffen-

SS- és Wehrmacht-terepszínektől, s két téren is jelentős 
változást hozott. Egyrészt a mintázat kialakításával javí
tották a terepszín hatékonyságát, ez a korábbiakkal el
lentétben nagyobb távolságról is megőrizte sziluettbontó 
hatását. Javították a hatásfokot azáltal is, hogy ötre nö
velték a színek számát (sötétzöld, világoszöld, vörös, fe
kete, homokszín), illetve -  különféle átmérőjű nyomóhen
gerek használatával -  véletlenszerűbbé tették a mintázat 
ismétlődését. Korábban (eltekintve a kezdeti változatok
tól, amikor még kézzel, vagy sík sablonnal festették) az 
egyforma méretű nyomóhengerek miatt a mintázat rend
szeresen ismétlődött, a Leibermusternél már ezen a 
technológián is javítottak. Ez volt az első terepszín, mely 
már az infra-felderítés ellen is védelmet nyújtott, ezt feke
te anilinfesték használatával érték el. Bár a forradalmian 
új terepszín -  annyi más 1945-ben megvalósított hadi- 
technikai újdonsághoz hasonlóan -  már nem befolyásol
hatta a Harmadik Birodalom sorsát, mindazonáltal jelen
tős hatása a későbbi mintázatokra letagadhatatlan.

A második világháborús német terepszínek története 
meglehetősen érdekesen alakult a háború után. Noha 
Németországot legyőzték, terepszíneik oly mérvű nép
szerűségre tettek szert, hogy egy sor ország -  köztük Né
metország ellenségei -  használatba vett, illetve tovább
fejlesztett német típusú mintázatokat, így például Cseh
szlovákia, Lengyelország, Ausztria vagy Bulgária. A 
Leibermuster utódját az 1950-es években a svájci hadse
reg állította szolgálatba, s használta a kilencvenes éve
kig, illetve kipróbálta, de végül nem rendszeresítette a 
belga hadsereg 1956-ban. Amikor pedig a Bundeswehr a 
nyolcvanas években ismét terepszínű egyenruha beve
zetése mellett döntött (az ötvenes-hatvanas években kor
látozott számban a régi Wehrmacht-terepszínhez hason
ló egyenruhát használtak a német szövetségi katonák, de 
utóbb ezt amerikai ösztönzésre elvetették), egy olyan 
lencsemintás terepszínt fejlesztett ki, mely le sem tagad
hatta volna, hogy ősei között tarthatja számon a Waffen- 
SS borsómintás terepszínét. A dolog pikantériája, hogy a 
francia hadsereg is kifejlesztett egy hasonló mintázatot, 
amelyet végül politikai okokból nem rendszeresítettek.

A terepszínű egyenruhák alapvetően gyakorlati célú 
felhasználási területük mellett, sőt, attól függetlenül is 
ugyanannyira szimbólummá, a katonai dicsőség külső 
megjelenítőjévé váltak, mint a napóleoni háborúk színes 
ruhái, amikor mindenki tudta, hogy skarlátvörösben az 
angolok, kékben a franciák, fehérben az osztrákok, zöld
ben az oroszok harcolnak. Jóllehet ma többféle színt, 
mintázatot is meg kell jegyeznie a téma iránt érdeklődő
nek, alapvetően ugyanarról van szó: az egyenruha nem 
(vagy nem csak) eltüntet, hanem fel is tüntet -  még ha a 
terepszíneket eredetileg csak az előbbi célra találták is ki.

Felhasznált irodalom
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Blechman-Newman-Trinkle: DPM Disruptive Pattern 
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Az 1956-os forradalom
és szabadságharc haditechnikai eszközei III. rész

SzU-76 rohamlöveg

A Szil (Szamohodnaja Usztanovka)-76-os önjáró beren
dezés 76 mm-es löveggel. Az 1941. évi harctéri esemé
nyek bebizonyították, hogy a szovjet könnyű harckocsik 
gyengék. Új fegyvert kellett találni megfelelő tűzerővel a 
jól páncélozott német harckocsik ellen. Erre a célra a 
ZiSz-3, illetve a ZiSz-76 löveget találták megfelelőnek, 
amelyet a T-70 könnyű harckocsi alvázán kívántak önjá
ró lövegként alkalmazni. A nagyobb űrméret miatt a pán
céltestet meg kellett hosszabbítani, ezért a futóművet is 
megváltoztatták még egy futógörgő elhelyezésével (ösz- 
szesen 6 db). AT-70-es egyéb részein nem változtattak. 
A SzU-76 típusból 1942-ben 26 példányt készítettek el, 
majd a következő években több ezret. A kezelők a harc
jármű hátsó részében helyezkedtek el, a küzdőtér felülről 
nyitott volt. A vezető-szerelő a motor és a benzintartályok 
között kapott helyet. A 41,5 űrmérethosszú ágyú csöve 
oldalszögben mindkét irányban 15°-ban volt elmozdítha
tó, míg emelkedési szöge -5°-15°-ig terjedt. A SzU-76- 
os mindkét lánctalpát külön-külön motor hajtotta, a veze
tőnek ez meglehetős problémát jelentett. Az erős rezgé
sek hamar hibákat okoztak mind a motorban, mind az 
erőátviteli mechanizmusban, ezért a rohamlöveg sorozat- 
gyártását 320 példány után leállították. A tervezők új, 
megbízható motorokat tettek be, és levették a küzdőtér 
tetejét, hogy a löveget jobban tudják kezelni. Ezt a válto
zatot SzU-76M-nek nevezték. A háború végéig összesen 
mintegy 14 000 példányt gyártottak. A többféle tüzérségi 
célra alkalmas rohamlöveg eredményesen vette fel a har

cot a német harckocsikkal. A típust a háború végéig gyár
tották, és 1955-ben vonták ki a rendszerből. A Szll-76- 
os jelentős szerepet kapott a koreai háborúban, és a Ma
gyar Néphadseregben is rendszerben volt. A forradalom 
eseményeiről készült számos felvétel igazolja jelenlétét, 
részvételét a harcokban.

SzU-76 -  Kísérleti minta a T-60 alvázán.
SzU-76 -  Kis sorozat a korábbi T-70 motorral.
SzU-76M -  A nagy sorozatban gyártott változat (a 

nemzetközi szakkönyvekben és a köztudatban ez a 
SzU-76-os).

SzU-76B -  Fedett küzdőtérrel néhány példány készült.
SzU-76i -  A Sztálingrádnál zsákmányolt német Pz III 

és StuG III típusok átalakításával mintegy 201 példány 
készült, ami pótolta a sorozatgyártás átmeneti szünetel
tetését.

Harcászati-műszaki adatok 
Kezelők 4 fő
Tömeg 10 500 kg
Hossz 4880 mm
Szélesség 2730 mm
Magasság 2170 mm
Szabad magasság 310 mm
Hatótávolság 260 km
Legnagyobb sebesség 56 km/h
Motorteljesítmény 2x63 kW (2x85 LE)
Motor GAZ-203
Gázlóképesség 890 mm
Lépcsőmászó képesség 700 mm
Árokáthidaló képesség 3120 mm
Páncélzat
Homlok 35 mm
Oldal 16 mm
Fegyverzet 76,2 mm-es ZiSZ-3s löveg,
62 db lőszer

T-34 közepes harckocsi

A második világháború egyik legjobb harckocsijaként is
meri a közvélemény. 1939-ben rendszeresítették és az el
ső sorozatgyártású példány 1940 júliusában gördült ki a 
gyárkapun. Kezdetben 76 mm-es löveggel gyártották 
(T-34/76), majd a későbbi korszerűsítések során új to
ronnyal látták el, nagyobb, 85 mm-es (T-34/85) löveget 
szereltek be. A sorozatgyártást 1943 decemberében 
kezdték meg, az új típusok már 1944 elején a fronton vol
tak. A harckocsi felépítését tekintve négy részre tagozó
dott: vezetőrész, küzdőtér, motortér és az erőátviteli rész. 
A torony 3 személyes volt. Az elülső részben helyezkedett 
el balról a vezető, jobbról a rádiós-lövész. A toronyban a 
parancsnok, a töltő-kezelő, valamint az irányzó kapott he
lyet. A harckocsihoz tartozó páncéltörő lövedékekkel 500, 
1000 m távolságból 111, illetve 102 mm vastagságú pán
célt lehetett átütni. Az űrméret alatti lövedékek 500 m-ről 
138 mm-es páncélt is átütöttek. A futómű az 5 gumibeté
tes nagy futógörgőből, a hátsó elhelyezésű lánchajtó és
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az elülső láncfeszítő kerékből állt. A T-34/76 típusból 
1940 és 1944 között közel 36 000 darabot, a 85-ös válto
zatból 1944-1945-ben mintegy 30 000-et, 1946-ban pe
dig 2700 példányt gyártottak. 1951 és 1956 között Len
gyelország 1380, Csehszlovákia pedig 3185 darabot 
gyártott licencia alapján. A típust a Varsói Szerződés or
szágaiban rendszeresítették, de számos más országba is 
exportáltak. Alváza felhasználásával önjáró lövegeket fej
lesztettek ki SzU-122, SzU-100 és SzU-85 típusnéven, 
Egyiptomban és Szíriában pedig 122 mm-es önjáró tarac
kokat alakítottak ki. AT-34-es változatai szerepeltek Viet
namban, később Boszniában is, Jugoszlávia felbomlása
kor Horvátországnak is jutott a rendszerből kivont példá
nyokból. 1990-ben Irak is rendelkezett még vele.

A T-34-es 1956-ban a Magyar Néphadseregben is 
rendszerben állt, és több harci cselekményben részt vett. 
A szovjet hadsereg hasonló típusai többnyire a T-44 vál
tozatok voltak.

A T-34 típusokon számos változtatást, korszerűsítést 
hajtottak végre.

T-34/57 -  Kis sorozatban készült páncélvadász a 
T-34/76 alvázán.

OT-34 -  Lángszórós harckocsi a T-34/76 alvázán.
T-34M -  A T-44 előfutára a T-34/76 alvázán.

TO-34 -  Lángszórós harckocsi a T-34/85 alvázán.
T-34/85M -  Korszerűsítés a 60-as években a T-34/85 

alvázán.
T-44 -  Az 1944. évi T-34M program továbbfejleszté

se; új páncéltest, új felfüggesztés, a motor keresztirányú 
elhelyezése, hosszabb csövű löveg jellemzi. Mivel a mű
szaki jellemzők és a felépítés szinte teljesen azonos volt 
a T-34/85 típuséval, ezt a változatot csak nagyon igé
nyes kézikönyvek említik meg.

Harcászati-műszaki adatok
Kezelők
Tömeg
Hossz
Szélesség
Magasság
Szabad magasság
Hatótávolság
Legnagyobb sebesség
Motor
Motorteljesítmény 
Gázlóképesség 
Lépcsőmászó képesség 
Árokáthidaló képesség 
Páncélzat 
Fegyverzet

5 fő
32 000 kg 
7940 mm löveggel 
2950 mm 
2600 mm 
400 mm 
300 km
55 km/h
V-12, dízelüzemű 
368 kW (500 LE) 
1370 mm 
710 mm 
2950 mm
18-90 mm
1 db 85 mm-es lg,
56 db lőszer
2 db 7,62 mm-es gp, 
1953 db töltény

T-54 harckocsi

A második világháború tapasztalatain okulva fejlesztették 
ki. Az új harckocsi mintapéldánya már 1945-46-ban elké
szült, és 1947-től kiszorította a T-44 sorozatgyártását. 
Abban az időben nagyobb volt a tűzereje, és jobb volt a 
védettsége, mint a brit Centurionnak vagy az amerikai 
M-26 Pershingnek. A T-54-es volt az első olyan típus, 
amely az általános rendeltetésű harckocsi feladatainak el
látására alkalmas volt. Tornyában 100 mm űrméretű, L754 
csőhosszúságú löveg volt. Á hagyományoknak megfelelő-

27. ábra: Egy T-34/85-ös a körúti raktár lejáratába csúszva

28. ábra: Egy T-34/85-ös a felkelők oldalán

29. ábra: Egy megbénított ISz-3-as nehéz harckocsi a Kilián 
laktanyánál_____________________________________
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en a motor és az erőátviteli szerkezetek hátul kaptak he
lyet. A T-54 típust felszerelték infrasugárvető éjjellátó ké
szülékkel is. Mélyvízi átkelésre is alkalmas volt rövid elő
készítés után. A szovjet harckocsikat 7000 km-enként át
vizsgálták és kisebb-nagyobb módosításokat végeztek el. 
1958-ban már T-55-nek nevezték a több korszerűsítésen 
átesett harckocsit, amelynek vastagabb tornya, erősebb 
motorja és ABV védelme is volt már. A típust számos or
szágba exportálták a Varsói Szerződés tagállamain kívül 
is. Csehszlovákia, Lengyelország, valamint Kína licencia 
alapján gyártotta -  ez utóbbi Type 59 megnevezéssel. A 
T-54/55 változatokat gyártották a legnagyobb példány
számban a világon a harckocsik eddigi történetében. A 
Magyar Néphadseregben is sokáig rendszerben állt.

A szovjet csapatok meghatározó fegyvere volt 1956- 
ban. Számos fénykép, film tanúskodik jelenlétükről a Kili- 
án-laktanyánál, több helyen menetoszlopban, a Dózsa 
György úton, a Margit hídon volt látható.

A T-54-nek több változata készült.

T-54A -  Az 50-es évek elején függőleges síkú 
lövegstabilizátorral egészítették ki.

T-54AK -  Parancsnoki változat kiegészítő híradó be
rendezésekkel.

T-54B -  Lövegstabilizátort kapott mindkét síkban.
T-54C -  Levették a légvédelmi géppuskát és korszerű

sítették a töltőkezelő búvónyílását.

Harcaszati-muszaki adatok
Kezelők
Tömeg
Hossz
Szélesség
Magasság
Szabad magasság
Hatótávolság
Legnagyobb sebesség
Motor
Motorteljesítmény 
Gázlóképesség 
Lépcsőmászó képesség 
Árokáthidaló képesség 
Páncélzat 
Fegyverzet

4 fő
36 600 kg 
6450 mm 
3270 mm 
2400 mm 
400 mm 
500 km 
55 km/h
V-12, dízelüzemű 
430 kW (584 LE)
1400 mm 
800 mm 
2700 mm 
203 mm
1 db 100 mm-es L/54 ágyú
2 db 7,62 mm-es gp
1 db 12,7 mm-es Igv gp

PT-76 felderítő harckocsi

A 76,2 mm-es löveggel felszerelt PT-76 (plavajuscsij 
tank) kétéltű harckocsit 1954-ben rendszeresítették, majd 
a Varsói Szerződés minden országának szabvány felde
rítő harckocsijává vált. A harckocsi teste jellegzetesen a 
kétéltű feladatokra épülten csónakszerű. Á vízen két víz- 
sugár-hajtómű segítségével halad, és ez egyben megold
ja a kétéltű irányítást is. Jelentős hiányossága volt, hogy 
nem rendelkezett sem éjszakai látóberendezéssel, sem 
pedig ABV védelmi rendszerrel. A PT-76 harckocsit több 
mint 25 ország használta, és története során 7000 pél
dány készült belőle, ebből 2000 példányt exportáltak. Kí
na licencia alapján gyártotta Type 63 néven, és több ázsi
ai országba exportálta. A PT-76-os több harci esemény 
részese volt. Szerepelt az 1965-ös és az 1971-es az in
diai-pakisztáni konfliktusokban, a hatnapos háborúban, 
Vietnamban és Angolában is. Rendszerben állt a 
csecsének fegyverzetében, és 2000-től alkalmazták az 
indonéziai zavargásoknál is.

Az 1956-ban még újnak számító harckocsit több alka
lommal lehetett látni Budapest utcáin a forradalom első 
napjaitól kezdve, hiszen minden szovjet csapat rendelke
zett vele. Budapesten csak felderítési célokra alkalmazták.

Több változata volt, amelyek csak a beépített lövegben 
különböztek egymástól.

BTR-50 -  Lánctalpas páncélozott szállító harcjármű a 
РТ-76-os alvázán.

MT-LB -  Többrendeltetésű harcjármű: fegyverhordo
zó, vontató (Silka, SA-6).

OT-62 -  Cseh-lengyel változat a PT-76-os alvázán.
ASzU-85 -  85 mm-es légi szállítású rohamlöveg.

Harcászati-műszaki adatok
Kezelők 3 fő
Tömeg 14 000 kg
Hossz 6190 mm
Szélesség 3150 mm
Magasság 2260 mm
Szabad magasság 400 mm
Legnagyobb sebesség

úton 44 km/h 
vízen 10 km/h

Motor V-6, dízelüzemű
Motorteljesítmény 177 kW (240 LE)
Lépcsőmászó képesség 1100 mm
Árokáthidaló képesség 2800 mm
Páncélzat 5-17 mm
Fegyverzet 1 db 76,2 mm-es ágyú, 

1 db 7,62 mm-es gp,
1 db 12,7 Igv gp

ISz-3 nehéz harckocsi

A háború vége felé fejlesztették ki az ISz-2 (Joszif Sztá
lin) korszerűsítésével. Alacsony felépítésű volt, tornya 
áramvonalas, kúpos alakú, ez a következő nemzedéke
ket is jellemezte. A páncéltest kialakítása különlegesnek 
hatott a homlokpáncél csúcsos, jó védettséget adó V for
májával. Ez a páncéltestforma megmaradt a további, kis 
sorozatban készült ISz változatoknál (ISz-4, -5 , -6, 
-7 ,-8 , -9 , -10) is. Az 1957-ben rendszerbe került utolsó 
tagját T—10-esnek nevezték, ez már nagyobb sorozatban 
készült. Az első ISz-3-as 1945 májusában készült el, és 
nincsenek adatok arról, hogy bevetették volna a második 
világháborúban. Összesen mintegy 2300 példány készült 
el belőle.

Az ISz-3-ast a szovjet csapatok nehézharckocsi-egy- 
ségeinél rendszeresítették, így a forradalmi események
nek is részese volt, amiről több fénykép is tanúskodik.

Harcászati-műszaki adatok
Kezelők 4 fő
Tömeg 4650 kg
Hossz 9850 mm
Szélesség 3200 mm
Magasság 2450 mm
Szabad magasság 450 mm
Hatótávolság 190 km
Legnagyobb sebesség 40 km/h 
Motor V-12, dízelüzemű
Motorteljesítmény 440 kW (600 LE)
Gázlóképesség 1300 mm
Lépcsőmászó képesség 1000 mm
Árokáthidaló képesség 2500 mm
Páncélzat 30-200 mm
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Fegyverzet 1 db 122 mm-es ágyú 
L/43 28 db lőszer 
1 db 7,62 mm-es gp 
1 db 12,7 mm-es gp

SzU-100 páncélvadász

A második világháború során jelentek meg az erősen 
páncélozott német harckocsik. A korábbi lövedékek átü
tőereje nem bizonyult megfelelőnek ezekkel szemben. A 
haditechnikai szakemberek a SzU-85 alvázára egy má
sik, nagyobb űrméretű löveget alkalmaztak. A gyártás 
1944 szeptemberében kezdődött el, és 1945 elején már 
megjelentek az első példányok a frontokon. A beépített 
100 mm-es L/55 űrmérethosszú löveg eredetileg hajó
ágyú volt. Az ékzáras löveghez repesz-romboló, páncél
törő és űrméret alatti lövedékek tartoztak. A 15 kg töme
gű gránáttal 2000 m távolságról 150 mm vastag páncélt 
tudott átütni a 900 m/s kezdősebességű lövedék. A pán
célvadász harcjárműből több országba szállítottak. A ma
gyarországi harcokkal párhuzamosan a szuezi konfliktus
ban is szerepeltek.

Harcászati-műszaki adatok 
Kezelők 4 fő
Tömeg 32 000 kg

31. ábra: Egy égő BTR-152-es és a vontatott gépágyú

32. ábra: Egy sérült Csepel-130-as rajkocsi

Hossz
Szélesség
Magasság
Szabad magasság
Hatótávolság
Legnagyobb sebesség
Motor
Motorteljesítmény 
Gázlóképesség 
Lépcsőmászó képesség 
Árokáthidaló képesség 
Páncélzat 
Fegyverzet

9450 mm 
3000 mm 
2310 mm 
400 mm 
300 km 
56 km/h
V-12, dízelüzemű 
368 kW (500 LE)
1370 mm 
710 mm 
2950 mm 
20-100 mm
1 db 100 mm-es
L/54 ágyú 48 db lőszer
2 db 7,62 mm-es gp,
1500 db lőszer.

GAZ-67 könnyű terepjáró gépkocsi

Megépítésének már voltak műszaki előzményei. 1938-ban 
a szovjet GAZ autógyár megkezdte egy 4x4 kerékképletű 
terepjáró fejlesztését, amit GAZ-61 típusnak neveztek el, 
és ugyanolyan feladatokra szabták, mint az amerikai 
Bantam BRC 40 típusú dzsipet. A következő változat a 
GAZ-64 volt, amelyet 1941 tavaszán állítottak elő. Majd a 
lend lease program keretében kapott könnyű terepjárókat 
tanulmányozva fejlesztették ki a GAZ-67 modellt. A 4x4 
kerékképletű parancsnoki terepjáró sorozatgyártása 1943- 
ban kezdődött meg, és 1953-ban fejeződött be. Ez idő alatt 
mintegy 93 000 példányt állítottak elő. Néhány szakkönyv 
szerint a GAZ-67 típusnak jobbak voltak a terepjáró tulaj
donságai, mint az amerikai mintáknak, de nehezebben le
hetett karban tartani, kevésbé volt megbízható, a fékek ha
tásfoka nem volt kielégítő és nehezen lehetett javítani. Te
repen a fogyasztása elérte az 50 1/100 km értéket. A terep
járó a személyszállítás mellett számos más feladatra is al
kalmas volt. Szállított műszaki szerszámokat, hordozott 
beépített géppuskát, vontatott 45 mm-es páncéltörő ágyút 
nehéz terepen, sőt, volt páncélozott változata is. A típus 
részt vett a koreai háborúban is. Mint a szovjet légi 
deszantcsapatok rendszeresített eszközei 1956-ban a 
Li-2 és 11-12 szállító repülőgépek ezt az akkor már felvál
tás előtt lévő típust is áthozták Magyarországra.

Harcászati-műszaki adatok 
Kezelő 1 fő
Tömeg 1220 kg
Hossz 3340 mm
Szélesség 1680 mm
Magasság 1700 mm
Hatótávolság 750 km
Legnagyobb sebesség 75 km/h 
Motor GAZ-A, 4

hengeres benzinüzemű 
Motorteljesítmény 40 kW (54 LE)
Kerékképlet 4x4
Gázlóképesség 450 mm

GAZ-69 kis terepjáró gépkocsi

A GAZ-67 továbbfejlesztett változata. Sorozatgyártása 
1952-ben indult meg Gorkijban, és 1972-ig folyt. A gyár
tást Gorkijból Uljanovszkba helyezték át (UAZ), és több 
változatot is készítettek. A 4x4 kerékképletű kis terepjáró 
motorját a jól ismert Pobjeda (Győzelem) GAZ-M20 tí
pustól kölcsönözték. A gyártási időszakban több mint
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634 250 példányt készítettek el. A GAZ-69 több alkatré
sze, fődarabja csereszabatos volt más hasonló gyártmá
nyú gépkocsiéval, illetve a lengyel Nysa és a Zsuk ko
csikkal. A forradalom alatt a GAZ-69A 4 ajtós, 5 üléses 
ponyvatetős parancsnoki jármű az egyik leggyakrabban 
előforduló szovjet gépkocsi volt, előfordult, hogy meg
semmisítettek ilyet. A leggyakoribb az alapváltozat volt, a 
GAZ-69-es 2 ajtós, ponyvatetős kivitel, elöl két, hátul pe
dig 6 üléssel. Ez volt a „raj gaz”, amely sokáig rendszer
ben állt a Magyar Néphadseregben is. Ennek a változat
nak több lehetséges kivitele volt: rádióállomás, tűzoltóko
csi, vegyi-sugárfelderítő, páncéltörőrakéta-hordozó 
(AT-1 Maljutka). Építettek aknakutató kivitelt is, amely 
veszély esetén önműködően megállította a járművet. Lé
tezett zárt felépítménnyel is a katonai rendészek számá
ra. 1955-65 között a romániai ARO más motorral gyártot
ta. A GAZ-69-es különböző változatai a Varsói Szerző
dés összes országában és néhány más államban is rend
szerben álltak. Több előfordult az arab-izraeli konfliktu
sok során is.

GAZ-46 -  Kétéltű változat.
GAZ-69AM -  Parancsnoki kocsi, export célra (korsze

rűsített).
GAZ-69B -  Technikai kiszolgáló.
GAZ-M -  Az alapjármű export célra.

Harcászati-műszaki adatok
Kezelők
Tömeg
Hossz
Szélesség
Magasság
Szabad magasság
Hatótávolság
Legnagyobb sebesség
Motor
Motorteljesítmény
Kerékképlet
Gázlóképesség

1 fő
1525 kg 
3850 mm 
1850 mm 
2030 mm 
210 mm 
530 km 
95 km/h 
UAZ-450 
48 kW (65,2 LE) 
4x4
550 mm

Cs-350 közúti tehergépkocsi

A Csepel Cs-350 közúti tehergépkocsi D-350 néven is is
mert. A gépkocsi a háború utáni magyar gépkocsigyártás 
első nagy sorozatban előállított járműve. Motorját Steyr- 
licencia alapján készítette el a csepeli autógyár. Az első 
3500 kg teherbírású tehergépkocsi 1950 áprilisában ké
szült el, és megkezdődött a sorozatgyártás. Az eredetileg 
polgári célra tervezett jármű nagy számban került a had
sereg rendszerébe is. A D-350 típust dízel- és benzinüze
mű változatokban is gyártották. Egyszerű, hagyományos 
felépítésű gépkocsi volt, amelynek vezetőfülkéjében 3, a 
rakfelületen elhelyezett padokon pedig 25 fő foglalhatott 
helyet. A korabeli gépkocsizó lövész alakulatoknak alap
vető szállító járműve lett. A közúti jármű terepjáró tulaj
donságát a hátsó híd két féltengelyének szükség szerinti 
összezárásával tudták fokozni (differenciálzár), amelyet a 
fülkéből működtettek. A gépjármű számos feladatra volt 
alkalmas. A nyitott változatot teher- és személyszállításra 
alkalmazták, szükség esetén leponyvázva, ponyvatartó 
keretek segítségével. A zárt felépítményű kocsik között 
volt mozgó műhely-, mentő-, híradóállomás, R-40, kábel
fektető, géptávíró állomás, vevőközpont és más, úgyne
vezett rendszerkocsik. Különleges felépítménnyel készül
tek a tábori laboratóriumi, a fürdető, a tüzelőanyag-szállí
tó, -töltő és -vizsgáló gépkocsik. A D-350 típus gyártása

1960-ban fejeződött be. Később továbbfejlesztették terep
járó típussá, és D-344 néven gyártották, majd rendszere
sítették a hadseregben. A D-350-es már 1956. október
23-án este megjelent, és a forradalom és szabadságharc 
utolsó napjáig használatban volt. Minden bizonnyal ilyen 
járművek hozták a köteleket és a lángvágó felszerelése
ket a Sztálin-szobor ledöntéséhez, és ezekkel szállították 
a tömeg egy részét a Rádió felé. Később Budapest élel
miszer-ellátásában játszott fő szerepet. Mindezekről szá
mos fénykép tanúskodik.

Harcászati-műszaki adatok
Kezelők 1 + 2 + 25 fő
Tömeg 3200 kg
Hossz 6735 mm
Szélesség 2260 mm
Magasság 2740 mm
Szabad magasság 255 mm
Hatótávolság 350 km
Legnagyobb sebesség 75 km/h
Motor D—413
Motorteljesítmény 63 kW (85,6 LE)
Kerékképlet 4x2
Gázlóképesség 600 mm

Cs-130 könnyű terepjáró

A könnyű terepjáró gyártása 1953-ban indult meg azzal a 
céllal, hogy a rendszerben lévő amerikai Dodge típusú 
gépkocsikat leváltsa. Az amerikai terepjáró mintául is 
szolgált a Cs-130-as fejlesztésekor. A gépkocsi tömege 
640 kg-mal nagyobb volt a Dodge-énál, de jó terepjáró 
képességgel rendelkezett. Jól gyorsult és jó menettulaj
donságai voltak. A mintául szolgáló kocsik kerekeinél na- 
gyobbakkal rendelkezett. Csörlője 3500 daN vonóerőt tu
dott kifejteni. A típus gyártása 1953-ban indult meg, és 
1956 tavaszán fejeződött be. Ezen időszak alatt mintegy 
1420 példány készült el. A Cs-130 gépkocsit sok célra 
használták a hadseregben. Alkalmazták tüzérségi vonta
tóként könnyebb lövegeknél, a híradó csapatoknál köny- 
nyűvezetékes rajgépkocsi volt utánfutóval, zárt felépít
ménnyel R-30 rádióállomás, 40 vonalas központ stb. A 
polgári életben az Országos Mentőszolgálat mentőkocsi
ként is alkalmazta. A forradalom idején mindkét kocsi 
rendszerben állt. A budapesti harcokról készült képek in
kább az eredeti Dodge kocsit mutatják.

Harcászati-műszaki adatok
Kezelők
Tömeg
Hossz
Szélesség
Magasság
Szabad magasság
Hatótávolság
Motor

Motorteljesítmény
Kerékképlet
Gázlóképesség

1 fő
3500 kg 
4840 mm 
2150 mm 
2185 mm 
300 mm 
300 km
Csepel B-413, 
benzinüzemű, 4 hengeres 
63 kW (85,6 LE)
4x4
800 mm

ZiSz-151 terepjáró tehergépkocsi

1947 és 1958 között gyártották, 1957 után ZiL-151 tí
pusjellel. Kialakításánál felhasználták az előző 
(ZiSz-150) típus fődarabjait. A felépítmény hátul lenyit-
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ható fallal készült, az oldalfalakon lehajtható ülések vol
tak. Fémlemez vezetőfülkéje 3 személyes volt. Felsze
relték kétfokozatú osztóművel is. Mellső kerékfelfüg
gesztésében hidraulikus lengéscsillapítót alkalmaztak. A 
hátsó kerékfelfüggesztést kiegészítő rugókkal erősítet
ték meg. A típusból a Varsói Szerződés tagállamain kívül 
Kínába és Vietnamba exportáltak. A terepjáró tehergép
kocsit sok célra alkalmazták, például a zárt felépítmé
nyes változatába építették a P-3 típusú rádiólokátort, 
platós változatokkal alakították ki a BM-21 sorozatvetőt. 
A forradalom alatt az első napokban a Nagykörút Üllői úti 
részén megsemmisített tüzéralegységnek ilyen löveg- 
vontató és lőszerszállító tehergépkocsija volt, amit több 
fénykép bizonyít.

Harcaszati-muszaki adatok
Ossz. gördülőtömeg
Fiossz
Szélesség
Magasság
Szabad magasság
Hatótávolság
Motor
Motorteljesítmény
Kerékképlet
Gázlóképesség

8080 kg 
6930 mm 
2320 mm 
2320 mm 
265 mm 
600 km 
ZiL-121
68 kW (92,4 LE) 
6x6
800 mm 

(Folytatjuk)

Amaczi Viktor

Christopher Ailsby:
A HARMADIK BIRODALOM NAPRÓL NAPRA

Az NSDAP kialakulását és hatalomra jutásának útját tárgyaló két beveze
tő fejezet után a mű időrendi sorrendben haladva, tömör formában ismer
teti a birodalom fő gazdasági, katonai, diplomáciai, közéleti lépéseit, illet
ve eseményeit az 1933-as választási győzelemtől az 1945-ös bukásig. 
Aránylag sok a haditengerészeti jellegű híranyag.
„1937. szeptember 27. -  Németország, diplomácia. Biztonsági okokból 
senki sem csatlakozhat a két vezetőhöz, amikor meglátogatják dr. Gustav 
Krupp von Bohlen und Halbach szigorúan titkos fegyvergyártó birodalmát. 
A cég irodáiban a Krupp-művek igazgatója fogadja a két diktátort, majd be
mutatja nekik a családtagjait. Ezt követően ismerteti velük a gigantikus 
konszern fejlődését és szervezeti felépítését, aztán a központ gyáregy
ségbe kalauzolja a látogatókat, ahol megtekintik az ágyúk, harckocsik és 
minden egyéb elképzelhető fegyver gyártását. Mussolinire mély benyo
mást tesz a munkások szervezettsége, a gyártási műveletek széles skálá
ja és a kimagasló fegyvergyártási teljesítmény. A Krupp-művekben tett lá
togatás 10.45-kor fejeződik be, ezt követően a két diktátor különvonatai el
hagyják Essent.
A vendéglátók igazi német alapossággal mindent kidolgoztak a berlini uta
zás utolsó 24 kilométerére: a két vonat egymás mellett halad, ezzel is ér
zékeltetve a két forradalom egyenlőségét. Az érkezés előtt Hitler vonata 
előresiet, így a Führer már a pályaudvaron fogadhatja vendégét."

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2006. Terjedelem: 184, A/4 méretű oldal, számos fotóval.
Ára postaköltséggel együtt 3300 Ft. Megrendelhető a kiadónál:
Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32., telefon: 06-30-419-3530, 
e-mail: rendel@hajja.hu, honlap: www.hajja.hu
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A VOMAG alvázra szerelt 8,8 cm-es légelhárító lövegek 
az 1944-45-ben Magyarországon folyó harcokban

Néhány évvel a második világháború befejezése után 
Budapesten, a romeltakarítás és az újjáépítés eredmé
nyeit tárgyaló számtalan sajtótermék között az egyikben 
egy akkor, a háborútól megcsömörlött olvasók számára 
nem különösebben érdekes fénykép jelent meg. A fotó 
egy megrongált német gépkocsialvázra épített légelhárí
tó ágyút ábrázol a budai Várban, a belövésektől sérült, de 
akkor még meglévő dominikánus kolostor Duna felőli ol
dalán.

Közel harminc évvel később ugyanez a kép megjelent 
egy német modell-újságban és a fénykép -  a német szó- 
használat szerint -  „egy követ” (vagyis lavinát) indított el.

Több komoly, haditechnikával foglalkozó szakember el
kezdte vitatni a kép aláírását, miszerint egy ilyen 8,8 cm- 
es önjáró löveg 1944-45-ben lehetett-e Budapesten, és 
az valóban a cikkben megjelölt Büssing gépkocsi alváz
ára épült-e. A modellújság nyilvánvalóan nem műszaki 
képzettségű, hibásan, de határozottan dolgozó munka
társa igen jónak tűnő, többnézeti rajzokat készített a ka
pott fotók alapján. Annyira, hogy azokat -  újrarajzolva -  
több, minden tekintetben autentikusnak számító szakíró 
is átvette könyveibe.

Az addig teljesen ismeretlennek számító harceszköz 
körül kibontakozott szakmai vita során hamarosan kide
rült, hogy a hordozó jármű biztosan nem Büssing teher
gépkocsi, hanem a lövegeket egy VOMAG autóbusz 
(VOMAG Typ 8 LR 655, 150 LE-s motorral) alvázára épí
tették. A nagy elánnal végzett kutatás számunkra érde
kes része az, hogy ezeknek az önjáró lövegeknek ma
gyarországi alkalmazásáról is nagyon sok részlet vált is
mertté. E légelhárító lövegek létrejöttének rövid ismerte
tésén túl ismerkedjünk meg azok szerepével a hazánk
ban folyt harcok vonatkozásában.

A második világháború kirobbanásával a városok és 
más fontos objektumok légvédelmét Németországban is 
megerősítették. Az ilyen célból rögzített telepítésű légel
hárító ütegek mellett mobil lövegekből álló egységeket is 
létrehoztak, melyek feladata a mindenkor leginkább ve
szélyeztetett pontok védelme volt. A mozgatható légelhá
rító ágyúk közül a legjobbat, a 8,8 cm-es Flak 36 löveget 
több hordozó járműre is szerelték.

Ezek között volt a 18 t-s FAMO féllánctalpas jármű és 
a plaueni VOMAG járműgyár eredetileg postabusznak 
szánt alváza. Ez utóbbira szerelve a körkörösen forgat
ható lövegállvány az alacsony padlójú gépkocsi vázához 
volt rögzítve. Tüzelőállásban a jármű két oldalán kifordít
ható, az elején és a hátulján leereszthető támaszok biz
tosították a szükséges stabilitást. A rácsos kialakítású ol
dalfalak lehajthatóak voltak, így megfelelő mozgásteret 
adtak a kezelőszemélyzetnek. A készenléti lőszer a gép
kocsi hátsó részében kialakított, nem páncélozott zárt re
keszekben kapott helyet.

A korabeli vonatkozó német szabályzattól eltérően, a 
személyzet repeszek elleni védelme ennél a kialakításnál 
nem volt biztosított. Ezért, ha mód volt rá, a löveghordo- 
zót a tüzelőállásban homokzsákokkal védték, vagy ásott 
fedezékben alkalmazták.

A Waffen Revue 1988. évben, megjelent e járművel 
foglalkozó cikkében foglaltaktól eltérően a gépkocsi há

tulján felszerelt kábeldobok nem csörlők voltak. Az ezek
re feltekert sokerű kábel a lövegek eredeti, légvédelmi 
szerepekor a lőelemek elektromos jeltovábbítását bizto
sította a lőelemző készülék és az egyes lövegek között.

Ez az önjáró löveg jelentékeny önsúlyával és a csupán 
két meghajtott hátsótengelyével nem terepre készült. Fel
adatuk azonban nem is ez volt. Sokkal inkább a német 
autópálya-hálózaton -  mint „gyors tüzérségi tartalék” -  a 
lehető leggyorsabban eljutni az aktuális bombatámadás 
feltételezett célpontja közelébe, és ott kialakításuknál 
fogva néhány percen belül tüzelőállásba helyezkedni. Ezt 
a feladatot -  esetenként komoly veszteség mellett -  el is 
látták. Bevetésre kerültek Belgiumban, Lengyelország
ban és több német város, így Berlin, Oranienburg, 
Dessau, Lipcse, Magdeburg, Bréma, Kassel és 
Bremerhaven védelmében.

Magyarország 1944. márciusi német megszállásának 
előkészítése során más, „összekapart” alakulatokkal 
együtt útnak indították hazánkba az ilyen önjáró lövegek-

1. ábra: Az 1941-ben készült képen látható járművek közül 
az első három löveghordozó, a negyediken ponyva alatt a 
lőelemképző található

2. ábra: A kép -  az eredeti képaláírás szerint -  a Duna-Ti- 
sza közén folyó harcok során készült. A jármű ajtaján látszik 
az alakulat jelvénye
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kel felszerelt I./42 (mot.S.) Abteilungot [= I./42 (motorizált, 
önjáró) osztály] megjelölésű légvédelmi alakulatot is.

A légvédelmi egységek általában ütegekre, osztályokra 
és ezredekre oszlottak. A nehéz légelhárító ezredek kez
detben két vegyes osztályból álltak, egyenként három ne
héz 8,8 cm-es ütegből, két 2 cm-es ütegből, valamint egy 
fényszórós osztály két fényszórós ütegéből. Minden 8,8 
cm-es üteg kiegészítőig még egy könnyű légelhárító 
osztaggal is rendelkezett az alacsony támadások elleni 
védelemhez, két 2 cm-es légelhárító gépágyúval.

A Magyarországra vezényelt alakulat eredetileg a ber
lini légierő-parancsnok hatáskörébe tartozott, állomáshe
lye a döberitzi gyakorlótér volt, Berlin nyugati részén. 
Nagyfokú mozgathatóságát kihasználva innen irányítot
ták a német főváros mindenkor veszélyeztetett részeire. 
Berlinhez kötődő alapfeladata megóvta a távolabbi, sok
szor csak a pillanatnyi szükséget szem előtt tartó, „tűzol
tó” feladatoktól. Több, franciaországi, belgiumi és len
gyelországi bevetés ellenére az alakulat bizonyos érte
lemben kivételezett helyzetben volt.

Ez az alakulat számára valamelyes védettséget jelentő 
feladatkör 1944-ben, a Magyarországra irányítással meg
szűnt.

Az I./42 Abteilung kezdetben három nehéz ütegből állt, 
egyenként négy 8,8 cm-es löveggel, 36 mintájú lőelemző 
készülékkel és egy 35 típusú segéd-lőelemző készülék
kel. A lövegek és a kiegészítő berendezések egyaránt az 
autóbuszok részére tervezett, VOMAG gyártmányú ala
csony alvázra épültek. 1943 elején egy negyedik üteget 
is felállítottak, mely lövegkocsiként a fegyver nélküli, tar
talék járműveket is megkapta.

Az önjáró lövegekkel felszerelt osztály tehát 1944 már
ciusában, a Potzdam melletti Nedlitzből indulva érkezett 
Magyarországra a német megszálló csapatokkal. Az in
dulás előtt az alakulatnak minden nélkülözhető kísérő jár
művét és a lőelemző készülékeit le kellett adnia.

Egyes források szerint jóval ez előtt, még 1943 végén 
egy tartós Dessau közeli bevetés során szereltek a löve- 
gekre védőpajzsot. Ennek oka nagy valószínűséggel 
nem a későbbi, földi célok elleni bevetés, hanem az ese
tenként túl korán, a csövet közvetlenül elhagyva robbanó 
légvédelmi lövedékek okozta balesetek lehettek. Az át
szerelés során a járművek és a lövegek homoksárga 
színt is kaptak, részben barna foltozással. Ugyanekkor 
alakították át a lövegek tűzvezetését is a korszerűbb, 37 
mintájú lőelemképző jeleinek vételére.

Érdekes megjegyezni, hogy az alakulat egy túlélője 
szerint 1944 augusztusában, a földi bevetések előtt a lö
vegek csöveiről -  tekintettel a szovjet csapatokkal várha
tó érintkezésre -  tekintettel, eltávolították a találatokat je
lölő fehér gyűrűket. Ennek ellenére a már biztosan Ma
gyarországon készült fotókon is egyértelműen láthatóak 
ilyen, bizonyára már az itteni harcok során elért eredmé
nyeket tanúsító jelölések. Egy további fotón pedig, a lö- 
veget -  az újságcikk szerint -  felváltva kezelő német és 
magyar tüzérek közösen festenek fel ilyen gyűrűt.

Budapestre érkezése előtt az osztály még 5 napot 
Rábapatonán töltött.

Az első magyarországi bevetésre a Csepel-szigeten, 
előre kiépített állások igénybevételével került sor. Ezután 
az új alkalmazás helye a pesti oldalon a Lóvásártér lett, 
ahol amerikai bombázók támadását igyekeztek elhárítani.

1944 májusában és júniusában az alakulat Soroksáron 
állomásozott. 1944. augusztus 24.-én az egységet útnak 
indították Romániába. Az ország kiugrása a háborúból és 
a drasztikusan megváltozott fronthelyzet miatt azonban 
oda már nem érkeztek meg. A magyar-román határnál 
földi elhárító harcokba keveredtek.

4. ábra: Feltehetőn ugyancsak az Alföldön készült felvétel. A 
kilövés biztosításához néhány út menti fát kivágtak

3. ábra: Az alakulat taktikai jelvénye; egy térdelő állásban 
nyíllal -  annak eredeti feladatára utalva -  felfelé lövő férfialak

6. ábra: A képen megfigyelhető az oldalirányba kihajtható tá
masz alkalmazása

5. ábra: Az álcázott löveg nyitott lőszertartójában jól látsza
nak a lövedékek
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10. ábra: A képen jól látszik az itt -  csaknem teljesen -  fel
hajtott oldalfal és az eredeti menethelyzettel ellentétesen, 
hátrafelé hajtott oldaltámasz

7. ábra: A sajnos nagyon gyenge minőségű felvétel Buda
pesten, a pesti oldalon, a Lóvásártéren készült, 1944. ápri- 
lis/májusban a bombázás alatt a repülőgépekre tüzelő önjá
ró löveget mutatja

Kisebb kitérők után 1944. szeptember 5.-én az alakulat 
Debrecenbe érkezett. Az itt folyó harcokban folyamato
san földi célok ellen alkalmazva vettek részt, közben je
lentékeny veszteségeket szenvedtek el.

Az egyik német tüzér visszaemlékezése szerint a köze
ledő szovjet harckocsikra 4-6 km távolságból nyitottak tü
zet, számosat megsemmisítve közülük. Az alakulat telje
sítményét 1944. október 22-én a hivatalos német katonai 
híradás, a Wehrmachtsbericht is megemlítette.

A lőszer kifogyta után néhány löveget felrobbantottak, 
volt olyan 8,8-as is, melyet a szovjet harckocsik legázol
tak. A helyzetből adódó gyalogsági harcokban a nem 
ilyen kiképzést kapott személyi állomány jelentős vesz
teségeket szenvedett.

Az I./42 Abteilung volt az utolsó, mely zárt alakulatban 
hagyta el Debrecent. 1944. október 19-én a második üteg 
földi harcokban bevetett 5 lövegéből csak egy maradt. A 
Budapest irányába történő visszavonulás közben novem-

9. ábra: A háború utáni magyar újságban megjelent kép az 
egyik löveget mutatja a budai Vár keleti oldalán, az egykori 
dominikánus kolostor előtt

8. ábra: A kép eredeti, feltehetően inkább propagandának 
szánt aláírása szerint a lövegeket felváltva német és magyar 
tüzérek kezelték. A valóságban ez inkább a Gellért-hegyen 
és környékén, a rögzített telepítésű, 8,8 cm-es lövegekre vo
natkozhatott

------ ♦

11. ábra: Az érdekes képen egyszerre látszik a két megron
gált löveg. Az elülső mögött Julianus barát szobra, még a 
korábbi helyén
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12. ábra: A harcok elvonultával egy kilőtt vagy feladott 
VOMAG alvázra szerelt 8,8 cm-es löveg az Alföldön valame
lyik kis faluban

bér 2-án az egy alkalommal teljesen bekerített osztály a 
kitörés során lövegeinek 60%-át elvesztette.

Az alakulat valószínűleg 1944. november 7-én új, 
l./Flak-Rgt. 40 (I./40 Légvédelmi ezred) megjelölést ka
pott. Novemberben az egység a jelentős veszteséget 
szenvedett személyi állománnyal és a megmaradt löve- 
gekkel Budapestre húzódott vissza.

Az 1. és a 3. üteg lövegeivel először légelhárító, majd 
földi harcokat támogató feladatokat kapott. A 2. és a 4. 
üteg lövegek nélkül maradt személyzete az elkövetkező 
harcok során gyalogsági bevetésre került. Az alakulat tör
zse először a Margitszigeten, majd a királyi várban állo
másozott. A 3. üteg a Vár kapucinus kolostorában kapott 
helyet, mely előtt a vársétányon helyezték utolsó tüzelő
állásukba megmaradt lövegeiket.

A folyamatos harcok során megsebesült bajtársaik kö
zül néhányat utoljára 1944. december 30-31-én még az

ausztriai Bruckba mentett ki a „katlanból” egy Junkers Ju 
52 szállító repülőgép.

Az alakulat egyik, 30 évvel később visszaemlékező tü
zére szerint „a további harcok során az ütegek visszahú
zódtak a város közepébe, a budai Gellér-hegy Citadellá
jába, ahol a háború utáni képek az utolsó lövegeket mu
tatják”. A „citadella” ebben az esetben azonban nyilván
valóan nem a Gellért-hegyen lévő erődöt, hanem a budai 
Várat jelenti (a citadella szó eredeti jelentése = fellegvár).

A jelzett képek a két löveget egyértelműen az egykori 
kapucinus kolostor Duna felőli sétányán és a Julianus 
barát -  akkor még a Halászbástyához közelebb álló -  
szobra mellett mutatják.

Az alakulat a „katlanba” be nem került részei eleinte 
még bíztak a Budapestért indított ellentámadások sikeré
ben. 1944. február 8-án azonban rádió-összeköttetésük 
bajtársaikkal megszakadt. A február 11-i kitörést követő
en hiába várták a budai hegyekben magukat nyugat felé 
átvágni megkísérlő tüzéreket. A saját vonalakat csak az 
alakulat egy, főhadnagy rendfokozatú tisztje érte el.

Budapest elestével az l./Flak-Rgt. 40 gyakorlatilag nem 
létezett többé. A hivatalos megszüntetésre 1945. április
21-én, a Linz melletti Taufkirchenben került sor.

Felhasznált irodalom

Romokból élet -  a magyar újjáépítés. Építésügyi és Mun
kaügyi Minisztérium, Budapest, 1948.

Modell-Fan, folyóirat, Elmshorm, 1978.
Museum für historische Wehrtechnik E. V.
Mitteilungen für Freunde und Förderer. Nürnberg, 

1989.
Magyar futár, hetilap egyes számai. Budapest, 1944. 
Máté György: Budapest szabad! Móra Könyvkiadó, Bu

dapest, 1980.

Will Fowler:
KURSZK -  A legfontosabb 24 óra
„Az utolsó téves közhiedelem az, hogy a németeknek Prohorovka valósá
gos halálmenet volt, melyben rengeteg páncélost vesztettek. A nyugati 
szerzők szovjet forrásokra hivatkozva a két fél összesített veszteségét 
1200 harckocsira teszik. Ha már halálesetről van szó, ez a meghatározás 
sokkal inkább ráillik a szovjet 29. harckocsihadtestre, mely egyetlen nap 
alatt harcjárműveinek 75%-át vesztette el.”

1943 nyarára az angol-amerikai csapatok teljesen ellenőrzésük alá 
vonták Afrikát és a Földközi-tengert. Itt és a Sztálingrád körüli harcokban 
Németország és szövetségesei pár hónap alatt közel egymillió katonát 
vesztettek.

Ebben a helyzetben a III. Birodalom hadvezetése a Kurszk térségébe 
tervezett hadművelettel, elit alakulatai koncentrált bevetésével igyekezett 
legalább a keleti fronton megváltoztatni a „menetirányt” és újra átvenni a 
kezdeményezést. Bíztak haditechnikai fölényükben, mindenekelőtt a Pz. V 
és Pz. VI. harckocsikban, a Hs 129 és Ju87G páncélvadász repülőgépek
ben, amelyeket nagyobb számban itt alkalmaztak először.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2006 
Terjedelem: 184 A/4 méretű oldal, számos fotóval.
Ára postaköltséggel együtt: 3700 Ft
Megrendelhető a kiadónál: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32.
Telefonos rendelés: 06-30/419-3530, E-mail: rendel@hajja.hu, Honlap: www.hajja.hu
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A múlt romjainál -  Wolfsschanze II. rész

Geschützstellung

Maschinengewehrstellung

■Ишшт gSMSBasaltschotter;

:BetonÍ2m;

Ш Ш я
► Л------

3,5 m 0,5 m 2 m

2. ábra: Hermann Göring légvédelmi bunkerének hosszmetszete, a területen 16-os számot viselt. A korábban meglévő kisebb bun
ker fölé egy második, vasbeton bunkert építettek, amely 11 méterre nyúlt a talajszint fölé. Tetején a légvédelmi lövegek álltak. 1944- 
ben fejezték be az átépítést
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1. ábra: A Wolfsschanze főhadiszállás helyszíne Rastenburg közelében. A nyilak Sauffenberg ezredes útját jelzik a repülőtérig 1944. 
július 20-án



3. ábra: A Göring-bunker keresztmetszete, 92 m2 hasznos területet védett. A Korridor feliratú folyosónak három bejárata volt, nem 
zárták le külön ajtókkal, mivel innen nyflt a feljárat a tetőn lévő légvédelmi lövegekhez

4. ábra: Adolf Hitler dolgozószobája

6. ábra: Az álcázóhálót tartó fák egyike -  1998-ban a kötés 
még rajta volt

5. ábra: Adolf Hitler bunkerének belső elrendezése K.O. Wendel 
elbeszélése nyomán. 1 -  a kiszolgáló személyzet helységei, 2 -  
Hitler hálószobája, 3 -  folyosó, 4 -  WC, fürdőszoba, 5 -  
tárgyalóterem, 6 -  tárgyalóasztal, 7 -  székek, 8 -  lerakóasztal, 9 -  
Hitler dolgozószobája, 10 -  íróasztal, 11 -  karosszék, 1 2 -  
aktaszekrény, 13 -  szófa, 14 -  dohányzóasztal, 15 -  szekrények
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7. ábra: Elrendezési rajz a tárgyalóbarakkról az 1944. július 20-i merénylet időpontjában. A térképasztal körül az alábbi résztvevők 
álltak: 1 -  Adolf Hitler, 2 - A .  Heusinger altábornagy, 3 - G .  Korten, a repülőcsapatok tábornoka, 4 - G .  H. Brandt ezredes, 5 -  К. H. 
Bodenschatz, a repülőcsapatok tábornoka (nincs jelölve), 6 -  G. H. Waizengger alezredes 7 -  R. Schmundt altábornagy, 8 -  G. H. 
Borgmann alezredes, 9 -  W. Buhle gyalogsági tábornok, 10 -  Karl-Jesco Puttkamer ellentengernagy, 11 -  dr. H. Berger gyorsíró, 12 
-  H. Assmann sorhajókapitány, 13 -  John von Freyend őrnagy, 14 -  W. Scherff vezérőrnagy, 15 -  Hans-Erich (/oss ellentengernagy, 
1 6 - 0 .  Günsche SS-Hauptsturmführer, 17 -  N. von Below ezredes, 18 -  H. Fegelein SS-Gruppenführer, 19 -  G. Buchholz gyorsíró, 
20 -  G. H. Büchs őrnagy, 21 -  dr. F. Sonnleithner követ, 22 -W . Warlimont tüzérségi tábornok, 23 -  A. Jodl vezérezredes, 24 -  W. 
Keitzl tábornagy, 25 -  Graf Stauffenberg ezredes, aki elhagyta a helységet a bomba robbanása előtt_____________________

Ábrák a szerző gyűjtéséből Matthaeidesz Konrád

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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Világháborús roncsok a Duna Esztergom 
és Budapest közötti szakaszán 1945-ben II. rész

A Romániából induló és Németországba tartó nyers
anyagszállítások jelentős részét hajókkal bonyolították le 
a Dunán. A hajóvontatmányokat Budapest határában át
rendezték, berakták a magyar ipar termékeit is. Ezért a 
rakott hajóforgalom mintegy 20%-kal növekedett a Buda
pest feletti Duna-szakaszon. Az angol királyi légierő pa
rancsnoksága ismerte a Duna hajózási viszonyait és az 
általuk alkalmazott mágneses aknák telepítési lehetősé
geit. Ennek figyelembevételével az aknásítást kiterjesz
tették erre a Duna-szakaszra is, és a lakott terület hatá
rától mintegy 15 km-rel északra megkezdték az aknák te
lepítésétől)

1944. május végétől augusztus elejéig inkább csak a 
forgalom megzavarása miatt, de augusztustól már a gaz
daság és a szállítás megbénítása érdekében telepítettek 
aknákat. A folyó változó mélysége és a helyenkénti gyors 
áramlás miatt a telepítések nem mindenhol voltak ered
ményesek. A veszteségeket csökkentette az aknamente
sítés gyakorisága is. A városhoz egyik legközelebb tele
pített és hatásosan működő akna az 1659 folyamkilomé
ternél elsüllyesztett egy 80 méter hosszú görög típusú 
uszályt. Valószínűleg ugyanehhez a vontatmányhoz tar
tozott a folyásiránnyal szemben haladó 300 méterrel fel
jebb elsüllyedt VIKTÓRIA nevű uszály is. Ez utóbbi hajó 
hátsó kétharmadát teljesen szétdobta az akna, a romok 
távolabb repültek az orr-résztől. Az elhelyezkedésük 
alapján az 1660-1661 fkm-nél a MÁRIA TERÉZIA és az 
1667 fkm-nél az ERDEX uszályok is aknára futás miatt 
süllyedhettek el. A dömösi gázlós szakaszon pedig a 
DGT MARCH motorosa szenvedett aknasérülést, kormá- 
nyozhatatlanná válása miatt felült a zátonyon.(2)

A nyár közepén a budapesti bombázásokkal egy idő
ben jelentős légi harcokra került sor. Egy szemtanú így 
emlékezik vissza: „Hét eleje lehetett, többen vártak a 
révre. A parton állók jól látták, hogy a sűrű repülőgép
kavarodásból egy német kétmotoros repülőgép hosszú 
lángcsóvát húzva maga után lezuhant Visegrád irányá
ba. A repülőgépből egy fő ejtőernyővel kiugrott, és a 
szél a Duna felé sodorta. A zuhanó gép még fordult 
egyet, és a parttól mintegy 200 méterre, a szántóföldön 
található facsoport közelében felrobbant. A pilótát, aki 
kiugrott a repülőgépből, a vízből halászták ki, eltört a 
lába, a többiek bennégtek.” Az eseményt a csendőrség 
így jelentette. „ Júl. 27. Pilismarót: Délelőtt ellenséges 
berepülés során légi harcban lelőttek egy darab kétmo
toros német vadászrepülőgépet. Személyzetéből 1 fő 
ejtőernyővel megmenekült, 2 fő elégett a géppel.” (3) 
Miközben ezt az esemény figyelték, amerikai repülőgé
pek végiglőtték a környéket: „Nekem is a kőkereszt mö
gé kellett bújnom, de volt itt egy másik eset is. Az meg 
egy nyári, templomba menő nap volt. Akkor is azt hit
tem, hogy a vízbe esik majd a repülő, de nem ez tör
tént, hanem hirtelen bukfencet vetett, és kiugrott az 
ember. Az egymotoros német gép volt, és a falu Eszter
gom felőli szántóföldjére esett, pont függőlegesen. A 
pilótát láttam, amikor a társai elvitték, nagyon meg volt 
ijedve.”(4)

Egy másik repülőeseménynek szintén voltak szemta
núi. „Az édesapámmal horgásztunk a sződligeti vízmű te

rületén a gépház közelében. A hátunk mögül sok repülő
gép érkezett fölénk. Ekkor a Vácról ide hallatszó légiria
dó jelzése ijesztővé vált. A magasból egy német repülő
gép a folyóba zuhant, a túlsó oldalhoz közelebb. Jól lát
tuk, hogy a szigeten a teheneket hajtották nagy igyeke
zettel a fák takarásába. Úgy emlékezem, még tartott a lé
giriadó, mikor megjelentek a motorcsónakok. A partról 
irányítottuk integetéssel, hogy hol keressék a repülőt. Rö
vid időn belül megtalálták, és az ejtőernyőjénél fogva ki
húzták a pilótát a víz alól, de akkorra már halott volt. Ez 
a nap egy vasárnapra eshetett, aznap napos volt az idő. 
A roncsról nem hallottam többet.”(5)

Az eseményt a csendőrség is jelentette. „Tahitótfalu, jú
lius 2. Délután egy német vadászgép a Dunába esett, a 
pilóta meghalt.”(6) Ugyanennek a helynek a közelében a 
folyásirányban lefelé egy későbbi időpontban egy Ju 52- 
es típusú aknarobbantó repülőgép csapódott a vízbe. A 
Duna felett északi irányba haladó repülőgépek közül az 
egyik alighogy elhagyta a flottilla látóterét, a vízbe esett -  
jelentette az egység parancsnoksága. Dr. Csonkaréti 
Károly emlékezete szerint több ilyen repülőgép is vízbe 
zuhant.

Az amerikai légierő jelentései szerint többször lőtték 
alacsonytámadással a vasúti és vízi járműveket. Ezen 
a szakaszon a horányi kompátjárónál kikötött MFTR 
665 jelzésű uszályt sikerült elsüllyeszteniük egy soro
zattal.

Átél beállta előtt felgyorsultak az események. Míg Bu
dapest keleti határában csak helyi jelentőségű harcok 
folytak, a 2. Ukrán Front fő csapásmérő csoportosítása a 
203. számú út mentén Vác irányába támadott. A várost 
védő „Feldhernhalle” német páncélgránátos és második 
magyar páncélos hadosztályokat a várostól északra kive
zető 121. sz. utat keresztezve elvágta a hátráló 357 né
met gyaloghadosztály főerőitől. A 30. szovjet lövészhad
test részei és a 22. szovjet gárdaharckocsi dandár oszta
gai december 8-án benyomultak Nógrádverőcére és Kis
marosra, miközben Váctól északra kilőttek egy német 
páncélvonatot (7), majd ezt követően kijutottak a Duná
hoz, ahol a BL 139 jelzésű uszályt a tüzérség elsüllyesz
tette. A további támadások előkészítéséhez jelentős híd-
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2. ábra: Az 1947-ben készült jegyzőkönyv vázlata

főállás kiépítéséhez kezdtek. Mihelyt a szovjet hadsereg 
megjelent a folyó partján, megszűnt a biztonságos kiha
józás Budapestről. A partra kiért szovjet alakulatok tüzér
ségi tűzzel zárták le a Dunát. A menekülő hajókat az l/ll 
magyar őrnaszád ezred KECSKEMÉT és SZEGED őrna
szádjai várták, és kísérték biztonságosabb vizekre.

1944. december 8-án az utánpótlásainak hátrahagyá
sával a szovjet 7. gárdahadsereg 30. lövészhadteste és
5. gárdahadteste Vácnál kijutott a Dunához. Még a város 
elfoglalása előtt a szovjet légierő bombatámadásokkal 
igyekezett a visszavonulók mozgását akadályozni. Ekkor 
nemcsak a városon átvezető vasútvonalban keletkezett 
kár, hanem a kikötőben álló SDP 6506 jelzésű jugoszláv 
uszály is veszteséglistára került. A sérült DGT 5723 szá
mú uszályt kiemelték, és még a város megszállása előtt 
elvontatták. A légitámadás idején a légvédelem egy szov
jet bombázót eltalált, mely a Naszály-hegy oldalába csa
pódott és felrobbant.

Annak ellenére, hogy a szovjet hadsereg már a Duna- 
part keleti oldalán a főváros felé küzdötte előre magát, 
nem fordított kellő figyelmet a Dunán folyó hajózásra. A 
fővárosból még egy hét múlva is sikeresen kihajóztak.

Mint minden természetes akadály, a Duna mellékfolyói 
is a védelem szempontjából kiemelkedő jelentősséggel 
bírtak. Az átkelőhelyek birtoklásáért vívott harcokban a 
német légierő bombákkal árasztotta el ezeket a helyeket, 
melyek jelentős része hatástalanul a vízbe és a mocsa

ras területre hullott. Két hét szakadatlan küzdelem után a 
német-magyar alakulatok szívós védelmét áttörve az 53. 
szovjet lövész hadosztály 475. lövészerzede elfoglalta 
Szov községet. Az Ipolyon átvezető, 70 méter nyílású 
vasúti hidat a magyar Altorjai-csoport maradékának átvo
nulása után 20-án a német műszaki alakulatok felrobban
tották, de másnap a partvédelem hiányosságait kihasz
nálva a 7. szovjet gárda lövészhadtest átkelt a folyón, és 
elfoglalták Helembát. A part keleti oldalán maradt alaku
latok északra fordulva a 122. sz. út mentén támadtak to
vább, és igyekeztek a letkési hídfőbe szorítani a védeke
zőket. Karácsony beköszöntével az összes Ipoly-hidat 
felrobbantották, és azok a folyó fenekére kerültek. Az 
északi főcsapással egy időben Dunakeszi körzetében, a
2. sz. főútra merőleges 202. sz. út mentén is kiértek a 
szovjet alakulatok a Duna partjára, majd a 25. szovjet 
gárda lövészhadosztály 22. önálló felderítő századának 
egy szakasza átkelt a Dunán, és a Szentendrei-szigeten 
védelemben lévők közül 6 foglyot ejtettek. A sziget teljes 
megszállására csak 27-én került sor, mikor a 
Feldherrnhalle páncélos hadsereg 13. páncélos hadosz
tálya és a 357. gyaloghadosztály kiürítette a Szentendrei
szigetet, és miután a második szovjet partraszállás feltar
tóztatására esélyük sem volt, felrobbantották maguk mö
gött a tahitótfalui híd vasszerkezetét.

A Dunán visszavonulóknak nem sikerült minden vízi 
járművet elvontatni, ezeket a kikötés helyén önsüllyesz
téssel vagy kilövéssel tették úszásképtelenné. Lényege
sen több visszamaradt hajó került a víz alá a 
Szentendrei-Duna-ágban. A Delmar cég „D” jelzésű 
uszályai közül 15 hajót sikerült elvontatni, 4 a helyszínen 
maradt. A Földművelésügyi Minisztérium „FM” jelű uszá
lyai közül hat elmenekült nyugatra, három ebben a Duna- 
ágban maradt. (8)

A szovjet hadsereg Budapestet nyugatról megkerülve 
december 26-án elérte Esztergomot. A védekezők felrob
bantották a Mária Valéria hidat. A Budapesten maradt 
alakulatok ellátására a Dunán hajózva is tettek kísérletet. 
Ezt a fegyvertényt Otto Skorzeny, Mussolini kiszabadító- 
ja visszaemlékezésében saját ötletének tulajdonítja. E 
szerint két darab 500 tonna teherbírású uszályt indítottak 
Budapestre, amelyek a tahi híd roncsainak kikerülése 
közben zátonyra futottak. A„Firrelle” (pisztráng) akcióban 
a következő napokban lőszer-, benzin- és gyógyszerra
kományt szállítottak kisebb csónakokon éjszaka a beke
rített harcolókhoz. Az akciónak csak egy túlélője maradt, 
ezért az eseményt legendák övezték. A Budapesten ma
radt hajókkal ugyan a szállítások megvalósíthatók lehet
tek volna, de ekkor már az ellenséges területen a kézi be
rakodást is igénylő hajózásokra nem volt mód. Az sem 
derült eddig ki, hogy az akcióban megjelölt ILTIS nevű 
hajó milyen típusú lehetett. (9) A Budapest területén fel-

3. ábra: Szovjet folyami flottilla csapat- és anyagszállítása a 
Dunán
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robbantott hidak nemcsak a német, hanem a szovjet had
sereg hajózását is akadályozták. Az elhúzódó budapesti 
harcok miatt a szovjet dunai flottilla -  más választása 
nem lévén -  vasúton szállította át a hajóit a Duna Buda
pest feletti szakaszára. A túlméretezett naszádok nem 
fértek el a Gödöllő-Vác vasútvonal mellett felállított felső- 
vezeték-tartó oszlopok között, ezért harckocsikkal kidön- 
tötték az oszlopokat. így december végén elindulhattak a 
szerelvények Vácra. Vácon túl a nógrádverőcei tégla
gyárnál, ahol a vasút legközelebb van a Dunához, egy 
előre elkészített lejárón vízre eresztették a naszádokat. 
Ezt követően a rakodóhely környezetében jelentős mére
tű kikötőbázist is építettek a Dunán történő előnyomulás
hoz (a váci Karsai István adatközlése). (10)

Nemcsak a dunai, hanem a Duna-part mellett történő 
támadáshoz is jelentős erőfeszítéseket kellett tenni. A le
robbantott szobi vasúti híd helyén több ezer köbméter föl
det hordtak az Ipoly medrébe. Az alacsony vízállás lehe
tővé tette, hogy egy, az eredeti hídnyílásnál kisebb át
eresztőt építsenek. A mederbe benyúló töltést egy lefek
tetett vasúti pályára többször ráeresztett mozdonnyal tö
mörítették meg.

Átél beálltával a szovjet hadiszállítások hivatala meg
kezdte a roncsok kiszedését. Mindenekelőtt a hadi szál
lításokra alkalmas uszályok kiemelését végezték el. 
Ezek közül a Vácnál elsüllyedt 299 tonna teherbírású 
MFTR 304 számú uszály a kiemelést követően eltűnt. A 
Magyar Földművelésügyi Minisztérium államtitkára a ha
józás biztonságosabbá tétele és a hajózó útjelző szolgá
lat megszervezése érdekében jelentést kért be június 8- 
án a folyammérnöki hivataloktól. (11) A Budapesti Fo
lyammérnöki Hivatal idejét ekkor a budapesti roncsok 
felmérése és az ideiglenes hidak építése teljesen lekö
tötte, ezért a Budapest feletti szakaszon, mivel a hajózás 
lehetősége korlátozásokkal fennállott, részletes felmé
rést még nem készített. A 9160/1945 M.E. számú rende
let közzététele szerint (megjelent hivatalos közlönyben) 
október 17-én megalakult a Hajózási Tárcaközi Bizott
ság. A bizottság 124/1945. VII. 2. ügyosztály számú le
velében utasította a Folyammérnöki Hivatalt, hogy az el
süllyedt hajókra vonatkozó adatokat mérje fel, és posta- 
fordultával küldje meg. „Közölje a Hivatal azt is, hogy a 
szakaszán levő FM tulajdonát képező hajók kiemelésé
hez milyen fölszerelésre, szerszámra volna szüksége. 
Külön vonatkozik ez a Győri és Budapesti Hivatalra...” A 
Magyar Földművelésügyi Minisztérium hajózási osztálya 
ebben az időben még nem tudta, hogy hol lehetnek az 
FM jelű és a Dunai Állami Kotrások (DÁK) tulajdonát ké
pező vízi járművek.

A hivatali munkák végeztével mindenki, akinek lehető
sége volt rá, megkezdte hajói kiemelését. A szovjet Hadi- 
szállítások Hivatala a tahitótfalui hídnál zátonyra futott H. 
SCHMIEDL nevű, a német hadsereg használatában „KT 
37” jelzésű, 552 tonna teherbírású, önjáró uszályt úszó
képessé tette, majd átadta a magyar hajózás részére, 
melynek használatában a 691 jelzést viselte. Az uszály 
1947-től ismét szovjet tulajdonba került. (12) Nagy a va
lószínűsége annak, hogy ez a hajó vett részt a lőszer
szállításban. A Ve 219/946 számú levélben a 
MESZHART kéri a folyammérnöki hivatalokat, hogy „ A 
Hivatal szakaszán levő telelők és téli menhelyek helyze
téről is bennünket értesítsen, hogy ezen adatok birtoká
ban gondoskodhassunk a nyugatról visszatérő hajók téli 
elhelyezéséről”.(13) A hajók hazatérése decemberben 
megkezdődött, de a korai jégzajlás miatt hazahozataluk 
1947 tavaszára tolódott át. Az FM már november végén 
utasítást adott ki a folyammérnöki hivataloknak, hogy a 
tulajdonosokat szólítsa fel a roncsok eltávolítására.(14)

4. ábra: Az 1. szovjet folyami páncélosnaszád dandár 223- 
as aknakereső hajója Visegrád környékén

Minden egyes beköszöntött tél súlyos gondot okozott 
a Szentendrei-szigeten lakóknak. A jeges időszakokban, 
ha a Duna-ág nem volt teljesen befagyva, el voltak vág
va a külvilágtól. Tótfalu törvényhatósági önkormányzata 
saját költségvetési keretéből kiemeltette a felrobbantott 
híd roncsait, majd a tavasz beköszöntével a híd eredeti 
anyagát felhasználva és kipótolva a ronccsá vált része
ket, újjáépítette azt. Igaz, korlátozott teherbírással, 
amely később maga után vonta a híd megerősítésének 
szükségszerűségét. Az építtetők a költségeik csökkenté
se érdekében az országban utolsóként még 1949-ig híd- 
vámot kértek az áthaladóktól. A hídvám szedését a 
kényszerűség diktálta, hiszen „Sajnálattal kell megállapí
tani, hogy a törvényhatóságok kezelése alatt álló köz
utak helyreállítása az állami főutakhoz viszonyítva lé
nyegesen elmaradt. Ennek okát a törvényhatósági útala
pok bevételének igen nagymértékű csökkenésében kell 
megjelölni. Remélhetőleg az adófizetés terén tapasztal-

5. ábra: A szovjet főparancsnokság támadási terve a Duna 
mentén
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7. ábra: A tahi híd átépítése. Az eredeti híd ideiglenesen 
vascölöpökre helyezve

ható emelkedés ezen a téren is lényeges javulást fog 
eredményezni” -  írták a háború utáni időszakra emlé
kezve. (15)

Szeptember 27-én a Hajózási Tárcaközi Bizottság 
jegyzőkönyve szerint az alacsony vízállás sürgőssé tette 
a roncsok összeírását és eltávolítását. A hajózás biztosí
tásában érdekelt minisztériumok és hajózási szervezetek 
beszámoltak az évi munkájukról. Ekkor Dezsényi Miklós 
ezredes a Hadügyminisztérium képviseletében bejelen
tette, hogy „a páncélozott vagy felfegyverzett hajókat a 
békeszerződés értelmében a HM-nek joga kiemelni, 
ezért kéri, hogy azokat más ne emelje ki”.

A bizottság október 8-án Budapest határától, a sziget 
csúcsától kezdte meg a bejárást a MESZHART YACHT I 
motorosán. A Duna hajózóútjában Vácig tíz darab el
süllyedt roncs állapotát, elhelyezkedését mérték fel. A 
felmérés csak a vízből kiálló roncsokra vonatkozott. A bi
zottság Esztergomig hajózott fel, amely szakaszon még 
öt roncsot észleltek. így például a 15. sorszám alatt a kö
vetkező bejegyzést tették: „Az 1714,2 fkm-nél DGT 
MARCH vontató motorhajó a bal parttól 300 méterre a 
gázló szélében zátonyon. A hajóorral a csehszlovák part 
felé megdőlve fekszik. A hajótest jó állapotban, a moto
rok és segédgépek teljes egészükben megvannak. A fel
építményt a jég megrongálta. A hajó jobb oldala majd
nem szárazon, a bal oldala a felépítmény közepéig víz 
alatt. Kiemelése jelenleg aránylag kis költséggel eszkö
zölhető. A gázlót veszélyezteti.” A következő tél beálltá
val szünetelt a nagyobb roncsok kiemelése, majd április
ban kihirdették, hogy a Jóvátételi Hivatal a Berlini Há
romhatalmi Értekezlet határozatai alapján mely, a Duna 
magyarországi szakaszán elsüllyedt német hajókat kell 
a Szovjetunió magyarországi javait kezelő hivatalnak át
adni. (16)

A jegyzékben felsorolt negyven vízi jármű közül 
csak egy, a MARCH motoros hajó süllyedt el ezen a sza
kaszon. A Honvédelmi Miniszter úr 479/796/1947 kát. 
számú megkeresésére az FM elrendelte, hogy „minden 
olyan esetben, amikor akna robban fel, azt a mellékelt űr
lap kitöltésével jelentse”.(17) A nyár folyamán történt 
roncsfelmérések pontosítása szerint az ezt megelőző 
időszakban kiemelt roncsokat már nem tüntették fel a 
nyilvántartásokban. Ekkor, 1947. november végén még 
jelezték a MARCH motorost a vízben.
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TAS nehéz harckocsi műszaki ismertetése I. rész

Néhai Korbuly Pál okleveles gépész
mérnök még 1980 körül tett kísérletet 
a Tas harckocsiadatainak összegyűjté
sére jórészt szóbeli adatok alapján, 
mivel irat alig maradt. Ezekből és a 
gyári vasmodellről készült 5 db fotóból 
készítette el néhai Bajtos Iván okleve
les gépészmérnök a Tas nézeti rajzát, 
amelyet 1992-ben jelentettünk meg 
először és azóta szorgalmasan másol
ják világszerte Moszkvától Tokióig.

Most, 14 évvel később a néhai fő- 
konstruktőr fia összegezte a közben 
történt kutatások eredményét, ezek fé
nyében át kell értékelni a korábbi ada
tokat. A lövegek kérdése adott, ami a 
méreteket befolyásolja. A prototípus 
csak a 43. M páncéltörő ágyú beépíté
sével készülhetett, mivel a DIMAVAG 
csak ezt vette gyártásba, és ennek a
003. sz. példányát várták a WM-ben. 
Ez 3587 mm teljes hosszat ad L/46-os 
csővel, azonos a Zrínyi I. rohamágyú 
csövével. Ebből és a MÁV által adott 
7150 mm-es szállítási hosszból a to
rony rekonstruálható volt.

A modellfotókat visszaszámolva 
nyilvánvaló volt, hogy azon csak a 
hosszabb 80 mm-es harckocsiágyú le
hetett, tehát a korai terv alapján ké
szült. A DIMÁVAG 1944-ben csak a 
29/38. M Bofors légvédelmi ágyút gyár
totta, amelynek gyári méretei szerint a 
lövegcső hossza a zárazat végéig 
4260 mm, ez a csőszájfékkel 4550 
mm. Ez határozza meg a kocsi teljes 
hosszát, de ezt a löveget nem tudták 
leszállítani 1944 szeptemberéig sem, 
így nincs gyakorlati jelentősége. Ké
szült egy nagyobb teljesítményű 
29/43. M típusú 8 cm-es Bofors légvé
delmi löveg is, de csak egy prototípu
sa létezett 1944-ben, gyártását a gyár 
1945-re vállalta. Ennek hossza na
gyobb volt, de erről pontos adatok 
nem állnak rendelkezésre, így azt nem 
vettük figyelembe.

így jelenlegi ismereteink szerint az 
alábbi adatok a mérvadóak, a koráb
ban közölteket át kell értékelni. Szerk.

A Tas 43.M nehéz harckocsi 
általános leírása

A fellelhető okmányok szerint a Weiss 
Manfréd Rt. 1943. augusztus 23-án 
adta nehéz harckocsira vonatkozó 
ajánlatát, amely a szerkesztési mun
kákat és egy-egy db vas-, ill. páncélle

mez felépítményű, üzemképes állapot
ban, minden világító- és megfigye
lőberendezéssel felszerelt mintapél
dány legyártását tartalmazta. Majd az 
ajánlatot még az év december 6-án ki
egészítés követte egy december 3-án 
keltezett műszaki leírással és körvo
nalrajzzal. A Csepelen (WM) 1943. jú
lius 28-án keltezett súlyszámítási jegy
zék és az ugyanitt 1943. július 30-án

keltezett általános leírás (rajzok nél
kül) nyújt támpontot a nehéz páncélos
ról. Ám az adatok folytonos változtatá
sából eredő bizonytalanságra jellem
zően ez utóbbi, két nap eltéréssel ké
szült anyagon belül is több ellentmon
dás fedezhető fel (pl. a láncszélesség 
egyszer 630 mm-es, másszor 580 
mm-es értékei), tehát a leírtakat is 
ajánlatos fenntartással kezelni. Mér-
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tékadónak tekinthető még a harckocsi 
gyári modelljét ábrázoló kevés fény- 
képfelvétel, továbbá az 1944 elején 
készített -  helyenként méreteket is tar
talmazó -  néhány gyári rajz töredékes 
fényképmásolata, valamint egy, a sze
relés mozzanatait május-július folya
mán szűkszavúan rögzítő magánnap
ló. Részletek megvilágítására alkalma
sak még egyes jegyzőkönyvek, emlé
keztetők fel- és megjegyzései.

Ismeretes, hogy az ajánlati, majd az 
azt időben szorosan követő tervezési 
és azzal egyidejű építési fázisban az 
idő és az anyag, ill. a technológiai hoz
záférhetőség szorításában számos 
megvalósítási döntés, módosítás, iga
zítás vált szükségessé. Ugyanis a pro
totípus szerelésével amúgy is mindig 
járó pontatlan megmunkálások, he
gesztési, öntési és rugóvetemedések, 
az általános illesztési és mérethibák 
miatti többszörös szerelések, igazítá
sok, módosítások szokásos nehézsé
geit fokozták a háborús viszonyok 
okozta anyagellátási hiányok, a be
szűkült lehetőségek miatti technológiai

akadályok, azonnali ember- és mun
kaátirányítások, a légitámadások.

Jelenlegi ismereteink szerint mind
ezeket gondosan tanulmányozva és 
műszaki következtetéssel jól elfogad
hatónak ítélt szinten összegezve az 
alábbi általános műszaki leírást és 
adatokat tartjuk a valóságot talán leg
inkább megközelítőnek.

Megjegyzések:
-  a méret után alkalmazott (?) jel kö

vetkeztetett adatra utal;
-  a toronyra vonatkozóan alig ren

delkezünk megbízhatónak tekinthető 
adattal;

-  a páncéllemezekből összeállított 
kocsiszekrény hossz- és szögméreteit 
csak névlegesnek szabad tekinteni a 
nehezebben kezelhető anyag és az 
utólagos megmunkálást nélkülöző he
gesztett, de akár a szegecselt kötések 
esetében is;

-  a betervezett 8 cm-es harcko
csiágyú a prototípusok szerelésekor 
tudhatóan nem készült el, egyedül a
7,5 cm-es L746 kaliberhosszúságú lö- 
veg állhatott rendelkezésre. De az

egyetlen torony szerelési készültsége 
is csak nyers összeállításáig jutott a 
megsemmisítő légitámadás bekövet
keztéig. így minden toronyleírás és 
-rajz bizonyosan csupán feltételezés.

Kocsiszekrény

A hegesztett kocsiszekrényt alul-felül 
20-20 mm vastag lemezek zárják 1200 
(?) mm külső magassággal, elöl 
ékalakban 30-30°-ban döntött 75 mm- 
es alsó-felső és 75°-ban visszadöntött 
120 mm vastag orrlemez határolja, 
míg hátsó falat két tagban, alul 50°- 
ban 50 mm vastag, majd felette 75°- 
ban hátradöntött 100 mm-es lemezek 
alkotják. A magasságában kettéosztott 
kocsitest az előre emelkedő, 20 mm 
vastag és a kocsi teljes szélességét 
adó 3150 mm peremtávolságú 
sárvédőpárkány alatt 1800 mm külső 
szélességgel 50 mm vastag, függőle
ges oldallemezekkel határolt, míg a 
sárvédő felett az egész kocsi hossza 
mentén 28-30°-ban befelé döntött, 
szintén 50 mm vastag lemezek zárják 
a kocsiteret, melyek kétoldalt előre 
enyhén keskenyedő, „galériát” al
kotnak.

A kocsibelsőt a torony mögött tűz
biztos, ajtóval és fűtő-, ill. szellőzőtoló- 
kákkal ellátott válaszfal az elülső küz
dő- és a hátsó motortérre osztja. A ko- 
csiteknő fenekén a hajtórudazatot, 
csővezetékeket és a 700 literes ben
zintartályt alumíniumlemez padozat 
borítja, és itt egy vízmentesen tömített 
szükségkijárás is biztosított.

A bal oldali vezető és a jobb oldali 
géppuskakezelő állítható ülései felett 
a tetőlemezen egy-egy kiemelve elfor
dítható beszállóajtó van, belülről a kör
nyező falak bőrrel párnázottak. A hom
lok- és a tetőlemezen a vezető és a lö
vész számára kinézőnyílásokat , priz
mákat helyeztek el.

A kocsiszekrényben van a lőszerlá
dák és -rákászok (50, max. 80 db grá
nát és 3000 db géppuskalőszerhez), a 
galériában a két akkumulátor és az 
R-5a rádiókészülék helye is. Az akku
mulátorok hozzáférhetősége kívülről a 
galéria döntött falain hátul, kétoldalt 
egy-egy felhajtható ajtóval biztosított.

A felső döntött farlemezen egy 370 
mm külső átmérőjű, oldalra kihajtható 
kúpos szerelőajtó nyílik a motortérbe.

Kívül felszerelés a világítás, a fék
lámpa, az antenna, a ködgyertyák, a 
tartalék lánctagok, a szerszám- és 
málhaláda, az emelő, a pótkerekek, a 
sáncszer, valamint elöl-hátul a vonó- 
és emelőhorgok.

(Folytatjuk)

Kovácsházy Ernő
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Magyar rakétafejlesztők európai hírű munkássága 
a 19. század első felében I. rész

Dr. Ács Tibor

A hadi kultúra és a technika kapcsolata, a technológiai 
haladás következtében az új, korszerűbb fegyverek felta
lálása, megjelenése és hatása a hadügy, illetve a hadi 
kultúra területeire az egész 19. században élénken fog
lalkoztatta a magyar tudósokat, technikusokat és katonai 
szakembereket. A hazai meglátások különösen szembe
ötlők a rakéták históriájában kiemelkedő helyet elfoglaló 
19. században.

A század első negyedében gyökeres fordulat állt be a 
rakétatechnikában, mivel az európai, köztük a magyar 
haditechnikusoknak sikerült a korszak csöves tűzfegyve
reivel vetélkedő, sőt, azokat több vonatkozásban felülmú
ló rakétafegyvereket kialakítaniuk. A szakirodalom e fejlő
dési folyamatról -  melyben nem kis szerepet játszott a 
magyar rakétatechnika -  értékes és hű képet vázolt fel.1

A magyarok előtt a rakéta nem volt ismeretlen eszköz, 
hiszen a 15. századtól kezdve gyártották és alkalmazták 
a pirotechnikát, a különböző fajtájú rakétákat a magyar- 
országi tűzijátékok megrendezésekor és nem egyszer a 
háborúkban is.2 A 18. század közepétől a hadsereg szer
vezetéből kiválik a szórakoztató pirotechnikai ipar, külön 
hadianyaggyárak és tűzijátékszer-készítő üzemek léte
sülnek.3 A Habsburg Birodalomban a pirotechnika fejlesz
tésének csúcsát a híres Stuwer-dinasztia érte el. A 18. 
század végétől a 19. század közepéig a technika legkivá
lóbb fejlesztői a Stuwerek voltak, akik szinte minden eu
rópai államban, Bécstől, Pest-Budától Szentpétervárig 
csodálatos tűzijátékaikkal szórakoztatták az embereket.

A Habsburg Birodalom és a Magyar Királyság had
ügyeinek anakronisztikus szimbiózisa, de más tények is 
bizonyítják, hogy 1848-49-es szabadságharcunk magyar 
hadi röppentyűi és a honvédtüzérség röppentyűkarának 
története több vonatkozásban a cs. kir. hadsereg tüzérsé
ge csapatneméhez, а „К. K. Feuerwerkskorps”-hoz -  szó 
szerinti, nem a legszerencsésebb fordításban -  a cs. kir. 
Tűzszerészkarhoz, vagyis a cs. kir. rakétatüzérséghez 
kötődik.4 Noha több fontos történeti és technikai tény -  
például, hogy hány magyar származású katona szolgált, 
és milyen szerepet játszottak 1815 és 1848 között a cs. 
kir. rakétacsapatnemnél -  feltárása még nem történt 
meg, mégis indokolt röviden felvázolni a „Raketen 
Corps”, a cs. kir. rakéta-kar történetét.5

A cs. kir. tüzérségi főigazgatóság már 1808-tól arra töre
kedett, hogy rendelkezzen hadirakétákkal, de csak 1815- 
ben hozták létre a hadsereg egyik erős alkotórészét, a tüzér
ség szakcsapatnemét, a rakétatüzérséget. A cs. kir. hadse
regben a Congreve-rakétánál korszerűbb és mozgéko
nyabb Augustin-rakétát rendszeresítették. Ezt a rakétafegy- 
ver-típust a 19. század első felének egyik legkiválóbb hadi
technikusa, Augustin Vince cs. kir. vezérkari őrnagy tervez
te.6 E jeles rakétaszerkesztő egy 18. század közepén Ma
gyarországra települt bajor származású cs. kir. tiszt 1780. 
március 27-én, Pesten született gyermeke. Augustin 14 
éves korától, 1794. március 29-től 1859. március 6-ig, 
Badenben történt elhunytéig kiemelkedő háborús, katonai 
és tudományos munkássága alapján, a kadétságtól a tábor- 
szernagyságig, a gyalogos szakaszparancsnokságtól a tü
zérségi főigazgatóságig fényes karriert futott be. A napóleo

ni háborúk hadjárataiban tűnt ki. A bécsújhelyi katonai aka
démián 1802-ben a matematika tanára volt, 1806 és 1808 
között részt vett Pest, Esztergom, Győr, Hont és Nyitra me
gye térképészeti felmérésében, 1809-ben és 1811-ben hó
napokig titokban mint közönséges munkás angliai és dániai 
rakétagyárakban dolgozott, ahol elsajátította a rakétagyár
tás titkait. 1813. évi tiszti minősítése szerint Augustin őrnagy 
kiváló és alapos tudású matematikus, elmélyült és kiterjedt 
ismeretekkel rendelkezik a mechanikában, a kémiában, az 
ásványtanban és az összes katonai tudományokban. Ki-

у. ábra: Egy császári-királyi rakétás elindítja rakétáját 1845- 
ben. Ismeretlen festő korabeli akvarellje
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3. ábra: A császári-királyi rakétakar katonai egyenruhái 
(jobbról balra: 1815, 1830, 1840)

4. ábra: A cs. kir. rakétások egyenruhái az 1840-es 
szabályzat szerint. Háttérben rakéták tüzelőállásban

emelik azt is, hogy nagy tudása van földrajzból, történelem
ből és statisztikából. Képességei alapján 1814 decemberé
ben a Rakétakészítő Intézet parancsnokává nevezték ki.

Augustin Vince nevéhez fűződik a cs. kir. Rakétagyár
tó Intézet felállítása és berendezése, az ún. Raketen- 
Dörfel (Rakétafalu) felépítése Wiener-Neustadt és 
Wollersdorf között, majd a cs. kir. hadsereg és hajóhad 
rakétákkal való felszerelése és a tüzérség új rakétacsa- 
patnemének megteremtése. Ő lett a tüzérség új tűzsze
részkarának alezredese és parancsnoka 1817. novem
ber 11-én, 1821. április 6-án ezredessé léptették elő, és 
tíz nap múlva bárói címet kapott. 1831-ben vezérőrnagy, 
1838-ban altábornagy, 1849. szeptember 5-én táborszer
nagy, és december 4-én a tüzérség főigazgatója lett.

A pesti születésű kiváló hadtudóst, akit rokoni kötelé
kek is Magyarországhoz fűztek, a legújabb kori osztrák 
hadtörténetírás „az osztrák rakétafegyver atyja” megtisz
telő elnevezéssel illeti. Ám az egyetemes had- és techni
katörténet Augustin nevét nemcsak az általa szerkesztett 
rakétái, hanem jelentős tüzér- és fegyvertechnikai újítá
sai miatt is számon tartja.

Augustin az angol Congreve-rakétákkal és harci hatásuk
kal először az 1813. október 16-19-i lipcsei csatában talál
kozott, és azonnal felkeltették haditudósi érdeklődését. Az 
1814. májusi párizsi béke után Metternich diplomáciai misz- 
sziója tagjaként, Londonban személyesen is megismerke
dett a már nevezetes rakétatervezővel, Congreve-vel. Mód
ja nyílt arra is, hogy részt vegyen a híres woolwich-i arze
nálban tartott egyik rakétabemutatón, és a rakéták gyártás- 
technológiájáról, noha titkosan kezelték, újabb részleteket 
ismert meg. Felismerve a rakétafegyver jelentőségét, elkö
telezett hívévé és a cs. kir. hadseregben való rendszeresí
tésének legfőbb szorgalmazójává vált. Visszatérve Bécsbe 
meggyőzte Josef Radetzky altábornagyot, a vezérkar főnö
két a hadirakéták megszerkesztésének, gyártásának és be
vezetésének szükségességéről. Ennek a tervnek a megva
lósításával kezdeményezőjét, Vinzenz Augustin vezérkari 
őrnagyot bízták meg, aki az eredeti Congreve-rakétákon kí
vül elmélyülten tanulmányozta a más szerkesztésű rakétá
kat is. Diplomáciai úton azt is elintézték, hogy 1815 elején 
Dániában megismerhesse az Andreas Anthon Frederik 
Schuhmacher (1782-1821) tüzérszázados szerkesztette 
gránátrakétákat készítő titkos kísérleti laboratóriumnak és 
műhelyének munkáját, a Schuhmacher-gránátrakéta gyár
tási folyamatát.

A megszerzett tapasztalatok birtokában Augustin haza
térte után rövid idő alatt sikeresen befejezte az új gránát
rakéta szerkesztési és fejlesztési munkáit, majd az ered
ményes rakétakísérletek után az általa létesített bécsúj
helyi Rakétakészítő Intézetben megkezdték a rendszere
sített Augustin-rakéták tömeggyártását és a haderő ellá
tását. Az uralkodó 1817. június 17-én legfelsőbb kézirat
ban kiadott parancsában eskü letételével föltétien titok
tartásra kötelezett mindenkit a rakétakészítésre vonatko
zóan. A cs. kir. hadsereg tüzérsége tűzszerész karának, 
a rakétás alakulatok állományának megkülönböztető 
egyenruhájuk volt, zubbonyuk sárgaréz gombjain az F 
(Feuerwerkskorps) betű volt látható.

Az Augustin-rakétákat, a cs. kir. tüzérség lövegeihez 
hasonlóan, nem az űrméret, hanem a kilőhető lövedék

5. ábra: Az 1840-es egyenruha-szabályzat előírásai szerint a 
cs. kir. rakétakar törzstisztje és tűzmestere (tűzszerész, 
rakétás). Háttérben egy rakétakilövő 3 rakétással 
tüzelőállásban
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7. ábra: Cs. kir. rakéták az 1846. októberi Radetzky 
tábornagy vezette itáliai hadgyakorlaton. Részlet egy 
korabeli litográfiából

súlya alapján jelölték. Azt a rakétát nevezték 6 fontosnak, 
melynél a harci fej, a lövedék súlya megegyezett a 6 fon
tos ágyú lövedékének súlyával. E szabály alapján két 
csoportra osztották a rakétafegyvereket: tábori vagy 
könnyű rakéták voltak a 6 (3,4 kg) és a 12 (6,8 kg) fonto
sak, ostrom- vagy nehéz rakéták a 16 (9 kg) és a 28 (15,7 
kg) fontosak.

8. ábra: Báró Augustin Vince táborszernagy, a cs. kir. 
rakétafegyver atyja. Kriehuber litográfiája

9. ábra: A hadirakéta elterjedése Európában
Magyarázat: Brit rakétabevetés.............. >
A rakéták elterjedése (egész vonai)>
Westermayer (székesfehérvári) útja —
Congreve és társai xxxxxx
A más rendszerű rakétakészítés bázisai XXXXXX (Fricke i. 
m. 24. o. vázlata alapján)
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10. ábra: Sir William Congreve (James Lansdale festménye 
1812-ből)

*т.1т*т 1k..
m u .i i иииМИ— I— — ......

11. ábra: Lovas rakétatüzérség. Congreve könyvének ábrái

A rakéta három részből állt: 1. a henger alakú 2,1 mm 
vastagságú vaslemezből készült rakétatestből, melybe 
hajtóanyagként 80 rész salétromból, 12 rész kénből és 
14 rész szénből álló keveréket, fekete lőport sajtoltak. (A 
bécsújhelyi üzemben 2 régi rendszerű hullókalapácsos 
sajtóval 1 altiszt 4 fővel 10 munkaóra alatt 50 rakétates
tet töltött meg); 2. a rakétatesthez erősített harci fejből, 
mely gömb alakú bomba, gránát, űrgolyó, kartács, gyújtó 
vagy világító lövedék volt; 3. a rakétán elhelyezett stabili
záló rúdból (botból) mely 2,8 méter hosszú és 2,1 centi
méter átmérőjű volt.

Az Augustin-rendszerű indító- vagy vetőállvány magas
sága 128 centiméter, súlya 19 (10,5 kg) font volt, és három 
falábra szerelt, fém felsőrésszel egyesített irányzókészülék
ből állt. Az irányzókészüléket egy szögbeosztásos -  víz
szintes és függőleges -  tengely körül el lehetett forgatni, és 
szorítócsavarokkal rögzíthették. A vetőállványon elhelye
zett rakéta begyújtása, indítása a rakétatest nyílásán át tör
ténő csapódógyújtóval (perkussziós gyutaccsal) történt oly 
módon, hogy egy lánccal meghúzták az elsütő ütőszeget.
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3. A pirotechnika a vegyészeinek rakéta, tűzijáték, jelző
tűz készítésével foglalkozó ága. A görög pyr -  tűz és techné
-  mesterség, alkotás szóösszetételből származó kifejezés. 
A pirotechnika magyarul tűzszerészet, németül 
Pyrotechnik, Feuerwerk. Az alkalmazott kémia egyik ága, 
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2006/5 HADITECHNIKA 5



A népesség és a gazdaság túlélésének biztosítása Csernobilban
Bäumler Ede

1986. április 26-án, a pravoszláv húsvét szombatján 1 óra 
23 perckor következett be a csernobili atomerőművi baleset: 
a 4. blokk reaktora megfutott, gőz- és gázrobbanások repí
tették levegőbe az épületet. A tíz napig tartó grafittűz során 
10 t radioaktív por és 5 t fűtőanyag került a légkörbe, ez 
mintegy 100 millió Curie aktivitás, ami 300-szorosa a hirosi- 
mai atombomba robbanását követő kihullásnak. A helyszí
nen 20001 radioaktív hulladék keletkezett. A túlélésért folyó 
harc a szovjet polgári védelem és a hadsereg kezében volt. 
A zóna parancsnoka azt mondta ottjártunkkor, hogy „higy- 
gyék el, egy ekkora katasztrófát a Szovjetunión kívül talán 
csak az Egyesült Államok élt volna túl”. Én elhiszem...

Hogyan jutottunk ki Csernobilba?

A Gamma Művek, a BME Fizikai Kémia Tanszék és az MH 
Haditechnikai Intézet közös fejlesztésében készült IH-90 tí
pusú sugárszennyezettség-mérő műszer nagy nemzetközi 
érdeklődést váltott ki 1988-ban. Az amerikai hadsereg be
szállítója, a Victoreen cég például elküldte két európai igaz
gatóját a Gammába gratulálni „a szakma nagy méréstech
nikai problémáinak megoldásához”. A műszer híre eljutott a 
szovjet polgári védelemhez is, kérésükre 1990 elején be
mutattuk és élesben teszteltük azt Csernobilban. A zónába 
előttünk külföldi szakember nem kapott belépési engedélyt, 
ami érthető, mert addig az időpontig a baleset következmé
nyeinek felszámolása volt az elsődleges feladat. Ekkorra a 
likvidátorok és a szarkofág építői elhagyták a zónát, és a 
zónaparancsnokság vette át a terepet. A fő közlekedési 
utakon biztosítani tudták a sugárveszélyes tevékenységre 
megengedett maximális háttérsugárzás értékének tartását. 
A reaktor megmaradt három blokkja üzemelt, személyzetét 
teljes egészében lecserélték fiatalokra. A reaktortól 50 kim
re felépítették Szlabuticsot, egy 50 ezer fős várost Pripjaty 
pótlására, innen jártak be a dolgozók vasúton. Mint mesél
ték, félúton két szerelvény egymás mellé áll, jövet-menet 
meztelenül átszállnak, ruhát váltanak, így sem haza, sem a 
reaktorba nem hordják be a radioaktív port.

Evakuálás és likvidálás

Rizskov miniszterelnököt délután 6 órakor értesítették a 
balesetről, aki másnap délelőtt kormánybizottságot ho
zott létre, a szerencsétlenség kivizsgálására és a károk 
csökkentésre. A bizottság elnöke maga a miniszterelnök, 
szakmai elnöke Valerij Legaszov lett, aki azonnal a hely
színre repült. Begyakorolt forgatókönyv szerint aktivizál
ták a polgári védelem szervezetét, amelynek a feladata 
akkoriban a népesség és a gazdaság túlélésének bizto
sítása volt egy háborús csapás vagy ipari katasztrófa 
esetén. Egyidejűleg a hadsereg adott körzeten belül állo
másozó vegyivédelmi alakulatait is Csernobilba irányítot
ták. Moszkva ötsoros körkörös légvédelme parancsot ka
pott, hogy esőcsináló rakétákkal lője a szennyezett felhő
ket [1]. Mindez teljes hírzárlat mellett történt. Hétfőn 
azonban értesült a világ a balesetről. A Csernobiltől 1600 
km-re lévő svéd FOSMARK atomerőmű beléptető rend

szere beriasztott két, reggel munkába érkező dolgozójá
nak szennyezett ruhájára. A meteorológusok javaslatára 
módosították egy mezőgazdasági műhold pályáját, 
amely lefényképezte az izzó blokkot és a 10 km magas
ságig érő füstöt [2].

A polgári védelem néhány órán belül ellenőrző pontokat, 
mentesítő állomásokat alakított ki. Érkeztek a 
katasztrófaelhárítás specialistái, közöttük egy csapat az 
Urálon túlról, ahol korábban már volt egy reaktorbaleset. 
Megérkezett Moszkvából a sugársérültek kezelésére szol
gáló kórházrészleg. Előteremtették a szükséges járműpar
kot a lakosság kitelepítéséhez, biztosították a katasztrófael
hárító egységek tiszta élelmiszerrel, ivóvízzel való ellátását. 
Másnap megkezdték a lakosság evakuálását. Elsőként a 
reaktortól 3 km-re fekvő Pripjaty városának 48 ezer lakosát 
telepítették ki, négy óra leforgása alatt. Valójában keveseb
bet, mert aki tudott, saját gépkocsijával korábban elmene
kült. Vasúton nem lehetett menekülni, mert a város és az 
erőmű között elhelyezkedő pályaudvart beborították a ro
mok. Mindenki egy szatyor holmit vihetett magával, és hó
napok múlva visszatérhetett még egy táskányiért. A követ
kező napokban a 10 km-es zónát, majd a 30 km-es övezet 
további 83 falujának lakosságát telepítették ki. A kitelepítet
tek száma összesen 116 ezer fő volt. Jelentős területek 
szennyeződtek el a zónán kívül is. Később onnan is kitele
pítettek mintegy 200 ezer embert. Szerencse a szerencsét
lenségben, hogy a kritikus időszakban nem az uralkodó 
széljárásnak megfelelő északi szél fújt, mert ebben az eset
ben Kijev lakosságát is ki kellett volta telepíteni. A kihullás 
zöme Csernobiltől északkeletre volt mocsaras, ritkán lakott 
belorusz és orosz területen. így is 6,9 millió ember lakóhe
lye szennyeződött el valamilyen mértékben.

A katonai alakulatok a helyszínre érkezve egy helikopter
leszállóhelyet alakítottak ki, és megkezdték a légi sugárfel
derítést, ehhez csatlakoztak a járműfedélzeti felderítést 
végző páncélozott járművek. A radioaktív anyagok további 
kikerülésének meggátlására és a tüzek fellobbanásának
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megakadályozására helikopterről bombázták a blokkot. 
Összességében 5000 t anyagot szórtak a reaktorroncsra: 
bórvegyületeket tartalmazó zsákokat a neutronsugárzás 
csökkentésére, ólomhulladékot a gammasugárzás csök
kentésére, dolomitot, homokot, agyagot a tűz lefojtására. 
Felállítottak egy toronydarut a törmelékek blokkból való el
távolítására, majd a későbbi építkezés céljára. A daru táv
vezérléssel működött, vezérléséhez felállítottak egy mű
holdkövető állomást és fellőttek egy katonai műholdat.

A zóna sugármentesítése az alábbiakból állt: a törme
lék ellapátolásából; a reaktor környéki szennyezett talaj 
eldózerolásából és behordózásából; a reaktor másfél ki
lométeres környezetében kipusztult fenyőerdő és a leg
többet kapott úgynevezett vörös erdő földbe forgatásá
ból, későbbi elszállításából a zóna egy forgalomtól elzárt 
részébe másfél méter talajjal együtt; az utak és a zóna 
növényzetének megtisztításából locsolóautókkal, mind
addig ismételve, ameddig az esetenként négyzetcenti
méterenkénti mérések eredménye nem elfogadható; az 
utak műanyagfilmmel történő bevonásából helikopterről 
történő permetezéssel; gátépítésből, amivel elzárták az 
elszennyezett tavat a Dnyeperbe folyó Pripjaty folyótól. A 
munkák elvégzéséhez nem volt elegendő katona, szük
ség volt a „likvidátorokra”. 650 ezer embert soroztak be, 
mindegyikük 30 év fölötti családos ember volt, akinek leg
alább egy gyereke van (tartva a genetikai károsodástól).

A likvidátorok számát különböző források 200-800 ezer 
között említik. Valójában mindkettő igaz: összesen 800 
ezer fő dolgozott a zónában -  beleértve a postást is -  eb
ben az időszakban. A lapátolok száma 200 ezer volt. 
Számukra az elszenvedhető dózist a háborús norma sze
rinti 50 röntgenben határozták meg, sokuknak az ehhez 
tartozó tartózkodási idejük 2 perc volt.

A szarkofág építése

A reaktorroncsban a zónaolvadáskor lávaszerűen képző
dött -  gyémántnál keményebb -  kőzet foglalta magában 
a 1301 urán fűtőanyagot. Rajta oldalára esve a 3000 ton
nás reaktorfedél található törött csövek között, amely a 
robbanáskor 50 m magasra repült, átszakítva az épület 
tetejét. Az egészet a bombázáskor beszórt törmelék ta
karta. Ennek befedésére készült a 75 m magas, 20 ezer 
tonnás szarkofág, főleg baritbetonból (nehézbeton, hatá
sosabb a gammasugárzás árnyékolásra). Elsőként egy 
betongyárat kellett építeni a 10 km-es zónán belül. A 4. 
blokk gépészeti részének lefedéséhez további toronyda
rut állítottak fel. A munka éjjel-nappal folyt, éjszaka egy 
felengedett ballonról nappali fényességgel világítottak.

A szarkofágot eleve nem hermetikusra építették: hatal
mas aktívszenes szűréssel ellátott légellátó rendszere 
van. A mennyezetre bóradagoló tartályt építettek. A szar
kofág belsejét naponta locsolják porfogás céljából. A 
szennyezett vizet tisztítják és visszaforgatják. Beépített 
hőmérséklet- és sugárzásérzékelőkkel folyamatos moni
torozást végeznek. A beton a talaj alatt 15 m mélységig
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tart a talajvíz izolálására, ezt az erőmű körül kialakított ta
lajvízkezelő rendszer egészíti ki. A szarkofág alá alaguta- 
kat építettek, ahonnan cseppfolyós nitrogénnal hűtik a 
blokk alját. További csatornák vannak vészhelyzeti hűtés
re, gőztúlnyomás elvezetésére. A szarkofág 40 ezer 
munkás közel négyévi munkájával készült el.

A legújabb tervek szerint -  nemzetközi segítséggel -  a 
szarkofágot be akarják fedni. A 150 méter magas, 246 
méter fesztávú, íves vasszerkezetet a jelenlegi szarkofág 
mellett építik föl, majd vasbeton pályán eltolják a mosta
ni fölé. Benne Európa legnagyobb híddaruját építik fel, 
amelynek segítségével a régi szarkofág falait, majd ezt 
követően az azon belüli, veszélyesen instabil falakat és 
szerkezeti elemeket el tudják majd bontani [3].

Hallottuk, láttuk, mértük

A csapat eredetileg Solymosi Józsefből (akkor az egyetem 
FKT izotóplaboratóriumának vezetője) és Báumler Edéből 
(a Gammában a műszer fejlesztésének témavezetője, ak
kor a spec, fejlesztési csoport vezetője) állt. A lehetőséget 
felkínáltuk Paksnak is, így csatlakozott hozzánk Volent Gá
bor is (akkor a kibocsátás-ellenőrző labor vezetője).

Kijevben az Összövetségi Sugárökológiai Intézetben 
Lösz professzor fogadott minket, aki két és fél órás rész
letes tájékoztatást adott a kialakult helyzetről teljes őszin
teséggel, minden kérdésünkre választ adva. A beszélge
tés közben háttérsugárzást mértem, ami a normális két 
és félszerese volt. Megjegyeztem, hogy „látom, a fiúk a 
laborban dolgoznak”, amire azt a választ kaptam, hogy

„Nem. Én sugárzók”. Kiderült, hogy az egésztest számlá
ló berendezésekhez nem volt kalibráló etalon, ezért ő és 
laborvezetője ismert mennyiségű céziumot vettek be, 
majd Japánba utaztak, ahol egy sóbányában bemérték 
őket. Visszatérve ők lettek az etalonok. A tömeges vizs
gálatok mindegyikén azonban nem tudtak ott lenni, ezért 
kitalálták, hogy szennyezett borsót gyűjtenek. Mivel az 
egésztest számlálásnál a testsúlyt is figyelembe kell ven
ni (mértékegysége: Bq/kg), zsákvászonból különböző 
méretű babákat varrtak, és a csoportos vizsgálatoknál 
mindig a korosztálynak megfelelő méretű babát töltötték 
meg a magukhoz kalibrált borsóval.

A 30 km-es zóna ellenőrző pontját az intézet kocsijával 
léptük át. Vezetőnk egy fiatal fizikus volt, kontrollműszer- 
rel felszerelve. A reaktortól 11 km-re fekvő Csernobil vá
rosba mentünk, ahol egy kormányvárónak nevezett épü
letben bemutattuk műszerünket. Belépőnek kötelező mé
rőpontokat jelöltek ki a zónában általuk gyakran mért he
lyeken. Engedélyezték a bemutatót az egymástól függet
len zóna és reaktor sugárvédelem részére. Buszt és kí
sérőt kaptunk: a 10 km-es zónába nem lehet kintről jött 
járművel belépni, az ott használtak pedig nem jöhetnek 
ennél tovább. A városban egyetlen lakótelepi épületben 
van élet, itt lakik a szolgálat két turnusban, havi váltással. 
Az épületben posta működik. Kísérőnk egészségi állapo
táról, munkakörülményeiről érdeklődve elmondta, hogy ő 
is az Urálon túlról jött, így öreg harcos. A hasát időnként 
felnyitják, ahol feldúsult a cézium, ott kivágnak egy dara
bot a beléből és lerövidítik. Különben jól érzi magát, egy 
hónapra elegendő italt tud becsempészni luftmatracban, 
majd egy hónapig éli világát.

A belső zónába belépve az ellenőrző ponton sorban 
látható az elhagyott betongyár, a mentesítő pontok, a mű
holdkövető állomás, a repülőtér. A legmegdöbbentőbb 
látvány az otthagyott technika, széles választékban, vég
telen mezőkön. Időnként megálltunk és elvégeztük az 
előírt méréseket. A 20 percenként locsolt utakról nem 
lehetett lelépni! A mért értékek a norma határánál voltak, 
egyezve mások mérésével. Összedöntött, korábban ta
karos kőházakat láttunk. Azt mondták, így kevesebb port 
fognak. A reaktor környékén, a kipusztult erdő helyén nő 
a gaz, az is fogja a port.

A kísértetvárosba, Pripjatyba mentünk, ahol a főtér egy
kori virágágyásaiban mértünk. Látható volt a vidámpark 
sárga óriáskereke, amit május elsején adtak volna át. A ki
halt téren felvonulásokkor szokásos hangerővel bömböl
tek a hangszórók, mondták, azért, hogy ne érezzék magu
kat egyedül. Le akartam tenni a táskámat egy pillanatra a 
betonra, de rám kiabáltak. A zónaparancsnok csizmamo
sás után fogadott minket a volt kultúrház egyik helyiségé
ben. Az mondta, ez az irodája, de még papír, ceruza sem 
volt az íróasztalán. Ha volna, sem látná a sötétben, mert 
villany nincs a városban. Panaszkodott, hogy a nemzetkö
zi segélyek nem jutnak el hozzájuk, valahol elkallódnak. 
20 milliárd dollárt költöttek a károk felszámolására, a tény
leges kár ennek tízszeresére becsülhető.

A reaktorban a sugárvédelmi főnöknek tartott bemuta
tónkra nagyon sokan voltak kíváncsiak. Mikor arról beszél
tünk, hogy ez a műszer magas gammaháttérben is képes 
alacsony alfa- és bétasugárzás kimutatására, azt mondta, 
hogy nem hiszi el. Elindultunk a szarkofághoz. Eddig is iz
zadtunk, mert egyszeri használatra szánt pufajkát vásárol
tunk indulás előtt, hidegre számítva. Erre adták ránk tetőtől 
talpig a védőruházatot. Egy -  biztonságiak által szakaszolt 
-  végtelen hosszúnak tűnő folyosón haladtunk végig. Az 
utak, lépcsők mindenütt -  láthatóan utólag leterített -  
szilikongumi borításúak, a háttérsugárzás normális. A folyo
só vége lefalazva, oldalt egy vasajtó, rajta lakat helyett egy
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7. ábra: 1991-ben már jólöltözötten. „Az egyenruha arra a 
célra szolgál, hogy helikopterről is látható legyen, nem hon
foglalók vagyunk”

odadrótozott „Sugárveszély” tábla. Levették és betuszkol
tak az ajtón. Szemben a falon egy hőszigetelt cső, annak a 
felületén mérek. A sugárvédelmis rám szólt, hogy nem azt 
kell mérni. A szoba közepén volt egy kanális, azon fény 
szűrődött be és gőz szállt fel belőle. A kanálisnál körbevá
gott szilikongumi borítás alatt állt a sár. Lehúzta cérnakesz
tyűjét, jól megtunkolta a sárban és nyújtotta, hogy azt mér
jem. Volt nálam egy műanyag pohár, mondtam, hogy tegye 
abba a kesztyűjét, majd a főnök előtt megmérjük. Volt is ab
ban mindenből bőségesen, úgyhogy a főnök a továbbiak
ban nem kételkedett a műszerünk képességeiben.

Otthon visszanéztük videofelvételünket. A bemutató után 
a reaktorban nem videózhattunk, de a vállon lógó, föld felé 
néző készüléket nem kapcsoltuk ki, hogy vegye a beszél
getéseket. Amikor a szarkofág mellett mértem, az ajtóban 
álló zónabeli kísérőnk azt mondta, hogy „itt két röntgen le
het, mert csípi az orromat”. Pontosan annyit mértem.

Újra Csernobilban

Lösz professzor a beszélgetés során az egyik legna
gyobb problémájukként említette, hogy nem győzi a la
borjuk az élelmiszer-vizsgálatokat. Hiába dolgoznak a 
hétvégeken is éjjel-nappal, mire az utolsó tanyáról beér
kezett tejmintáról megállapítják hogy fogyasztható, a tej 
megromlik. Szerinte mobilizálható élelmiszer-vizsgáló 
készülék kellenének. A mozgó labor mozgó ABC-vel 
együtt járná a falvakat, így el lehetne érni, hogy az em
berek odahozzák élelmiszerüket. Ha például a tej nem 
fogyasztható, azt megvásárolnák, a pénzért helyben le
hetne zacskós tejet vagy vodkát venni. Megígértük, 
hogy kifejlesztünk egy mobilizálható sugárökológiai mé
rőhelyet.

A következő évben bemutattuk Kijevben a készüléket, 
sikerrel. Ismét lehetőséget kaptunk egy csernobili látoga
tásra. Hétfőn időpontot egyeztettünk. Azt mondták, hogy 
kedden vagy szerdán 10 órára jöhetünk. Keddet válasz
tottuk. Mondtuk, hogy szeretnénk megnézni a gépészeti 
részt is. A karbantartási munkák miatt leállított 2. blokk 
turbináját mutatták meg 11 órakor. Szerdán 11-kor a 2. 
blokk turbinájánál robbanás történt és tűz ütött ki. Az épü
let teteje elszállt, áldozatok voltak...

A csernobili reaktort 2000-ben végleg leállították. Azóta 
a négyezer dolgozó csak a biztonságot ügyeli.

Felhasznált irodalom
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KATONAI ALAPISMERETEK
Az 1990-es évek elején Magyarországon az átalakuló biztonságpolitikai környezet, a 
visszanyert állami szuverenitás, az átfogó politikai, gazdasági és társadalmi változások és 
a társadalom elvárásai új feladatokat fogalmaztak meg, egyszersmind új lehetőségeket te
remtettek a Magyar Honvédség számára. Az 1993-ban elfogadott biztonságpolitikai és 
honvédelmi alapelvek már tükrözik ezeket a változásokat, és kijelölik egy olyan, nemzeti 
alapokra épülő haderő pilléreit, amelynek haderőszerkezete, vezetési rendszere és műkö
dése megfelel a modern hadviselés és a nemzetközi feladatok követelményeinek. Az át
alakítás eredményeként a Magyar Honvédség tömeghadseregből demokratikusan ellenőr
zött, új feltételek között működő, kisebb méretű, a NATO-val együttműködő, hiteles haderő
vé vált. Megújult a tiszti, a tiszthelyettesi állomány képzésének rendszere is.

A jelen oktatási anyagot az MH Béri Balogh Adám Honvéd Középiskola és Kollégium 
2000 óta tankönyvként használja. E tankönyv kiadásával segítséget kívánunk nyújtani 
azon iskoláknak, amelyek helyi tantervűkbe fel kívánják venni a katonai alapismeretek 
tantárgy oktatását.
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A mexikói haderő
Végh Ferenc nyá. vezérezredes

Mexikó Latin-Amerika harmadik legnagyobb országa. 
Közel kétmillió négyzetkilométeres kiterjedésének vál
tozatosságát részben domborzatának és éghajlatának 
köszönheti. Földrajzi elhelyezkedése kapcsán straté
giai szerepet tölt be Észak- és Dél-Amerika között. 
Mexikó gazdasági növekedése az elmúlt évtizedben 
sikeres és folyamatos volt. Növekedését az olajkiter
melés, összeszerelő létesítményei és a turizmus bizto
sítják. Latin-Amerika legnagyobb olajkitermelője napi 
3,4 millió hordóval, ezzel megelőzi Venezuelát és Bra
zíliát is. A kitermelés felét az ország exportálja, legna
gyobbrészt az Egyesült Államokba. A gazdasági elő
nyökre a magas korrupció, a kábítószer-kereskedelem 
és a migráció vet árnyat. Amerikai tanulmányaim so
rán Mexikóban figyelemmel kísérhettem a társadalmi 
berendezkedést, a biztonságpolitikát, és azt, hogy mi
lyen szerepet játszik a hadsereg a biztonsági kockáza
tok felszámolásában.

Nemzetbiztonság

A fegyveres erők összlétszáma körülbelül 200 000 fő, 
azonban a változó feladatoknak megfelelően ez a lét
szám növekszik. Egyes források szerint mára eléri a 
244 000 főt. A szárazföldi erőknél 144 000 fő, köztük 
60 000 sorkatona, a haditengerészetnél 46 972 fő, köztük
11 385 tengerészgyalogos, a légierőnél 11 500 fő szolgál. 
A tartalék erők keretlétszáma 300 000 fő. A nők szolgála
ta megengedett, de harci beosztásba és szolgálatra 
nem tervezhetők, nem vetik őket alá a katonai fegye
lemnek sem. A haderőnél szolgáló nőket arra kötelezik, 
hogy szombatonként négy-hat órás kiképzésen vegye
nek részt.

Két minisztérium felelős a honvédelemért: a Nemzet- 
védelmi és a Haditengerészeti Minisztérium. Az ország
12 katonai régióra és 44 katonai zónára tagozódik. Min
den egyes katonai zónában legalább két lövészzászlóalj 
telepüi. A zászlóaljak létszáma 300 fő körül mozog. A lé
gierő személyi állománya a Nemzetvédelmi Minisztérium 
parancsnoki struktúrájához tartozik. Nem önálló haderő
nem. A légibázisok lefedik az ország egész területét, a 
legfontosabb Santa Luciában található. A haditengeré
szetnek 17 bázisa van a partvonalak mentén. A rendőr
ség a rend és belbiztonság fenntartásáért felelős. Minden 
állam rendelkezik saját rendőri erővel. A legnagyobb 
problémát az alacsony fizetés és a korrupció elterjedése 
jelenti.

Egy modernizációs program keretében megkezdő
dött a haditechnikai eszközök és felszerelések cseréje. 
Figyelmet fordítanak a hazai védelmi ipar fejlesztésére. 
A haditengerészet eszközállománya javarészt a hazai 
hadipar terméke. A külföldi beszerzéseknek gátat vet a 
gazdasági teljesítőképesség. Az 1917-ben elfogadott 
alkotmány szerint a fegyveres erők felelősek az ország 
szuverenitásának, függetlenségének, határainak vé
delméért. Fő nemzetbiztonsági szempont a belső poli
tikai stabilitás biztosítása. Mexikót legutoljára a máso
dik világháború éveiben és az azt követő rövid időszak

ban fenyegette külső támadás veszélye. Sokan a hi
degháború éveiben -  a mexikói történelem keserves 
epizódjai és területvesztése miatt -  nagyobb veszélyt 
láttak az Egyesült Államok dominanciájában, mint a 
szovjet-kubai fenyegetettségben. Mára ez a félelem 
megszűnt. A mexikói hadsereg elsődlegesen a belső 
rend és a létező politikai szisztéma védelmére szerve
ződött. A legtöbb latin-amerikai országtól eltérően az 
1940-es évek óta egyre kevesebb alkalommal vesz 
részt belső demonstrációk letörésében. Az 1968-as di
áklázadás brutális leverése miatti tevékenysége mara
dandó nyomot hagyott a lakosság körében.

1994-ben az addig ismeretlen Zapatista Nemzeti Fel
szabadító Hadsereg nevű gerillacsoport tevékenysége 
tette szükségessé a szárazföldi csapatok és a légierő be
avatkozását. A hadsereg néhány órán belül képes volt 
kontrollálni a helyzetet. 1996-ra Chiapas állam helyzete, 
ahol a lázongások kitörtek, megszilárdult. A mexikói had
erő a regionális konfliktusokban a konfrontáció elkerülé
sére törekszik.

A 2000-ben lezajlott választások után a kormány ha
tározott lépéseket tett a korrupció visszaszorítására. A 
hadsereg alakulatait a korábbiaknál gyakrabban és ha
tékonyabban alkalmazza a kábítószer-kereskedelem 
megfékezésében. Az alacsony intenzitású terrorista fe
nyegetettség veszélye különösen a szegény déli álla
mokban valószínűsíthető. A mexikói számvetések
15-81 fegyveres csoport működését feltételezik. Ezek 
a csoportok kis létszámúak, és csak egyetlen váratlan 
rohamra képesek.

Az Egyesült Államok határai mentén a növekvő migrá
ció jelenti a legnagyobb biztonsági kockázatot. Az ember- 
csempészet az egyik legjobban profitáló bűncselekmény. 
A fegyveres erőket a határőrizet és kábítószer-ellenőrzés 
fokozott végrehajtásába is bevonják. A kábítószer-keres
kedők kapcsolatot teremtve radikális egyetemisták cso
portjaival és a gerillaszervezetekkel komoly potenciális 
veszélyt jelentenek Mexikó biztonságára. Az Al-Kaida 
harcosai például Mexikó területén keresztül juttathatnak 
atomfegyvereket a terrorakciók elkövetésére az Egyesült 
Államokba. A két ország arra törekszik, hogy szorosabbá 
tegye a biztonsági együttműködést, erősítse a közös ha
tár ellenőrzését és bővítse a biztonsági információk cse
réjét.

Mivel a mexikói fegyveres erőket az elmúlt 60 évben 
nem veszélyeztette külső erők támadása, ezért területvé
delmi szerepük nem jelentős. Elsődleges küldetésük a 
közrend védelme a gerillamozgalmak tevékenységétől, a 
terrorista cselekményektől, lázadásoktól, sztrájkoktól. 
Gyakran vesznek részt a különböző természeti csapások 
következményeinek felszámolásában, humanitárius akci
ókban, kábítószer-ültetvények felszámolásában. Ezáltal 
széleskörű civil-katonai együttműködés jött létre. A belső 
biztonság tekintetében a hadsereg feladata a stratégiai 
fontosságú ipari létesítmények, az áramszolgáltatás, az 
olajkitermelés, finomítók, tárolók, a kikötők és a repülőte
rek védelme. Az olajtartalékok biztonságának szavatolá
sa különösen fontos feladatuk. A haditengerészet a halá
szat és a tengeri olajfúró tornyok védelme mellett fel-
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ügyeli a biztonságos tengeri forgalmat. A kábítószer
csempészet és a növekvő migráció egyre jelentősebb 
terhet jelent számukra.

A fegyveres erők szervezete

Az 1917-ben íródott alkotmány rendelkezik a fegyveres 
erőkről. Az alaptörvényt, követve a társadalmi, politikai, 
gazdasági változásokat, többször módosították. A köztár
sasági elnök gyakorolja az ellenőrzés jogát, és ő a fegy
veres erők főparancsnoka. A Mexikói Fegyveres Erők 
szervezete kormányzati szinten eltér sok ország hagyo
mányaitól, mivel a haderőnemek két különböző miniszté
rium alá tartoznak. Mindkét minisztérium élén rendfoko
zattal rendelkező katona áll, akik közvetlen és állandó 
kapcsolatban vannak az elnökkel. A nemzetvédelmi mi
nisztert a köztársasági elnök nevezi ki a hadsereg aktív 
tábornokai közül. A nemzetvédelmi miniszter az elnökhöz 
hasonlóan 6 éves ciklusban tölti be posztját. A Haditen
gerészeti Minisztériumnál hasonlóan a minisztert az aktív 
admirálisok közül választja ki az elnök. A nemzetvédelmi 
miniszter a vezérkaron keresztül parancsnokolja a szá
razföldi és légierő csapatait, a katonai zónák parancsnok
ságait, a logisztikai és adminisztratív igazgatóságokat.

A haditengerészeti miniszter a haditengerészeti műve
leti főnök, a haditengerészeti vezérkar és a haditengeré
szeti zónák parancsnokai útján vezeti a haditengerészet 
erőit. Mindegyik haderőnemnek külön vezérkara van. 
Egyesített vezérkar nincs. A Nemzetbiztonsági Kabinet a 
minisztériumok, a külügy, a nemzetvédelem, haditenge
részet képviselőiből, valamint a főügyész hivatalának 
tagjaiból tevődik össze.

A szárazföldi haderő a legnagyobb haderőnem. Sorka
tonák csak ennél a haderőnemnél teljesíthetnek szolgá
latot. A fegyveres erők létszáma arányos az ország terü
leti nagyságával, a lakosság számával és Mexikó straté
giai fontosságával. A kötelező katonai szolgálat a 18. 
életév betöltése után kezdődik. A sorkatonai szolgálat 
időtartama 12 hónap. A 18-49 éves férfi lakosságból kö
zel 20 millió alkalmas a katonai szolgálatra. Évente egy
millió férfi éri el a hadkötelezettség idejét. Valmennyi 18. 
életévét betöltő mexikói férfinak meg kell jelennie a soro
záson, de a haderő korlátozott költségvetése miatt a so
rozottaknak csupán 5%-a részesül ténylegesen katonai 
kiképzésben. A katonai szolgálatra bevonulókat sorsolás
sal választják ki. A fennmaradó hányad pedig felmentést 
kap a szolgálat letöltése alól. A mexikói haderőt elsősor
ban önkéntesekkel töltik fel.

A mexikói katonai doktrínák fejlődésére a spanyol, 
francia és amerikai doktrínák vannak hatással. A fegy
veres erők fundamentális feladatait öt doktrínában hatá
rozzák meg: 1. A nemzeti függetlenség, szuverenitás 
védelme külső agresszor ellen. 2. A belső biztonság 
fenntartása, védelme (ez a fő feladat). Ez a doktrína ad 
jogi keretet a gerillák elleni harcra és a kábítószer-ke
reskedelem elleni fellépésre. 3. A nemzetet segítő szo
ciális projektek és civil akciók. 4. A nemzet segítése 
szükséghelyzetekben. 5. A lakosság védelme termé
szeti csapások esetén. A jelenlegi időszak prioritását a 
belső biztonság fenntartása és a természeti csapások 
okozta károk elhárítása jelenti.

Mexikó katonai erővel nem vesz részt semmilyen 
ENSZ-műveletben, mert az alkotmány békeidőben tilt
ja a csapatok bármilyen külföldi igénybevételét. Az or
szág nem rendelkezik atom-, biológiai és vegyi fegyve
rekkel.

Szárazföldi haderő

A szárazföldi haderőnek négy fő feladata van: az or
szág területének védelme külső invázióval szemben, a 
belső biztonsági kockázatok felszámolása, a katasztró
fák elhárításában való részvétel, kábítószer-ellenes 
műveletek.

A feladatokat az alábbi szervezetekkel oldják meg: a 
szárazföldi haderő alapvető szervezete már az 1924-es 
forradalom után kialakult. A szárazföldi erőknek három 
összetevője van: nemzeti vezető szervek, területi pa
rancsnokságok és önálló csapatok. A 12 katonai régió
ban és 44 katonai zónában 144 000 fő teljesít aktív kato
nai szolgálatot.

Főbb szárazföldi alakulatok: 4 lövészdandár, köztük 
egy gépesített és egy ejtőernyős dandár, 1 elnöki őr
dandár, 1 páncélosdandár, 1 gépkocsizó dandár, 1 
páncélos felderítő ezred, 4 önálló gépesített ezred, 5 
önálló tüzérezred, 3 önálló tüzérosztály, 1 műszaki 
dandár, 80 önálló lövészzászlóalj. A felsorolásból is ki
tűnik, hogy a földi haderő összesen 8 dandárral ren
delkezik (melyből egy őr- és egy műszaki dandár), és 
mind Mexikóváros körzetében állomásoznak. A dandá
rok az egyedüli manőverező elemei a hadseregnek. A 
támogató alegységeikkel együtt ezek teszik ki a szá
razföldi erők 40%-át. A lövészdandárok három lövész 
zászlóaljból és egy tüzérosztályból állnak. A 
páncélosdandárban három harckocsizászlóalj és egy 
gépesített lövészzászlóalj van. Az elnöki őrdandár há
rom lövészzászlóaljból, egy különleges zászlóaljból és 
egy tüzérosztályból áll.

Az önálló ezredek és zászlóaljak a katonai zónák ál
lományát képezik. A lövészzászlóaljak létszáma 300
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3. ábra: ERC-90 harcjármű gyakorlaton

fő. Feladataikat a katonai zónán belül oldják meg. A 
nehezen járható zónák kisebb megerősítést kaphat
nak. A műszaki, légvédelmi, egyéb harctámogató és 
kiszolgáló elemek század, zászlóalj, ezred nagyság
rendűek, és a katonai zónákban kerülnek alkalmazás
ra. A katonai zónák sávhatárai megegyeznek az egyes 
államok határvonalaival. Néhány veszélyeztetettebb 
állam egynél több katonai zónával rendelkezik. Mexi
kóvárosban állomásozik az Első Katonai Régió és az 
Első Katonai Zóna Parancsnoksága. A parancsnoko
kat a miniszter javaslatára az elnök nevezi ki. A zóna
parancsnokok a zónában diszlokáló valamennyi kato
nai szervezet szolgálati elöljárói és felelősek azok te
vékenységéért, és jelentős információt biztosítanak a 
nemzetvédelmi miniszter számára. A katonai régiópa
rancsnokságok a fejlesztési tervek szerint hadtestekké 
szerveződnek át.

Fegyverzet és felszerelés

Az 1970-es évek végén nagyarányú modernizáció kere
tében lecserélték a második világháború alatt rendszere
sített fegyverzetet. A mexikói hadseregnek jelenleg is 
jobb minőségű, korszerűsített vagy új fegyverekre lenne 
szüksége. Az utóbbi időszakban csupán néhány páncé
lozott harcjárművet újítottak fel. Új beszerzési program 
nincs folyamatban. Fegyverei többnyire francia, német, 
amerikai eredetűek, de jelentős a hazai tervezésű eszkö
zök száma is.

Páncélostechnikája 30 db M-3 és 15 db M-5 könnyű 
harckocsiból, 40 db M-8, 40 db MAC-1/Mex 1 és 115 
db ERC-90 típusú felderítő járműből áll. Páncélozott 
szállító harcjárművei szintén elavultak. Rendszeresí
tett eszközei: M3A1, AMX-VCI, HWK-11, DN-3, 
DN-4, DN-5, BDX, LAV-150ST, VCR/TT, Mowag Ro
land, Panhard VBL M-11. Néhány BTR-60-assal is el
látták.

Kézifegyverei közül a legismertebbek az M-16A1, 
M-1, HK-33. Fontosabb géppuskatípusok: M 1917, M 
1919, Mendoza B-1933, Madsen M-1934, Mendoza 
RM-2, MAG, HK-21A1.

Páncéltörő rakétából 20 db Milánnál van felszerelve. 
Ezenkívül a 40 db 106 mm-es páncéltörő ágyú a leghaté
konyabb páncéltörő eszköz.

Tüzérsége 5 db 75 mm-es DN-5 önjáró lövegből, vala
mint nagyobb számú M-56, M -101, M-2A1/3 105 mm-es 
vontatott lövegből, 75 mm-es M-116 tarackból áll. Kész
letében több száz darab 60 mm-es, 81 mm-es és 120 
mm-es aknavető van.

Légvédelmi fegyverei közül a 20 mm-es Oerlikon, a 40 
mm-es Mk 1 gépágyú, az RBS-70 hordozható rakéta a 
legjelentősebb.

Csapatrepülőit a légierő üzemelteti. Állományába kü

lönböző típusú (Black Hawk, Bell, UH-1H, Mi-26, SA, 
MD) helikopterek tartoznak, melyek támogató, szállító, 
összekötő feladattal rendelkeznek. Egy részük üzemkép
telen.

Rendfokozatok

Mexikó eredetileg a spanyol hadseregtől vette át a rend
fokozatok rendszerét. A legmagasabb rendfokozat a 
négycsillagos tábornok. A paroliján négy ezüstcsillag és 
egy aranyozott sas látható. A többi tábornoki rang leírá
sában hasonlít a magyar tábornoki rendfokozatokhoz. Az 
ezredesi rendfokozat háromszög alakban három arany
csillagot, az alezredesi kettőt, az őrnagyi pedig egyet tar
talmaz. A többi tiszti rendfokozat is négyes csoportot al
kot. A főszázados három aranycsíkot, a százados két és 
fél csíkot, a főhadnagy kettőt, a hadnagy pedig egyet vi
sel. A tiszthelyettesek váll-lapja zöld színű, rajta horizon
tálisan elhelyezett piros csíkokkal. A rendfokozat nélküli 
katona jelzés nélküli zöld váll-lapot visel.

A hadsereg tagjai kék színű kimenőruházatot és sötét
zöld színű gyakorlóruhát viselnek. Sivatagi, khaki színű 
gyakorlóruhával is el vannak látva. A barettsapka és a 
rendfokozat színe fegyvernemenként eltérő (a lövészeké 
skarlátvörös, a páncélosoké szürke, a műszakiaké ko
baltkék).

Légierő

Mexikó annak ellenére, hogy korán felismerte a légi fö
lény szerepét és fontosságát, nem rendelkezik jelentős 
légierővel. A légierő fő feladata Mexikó légvédelme, ten
geri vizeinek, tengerpartjainak oltalmazása, ellenőrzése 
és a drogkereskedelem elleni műveletekben való részvé
tel. Ezenkívül támogatja a szárazföldi erők műveleteit. 
Nem önálló haderőnem, hanem a szárazföldi erők alá
rendeltségébe tartozik, és a nemzetvédelmi miniszter irá
nyítása alatt áll. A légierő parancsnoka felel a légierő ve
zetéséért. Közvetlenül a nemzetvédelmi miniszterhelyet
tes alárendeltségébe tartozik. A parancsnok a légierő ve
zérkari főnöke és főszemlélője útján vezeti alárendeltjeit. 
Minden közvetlen alárendelt a vezérkari főnöknek jelent. 
A főszemlélő nem szolgálati elöljáró, de ellenőrző szere
pe kiterjed valamennyi alárendeltre, és a parancsnoknak 
jelent.

A légierő létszáma körülbelül 11 500 fő, és 107 db re
pülőgépet és 71 db helikoptert üzemeltet. A légierő 
négy katonai légi régiót (központi, északkeleti, észak- 
nyugati, déli) alkot. 18 légibázissal rendelkezik. Az 1. 
légibázis Santa Luciában települt. Főbb légibázisok 
vannak Ixtepecben, Isla Cozumelben, Zapopánban, 
Méridában, La Pazban, Pueblában. A Központi Légi 
Régió alárendeltségébe a 2., 5., 6., 7., 8., 9. Légi cso
portok és a 216. Speciális repülőszázad tartozik. Fel
adatkörük a felderítésre, a légi fényképkészítésre, a 
híradásra, a járőrözésre, a szállításra, a légi oltalma
zásra és támogatásra terjed ki. A Nyugati Légi Régió 
állományában az 1. és 11. Légi csoport, valamint a Lé
gierő Akadémiája tevékenykedik. Feladatuk a kutatás
mentés, az evakuálás, a szállítás, a kiképzés, a to
vábbképzés. A Délkeleti Légi Régióban a 4. és 10. Lé
gi csoport, a 201., 211., 212. Harcászati repülőszáza
dok látják el feladatukat. A légierő közvetlen csapatai a
3. Légi csoport és a 203. Harcászati repülőszázad. 
Harcászati és hadműveleti eljárásai nagyon közel áll
nak az Egyesült Államok Légierejénél alkalmazott dokt
rínákhoz.
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Főbb technikai eszközök, fegyverzet, felszerelés

A légvédelem fő eszközeit 8 db Northrop F-5E harci re
pülőgép képezi. Ebből 2 db F-5F kétüléses kiképzési cé
lokat szolgál. A Lockheed AT-33A flottája 20 db repülő
gépből áll, melyek kiegészülve 5 db IÁI Arava-201 izrae
li, rövid fel- és leszállási távolságú repülőgéppel a száraz
földi erők műveleteinek légi támogatására, kutatás-men
tésre szolgálnak. Ezek a repülőgépek az 1960-as évek
ben kerültek rendszeresítésre, cserére szorulnak.

Néhány éve amerikai segítséggel egy korai előrejelző 
radarral felszerelt EMB-145SA és két új tengeri felderí
tésre, járőrözésre alkalmas EMB-145MPA repülőgépet 
szereztek be. Kiképzési célra svájci eredetű Pilatus PC-7 
turbólégcsavaros gépekkel (75 db) rendelkeznek. Felde
rítésre és légi fényképezésre Rockwell Commander 
690B0 repülőgépet rendszeresítettek. A szállító száza
dok C-130A Hercules, L -100-30 Hercules, Boeing 
727-14, Antonov An-32B gépekkel és néhány kisebb re
pülőgéppel, helikopterekkel oldják meg feladatukat. Kom
munikációs célra különböző típusú kisebb repülőgépek 
állnak rendelkezésre. A Dél-Amerika felől érkező, a gua- 
temalai légtérből berepülő kábítószer-csempészetre 
használatos repülőgépek felderítésére a Westinghouse 
mobil radarrendszert aktivizálják. A „drogháborúban” 
nagyszámú UH-1H és Bell 206 helikoptert használnak. 
Egy század Bell 205, 206 és 212 harci helikopter a láza
dók ellen, a szárazföldi erők támogatására vethető be.

Rendfokozatok

A légierőhöz tartozók egyenruhája és rendfokozata 
ugyanolyan, mint a szárazföldi erőké, csupán a rendfoko
zati jelzés bíbor színe jelent eltérést.

dandártábornok százados hadnagy

4. ábra: Rendfokozati jelzések a mexikói szárazföldi erőknél 
és a légierőnél

Haditengerészet

Mexikó már 1821-ben megteremtette a haditengerésze
tet. Jelenleg felelősségi körének kiterjedésével a létszá
ma is növekszik. Aktív állománya ma 46 972 fő, mely ma
gában foglalja a Haditengerészeti Légierő, a Tengerész
gyalogság és a Parti Őrség létszámát is. A haditengeré
szet teljes egészében az önkéntesség alapján szervezett 
haderőnem. Bár a Haditengerészeti Minisztérium Mexi
kóvárosban van, a parancsnokságok az ország két part
vidékén helyezkednek el. A Csendes-óceáni Flotta Pa
rancsnoksága Acapulcóban, míg a Mexikói-öböl és Kari-

5. ábra: A haditengerészet Gearing osztályú rombolója

bi Flotta Parancsnokság Veracruzban állomásozik. A 
Csendes-óceáni Flotta három haditengerészeti régióból 
áll. Azokon belül összesen 11 haditengerészeti zóna és 
10 haditengerészeti szektor van. A Mexikói-öböl térségé
ben szintén három haditengerészeti régió szerveződött. 
Alárendeltségükbe összesen 6 haditengerészeti zóna és 
8 haditengerészeti szektor tartozik. Minden egyes hadi
tengerészeti zóna különböző nagyságú és felépítésű flot
tillát tart fenn. A tengerpartok hossza 9300 kilométer. Me
xikó területi vizei közel 3 millió négyzetkilométer kiterje- 
désűek.

A haditengerészet elsődleges feladata a stratégiai 
fontosságú objektumok és a természeti kincsek (olaj
mezők) védelme. Ezenkívül ellenőrzi a területi vizeket, 
különös tekintettel a halászatot. Akadályozza a kábító
szer-kereskedelmet, a fegyverkereskedelmet és az 
embercsempészetet, valamint a kalózkodást. További 
feladata a civil szervezetek segítése és a katasztrófák 
okozta károk, tengeri szennyeződések elhárításában 
való részvétel. Saját hatáskörében őrzi a kikötőket, ja
vítja és karbantartja haditengerészeti eszközeit, óceáni 
kutatásokat végez, hajózási térképeket készít. 
Megnövekedett feladatai nincsenek arányban a biztosí
tott erőforrásokkal.

A mexikói tengerészgyalogság létszáma 11 385 fő. Fő 
fegyverzetük gépkarabély, géppuska és aknavető. 
Pegaso VAP-3550 kétéltű járművekkel vannak ellátva. 
Egy ejtőernyősdandár és 35 önálló tengerészgyalogos- 
század felel a kikötők biztonságáért és a 10 kilométer 
mélységű tengeri partszakaszok védelméért.

A haditengerészeti légierő létszáma közel 1000 fő, ál
lományában Redigo, Maule és Cessna típusú repülőgé
pekkel, Fennec, MÍ-8MTV, UH-1H, MD-500 helikopte
rekkel. Logisztikai biztosításra kisebb repülőgépek széles 
választéka áll rendelkezésre. Fő feladata a tengerpartok 
felderítése, kutató-mentő szolgálat, futárszolgálat, szállí
tás és kiképzés. A tengeri felderítést a hajók fedélzetéről 
felszálló Bo-105 helikopterekről végzik.

A hadműveleti és harcászati elvek tükrözik az ország 
tengerészeti hagyományait. Hasonlóan a szárazföldi és 
iégierőhöz doktrínájukba amerikai alkalmazási elveket is 
beépítettek.

Haditechnikai eszközei

A legfontosabb eszközöket az 1980-as években sze
rezték be. A fejlesztések is erre az időszakra datálha
tok. Hadihajói amerikai, kanadai és spanyol eredetűek.

2006/5 HADITECHNIKA 13



A korszerűsítés az új fegyverek, elektronikai harcesz
közök, kommunikációs berendezések beszerzésére 
irányul. A flották fő erejét 3 romboló és 8 fregatt képe
zi. A rombolók Gearing és Fletcher osztályúak. A 
Gearing osztályú hajók 127 mm-es ágyúval, Bofors 40 
mm-es légvédelmi gépágyúval és hazai gyártású ten
geralattjáró romboló rakétákkal vannak felszerelve. A 
6 db Halcón osztályú, nagy tengeri cirkálót Spanyolor
szágból szerezték be. A halászat védelmét 4 Holzinger 
osztályú őrnaszáddal látják el. A haditengerészet szá
mos kisebb cirkálóval, kutatóhajóval és a logisztikai el
látást biztosító hajóval rendelkezik. A kiképzést spa
nyol építésű Cuauhtémoc csatahajókkal végzik. A mo
dernizációtól függetlenül jelenleg a mexikói haditenge
részet nem tartozik a térség korszerű haditengerésze
tei közé. Nem rendelkezik tengeralattjáróval, modern, 
rakétákkal felszerelt gyorscirkálókkal. Ráadásul a na
gyobb hajói nincsenek felszerelve korszerű légvédelmi 
eszközökkel, föld-levegő rakétákkal.

Rendfokozatok

A haditengerészetnél rendszeresített tengernagyi és 
tengerésztiszti rendfokozatok hasonlóak az Egyesült Ál
lamok haditengerészeténél használatos rendfokozatok
hoz. A tiszti rendfokozatokat aranyszínű csíkokkal jelö
lik. A tengerészgyalogos tisztek rendfokozata vörös zsi
nórral szegélyezett. A beosztott haditengerészek, altisz
tek karjelzései fehér színűek. A beosztott tengerész 
rendfokozata egy V alakú jelzés. Egyenruhájuk kék 
vagy fehér színű.

tengernagy kapitány hadnagy

6. ábra: Rendfokozatok a mexikói haditengerészetnél

A mexikói tisztképzés és pályamodell

A tisztképzés a haderő fejlődésének kulcskérdése. A 
képzés során a hazafiságra nevelés, a fegyelem fontos
sága, a törvények betartása és az elöljáró iránti tisztelet 
központi helyet foglal el. A képzés fizikailag megterhelő, 
kemény. A hallgatók kevés szabadidővel rendelkeznek. 
A tisztjelöltek zöme a társadalmi középosztályhoz tarto
zik, 20%-uk tiszti családokból érkezik. A tiszti pályafutás 
alatt a személyi kapcsolatoknak nagy jelentőséget tulaj
donítanak.

Mindegyik haderőnem a saját katonai akadémiáján 
folytat tisztképzést. A képzés időtartama négy év. A leg
nagyobb tekintélye az 1830-ban alapított Szárazföldi 
Csapatok Akadémiájának van, mely Mexikóvárosban ta

lálható. A Légierő Akadémiája Guadalajarában van. A ha
ditengerészeti kadétok hasonló oktatási intézménye 
Veracruzban működik, a tengerészgyalogság iskolája 
San Luis Carpizóban van. Az Egyesült Államok haderejé
nek kiképzési anyagait használják.

Az akadémia elvégzése után a hallgatók hadnagyi 
rendfokozatba lépnek elő. Első tiszti beosztásuk általá
ban szakaszparancsnoki vagy annak megfelelő, melyben 
három évet töltenek el. Ezt követően fegyvernemi to
vábbképző tanfolyamon vesznek részt.

A légierő kadétjai tanulmányaik első két évében a Szá
razföldi Csapatok Akadémiáján kapnak kiképzést, a kö
vetkező két évet pedig a Légierő Akadémiáján töltik el re
pülő vagy földi támogató kurzusokon. Kibocsátásuk után 
hadnagyi rendfokozatban repülőgép-vezetők, földi speci
alisták, szaktisztek lesznek.

A haditengerészeti tanintézetben végző tisztek a flot
tákhoz, a tengerészgyalogsághoz vagy a haditengeré
szeti légierőhöz kerülnek.

Egy fiatal tiszt kedvező esetben két év szolgálat után 
hadnagyi rendfokozatból főhadnaggyá lép elő. Főhad
nagyként minimum három évet kell szolgálnia. A hivatá
sos tiszt öt év tiszti szolgálat után kérheti hivatásos szol
gálati viszonyának megszüntetését, vagy eredményes 
vizsgák után előléptetési listára kerülhet. Ez a követel
mény az alezredesi rendfokozat eléréséig érvényes. A fő
százados rendfokozat eléréséig legalább nyolc év, az őr
nagyi rendfokozathoz 11 év, az alezredesihez pedig 14 
év tiszti szolgálat szükséges. Aki az adott rendfokozat
ban nem töltötte el az előírt szolgálati időt, nem léptethe
tő elő ezredessé.

A századosi rendfokozatot elért tisztek jelentkezhet
nek a Törzstiszti Akadémiára. A felvételi követelmé
nyek nagyon szigorúak. A jelentkezők fele jut be. A tel
jes tiszti állomány 7%-a szerez itt diplomát, mely tekin
télyes előmenetelnek számít. Az innen kibocsátott tisz
tek illetménye 10-25%-al növekszik. A tanulmányi idő a 
szárazföldi és haditengerész tisztek számára 3 év, míg 
a légierő tisztjeinek 2 év. Ez a képzési forma közép
szintű parancsnoki és törzsbeosztásokra készít fel. A 
tanulmányi programban a harcászat, hadművelet, 
törzsszolgálat, logisztika, adminisztráció tárgyakon kí
vül hadtörténelmet, nemzetközi jogot, idegen nyelveket 
is oktatnak. A mexikói Törzstiszti Akadémia hasonló az 
Amerikai Egyesült Államok Parancsnoki és Törzstiszti 
Akadémiájához.

A Nemzetvédelmi Akadémia (vezérkari akadémia) a ki
választott ezredesek és tábornokok, valamint civilek szá
mára jelent továbbtanulási lehetőséget. A tanulmányi idő 
egy év. A tananyag a nemzeti biztonsági stratégia, az 
erőforrás-gazdálkodás, a nemzetközi kapcsolatok, a 
nemzetgazdaság tárgyköreit foglalja magában. A tanév 
végén minden hallgató diplomamunkát készít. A témát a 
biztonságpolitika valamelyik területéről kell választani. A 
kibocsátás után nem mindenkit neveznek ki tábornoki 
rendfokozatba, ennek ellenére magas a kinevezettek 
aránya.

A mexikói tisztek a hazai képzésen túl lehetőséget kap
nak tanulmányaik folytatására az Egyesült Államokban, 
Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németország
ban, Olaszországban.

A haderő számos tiszthelyettesképző intézménnyel 
is rendelkezik. A tiszthelyettesek vezetői képzése egy
éves tanfolyamon valósul meg. A tiszti állomány ará
nya magasabb a tiszthelyettesinél. A kiképzési objek
tumok Mexikóváros térségében találhatók. A tiszthe
lyettes-iskola gyakorlótere és kiképzési, objektumai 
Pueblában vannak.
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Járandóságok

Az illetmény függ a rendfokozattól és a szolgálatban el
töltött időtől. Bár a magas infláció miatt az illetmény vá
sárlóértéke az utóbbi időben csökkent, a hivatásos állo
mány életszínvonala a társadalmi átlagnál magasabb.

A nyugállományba helyezés általában a 45-65. életév 
között történik. Harminc év katonai szolgálat után az ad
dig elért illetménynek megfelelő összegű nyugdíjat fizet
nek. Aki 30 évnél kevesebbet szolgál, az illetményének 
80%-át kapja nyugdíjként.

Az egészségügyi és kórházi ellátás magas szintű, a 
haderő egészségügyi intézményeiben valósul meg. A 
szociális ellátás és családtámogatás rendszere működik. 
Az alacsony kamatú hitelek, a szolgálati lakás, a lakástá
mogatás, a katonaibolt-rendszer, a kisegítő gazdaságok, 
az egyenruházati pótlék, az óvodák, iskolák működetése, 
költözködési, szállítási támogatás és más előnyök nép
szerűvé teszik a katonai szolgálatot.

Sor- és szerződéses állomány

A mexikói haderő aktív csapatainál többnyire önkéntesek 
szolgálnak. A sorkatonák száma 60 ezer. Őket sorsolás
sal választják ki, és csak a szárazföldi erőknél szolgálhat
nak. Sokan elmaradott térségekből vonulnak be, szegé
nyes szociális háttérrel. Számukra a hadsereg munka- és 
előmeneteli lehetőséget jelent. Az illetmény magasabb, 
mint a civil életben elérhető kereset. A katonák másodál
lásaikat is megtarthatják. A katonai szolgálat feltétele a 
mexikói állampolgárság, az általános iskolai végzettség 
és a büntetlen előélet. A bevonulás kora a 18. és 21. élet
év közé tehető. Az alapképzés a katonai zónaparancs
nokságokon történik. Az újoncok a lakóhelyhez közeli 
alakulatoknál teljesítenek egyéves szolgálatot. Az alapki
képzés befejezése után a csökkentett kiképzés folytató
dik, ennek időtartama hétvégenként heti 4-6 óra.

A szerződéses katonák 3 évet szolgálnak. Amennyiben 
újabb 3 évet vállalnak, tiszthelyettesek lehetnek. A szer
ződéses szolgálat összes ideje 20 év. A leszerelt katonák 
40 éves korig tartalékos állományban maradnak.

A hadsereg nyitva áll a szerződéses és hivatásos kato
nanők előtt. Ugyanazok a jogok és kötelességek vonat
koznak rájuk, mint a férfiakra, azonban harci beosztást 
nem tölthetnek be.

Mivel a hadsereg részt vállal a kábítószer terjesztése 
elleni küzdelemben, ennek során egyes tagjai kapcsolat
ba kerülnek bűnöző elmekkel, ezért a hadseregben is 
előfordul a korrupció.

Védelmi kiadások, hadiipar, beszerzések

A gazdasági növekedés üteme 2005-ben elérte a 3,3%- 
ot. A védelmi kiadások összege 2004-ben 6043 milliárd 
USA-dollár volt, ami a GDP 0,9%-a. 1996-ban a katonai 
költségvetés összege 3 milliárd dollárt tett ki. Azóta ez az 
összeg megduplázódott.

A katonai kiadások összegét a kormány állapítja meg. 
Az illetékes minisztériumok döntenek a költségvetési 
összeg felhasználásáról. A fegyveres erőknél hiányoznak 
a modern felszerelések. A hatékony alkalmazást hátrál
tatja az eszközök típusbősége is. A tüzérségi és légvé
delmi tüzér eszközök minősége sem éri el a kívánt 
szintet.

A technika és felszerelés modernizációjának program
ja az elavult eszközök felváltására, valamint a fegyverzet

és az erőátviteli berendezések korszerűsítésére irányul. 
A külföldi beszerzéseket jelentősen befolyásolja az or
szág gazdasági helyzete. A hazai védelmi ipar többnyire 
kézifegyverek, lőszer és egyenruházati cikkek gyártására 
szakosodott. A külföldi hadiipari cégek bevonásával a 
szélesebb körű együttműködésre törekszik. Több külföldi 
gyártóval is tárgyalásokat folytattak harcjárművek hazai 
gyártásáról, azonban pénzügyi nehézségek miatt ezek 
rendre elakadtak. A hadiipari kutatásokra megfelelő ösz- 
szegeket fordítanak.

Az 1960-as évekig különböző típusú katonai repülő
gépeket gyártottak. Brazíliával és Izraellel tárgyaláso
kat folytattak kiképző és könnyű szállító repülőgépek 
gyártásáról, de pénzügyi okok miatt ez is meghiúsult. 
A légierő Svájcból szándékozik F-5E repülőgépeket 
beszerezni. Izraelből 8 darab Sikorsky CH-53 és to
vábbi 8 darab AS 565 Panthe helikoptert vásárol. A 
drogellenes kampány támogatására Brazíliából 
EMB-145MP repülőgépeket szerzett be. A szentpéter
vári helikopterjavító üzem végzi a mexikói haditenge
részet repülőbázisán az orosz gyártmányú helikopte
rek időszakos nagyjavítását és emellett a repülő-hajó- 
zók, továbbá a mérnök-műszaki szolgálat tagjainak ki
képzését. A légierő fejlesztésének fő iránya a helikop
terflotta bővítése és a radarrendszerek tökéletesítése. 
A fejlesztések ellenére a légierő helyzete nem ad okot 
a derűlátásra.

A hadihajók többsége 50 éves, és közeledik a szolgá
lati idő végéhez. Brit kooperációban történik az új hadi
hajók egy részének előállítása. Az Egyesült Államok is 
részt vesz a haditengerészet fejlesztési programjaiban. 
A nemrég rendszerbe állított új hadihajókon kívül a kor
szerű követelmények eléréséhez újabb beszerzések 
szükségesek.

A mexikói fegyveres erők fegyverzete mind mennyi
ségi, mind minőségi értelemben elmarad a korszerű 
hadsereg követelményeitől. Sok az elöregedett, kivo
nás előtt álló harceszköz. A haditechnikai eszközök he
terogén összetétele miatt gyakran alkatrészhiánnyal, 
javítási gondokkal néznek szembe. Fontos szerepe mi
att különösen a légierő és a haditengerészet szorul sür
gős fejlesztésre. A kábítószer-ellenes műveletek új kö
vetelményeket fogalmaznak meg. Amennyiben a kor
mányzat szándéka szerint a mexikói haderő részt vesz 
a nemzetközi béketámogató műveletekben, új eszköz- 
beszerzés válik nélkülözhetetlenné. A már fentebb is
mertetett beszerzéseken kívül középtávon nincs új be
szerzési program. A védelmi kiadások emelése nem 
valószínű.

Összegezve -  bár Mexikó természeti kincsekben bő
velkedik, nem gazdag ország. Külső fegyveres fenye
getettséggel nem számol, annál inkább törekszik a bel
ső biztonság megteremtésére. Ez tükröződik hadsere
ge felszereltségében, általános állapotában. A Mexikói 
Fegyveres Erők a mexikói társadalom legelismertebb 
intézményei közé tartoznak. A haderő korlátozott ké
pességekkel, többnyire elavult és heterogén fegyver
zettel rendelkezik. Szervezete és fegyverzete főleg a 
belbiztonsági feladatoknak felel meg. A haderőfejlesz
tés fő irányát a kábítószer terjesztése elleni küzdelem 
képezi. A kiképzés hatékonysága kívánnivalókat hagy 
maga után. A költségvetés szűkössége nem teszi lehe
tővé a széleskörű modernizálást, a logisztikai háttér hi
ányos. A haderő társadalmi, szociális beágyazottsága, 
mélyre nyúló katonai hagyományai ellensúlyozzák hiá
nyosságait, és alkalmassá teszik biztonsági stratégiá
jának végrehajtására.
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Nemzetközi haditechnikai szemle

Operacija Kavkaz I. rész
A szovjet V-PVO részvétele Egyiptom légvédelmében 1967-73

1967 nyarán a hatnapos háborút követően a nemzetközi 
közvélemény Izraelt totális győztesként értékelte. Egyip
tom elveszítette pozícióit a Sínai-félszigeten, hatalmas, el
sősorban anyagi veszteség érte hadseregét és légierejét. 
Nasszer egyiptomi elnök és a szövetséges arab államok 
ennek ellenére továbbra sem tettek le arról a tervükről, 
hogy Izraelt mint zsidó államot „eltöröljék a föld színéről”.

A Közel-Kelet erőegyensúlyában beállt változás azonban 
közel sem volt ennyire egyértelmű, és végképp nem bizo
nyult tartósnak. 1967. június 9-én Nasszer látványosan le
mondott az egyiptomi televízióban, amit sokezres utcai de
monstrációk követtek. Az egyiptomi nép és az ország veze
tése támogatásáról biztosította az elnököt, és megerősítette 
hivatalában. Ezt követően Nasszer elmozdította pozíciójából 
a hadsereg vezetőinek többségét, és új vezérkari főnököt 
nevezett ki. Igen sok magas rangú katonatisztet bebörtönöz
tek, a légierő élére pedig Madhkur Abu al-lzz tábornok ke
rült. Az egyiptomi légierő azonban csupán igen rövid időre 
veszített képességeiből, „mindössze” 31 pilótája esett el a 
harcokban. A megtépázott harci morál helyreállítása jóval 
nehezebb feladatnak bizonyult, mint a felszerelés pótlása.

Qadri al-Hamid dandártábornok így emlékszik erre az 
időszakra: „Az alakulatomnál lévő MiG-21-es pilótákat 
két csoportba sorolták, én az éjszakai vadásznak kijelölt 
egységbe kerültem. Az oroszok a háború után nagyon rö
vid időn belül kisegítettek minket repülőgépekkel, szovjet 
és keletnémet alakulatoktól használt MÍG-21FL és 
MiG-21 PFM gépeket kaptunk. Néhány hét alatt teljesen 
megújult légierőnk, mivel pilótákban és földi személyzet
ben aránylag kis veszteségeink voltak a háborúban. Em
lékezetemben él Moshe Dayan beszéde, melyben a leg
főbb izraeli hibaként említi, hogy csupán gépeinket sike
rült elpusztítaniuk, a személyi állományt nem.

A háborút követően elkezdtük az intenzív kis magassá
gú repülőkiképzést. Tudtuk, hogyan készüljünk fel az el
jövendő harcra. Csak július folyamán több mint ötven órát 
repültem, és hat hetet töltöttem a reptéren egyhuzamban, 
szabadnap nélkül. Légi fedezetet adtunk a szovjet után
pótlás kirakásához a kikötőkben és a reptereken, ezzel 
párhuzamosan pedig kemény kiképzőrepülés folyt. Hihe
tetlen nyomás alatt álltunk mind az ellenség, mind pedig 
saját parancsnokaink részéről, de ezen erőfeszítések 
drámaian fokozták pilótáink harckészségét.”

Egyiptomi részről rengeteg kritika érte a szovjet hadi- 
technikát, így a tűzszünet megkötése után néhány nap
pal magas rangú szovjet delegáció érkezett Egyiptomba, 
élén Matvei Zaharov marsallal, a szovjet vezérkari főnök
kel. Nasszer a legmodernebb szovjet fegyverekre jelen
tette be igényét, de kemény szavakat kellett elviselnie a 
szókimondó orosz marsalltól: „Fegyverek? Miért van 
szükségetek fegyverekre? Hogy izraeli kezekbe kerül
jön? Amire szükségetek van, az kiképzés, kiképzés és ki
képzés! Aztán beszélhetünk fegyverekről.”

A szovjeteknek minden okuk megvolt a bizalmatlanságra, 
mivel számos esetben igen modern orosz haditechnika

esett az izraeliek zsákmányául. Még 1966-ban a Moszad 
sikeres akciójának végén az iraki Monir Radfa százados 
dezertált MiG-21F-13-as gépével Izraelbe, ahol alapos 
tesztelésnek vetették alá a vadászgépet. Ezt követően az 
Egyesült Államokba szállították azt hasonló kiértékelésre.

További hat algériai MiG-21 F-13-as landolt a már izra
eli kézen lévő el-Arish légibázison 1967. június 6-án, mi
után az Egyiptomi Légvédelmi Parancsnokságnak nem 
volt pontos helyzetképe a frontvonalról, és tévedésből 
odairányították a gépeket. Az egyik algériai pilóta meg
próbálta felgyújtani gépét, de az izraeliek megakadályoz
ták ebben, és a rövid tűzharc során megsebesült. Nagy
számú tartalék alkatrészt is zsákmányoltak ugyanitt, ami 
hosszú időn keresztül lehetővé tette a MiG-ek repülőké
pes állapotban tartását. Egyes források szerint az izraeli 
légierő egy „Agressor” alakulatot állított fel ezekkel a gé
pekkel „Soviet-squadron” néven, amely 1968-ban továb
bi utánpótlást kapott két szíriai MÍG-17F formájában. A 
szír pilóták navigációs tévedésből landoltak izraeli terüle
ten, és néhány nap eltelte után hazatérhettek, de az érté
kes ajándékot megtartotta Izrael.

Nem sokkal ezután egy Su-7-es hajtott kényszerle
szállást végre a Sínai-félsziget homokjában minimális sé
rülésekkel, miután egy Mirage lll-as megrongálta, így 
szinte az arab légierők teljes gépállományáról pontos 
technikai ismereteket szerezhettek az izraeliek.

De mind közül talán a legértékesebb zsákmány az a 238 
db R-3S légiharc-rakéta volt, amelyet az elfoglalt egyipto
mi reptereken gyűjtöttek össze az izraeliek. Ezek közül egy 
tucat került kiértékelésre az USA-ba, közel ennyit tesztelés 
céljából „ellövöldöztek” az izraeliek, a fennmaradó példá
nyokat pedig a Mirage-ok fegyverrendszerébe integrálták! 
Mint ismeretes, a Shafrir Mk I fejlesztése nem hozta meg 
a várt eredményeket, az embargó miatt pedig a hatnapos 
háborút követően az izraeli levegő-levegő rakétakészletek 
vészesen alacsony szintre süllyedtek. A Sidewinder még 
nem volt elérhető, és a Shafrir Mk II is csak a fejlesztés stá
diumában járt, így a szükséghelyzetben átmeneti megol
dásként minden megfelelt, ami kéznél volt. Bár hivatalos 
izraeli források tagadják, nem zárható ki a fegyver éles kö
rülmények közbeni használata az elkövetkező „anyaghá
ború” kezdeti légi harcaiban.

Ugyanígy nagy jelentőséggel bírt a zsákmányolt raké
ta- és radartechnika. Több komplett SA-2-es rakétaüteg 
került az izraeli mérnökök kezébe. Bár a későbbiekben 
Izrael megkapta az Egyesült Államoktól a világ túlsó felén 
ugyanebben az időben zajló vietnami háború generálta 
fejlesztéseket, beleértve az elektronikai ellentevékeny
ségre kidolgozott eljárásokat is, de a konfliktus ezen idő
szakában ez a zsákmány bizonyult a legértékesebb infor
mációforrásnak.

A szovjet vezető, Nyikolaj Podgornij szintén Kairóba lá
togatott 1967. június 21-24. között. A Nasszer elnökkel 
lefolytatott találkozókon az arabok ismét erősen bírálták a 
szovjet haditechnikát. Podgornij természetesen védelmé
be vette az orosz fegyvereket, amivel az egyiptomi elnök
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azóta elhíresült kijelentését váltotta ki: „Ezek után kész 
vagyok átengedni Egyiptom teljes légvédelmét szovjet 
alakulatoknak, azzal a feltétellel, hogy nem adunk át 
egyetlen bázist sem kizárólagos használatra, és nem lo
boghat a vörös zászló...” Merész kijelentés, amely -  mint 
a későbbiekben látni fogjuk -  a szovjetekre egyáltalán 
nem jellemző módon csak részben valósult meg.

Bár már régóta az országban tartózkodtak, csak ekkor 
vette kezdetét a szovjet katonai tanácsadók nagyobb lét
számú Egyiptomba telepítése. Az „anyagháború” kezdeti 
összecsapásaiból ezek a katonai szakértők még nem 
vették ki részüket, elsődleges feladatuk a később érkező 
nagy létszámú alakulatok elhelyezésének előkészítése 
és a helyszíni tapasztalatszerzés volt.

A harci morál helyreállítása céljából az egyiptomi légi
erő közvetlenül a tűzszünet megkötése után felújította 
felderítőbevetéseit a Sínai-félsziget és a Szuezi-csatorna 
térségében, ugyanakkor vadászbombázói támadták az 
izraeli alakulatokat, de csupán a tűzszüneti vonal közelé
ben, gondosan ügyelve arra, hogy az egyiptomi légvéde
lem védőernyője alatt maradjanak. Tahsin Zaki ezredes 
így emlékezik:

„Szu-7-esekkel felszerelt ezredem több felderítő beve
tést repült mélyen a sínai térségben rögtön a békekötés 
után. Július 9-én hajnalban Barakah tábornok telefonon ér
tesített az izraeliek áttörési kísérletéről a nyugati parton, és 
utasított a megtámadásukra az összes rendelkezésre álló 
géppel. Közvetlenül pirkadat után kísérőmmel, Muhammad 
Jabarával fegyveres felderítésre indultunk a térségbe. A Ní- 
lus-deltát és a csatornaövezetet sűrű köd ülte meg, így rá
dión utasítottam a felszállási parancsomra várakozó ezre
det a bevetés elhalasztására. A Szu-7-es repülési ideje 
nem engedte meg, hogy a levegőben várjuk ki, amíg a köd 
feloszlik. Kísérőmet is utasítottam a visszatérésre, és egye
dül értem el al-Firdán körzetét, ahol izraeli páncélosokat lát
tam a lassan felszálló köd leple alatt. Felkészültem a rácsa
pásra, amikor rádión utasítottak a bevetés megszakítására. 
Amint visszafordultam, az éterben hallottam kísérőm lando- 
lási próbálkozásait Inchason, aki a köd miatt nem járt siker
rel, így irányt vettem Bilbaysre. Háromszor kíséreltem meg 
a leszállást, amit a köd itt is meghiúsított, ezért visszafordul
tam Inchas felé, ahol kétszeri próbálkozásomat még mindig 
nem koronázta siker. Az üzemanyagszint-mérő műszer ki
fogyást jelzett, rettegtem a minden pillanatban bekövetkez
hető hajtóműleállástól. Még egyszer nekikészültem a le
szállásnak, sikerült. Szerencsére, mert begurulás közben 
leállt a hajtómű... Madhkur Abu al-lzz tábornok volt a tele
fonnál, jelentést tettem. Az izraeli páncéloscsoportosítás 
pontos helyét akarta tudni, de csak minimális információk
kal tudtam segíteni. A tábornok közölte velem, hogy 
Nasszer elnök is a vonalban van, és boldog, amiért ismét 
számíthat a légierőre. Kora délután a hadsereg ismét felde
rítést kért, így riasztották Muhammad Abd-al Rahmánt és 
kísérőjét, Ahmad al-Simarit. A kijelölt felderítési térségben a 
vezért az izraeli légvédelem lelőtte. Ellenséges terület felett 
katapultált, majd az éjszaka folyamán sikerült a Szuezi-csa- 
tornát átúszva elkerülnie a hadifogságot. Ahmad al-Simari 
gépét is eltalálták, de javítható sérülésekkel a szárnyon si
keresen hazarepülte a Szuhojt.”

Az egyiptomiak napi rendszerességgel támadták az iz
raeli állásokat a Sínai-félszigeten, az „üss és fuss” takti
kát alkalmazva, egyelőre kerülve a találkozást az izraeli 
vadászokkal. A vadászbombázó-bevetések többségét a 
MiG-17-esek repülték, amelyekhez az egyiptomi hadi
ipar saját fejlesztésű bombákat gyártott, és amelyeket 
-  módosítva a szárnyszerkezetet -  egy speciális 
függesztőrendszerrel alkalmassá tettek nagyobb rombo
lóerejű nem irányított rakéták célba juttatására.

Eközben Jemenben ismét fellángoltak a harcok. Az 
1962 óta változó intenzitással dúló polgárháborúból 
Egyiptom is kivette részét a kezdetektől fogva, eleinte 
csak fegyverszállításokkal, később harcoló egységekkel 
is. Az egyiptomi légierő személyi állományának egy része 
itt is szaporította harci tapasztalatait, Jak-11-es, MiG-15- 
ös, MiG-17-es gépeikkel támogatták a katonai puccsal 
hatalomra került erőket. A királypártiak, kihasználva a hat
napos háború keltette zavart, megindították offenzíváju- 
kat, de Nasszer nem habozott meggyengült légierejéből 
egy MiG-17-esekből és II—28-asokból álló alakulatot és 
szárazföldi erőket küldeni a helyzet stabilizálására, ami el
érte célját, a royalisták visszahúzódtak a hegyekbe. 1967 
szeptemberében Nasszer elnök és a szövetséges arab 
országok vezetői találkoztak a szudáni Khartoumban. A 
konferencia végén kiadott kommüniké tartalmazta az az
óta szállóigévé vált „három nem”-et: nem ismerik el Izrael 
államot, nem tárgyalnak erről, és nem kötnek békét.

A szovjetek negyvennapos légihidat létesítettek Egyip
tomba, hogy minél gyorsabban pótolják az elszenvedett 
veszteségeket, és elkezdett az országba áramlani a leen
dő szovjet kontingens alakulatainak felszerelése is. Az év 
őszére a háborúban odaveszett hadfelszerelés nyolcvan 
százalékát pótolták, ezek egy része modernebb technika 
volt, mint korábban.

1967. október 21-én mérföldkőnek számító esemény 
történt a tengeri hadviselés történetében az egyiptomi 
parti vizeken. Szovjet gyártmányú gyorsnaszádok raké
tákkal elsüllyesztették az izraeli Eilat rombolót, bizonyítva 
ezzel az új típusú fegyver létjogosultságát.

3. ábra: Izraeli F-4E Phantom II vadászbombázó
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1967 végére több mint 15 000 szovjet katona és civil al
kalmazott tevékenykedett a fáraók földjén. Az egyiptomi 
hadsereg minden szintjén megjelentek a szovjet tisztek. A 
légierőnél minden alakulatnál, egészen századszintig „be
épültek”, beleértve a katonai akadémiát és a kiképzőegysé
geket is. Több száz egyiptomi pilótajelölt és leendő műsza
ki kiszolgáló személyzet utazott a Szovjetunióba elsajátíta
ni a technikát. Soha máshol nem látott mélységben lett be
leszólásuk idegen katonáknak egy független ország hadse
regének mindennapjaiba. Nem csupán a technika üzem
ben tartásában segédkeztek, irányították a kiképzést, és 
oktatták az általuk modernnek vélt taktikát, de meghatároz
ták a szolgálati beosztást, az előléptetések rendjét és így 
tovább. A helyzet több mint kényelmetlen volt az egyiptomi 
hivatásosok számára, de nem volt tanácsos szembehe
lyezkedni a szovjetekkel még apró napi ügyekben sem.

Eközben az egyiptomi pilótaképzési programot három 
évről 18 hónapra rövidítették, így gyorsítva az alakulatok
hoz kikerülő pilóták számának növekedését. 1968 végé
re az átlagos repült óraszám elérte a havi 24 órát a va
dászrepülő alakulatoknál. Muhammad Nabil al-Masiri ve
zérőrnagy így vallott a kiképzésről:

„Ebben az időben az izraeliek felszerelése lényegesen 
korszerűbb volt, a radarok, a repülőgépek, a fegyverek és 
a kiképzés is. Mi a szovjet iskolát követtük, amely korlá
tozta az alacsony magasságon végzett manővereket, és 
nem preferálta az agresszív taktikát. 1967-ben váltottunk, 
de időbe telt, mire érződött a hatás. A háború után a ki
képző iskola parancsnoka voltam. Az oktatóink két gya
korlórepülés között éles bevetéseket repültek, és az izra
eliekkel harcoltak. Ez volt a legjobb módja a tanulásnak. 
Az agresszív tréning során több pilótát veszítettünk, mint 
a háborúban. Később a vadászbombázók kiképzésének 
felelőse lettem. Itt mondta nekem egyik pilótánk, aki 
mindkét háborúban repült, hogy nagyobb biztonságban 
érezte magát a levegőben harci bevetéseken, mint az in
tenzív kiképzés során. Ez volt az, amit tennünk kellett, ha 
ismét az izraeliekkel akartunk összecsapni...”

A katonai repülőterek is hatalmas változáson mentek ke
resztül ekkor. 1968 augusztusára 280 megerősített betonfe
dezék épült meg, s a tervek szerint 1970-re minden egyes 
repülőgép számára el kellett készülnie ezeknek. Hat vado
natúj repülőtér is üzembe állt, fejlesztették a gurulóutak há
lózatát, és öt különböző helyen kiépítették az autóutakról tör
ténő üzemelés infrastruktúráját. Mindezt kizárólag egyiptomi 
szakemberek kivitelezték, a fedezékek saját tervek alapján 
készültek, és nem hasonlítanak az ugyanebben az időben 
Európában megépült rengeteg szovjet objektumra. Állami 
üzemek gyártásba vették a létfontosságú alkatrészeket a 
szovjet technikához (lőszereket, póttartályokat, gumikat).

A légvédelmi alakulatok száma is hónapról hónapra 
emelkedett, nagyszámú SA-2 légvédelmi rakétakomple
xum érkezett az országba, ezeket elsősorban a repterek 
és Kairó védelmére telepítették, de nagy erőket kötött le 
az Asszuáni-gát védelmének biztosítása is. Alexandria 
kikötője folyamatosan fogadta a szovjet teherhajókat. 
Megjelentek a Tu-16-os és Be-12-es tengerészeti járőr
gépek is, ezeken a vörös csillag helyére egyiptomi felség
jel került, de fedélzetükön orosz személyzet fürkészte a 
Földközi-tengeren az amerikai flotta hadmozdulatait. 
1968-70 folyamán Egyiptom nemzeti jövedelmének 
40%-át költötte fegyverkezésre. 1968. július 1-jén az 
Egyiptomi Légvédelmi Erők önálló szervezetté alakultak 
a szovjet PVO mintájára. Az országot öt különálló légvé
delmi zónára osztották, ezek mindegyike saját parancs
noki központtal rendelkezett. A radarfedettség a Nílus- 
deltában magas szintet ért el, a kis magasságú réseket a 
rendszerben igyekeztek megfigyelő posztokkal ki
küszöbölni. Izrael rendszeres berepülésekkel tesztelte az 
egyiptomiak harckészültségét.

Qadri al Hamid dandártábornok: „Az izraeliek 1968-ban 
növelni kezdték bevetéseik számát, és gyakran kelepcébe 
csaltak bennünket. Ekkor már kiépített fedezékeink voltak, 
így Mordechai Hód (IAF-parancsnok) kijelentette: »Ki kell 
csalogatnunk őket a piramisaik alól, és elérni, hogy harcba 
bocsátkozzanak velünk a levegőben, ahol megsemmisít
hetjük őket.« A Hurghadában állomásozó MiG-17-eseink 
voltak az első áldozatai ennek a taktikának. Mikor először 
landoltam ott MiG-21-esemmel, a parancsnok ebédre invi
tált. Az asztalnál ülve gépfegyverropogásra figyeltünk fel, 
és kirohantunk megnézni, mi történik. Az egyik MiG-17- 
esünket láttuk pörögve belezuhanni a Vörös-tengerbe. Mo
torcsónakokkal siettünk kimenteni a bajtársunkat, de már 
halott volt, mire elértük. Kísérőjét szintén eltalálták, de ne
ki sikerült leszállnia sérült gépével...”

Az izraeliek „rejtőzködő” taktikája tulajdonképpen végte
lenül egyszerű volt. Egy viszonylag kis létszámú kötelék kö
zepes magasságon megmutatta magát a radaroknak, míg 
további kísérőkötelékek földközelben, teljes rádiócsendben 
követték őket. A viszonylag gyorsan reagáló, készültségből 
riasztott egyiptomi MiG-ek pedig rendre létszámfölényben 
találták magukat, és alulmaradtak a hátulról és alulról táma
dó kísérettel szemben. Ezután a teljes izraeli kötelék-sem
mit sem kockáztatva -  kis magasságon elhagyta az egyip
tomi légteret. Az arab pilóták többsége sikeresen katapultált 
a hazai terület felett, és másnap ugyanúgy kész volt a harc
ra, amennyiben nem sérült meg. Repülőgépekben sem volt 
már hiány ebben az időszakban, de demoralizálta az állo
mányt a tulajdonképpeni tehetetlenség. Ugyanígy képtele
nek voltak megvédeni a légvédelmi állásaikat a kis magas
ságú rajtaütésekkel szemben.

Ennek ellenére folyamatosan igyekeztek válaszcsapást 
mérni az izraeli állásokra, és megpróbálkoztak hasonló 
taktikával az egyiptomiak is. Jól szemlélteti az összecsa
pások hevességét szeptember 11-e. Ezen a napon 114 
gépből álló egyiptomi kötelék támadta az izraeli Hawk- 
rakétaállásokat a Sínai-félszigeten, és ezúttal a kísérő 
MiG-ek „lapultak” a dűnék magasságában. Négy Mirage 
lll-as próbálta megzavarni a támadó Szu-7-eseket, ami
kor hirtelen nyolc MiG-17F és nyolc MiG-21 PFM gyűrűjé
ben találta magát. A kialakult rövid, de igen heves légi 
harcban a MiG-21 PFM-en repülő Fawzi Salama őrnagy
nak R-3S rakétával sikerült lelőnie az ekkor legeredmé
nyesebb izraeli ászt, Giora Romot. Szinte ezzel egy idő
ben a Fayid reptér felett Ghema hadnagy meglepte Jacob 
Roun századost, aki leszállás közben próbált leszedni 
egy MiG-et, de helyette ő vált áldozattá. Az eredményes 
típus ezúttal egy MiG-21 FL volt, szintén rakétával.
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Ismét nagy változást hozott az erőviszonyok terén az 
F-4E Phantomok megjelenése az izraeli légierőben 1969- 
ben. Hihetetlen mennyiségű fegyverzetet voltak képesek 
célba juttatni akár 300 km mélyen egyiptomi területen. Első 
bevetésüket október 22-én repülték a Pirkha-hadművelet 
keretében. Négy F-4E támadta az Abu Sawayr reptér kö
zelében települt két légvédelmi rakétakilövő állást. 18-18 
db Mk82-es bombát juttatott célba gépenként a kötelék, ez
zel demonstrálva képességeit. November 4-én megmutat
ták magukat Kairó lakosságának is a Phantomok, ekkor 
egy szintén négy gépből álló kötelék húzott át alacsonyan 
az egyiptomi főváros felett, halálra rémítve a lakosságot. 
Nem kellett sokáig várni a típus első légi győzelmére sem, 
november 11-én egy MiG-21-es esett áldozatul Jebel 
Ataka felett. A két, Phantomokkal felszerelt izraeli század 
tovább folytatta a légvédelmi állások szisztematikus meg
semmisítését, december végéig 37 állással „végeztek”, leg
mozgalmasabb napjuk december 15-e volt, ekkor nem ke
vesebb mint 8 SAM-üteg semmisült meg. Mindezt tetézte, 
hogy december 23-án egy izraeli kommandó egy komplett 
P-12-es radarberendezést „lopott el” az arabok orra elől. A 
Szueztől 200 km-re délre lévő objektumot lerohanták, és 
két CH-53-as helikopter alá függesztve irányítókabinostul, 
mindenestül Izraelbe szállították. Ez már végképp sok volt

a szovjeteknek, akik eddig is folyamatosan kemény kritiká
val illették az egyiptomi katonákat. Úgy döntöttek, itt az ide
je megmutatni, mit tud a „Nagy Testvér*.

Bevonulás

1970. január 9-én Cskalovszkajáról elindult az első 11-18- 
as, fedélzetén az operatív állomány első csoportjával. Az 
SA-3-as rakétákkal felszerelt légvédelmi dandár Alekszej 
Szmirnov vezérőrnagy parancsnoksága alatt megkezdte 
előzetesen előkészített állásainak elfoglalását Kairó kör
zetében. Még két további dandár követte őket február ele
jén, települési helyük a Hulwan-Szuez-tengely mentén, il
letve Alexandria környékén volt. Az első alakulat 1970. 
március 15-én érte el a harckészültséget. Miután az ösz- 
szes egység elérte a hadrafoghatóságot, megkezdődött a 
vadászrepülő alakulatok áttelepítése is.

Elsőként a 135. Vadászrepülő ezred érkezett meg 
Konsztantyin Andrejevics Korotyuk ezredes vezetésével, 
40 MiG-21 MF repülőgéppel és 60 pilótával. A parancs
nok így emlékezik: „Az ezredem települési helye Béni 
Suef és Kon Awsim repülőtereken volt. Gépeink már ott
hon megkapták zöld és homokszínű festésüket, s miután 
összeszereltük és berepültük azokat, megkezdtük őrjára
tozásunkat, kizárólag egyiptomi légtérben. Az RF-4 
Phantomok révén közvetlenül érkezésünk után tudomást 
szereztek rólunk Izraelben. Néhány nappal később Golda 
Meir szavait hallgattuk az izraeli rádióban: -  »Tudjuk, 
hogy az orosz pilóták Egyiptomban vannak, felkészültünk 
a harcra, ha rákényszerítenek, ezt fogjuk tenni!«”

A másik alakulat a 35. Önálló vadászrepülő század volt Jurij 
Nastyenko ezredes parancsnoksága alatt, 30 MÍG-21R-MF 
harci géppel és 42 pilótával. El-Mansuraht és Kutamiaht hasz
nálták reptérként, de mindkét egység igénybe vette a Cairo- 
West repteret is. Ez az alakulat mind személyi állománya, 
mind pedig a repülőtechnika tekintetében jóval nagyobb erőt 
képviselt, mint egy átlagos repülőszázad. Mindkét egység 
személyi állománya „önkéntesekből” állt, nagy tapasztalaté 
de viszonylag fiatal pilótákból, a kontingens hetven százaléka 
jellemzően századosi rangban szolgált. Repülőgépük, a 
MÍG-21MF ebben az időszakban korának egyik legmoder
nebb szovjet vadászgépe volt. A legjelentősebb előrelépést 
elődeihez képest a beépített ikercsövű, 23 mm-es gépágyú és 
a négy fegyverfelfüggesztési pont jelentette, de a kis magas
ságon nyújtott teljesítménye is sokat javult.

A vadászrepülőket követte a 90. Tengerészeti távolfel
derítő század a Balti Flotta állományából. Tu-16R és 
Tu-16P gépeikkel Asszuán repülőterére települtek.

(Folytatjuk)

Szombati Róbert
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Soko J—22 Orao I. rész

A típusismertető témája a közös jugoszláv-román fejlesz
tésű Soko/Cniar IAR-93/J-22 Orao szubszonikus csatare
pülőgép jugoszláv alváltozatainak bemutatása. A maga 
idejében igen ambiciózus fejlesztési program megvalósu
lását számos fejlesztési és gazdasági-politikai tényező 
hátráltatta. A repülőgép folyamatos korszerűsítésével ki
alakított, utánégetős hajtóművekkel és erőteljesen mecha- 
nizált szárnyakkal ellátott változata, szolid teljesítménye el
lenére, a jugoszláv repülőgépipar legjobban kritizált típusá
nak számít. A prototípus 1974. október 31-ei első repülése 
óta eltelt 32 évben a Soko J-22 Orao típus a JRV i PVO 
legnagyobb teljesítményű támadó repülőgépe, mely -  fi
gyelembe véve a korszerűsítési lehetőségeket is -  várha
tóan még huzamosabb ideig rendszerben tartható.

A JRV i PVO támadó repülőgépei

Az amerikai katonai segélyprogram révén Jugoszlávia 169 
db F-84G Thunderjetet állított hadrendbe 10501-10669 
lajstromszámokkal, melyeket 1956-ig (az első F-86E 
Sabre megjelenéséig) kettős feladatkörben védővadász
ként és csatarepülőgépként is alkalmaztak. A típus a kor
szak legjobb támadó repülőgépének bizonyult, de a kis 
magasságú bevetések és az intenzív használat miatt a gé
pek jelentős anyagfáradási gondokkal küszködtek.

Az ötvenes években „újraélesztett” jugoszláv repülő
ipar fejlettségét jól jelzi az a tény, hogy a mosztári Soko 
repülőgépgyár már 1956. február 26-tól megkezdte a 
Thunderjetek ipari szintű nagyjavítását (később 44 gép 
számára új szárnyakat is készített), majd 1961-től önálló
an megkezdte a JRV számára az alap F-84G változat 
RF-84G taktikai felderítő változattá történő átalakítását 
is. A Soko 1956-tól 1964-ig összesen 533 nagyjavítást 
végzett a JRV i PVO T-33A és F-84G típusain, majd 
1964-től a repülőgépipar átszervezésének részeként a 
sugárhajtóműves repülőgépek nagyjavítása a Zagreb 
melletti Velika Gorica repülőtéren kialakított VTRZ ZMAJ 
üzem hatáskörébe került. Az önállóságra való törekvés 
jegyében 1956-tól a hajtóművek kisebb volumenű javítá
sára a zemuni 170-es számú katonai üzem, majd a 
belgrádi 21.Máj repülőgépmotor-gyár is alkalmas volt 
(1999-ig ez gyártotta a különböző Avco-Lycoming du
gattyús repülőgépmotorokat a jugoszláv gyártmányú lég
csavaros kiképző, illetve futárrepülőgépekhez), de a tel
jes körű hajtóműjavító és -felújító kapacitás kiépítésére 
1962-ig kellett várni.

Sarajevo közelében Rajlovacon a Vtrz Orao üzem eb
ben az évben vált alkalmassá az F-86E Sabre General 
Electric J-47-G E 13, az F-84G Thunderjet Allison 
J35-A-29, valamint a Lockheed T-33A/TV-2 repülőgé
pek Allison J-33-A -35/J-33-A -20 típusú hajtóműveinek 
ipari szintű karbantartására.

A fent említett jelentős erőfeszítések ellenére elhasz
nálódás miatt jelentős számú repülőgépet selejteztek le, 
melyek pótlására 1960 után nyílt lehetőség. A görög légi
erő ekkor kezdte meg a nagyobb teljesítményű F-84F 
Thunderstreak rendszeresítését, és a fölöslegessé vált 
görög F-84G-k közül 60 db a JRV i PVO állományába 
került 10670-től 10730-ig terjedő lajstromszámokkal.

A 60-as évek folyamán a típust folyamatosan váltották 
fel a hazai üzemekből kikerülő új repülőgépek, így a 
Thunderjetek utolsó bevetésére 1974-ben került sor. A 
JRV i PVO a Republic F-84G Thunderjet utolsó európai 
üzemeltetőjének számított, ugyanis Portugália már csak 
az afrikai gyarmatain alkalmazta a típust, és világszerte is 
már csak az iráni és a thaiföldi légierő kötelékében telje
sítettek szolgálatot hasonló repülőgépek.

A katonai segélyprogram alapján szállított repülőgépek 
utódtípusának kifejlesztése már az ötvenes végén napi
rendre került. Nagy-Britannia 1958-ban felajánlotta a 
Folland Gnat F1 együléses, sugárhajtású könnyűvadász 
repülőgép licencgyártását. Tesztelésre két repülőgépet 
szállítottak 11601 és 11602 lajstromszámmal, melyet a 
JRV i PVO batajnicai légügyi kísérleti központja végzett el. 
A berepülések alkalmával a 11602-es számú gép össze
tört, a gépágyús lövészetnél a lőporgázok hatására leállt 
a hajtóműve, és problémák adódtak az oldalkormány ve
zérművével is, így erről a megoldásról lemondtak.

A hatvanas években a fő hangsúlyt a hazai gyártó és fej
lesztő kapacitások kihasználására és a külföldi fegyverszál
lítóktól való függőség csökkentésére helyezték. A jugoszláv 
repülőipar közvetlen támogató feladatkörre két fejlesztési 
program megvalósításán fáradozott. Időrendi sorrendben 
elsőnek valósult meg a P-2-es projektként is ismert, J-20 
Kragulj könnyű légcsavaros csatarepülőgép kifejlesztése. 
Az elképzelések szerint e típussal oldották volna meg a 
szárazföldi csapatok nehéz hegyvidéki terepen történő köz
vetlen támogatását, mivel a nagy harci teherrel rendelkező 
sugárhajtóműves típusok manőverezőképessége hasonló 
körülmények között nem volt az elvárásoknak megfelelő. A 
J-20 Kragulj 1966-ban repült először. Két prototípus épült 
30001 és 30002 lajstromszámmal, míg a sorozatban gyár
tott 41 db repülőgép 30101-től 30114-ig és 30131-től 
30157-ig terjedő lajstromszámot kapott. A típust korlátozott 
harci képessége miatt a nyolcvanas évek elejétől főleg a 
tartalékos pilóták fegyveres kiképzésére használták a szlo
véniai és a montenegrói területvédelmi erők hatáskörébe 
tartozó, két 20-20 repülőgépes könnyű harci repülőgépszá
zad (ELABA) állományában a brniki és a podgoricai 
Golubovci repülőtéren.

A harci képességet és a gyártási mennyiséget is figye
lembe véve, jelentősebb fejlesztésnek tekinthető a Soko 
G-2 (N-60) Galeb kiképző repülőgép bázisán kifejlesz
tett, 13,65 kN teljesítményű, Viper MK 531-es hajtóművel 
ellátott, megerősített szerkezetű együléses csatarepülő
gép, mely a Soko J-1 gyári, illetve a J—21 Jastreb had
rendi megnevezést kapta. A J—21 Jastreb három prototí
pusa a 24001/001, a 24002/002 és a 24003/003 lajstrom, 
illetve oldalszámot viselte. Az 1967-es berepülő progra
mot követően a JRV i PVO 1968-ban tizenhat elősorozati 
példányt (24101-től 24116-ig terjedő sorszámokkal), 
majd a sorozatgyártás 1970-es megindulása után több 
sorozatban először 40 db (24120-tól 24159-ig), majd 3 db 
(24160, 24164, 24172), 20 db (24201-től 24220-ig), 30 db 
(24251-től 24280-ig), 2 db (242840 és 24291), 8 db 
(24301-24308), azaz 103 db repülőgépet kapott, melye
ket kiegészített a két taktikai felderítő század számára 38 
db IJ-21 felderítő változatú repülőgép (24401-től 24430- 
ig és 24451-től 24458-ig ). 1975-től típusátképzésre 36
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db kétüléses NJ-21-es repülőgép készült 23501-től 
23536-ig terjedő lajstromszámokkal. A korszerűsített 
J-1E és RJ—1E változatot sikerült exportálni is, Líbia 30 
db J-1 E, Zambia 4 db J-1 E és 2 db RJ-1E könnyű táma
dó és felderítő repülőgépet vásárolt légiereje számára.

Mindkét típus gyakorlati erénye abban rejlett, hogy le
hetővé vált a jugoszláv légierő átfegyverzése a segély- 
programból származó technikáról, ugyanakkor technoló
giai és taktikai szempontból már a rendszerbe állítás pil
lanatában elavultnak számítottak. A hiányosságok nem 
kerülték el a JRV i PVO figyelmét sem, a hetvenes évek 
elején Jugoszlávia -  eredménytelenül -  próbálkozott a vi
etnami háború egyik sztárfegyverének, az LTV A-7 
Corsair II csatarepülőgépnek a beszerzésével is, vala
mint a SEPECAT konzorcium felajánlotta a Jaguar típus 
licenc alapján történő előállítását is, ez utóbbi azonban 
túl bonyolult és drága volt a helyi igények kielégítésére.

A YUROM program

A megoldást a költségek mérséklésére a más országok
kal történő közös fejlesztés jelentette. A szomszédos Ro
mánia is hasonló gondokkal küzdött, itt a vadászbombá
zó feladatkörű MiG-17-esek cseréje volt aktuális, így ké
zenfekvő volt a két ország együttműködése. A két balká
ni ország közös programja a nemzetközi nyilvánosság 
előtt YUROM néven vált ismertté, és megvalósításához a 
legfontosabb külföldi technológiai partnernek Nagy-Bri- 
tannia és Franciaország számított, melyekkel a repülő
gép-ipari együttműködés terén az 1920-as évek óta Ju
goszláviának töretlen hagyományai voltak.

Jugoszlávia és Románia 1970-ben állapodott meg a 
közös fejlesztésről, és mivel a tapasztalatok azt mutatták, 
hogy a repülőgépgyárak kutató-fejlesztő részlegeinek ka
pacitása elégtelen a bonyolult fejlesztési programok kivi
telezéséhez, mindkét fél saját központi repülőgép-fejlesz
tő intézetét bízta meg a tervezéssel.

A repülőgéppel szemben támasztott követelményrendszer 
meghatározása után, 1971-ben kezdődött az érdemi fejlesz
tő munka, melyben jugoszláv részről a zarkovoi VTI, román 
részről a bukaresti INCREST vett részt. A két országban
1972-től egy-egy együléses prototípus készült (a jugoszláv a 
25001-es lajstromszámot viselte), melyek ugyanazon a na
pon, 1974. október 31 -én repültek először. A típus első nyil
vános bemutatására 1975. májusi 5-én került sor, a kétülé
ses kiképző harci változat 25002-es sorozatszámú prototípu
sa pedig 1977. január 29-én végezte első repülését.

A létrehozott repülőgép román jelzése IAR-93, a jugo
szláv változaté pedig Soko J-22 Orao lett. A repülőgép sár
kányszerkezetének elrendezése erőteljesen emlékeztetett a 
angol-francia közös fejlesztésű Sepecat Jaguaréra, melyet 
a 60-as évek végén -  füves kifutópályákról való üzemelte
tést is elviselő robusztus futóműveivel, jó, kis sebességű irá
nyíthatóságával és a harci teher számára elegendő helyet 
biztosító felső szárnyas kialakításának köszönhetően -  vi
lágszerte igen sikeresnek tartottak (a Balkánon kívül stílus
jegyei visszaköszöntek a japán Mitsubishi T-2/F1-nél is).

A berepülési program felemás eredményekkel zárult, a 
repülőgép állandósult manőverezőképessége a hajtómű
vek alacsony teljesítményének köszönhetően elmaradt a 
várttól, a szárnyakhoz viszonyítva alacsonyan elhelyezett 
vízszintes stabilizátorok alkalmazása miatt a gép 
hiperstabil volt (amit a szárnytő-törzs csatlakozás meg
nyújtásával sikerült korrigálni), a szárnyak felső részén 
két-két, míg a repülőgép orr-részén oldalanként egy-egy 
áramlásterelő lemez jelent meg, javítva a nagy túlterhelé
sű manőverezőképességet. Problémák adódtak a külföl

di beszállítók termékeinek minőségével is, melyek garan
ciális javítása és cseréje szintén időigényesnek bizonyult.

A prototípusokkal szerzett tapasztalatok birtokában 15 
elősorozati repülőgép legyártása után döntés született a 
sorozatgyártás megindításáról és egy utánégetős hajtó
művekkel ellátott javított változat kifejlesztéséről is.

A típus rendeltetése és feladatköre

A Soko Orao egy- vagy kétüléses, harcászati vadászbom
bázó és közvetlen támogató, felderítő, felderítő-kiképző re
pülőgép másodlagos kis magasságú légi fölény szerepkör
rel. Hadrendi megnevezése alváltozataitól függően a 
szerb-horvát katonai terminológia által használt feladatkör 
megnevezésének kezdőbetűiből tevődik össze: J (Jurisnik -  
csatarepülő), I (Izvidjac -  felderítő), N (Nastavni -  oktató).

A repülőgép tervezésekor jugoszláv megítélés szerint a 
fő fenyegetést a páncélos/gépesített és légi mozgékony- 
ságú erők kombinált támadása jelentette, ezért a 70-80- 
as évek elképzeléseihez igazodva a típust kis magassá-

■

2. ábra: A 25526 gy. sz. kétüléses példány már 2001 utáni 
felségjelzéssel

3. ábra: A (25002 gy. sz. ?) 002-es számú gép földközelben 
a régi felségjelzéssel
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9. ábra: A terepszínű együléses vadászbombázó 
fegyverzetével együtt a bemutatón 2001 után

gú, nagy sebességű bevetésekre optimalizálták, fő hang
súllyal a páncéloselhárításra és elegendő teljesítménnyel 
a szállító repülőgépek és helikopterek, valamint a kikép
ző-harci repülőgépek elleni légi harcra. A légiharc-fegy- 
verzet a jugoszláv változatokon a beépített gépágyúkra 
korlátozódik, mivel a típus szolgálatba állításának idején 
a légierő fegyverzetében található, a MiG-21-esekhez 
rendszeresített, különböző változatú K-13-as (AA-2 
ATOLL) légiharc-rakétákat kis magasságú bevetésekhez 
alacsony hatékonyságúnak ítélték.

A szerkezeti kialakítás

Gyártástechnológiai szempontok alapján a repülőgép sár
kányszerkezete az alábbi főbb részegységekre osztható:

-  Orrszekció az avionikai rendszerek rekeszével, a fe
délzeti oxigénellátó rendszerrel és az együléses és a ki
képző repülőgép esetében kétüléses, tandem elrende
zésű pilótafülkével. A háromrészes szélvédő üvegezése 
golyóálló, a kabintető az együléses gép esetében felfe
lé, a kétüléseseknél pedig oldalra, jobbra, egymástól 
függetlenül nyitható és zárható. Az együlésesek eseté
ben a kabintető nyitását-zárását elektromos mechaniz
mus segíti, míg a kétüléses repülőgépeknél ez a műve
let manuálisan történik.

-  A személyzet a prototípusoknál a 0-170 km/h menté
si korlátokkal rendelkező Martin-Baker MK-8, a sorozat
gépeknél pedig a 0-0 típusú Martin-Baker MK-10LB ka- 
tapultüléseken foglal helyet (vészhelyzetben a katapult- 
ülés alkalmas a kabintető áttörésére is).

-  A törzsközéprészben a fő-tüzelőanyagtartály, a légkon

dicionáló rendszer, a hajtóművek levegő-beömlőnyílásai és 
levegőcsatornája, a beépített gépágyúk és a lőszerkészlet, 
a szárnyak bekötési pontjai, a 0,487 m2 felületű 
törzsféklapok (az Orao-A alváltozat esetében perforál
tak), valamint a törzs alatti függesztési pont kapott helyet.

-  A törzshátsórészben találhatók a hajtóművek, a füg
gőleges vezérsík, a 4,2 m2 felületű fékernyőt tartalmazó 
konténer, valamint a teljesen elfordítható vízszintes stabi- 
lizátorok. A függőleges vezérsík felülete 4,429 m2, maxi
mális hossza 2,295 m, a húrhossz 25%-ánál nyilazási 
szöge 42 fok, míg az oldalkormány felülete 0,879 m2, 
hossza 1,702 m, és jobbra és balra 25 fokra téríthető ki. 
A vízszintes vezérsík felülete 7,310 m2, fesztávolsága 
4,590 m, a lokális húrhossz 25%-ánál nyilazási szöge 
45°, a vezérmű kis áttételénél felfelé 14°±1°-ra, lefelé 
5°9’±1°-ra téríthető ki, V-beállítása 0°.

-  Szárnyak: a repülőgép felsőszárnyas kialakítású, 
3°30’-es negatív V-beállítással. A szárnyprofilok NACA 
68A-008 típusúak, a szárnybelépőélek nyilazása 43°- 
os, (a húrhossz 25%-nál 35°). A szárnymechanizáció a 
belépőéleken félszárnyanként egy-egy hidraulikusan 
működtetett orrsegédszárnyból, a kilépőéleken pedig 
szintén hidraulikusan működtetett csűrőkormányokból 
és kettős réselésű Fowler típusú fékszárnyakból áll, 
melyeket kiegészít az Orao-A változatnál két, az 
Orao-B-nél egy pár áramlásterelő lemez is. A fékszár
nyak 2x1,667 m2 felületűek, fesztávolságúk 2x1,885 m, 
felszállásnál 20°±30’, leszállásnál 35°±40’ pozícióba, 
míg a csűrőkormányok ±15°-ra téríthetőek ki, fesztávol
ságúk szintén 2x1,885 m, felületük 2x1,197 m2. A 
belépőélen az orrsegédszárnyak fesztávolsága 
2x2,283 m, felületük egyenként 1,522 m2, és vízszintes
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Technikai jellemzők
1. táblázat

Méretadatok IJ-22
ORAO-A

J-22M
ORAO-B

IJ-22
ORAO-C

Hossz -  pitotcsővel (m) 13,99 (14,90) 13,99 (14,90) 13,99 (14,90)

Fesztáv (m) 9,30 9,30 9,30
Magasság (m) 4,45 4,45 4,45
Szárnyfelület (m2) 26,00 26,00 26,00
Szárnykarcsúság (n) 3,32 3,32 3,32

Futóműnyomtáv (m) 2,50 2,50 2,50

Futóműtengelytáv (m) 5,39 5,39 5,39
Tömegadatok
Üres tömeg (kg) 6150 5720 5755
Függesztmény nélküli felszállótömeg (kg) 8605 8350 8200

Maximális felszállótömeg (kg) 10 500 11 300 9500

Maximális leszállótömeg (kg) 8826 9360 8600

Maximális külső függesztmény (kg) 1500 2800 1500
Függesztési pontok száma 5 5 5
Hajtómű és tüzelőanyag
Hajtómű típusa és száma RR VIPER 632- 

41(2)
RR VIPER 633- 

47(2)
RR VIPER 632- 

41(2)

Max. tolóerő 17,50x2(35,00) utánégető nélkül (kN) 17,50x2 (35,00) 17,50x2 (35,00)

Max. tolóerő utánégetővel (kN) - 22,50x2(45,00)
Belső tüzelőanyag mennyisége (l/kg) 2950/2360 2950/2360 2950/2360
Külső tüzelőanyag mennyisége (l/kg) 1500/1200 1500/1200 1000/800
Póttartályok száma 3 3 2

Póttartályok mérete (I) 500 500 500

Teljesítményadatok
Maximális sebesség H-0 m (M km/h) 0,87 (1070,00) 0,95 (1162,80) 0,90 (1100)
Maximális sebesség H-9145 m (M km/h) 0,84 (915,60) 0,97 (1058,10) 0,94 (1024,35)
Maximális zuhanósebesség (M) 1,04 1,04 1,04
Maximális cirkálósebesség (M (km/h) 0,60 (734,40) 0,70 (885) 0,70 (885)

Gazdaságos cirkálósebesség (km/h) 500-612 625 625

Maximális emelkedőképesség (m/s) 34 75 44

Szolgálati csúcsmagasság (m) 10 500 13 500 13 500
Felszáll, úthossz (H—15 m pályaküszöbig) (m) 1600 1085 1630
Leszáll, úthossz (H-15 m pályaküszöbről) (m) 1650 1520 1355

Kifutási úthossz fékernyővel* 4 (m) 670 670 680+

Megengedett túlterhelés (g) +8-4,2 +8 —4,2 +6-3

Tolóerő-tömeg aránya (utánégetővel) (n:n) - 0,55-0,40 -
Tolóerő-tömeg aránya (utánégető nélkül) (n:n) 0,41-0,34 0,42-0,31 0,43-0,37
Szárny terhelése (kg/m2) 330-403 321-434,61 315,38-365,38

síkban 186,2 mm +1-2 mm-re, függőleges síkban 72,30 
mm +/-1 mm-re téríthetők ki. A folyamatos fejleszté
seknek köszönhetően a repülőgép a prototípushoz vi
szonyítva először kismértékben módosított (Orao-A), 
majd a fesztávolság belső 1/3-ától a törzsig jelentősen 
megnövelt méretű szárny-törzs csatlakozást, ún.

LERX-et kapott (Orao-B/C), melynek nyilazási szöge 
megközelítőleg 70°.

(Folytatjuk)

Szigeti Szilveszter

Fizessen elő a Haditechnikára
a Kornétás Kiadónál!

1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D. Tel./fax: 359-6461, 359-1964. 
Lapmenedzser: Lukács Györgyi, e-mail: lukacs.gyorgyi@kornetas.hu
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Az Amerikai Egyesült Államok rakétavédelmi rendszerei V. rész
Az NMD Nemzeti Rakétavédelmi Program

Az NMD program megvalósítására az érdekelt Lockheed 
Martin, Raytheon és TRW cégek 1997. április 21-én 
Union Missile Defence Company (Egyesített Rakétavé
delmi Társaság) néven vegyesvállalatot hoztak létre. Az 
új vállalat pályázott a rendszer tervezéséért, kifejleszté
séért, kipróbálásáért, rendszerbe állításáért, telepítéséért 
és fenntartásáért felelős vezető rendszerintegrátor (LSI) 
szerepére. A Balliszikus Rakétavédelmi Szervezet 1997. 
április 25-én jelentette be, hogy az LSI szerepkört meg
osztották az UMDC és Boeing North American Inc. cégek 
között, ez utóbbi felelt az EKV kifejlesztésért. A kongresz- 
szus az 1996-1998. pénzügyi évekre 1174 mUSD össze
get szavazott meg az NMD programra. 1995 után évi 765 
mUSD összeget szántak a további fejlesztésekre, kísér
letekre és a telepítésre. Egy bázison 20 rakéta telepítését 
tervezték, ami később 100-ra bővíthető.

A rendszer „alvó”, azaz a rakéták szinte korlátlan ideig 
állnak harckészen a föld alatti silókban, kísérleti indításo
kat nem végeznének, és a fővállalkozó szakemberei csak 
a rakéták műszaki állapotát figyelő monitoring rendszer 
által jelzett hibákat javítanák. Rakétandítás csak az 
Egyesült Államok ellen irányuló tényleges rakétatámadás 
esetén történhetne.

Az NMD program keretében kezdetben 17 integrált re
pülési kísérletet (IFT—1 —IFT—17) terveztek a Kwajalein- 
szigeti Ronald Reagan kísérleti telepről, ezek számát ké
sőbb 30-ra növelték. Az első kísérleti indítás (IFT-1) 
1997. január 17-én a PLV rakéta adatátviteli rendszeré
nek meghibásodása miatt sikertelen maradt. Az 1998. ja
nuár 15-én végrehajtott IFT—2 kísérlet célja az EKV rend
szerpróbája volt, melynek során annak Hughes- 
gyártmányú (ma Raytheon) infravörös érzékelője azono
sította és követte a Sandia National Laboratories által ki
fejlesztett céltárgyat. 1999. október 2-án az IFT-3 kísér
let Boeing által épített EKV-je észlelte a megtévesztő célt, 
majd ennek nyomán a céltárgyat, és a csillagorientációs 
rendszer hibája ellenére az inerciális mérőrendszer (IMU) 
rávezetésével azt ütközéssel elfogta. Kifogás tárgyát ké
pezte, hogy ennél a kísérletnél a csali cél segített a cél
tárgy meghatározásában, holott éles helyzetben ennek 
feladata valójában a megtévesztés.

Az IFT-4 kísérletben 2000. január 18-án a cél elfogása 
a Hughes-Raytheon infravörös érzékelő hibájából nem 
sikerült. Az érzékelő hűtőrendszere röviddel az elfogás 
előtt hibásodott meg.

2000. július 7-re tervezték az NMD összes elemét (a 
gyorsítórakéta kivételével) magában foglaló IFT-5 első 
rendszerpróbát, amely azonban sikertelennek bizonyult, 
az EKV nem vált le a PLV rakétáról.

A 2001. július 14-én végrehajtott IFT—6 művelet teljes 
sikerrel zárult, az EKV azonosította és elfogta a céltár
gyat. Ezt a kísérletet eredetileg a 2000 nyarára tervezett 
Telepítési Készültségi Felülvizsgálatot megelőzően ter
vezték végrehajtani, de végül azt kétszeri halasztás után 
az eredeti időponthoz képest egy év késéssel végezték 
el. A földi telepítésű XBR radar azonban még nem állt 
rendelkezésre kellő megbízhatósággal, ezért a radar je
leinek szimulálására transzpondert használtak, lehetővé 
téve az EKV számára a céltárgy 400 m-en belüli megkö

zelítését. Flasonló módon hajtották végre 2001. decem
ber 2-án a sikerrel zárult IFT-7 kísérletet is.

Az eredetileg 2001 közepére tervezett, de csak 2002. 
március 15-én végrehajtott IFT—8 volt a legösszetettebb 
az eddig végrehajtott próbák között. Az EKV három meg
tévesztő céltól különböztette meg a céltárgyat és semmi
sítette azt meg. Ennél a kísérletnél szándékoztak először 
a végleges GBI-összeállítást kipróbálni, de a hordozóra
kéta problémái miatt ebben az esetben is a PLV pótraké
ta emelte fel az EKV-t.

A 2002. október 14-én végrehajtott, többször elhalasz
tott IFT-9 kísérlet fő célja a földi telepítésű irányító beren
dezések együttműködésének próbája volt. A Raytheon 
gyártmányú EKV feladata a korábbiaknál nehezebb volt,
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4. ábra: IFT-4 kísérleti rakéta, EKV-burkolat szerelése

egy nagyobb és két kisebb megtévesztő cél mellett kellett 
kiválasztani és megsemmisíteni a korábbinál ugyancsak 
kisebb méretű céltárgyat.

A 2002. december 11-én végzett IFT-10 kísérletben az 
EKV feladata a támadó cél elfogása volt éjszaka. A mű
velet sikertelen volt, az EKV nem vált le a hordozórakétá
ról. A2002. év második felére tervezett IFT—11 és IFT-12 
kísérleteket többszöri halasztás után törölték.

A 2003 közepére tervezett IFT-13 kísérletsorozat há
rom indítást foglalt magában a különböző rakéták kipró
bálására. Az IFT-13A kísérlet célja a Lockheed-Martin ál
tal fejlesztett fokozat kipróbálása lett volna, de a rakéta
hajtóanyag keverőállomáson történt robbanása miatt bi
zonytalan időre elhalasztották. Döntés született a 
Lockheed-Martin-fokozattal történő kísérletek átmeneti 
szüneteltetéséről is.

A 2004. január 26-án végzett IFT-13B kísérlet során az 
Orbital Sciences Boost Vehicle rakétával indított műsze
rezett EKV feladata szimulált elfogás volt Kwajaleintől kb. 
1300 km távolságra, 270 km magasságban előre megha
tározott ponton. Tényleges elfogás nem történt, az EKV 
sikeresen vált le a rakétáról, és elérte a kijelölt célpontot.

A 2004. december 15-én a Kwajalein kísérleti bázisról in
dított IFT-13C próba nem sikerült, az elfogórakéta Orbital 
Sciences fokozatának hajtóműve az indítást közvetlenül 
megelőzően az adatátviteli busz hibájából leállt, és nem in
dult újra. így az alaszkai Kodiak szigetről indított célrakéta 
akadálytalanul csapódott a Csendes-óceánba.

Az eredetileg 2003 tavaszára szánt, de csak 2005. feb
ruár 14-én végrehajtott IFT-14 kísérlet ugyancsak siker
telenül végződött. Ebben az esetben a rakéta támasztó 
konzoljai nem nyíltak ki, így az nem tudta elhagyni az in
dítóállást.

Az IFT-15 célja egy új hordozórakéta-típus kipróbálá
sa és a célrakéta elfogása volt. A 2005. augusztus 18-án 
végzett IFT-16 kísérlet célja nem elsősorban az elfogás, 
mint inkább a Beale bázison telepített távolfelderítő radar 
és az új harcvezetési szoftver együttműködésének vizs
gálata lett. A kísérlet során a rendszer adatokat szolgál
tatott a GBM földi telepítésű, röppálya közbeni védelem 
rendszerének hatékonyságáról.

2005. szeptember 26-án megismételték a Cobra Dane 
radar üzembehelyezési kísérletét egy C-17-es repülő
gépről kibocsátott célrakétával, de ezúttal a teljes rend
szer NMD-működését ellenőrizték a Fort Greely bázison 
telepített GBI rakéták szimulált indításáig.

2005. december 13-án újabb IFT kísérlet végrehajtásá
ra került sor, mely az EKV elfogó eszköz működését el
lenőrizte egy Kodiak-szigetről indított imitált céleszköz el
fogása során (I FT—17).

Az NDM progamra eddig több mint 100 milliárd dollárt 
költöttek. A védelmi minisztérium a 2009-ig tervezett 30 
IFT kísérlet további végrehajtására 50 milliárd dollárt 
irányzott elő. A Bush-kormány évente négy kísérlet vég
rehajtását vette tervbe, ennek 2005. évi programjára 
mintegy 10 milliárd dollárt költöttek.

Az NMD rakétavédelmi rendszer hadrendbe állítását 
három ütemben tervezték. A 2003-ról kétéves késéssel 
2005-re csúszó C1 kapacitás egy bázis létesítését irá
nyozta elő az alaszkai Fort Greely bázison 20 elhárító ra
kétával, amely legfeljebb öt darab egy robbanófejes raké
tával végrehajtott korlátozott támadás ellen biztosít vé
delmet. A rendszer számára öt UEWR radarállomás -  
Beale, Clear, Cape Cod, Fylingdales és Thule -  szolgál
tatja a felderítési adatokat. Az XBR radarállomás az 
ugyancsak Alaszkához tartozó Shemya-szigeten létesült. 
Az IFICS rádióállomások telepítési helyei: Alaszka, 
Shemya és Caribou, a becsült költség 9-11 Mrd USD.
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A Pentagon 2004 októberében egy, a korábbi tervek
től kissé eltérő, korlátozott kapacitású rakétaelhárító 
rendszer megvalósítását jelentette be. Ennek keretében 
a 20 rakéta telepítését nem egy, hanem két bázisra ter
vezték. Az első GBI rakétát 2004. július 22-én telepítet
ték az alaszkai Fort Greely bázison, a hatodik rakéta te
lepítése ugyanazon év november 12-én történt meg. A 
kaliforniai Vandenberg bázison 2004. december 13-án 
telepítették az első elhárító rakétát. 2005 végén Alasz
kában 8, Kaliforniában 2 rakéta állt a silókban harckész 
állapotban.

A 2007. évre tervezett C2 (bővített C1) kapacitás 100 
Alaszkába telepített védőrakétával és négy XBR radarral 
(Clear, Fylingdales, Shemya, Thule) 25 egy robbanófejes 
rakéta, vagy öt egy robbanófejes rakéta és 20 megté
vesztő cél ellen biztosít védelmet. A2010-2015-re elkép
zelt teljes C3-kiépítés két bázison (Alaszka és Grand 
Forks) 125-125 rakétával, egy további, Dél-Koreában lé
tesítendő UEWR radarral és kilenc XBR radarállomással 
(Beale, Clear, Cape Cod, Grand Forks, Shemya, 
Fylingdales, Hawaii, Dél-Korea és Thule) 50 egy robba
nófejes rakéta vagy 20 egy robbanófejes rakéta és 100 
bizonyított megtévesztő cél elhárítására lenne alkalmas.

A szárazföldi telepítésű NMD rendszer 2005. augusz
tus 31-én eredményes gyakorlat keretében bizonyította 
hadrafoghatóságát.

2005. szeptember 20-án kapcsolódott be az NMD 
rendszerbe az alaszkai Shemya-szigeten telepített Cobra 
Dane radarállomás. Az 1215-1400 MHz frekvencián mű
ködő, 29 m átmérőjű fázisrácsantennával rendelkező 
AN/FPS 108 Cobra Dane korai riasztó radarállomás 
1977-ben kezdte meg működését. UEWR szintű korsze
rűsítés után az üzembe helyezés során egy, a radarállo
mástól mintegy 1300 km távolságban egy C-17 típusú 
repülőgépről kibocsátott, az Egyesült Államok felé indított 
balliszikus rakétát utánzó célrakéta teljes röppályáját kö
vette nyomon, szoros együttműködésben az NMD rend
szer egyéb elemeivel.

A haditengerészet üzemelteti az NMD rendszer részét 
képező tengeri telepítésű X-sávú radarberendezést. Az

SB-XBR berendezés a szárazföldi telepítésű GBR rada
rokkal megegyező kivitelű, de egy úszó platformra telepí
tették. Az SB-XBR fővállakozója a Boeing Co. Anaheim, 
amely 2003. január 27-én kapta meg a 747,5 mUSD ér
tékű megrendelést. A radarberendezés szállítója a 
Raytheon Electronic Systems. Az SB-XBR egység ra
darja 2005. szeptember 13-án teljesítette az első üzemi 
próbát, majd 2005. november 14-én telepítették azt az 
úszó egységre. Az eredetileg tengeri fúrótornyok üzemel
tetésére szolgáló CS-50 típusú önjáró úszó platform a 
szentpétervári Viborg hajógyárban épült, és 2003. június
ban érkezett a brownsvillei Amfels hajógyárba felszere
lésre. A Blue Mariin úszóegység mérete 118,6x72,6 m, 
vízkiszorítása teljesen felszerelve kb 50 000 t. A fedélzet 
területe 82x70 m, a radardóm teteje több mint 75 m-rel 
emelkedik a tenger szintje fölé. A Blue Mariin 2006. janu
ár 10-én futott be Pearl Harbor kikötőjébe, útban végső 
állomáshelyére, az Aleuti-szigetcsoport felé. Az alaszkai 
Fort Greelyben telepített elhárító rakéták BMC vezetési 
pontjával szorosan együttműködő SB-XBR berendezés 
ellátó állomása az alaszkai Adak kikötője lesz.

Az Egyesült Államok számos más kutatást és kísérle
tet végzett a rakétavédelem terén hagyományos és nem 
hagyományos eszközök -  pl. sugár- és részecskefegyve
rek -  kifejlesztésére, ezek ismertetése azonban megha
ladja e tanulmány kereteit.

Felhasznált irodalom

National Missile Defence (http://fas-org/spp/starwars/prog- 
ram/nmd
Fylingdales -  the Proposed Upgrade ... 
(http://www.cndyorks.gn.apc.org/fdales/fd2000.htm)
Missile Defence Agency -  Missile Defence News 
(http://www.mda.mil/mdalink/htm/newsrel.htm)
A képek forrása: www.boeing.com/defense- 
space/space/gmd/gallery/ift8.html

Villányi György

Helyesbítés

..._____________

A 24. oldalon „Az Egyesült Államok rakétavédelmi rendszerei IV. rész” című cikk 3. 
ábrája téves. Az ábra a képaláírástól eltérően az XBR/GBR radar forgó sugárzó an

tennáját ábrázolja a műanyag kupola alatt. A képaláírásban megadott „SSPAR 
(UEWR) radar az angliai Fylingdale támaszponton” a mellékelt ábrán látható.

A Haditechnika 2006/4. számában a 75. oldalon „A VOMAG alvázra szerelt 8,8 
cm-es légelhárító lövegek” című cikk 2. ábrájának képe technikai okokból felcse
rélődött. A valódi fotó mellékelten látható. A cikket Schmidt László írta.

A 61. oldalon a „Szent László nap” című cikk 1. és 4. ábraszövege felcserélődött.
A 82. oldalon a „Világháborús roncsok a Duna Esztergom és Budapest közötti szakaszán 1945-ben” című cikk első ré
sze jelent meg, a második részt jelen számunkban közöljük. -  Szerk.
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Könnyű gyalogsági jármű különleges műveletekre
LIV (SO)

A német Rheinmetall által fejlesztett és gyártott könnyű 
gyalogsági gépjárműveket első ízben az abu-dzabi nem
zetközi kiállításon mutatták be a széles nyilvánosság 
előtt. „Felderítő és harcjármű” megnevezéssel már 21 db 
járművet szállítottak le a német különleges erők számá
ra. Ezek a szárazföldi erők -  egyébként is kiterjedt -  fel
szerelésének jelentős bővítését és minőségi továbbfej
lesztését jelentik. Nagyfokú mozgékonyságuk, 
manőverezőképességük, valamint tűzerejűk folytán vál
ságkörzetekben történő bevetésre különösen alkalmasak 
a különleges erők számára a megnövekedett követelmé
nyek teljesítésére. Sok szempont szerint vizsgálva is „új 
normákat állít fel” ez a jármű, mintegy reprezentálja a mai 
fegyveres erők megváltozott és folyamatosan változó kö
vetelményeire a megoldást.

A CH-53 helikopteren szállítható, mindenféle terepen 
működni képes jármű azonnal bevethető, miután kigör
dült a helikopterből. A LIV (SO) -  Light Infantery Vehicle 
for Special Operations (könnyű gyalogsági jármű különle
ges műveletekre) -  a Daimler-Chrysler Wolf 270 CDI, G 
osztály (terepjármű) bázisán alapszik, amelyből jelenleg 
kb. 60 000 db áll a különböző hadseregek szolgálatában.

A 2,7 l-es dízelmotor megfelel az euronormáknak, és 
csekély az üzemanyag-fogyasztása is. A jármű 4 fő ka
tonából álló harccsoportot (teamet) -  beleértve a so
főrt is -  képes szállítani. Kitűnő terepjáró képességek
kel rendelkezik. A hagyományoson kívül különleges 
felszerelésekkel is ellátták, a lökhárítóba ködgránátve
tőt építettek be, kényszerfutó tulajdonsággal bír a ke
rekek kilövése esetére, hogy a hadműveleti szabadság 
extrém körülmények között is megmaradjon. Légi szál
lításkor a gyorsan le-, illetve visszaszerelhető RLS 609 
К mintájú fegyverállványra 12,7 mm-es géppuska vagy 
40 mm-es gránátvető illeszthető. Kiegészítésként a 
jármű kaphat még elöl és hátul egy-egy 7,62 mm-es 
géppuskát. További felszerelés többek közt az elektro
mos aktív differenciálzár hossz- és keresztirányban,

1. ábra: A jármű hátulnézete

2. ábra: A jármű háromfős személyzettel
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az összetorlódást gátló a rögzítéshez, a beillesztett 
pótkerék és a hátsó ülés, az elektromosan működő lej
tőstabilizáló kézi rögzítővel és szabályzóval a fegyve
res tevékenység extrém emelkedőkön történő biztosí
tására.

Technikai adatok

Lejtőleküzdő képesség
Tömeg üresen
Dőlésszög
Hasznos teher
Motorteljesítmény
Össztömeg (terheléssel)
Teljesítmény/tömeg

60%
3300 kg 
30%
1200 kg
115 kW (156 LE) 
4500 kg 
26,7 kW/t

Hossz 4885 mm
Maximális sebesség 120 km/h
Szélesség 1820 mm
Hatótávolság úton 800 km
Magasság 1870 mm

Felhasznált irodalom

Soldat und Technik, 2003. augusztus.

Dr. Lits Gábor nyá. alezredes

A HM Technológiai Hivatal közleménye

2006. április 1. és június 30. között tanúsított szervezetek

Okirat száma A tanúsítás dokumentuma Szervezet megnevezése Érvényesség
142/016/2006 AQAP 2110 Respirátor zRt. 2009. 04. 04.
142/017/2006 AQAP2120 M + Z 2000 2009. 04. 20.
142/019/2006 AQAP 2120 HADA-CAR 2009. 05. 09.
142/018/2006 AQAP 2120 Délpesti 2009. 05. 09.
142/021/2006 AQAP 2120 BROSS Security zRt. 2009. 05. 31.
142/028/2006 AQAP 2110 Pintér Művek 2009. 06. 02.
142/029/2006 AQAP 2110 KLIMAVILL zRt. 2009. 06. 06.
142/030/2006 AQAP 2110 Meridián Duó Kft. 2009. 06. 07.
142/027/2006 AQAP 2120 HADÉP Kft. 2009. 06. 08.
142/025, 026/2006 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2110 BETA MATIK Kft. 2009. 06. 12.
142/033/2006 AQAP 2120 Védelem Holding zRt. 2009. 06. 28.
142/031/2006 AQAP 2120 Securlntell Kft. 2009. 06. 29.

Bíró Ádám -  Éder Miklós -  Sárhidai Gyula

A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG KÜLFÖLDI 
GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOS HARCJÁRMŰVEI 
1920-1945
A könyvhéten „A Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos 
harcjárművei 1920-1945” címmel korlátozott példányszámban új, minden 
eddiginél részletesebb adatokat és bővebb ábraanyagot tartalmazó, alapműnek 
tekinthető átfogó szakkönyv jelent meg akkori hadseregünk minden külföldi 
gyártású (olasz, német, cseh stb.) harckocsi- és rohamlövegtípusáról.

Ára postaköltséggel együtt 4500 Ft. Megrendelhető a 06/20 536-5392 
telefonszámon, levélben (Új Hírért Bt., 1139 Budapest, Teve utca 9/b.) vagy 
e-mailen (sz.joc@freemail.hu), illetve levélben a Petit Real Könyvkiadónál, 
1439 Budapest, Pf: 707 címen.
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A cseh MiG-21 MF gépek kivonása

A cseh légierőben megtartott és a „legutolsókig” kihasz
nált MiG-21 MFN változatot kivonták. 2005. április 18-án 
megérkezett Svédországból a 21. AFB caslavi bázisra a 
lízingelt 14 db-os (12 db C és 2 db D változat) széria el
ső hat JAS-39C Gripen vadászgépe, amelyek a 
Fishbedeket fogják leváltani.

Ennek méltóképpen adtak hangot a légierőnél, ugyan
is május 21-én nyílt napot tartottak a médiának és a re
pülés szerelmeseinek. A bázis kapuit pontban 9 órakor 
nyitották meg az érdeklődők előtt. Befelé haladva egyre 
több kézzelfogható nyomát láthattuk a reptéri infrastruk
túra modernizációjának. Ez arra enged következtetni, 
hogy komolyan veszik a NATO-tagsággal és a Gripenek 
üzemeltetésével együttjáró követelményeket.

Az állóhelyeken a statikus sort a forgószárnyasok, azaz az 
Mi—17/24-esek és a Mi-2-esek nyitották, a helikoptereket szó 
szerint ellepte az érdeklődők tömege. A merevszárnyúak 
élén egy veterán MiG-15 (Fagot) állt, majd két MiG-21 MF, 
valamint egy L-159 ALCA, amelynek harmadik-negyedik és 
ötödik pilonjára a hazai fejlesztésű 20 mm-es, ikercsövű 
Piama gépágyúkonténereket függesztették. A sort egy vado
natúj szerzemény, a Gripen folytatta (érthető módon egyedü
liként elkordonozva), majd a külföldi résztvevők következtek, 
a német Luftwaffe két korszerűsített F-4 F Phantomja és a 
sor végén a belga légierő F-16BM vadászbombázója, amely 
„teljes” harci díszben pompázott. A vadászsólyom arzenálja 
akár lehetővé is tehette volna személyzete számára a 
többfeladatú bevetést, hiszen függesztményei között szere
pelt aktív lokátoros AMRAAM (2 db), infravörös Sidewinder 
(2 db), Maverick rakéták, póttartályok (2x1400 liter) és egy 
ALQ-131 aktív rádióelektronikai zavarókonténer. Velük 
szemben a cseh légierő kormányzati Tu-154M utasszállítója 
parkolt, majd külön az Aero Vodochody Ae-270 Ibis típusú 
turbólégcsavaros szállítógépe.

A repülőprogramot -  amelyet már mindenki nagyon 
várt -  két készültségi MiG-21 MFN nyitotta meg. Az 
MFN-nél az utolsó betű (N) a gép fedélzeti elektronikájá
nak NATO-kompatibilitására utal, amelyet saját erőből ol
dottak meg (korszerű új rádió, leszálló- és navigációs be
rendezés, ill. rendszer), jól megfigyelhetők voltak az an
tennák a gépek függőleges vezérsíkján és törzsgerincén. 
A bemutatón állandó függesztményeikkel szálltak fel, 2-2 
éles R-60 infravörös kis hatótávolságú rakétával és 2-2 
póttartállyal a szárnyaik alatt.

Az élesre vasalt Balalajkák után egy Gripen géppár 
emelkedett el, utánuk egy-egy harci és UM Fishbed, egy 
szóló Gripen és két L-159-es fegyverzet nélkül, póttartá
lyokkal. Bemutatójuk látványos műelemeket nem tartalma
zott, de különböző csoportosításban különböző alakzato
kat (lépcső, ék, gyémánt) vettek fel az áthúzások alkalmá
val. A könnyű támadó ALCA-k feladatkörüknek megfelelő
en rácsapásokkal támadták a reptér kijelölt szektorát, ahol 
a pirotechnikusok látványos robbantásokkal imitálták a be
csapódásokat. (A valóságban másképpen történnének 
ezek a harci cselekmények. Elsőként a reptér betonját, ké
szültségi állóhelyeit és légvédelmét támadnák, aztán az 
irányítást, a hírközlést és a hangárokat stb.)

A „szitakötők” kitettek magukért, elsőként a W-3A 
Sokol kutató-mentő változata kápráztatta el a közönséget 
akrobatikus manővereivel, de láthattunk még személyze

-ИГ
«*< .*<

1. ábra: Caslav, 2005. május 21. Levegőben a cseh légierő: 
3 db JAS-39C, 3 db MiG-21 MFN, 1 db MiG-21 UM, 2 db 
L-159 ALCA

2. ábra: Caslav, 2005. május 21. W-3A Sokol kutató-mentő 
helikopter

3. ábra: Caslav, 2005. május 21. Cseh MiG-21 MFN készült
ségi gép

tétől sebesültkiemelést is csörlőzéssel. A Mi-24-es piló
tája is megmutatta, hogy mire képesek együtt, látványos 
elemeket tartalmazó produkciójával nem okozott csaló
dást. Miután a helikopterek befejezték produkcióikat, az 
Aero Vodochody L-159B repülőgépe gyári pilótájával a 
fedélzetén színvonalas, dobhártyaszaggató szárnyalásá
val ejtette ámulatba a közönséget. Az Ae-270 Ibis érthe
tő módon szolidabb bemutatót repült. Ahogy befejezték 
műsorukat a „nagyok”, a civilek vették birtokba a reptér 
légterét, így volt modell- és utasrepülés, első világhábo
rút idéző replikák szárnypróbálgatása egyaránt.

Délután a légierő sajtótisztjei lehetővé tették a sajtó 
munkatársai számára, hogy a második felvonást közelebb
ről is szemügyre vegyék, illetve rögzítsék az eseményeket
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a beton túloldaláról. Ez rendkívüli lehetőséget biztosított a 
gépek gurulósainak, fel- és leszállásainak fotózásához és 
az ALCA „törpebombázó” ismételt rácsapásaiból adódó, 
találatokat imitáló robbanások megörökítéséhez. Annak el
lenére, hogy ugyanazt a bemutatót láthattuk délelőtt és 
délután is, és hogy csak két külföldi résztvevő volt jelen, 
azok is csak statikusan, elmondható, hogy a szervezésnek 
köszönhetően jelesre vizsgázott a caslavi nyitott nap.

A rendszerváltás és a két országrész (Csehország és 
Szlovákia) „teljes” szétválása után csak a MiG-21MF-ek 
maradtak hadrendben légtér-oltalmazási feladatokra, míg

csapásmérésre L-159 ALCA-kat szereztek be. A MiG-23 
(Flogger), MiG-29 (Fulcrum) és Szu-22 (Fitter), Szu-25 
(Frogfoot) típusokat különböző okokból átadták más orszá
goknak (csere), illetve kivonták a hadrendből. A NATO-tag- 
ságból adódóan egy századnyi MiG-21 MF-et korszerűsí
tettek, hogy jobban együtt tudjanak működni más szövet
séges légi egységgel. Amint a Gripenek elérik a hadrafog
hatóságot (légtér-oltalmazási feladatok), a Fishbed utolsó 
darabjai is végképp eltűnnek a cseh légtér kékjéből.

Baranyai László

Joseph Finder: ALAPOS KIKÉPZÉS
„A leütésregisztráló lehet szoftver, azaz számítógépes program vagy kézzel
fogható hardver eszköz is. A szoftververziókkal azonban csínján kell bánni, hi
szen az ember sosem tudhatja, mennyire figyelik a vállalat hálózati rendsze
reit. Ezért Arnold Meacham a lelkemre kötötte, hogy a hardvert használjam.

Adott néhány válogatott játékszert, köztük egy apró kábelcsatlakozót, 
amit a komputer billentyűzetébe és a PC-be kellett bedugni. Észrevenni le
hetetlen, és a benne lévő chip akár kétmillió billentyűleütést is tud tárolni. 
Az ember egyszerűen visszamegy később, kiveszi a célszemély kompute
réből, és máris tud mindenről, amit az illető begépelt.”

A történet napjainkban játszódik, a XXI. században, a nemzetközi 
nagyvállalatok és a csúcstechnológia világában. Főszereplője egy kreatív 
fiatalember, aki a Wyatt óriáscég cég megbízásából beépül a 
konkurenciához, hogy információkat szerezzen egy új fejlesztésről. 
Könnyű, izgalmas, szórakoztató olvasmány.
General Press Kiadó, Budapest 2005. Bolti ára 1990 Ft. Terjedelem 
360 oldal. Megvásárolható a könyvesboltokban vagy megrendelhető 
a kiadónál: 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D. Tel.: 350-6340, 359- 
1241. E-mail: generalpress@generalpress.hu
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Az INTREPID Air and Sea Museum

Sétánkat a New York közepén található INTREPID Légi 
és Tengeri Múzeumnál kezdjük. Erről a gazdag 
kiállításról már esett szó a lap hasábjain, ezért itt csak 
néhány, talán kevésbé ismert érdekességet mutatok be.

Egy Grumman F11-F1 Tiger vadászgép „startol” az 
oldalfedélzetről. Alatta balra az eredetileg az Egyesült 
Királyságban kidolgozott, majd a US Navy által 
továbbfejlesztett tükrös fedélzeti leszállító rendszer 
látható. Az előtérben egy lengyel MiG-21-es tűnik fel.

Az INTREPID hangárjában található a NEW YORK 
páncéloscirkáló gyönyörű orrdísze és modellje. Ez a cirkáló 
azért is történelmi jelentőségű, mert a modern amerikai 
hadiflotta első egységének tekinthető. Amikor a 8679 tonnás 
cirkáló gerincét 1890-ben lefektették, a leghosszabb hajó volt 
a haditengerészetnél. A santiagói csatában Sampson 
admirális zászlóshajója volt. Az 1890-es években készített 
orrdísz New York városának címerét ábrázolja (az 1891. 
decemberi vízre bocsátáskor ugyanis a hagyományoknak 
megfelelően csak a taton volt díszítés).

A ÜSS GROWLER (SSG 577) tengeralattjárót 1958-ban 
építették, és 1989-ben került a múzeum tulajdonába. A 
legelső rakéta-tengeralattjárók közé tartozik, és az egyetlen 
az egész a világon, mely megtekinthető. A hajó orr-részében 
két henger alakú tartályban tárolták a Regulus típusú 
robotrepülőgépet, amelyeket az indításkor ki kellett venni a 
tárolóhelyről, és egy indítósínre kellett felállítani a torony előtt. 
Természetesen az indítás csak a vízfelszínről volt lehetséges.

A hajó mellett a látogatók „váróterme” látható. Mivel érthető 
okokból a tengeralattjárót csak kb. 15 fős turnusokban lehet 
megtekinteni, ezért itt kell csoportokra osztva várni a 
bejutásra. Sok az érdeklődő, közöttük meglepően sok az 
ázsiai turista. Kb. 20-30 perc a várakozás, de megéri!

A váróterem bejáratánál egy „szűrőn” kell áthaladni. Aki 
át tudja magát préselni, annak jó esélye van, hogy a 
tengeralattjáró szűk belső nyílásain is képes lesz átjutni.

A támadóperiszkóp a toronyban található. Ezen kívül van 
még egy általános használatú, binokuláris, éjjellátóval 
felszerelt periszkóp is. Az inerciális navigációs rendszer a 
SINS (Ships Inertial Navigation System). A GROWLER volt 
az első hajó, amely ezt a navigációs rendszert alkalmazta.

Az irányító központ és a torpedóterem

A múzeum megszerezte a leállított Concorde 
szuperszonikus utasszállítók egyik példányát (British 
Airways G-BOARD). A repülőgépet egy szállítóhajón 
helyezték el, de ottjártamkor még nem volt látogatható.

Nemcsak hajók és repülőgépek, de szárazföldi 
fegyverek is találhatók a múzeum területén. Fent egy 
105 mm-es löveggel felszerelt M-60 Patton páncélos, alul 
egy T-72-es látható.

Az INTREPID repülőgép-hordozó és a fedélzeten 
kiállított gépek előtt látható „cölöptenger” egy móló (pier) 
maradványa. Régebben ezeknél a kőgátaknál kötöttek ki 
a nagy személyszállító hajók, mára nagyrészt 
feleslegessé váltak. Egy részüket már lebontották, más 
részüket a New York-iak igyekeznek egyéb célra 
(sportlétesítmény stb.) felhasználni. A mólók számozása 
a Hudson folyó mentén délről észak felé nő. Az

2006/5 HADITECHNIKA 33



INTREPID a 86-os mólónál van kikötve, tehát előtte a 85- 
ös móló maradványai láthatók.

Az INTREPID Múzeumtól valamivel délebbre található 
az 1960 óta működő Heliport, ahol szinte percenként 
szállnak le és fel a városnéző helikopterek.

Pier 63

Az eredeti 63-as móló tulajdonképpen eltűnt, helyébe egy 
kiszuperált vonatszállító bárkát varázsoltak kellemes 
parkká, amely egy mini privát-hajómúzeumnak is 
tekinthető. Több érdekes hajót is találunk itt:

A FRYING PAN („palacsintasütő”) a valaha száznál is 
több amerikai világítóhajóból megmaradt 13 példány egyike 
(egy másik megőrzött világítóhajó, az AMBROSE a szintén 
New Yorkban, a South Street Seaport hajómúzeumban 
tekinthető meg). Az 1929-ben épült furcsa nevű hajó a 
filmekből ismerős „Félelem fokától” (Cape Fear) 30 
mérföldnyire lévő „Frying Pan” zátonyokról kapta a nevét, 
amelyek közelében teljesített szolgálatot 1930 és 1965 
között. Akkor még két világítóoszlop állt a 133 láb hosszú, 
632 bruttó regisztertonnás hajón, amelyen 15 főnyi 
személyzet szolgált. Leszerelését követően teljesen 
elhagyatottan várt végzetére a Chesapeake öbölben, és egy 
eltörött cső miatt víz alá is került. Ekkor vásárolták meg 
jelenlegi tulajdonosai. Felszínre hozatták, és kívülről szépen 
helyrehozták az öreg hajót, bár a belsejét továbbra is algák 
és kagylók borítják.

A JOHN J. HARVEY egy szépen karban tartott New 
York-i tűzoltóhajó. 1931-től 1999-ig állt szolgálatban. A New 
York-i tűzoltóság (FDNY) első nagy vízkapacitású (18 000 
gallon/perc) tűzoltóhajója, és a 20 csomós sebességgel máig 
tartja a tűzoltóhajók sebességrekordját. A World Trade 
Center katasztrófájakor ismét szolgálatba állt.

A LASSEZ FAIRE nevű ketch egy privát kézen lévő 
modern vitorlás. A 26 tonnás, 50 láb hosszú hajót 1979-ben 
építették. Jelenleg a 63-as móló hivatalaként is szolgál.

Az ANNE nevű szkúner talán nem túl szép, de viharállónak 
tűnik. A 60 tonnás, acélhálóra felvitt műanyag borítású 
vitorlást a tulajdonos és kapitány, Reid Stowe építette 
1976-78-ban, és már az egész világot behajózta vele. 1000 
napos útra készül, mely során nem is kíván partközeiben 
hajózni. Egy 100 napos próbaút már mögötte van.

Chelsea Piers (62-59-es mólók)

Ezt az itteni városrészről elnevezett, a 17. és a 23. utca között 
található dokkrészt nemrégiben sport- és szórakozó központtá 
alakították át. A nagy személyszállító hajók idejét bemutató 
óriásfotók emlékeztetnek a hajdani dicsőséges időkre, amikor 
még olyan luxushajók indultak innen, mint a LUSITANIA és a 
MAURETANIA (és ahová a TITANIC-ot is várták azon az 
1912. áprilisi napon). A komplexum 4 mólót ölel fel, több 
jachtkikötőt tartalmaz, és néhány történelmi hajó is található itt.

A 62. mólónál kikötött 289 bruttó regisztertonnás 
HACKENSACK vontatóhajó 1952-ben épült az amerikai 
hadsereg számára. Hackensack egy indián törzs neve, a 
US Army ugyanis mindegyik vontatóhajóját indián törzsek 
után nevezte el. A hajót 1958-ban átvette a 
haditengerészet, ahol az YTM750 (Yard Tug Medium) 
jelzést kapta. Főleg tengeralattjárókat vontatott a grotoni 
hajógyárból a Connecticut államban található New London- 
i haditengerészeti tengeralattjáró-bázisra és vissza. 1987- 
ben az INTREPID Múzeum tulajdonába került. A 
HACKENSACK számos hajót és repülőgépet szállított a 
múzeumba, többek között a GROWLER tengeralattjárót is.
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9. ábra: Az exbrit G-BOARD Concorde SST egy 
szállítóhajón tárolva

12. ábra: A KEVIN C. KANÉ tűzoltóhajó

A gyönyörűen restaurált MARINER III motorjachtra öröm 
ránézni. A hajót 1929-ben építették James Griffith kapitány, a 
hasonló nevű hajógyár tulajdonosa számára. Eredeti neve 
SueJa III volt, a kapitány maga szerezte be Kínából a 
fedélzethez és a palánkozáshoz használt egzotikus fákat. A 
jachtot a második világháború alatt hadi szolgálatba állították. 
Főleg az Aleut-szigeteknél végzett őrszolgálatot. Azóta több 
tulajdonosa volt, jelenleg charterszolgálatot lát el.

Az ADIRONDACK II hagyományos felépítésű, gaff 
vitorlázatú szkúner 1999-ben készült a newporti Scarano 
hajógyárban, ahol számos rekonstruált klasszikus vitorlást is 
vízre bocsátottak (AMERICA és WOODWIND szkúnerek, 
FRIENDSHIP teljes vitorlázatú hajó stb.). A Newark Yachting 
Center által üzemeltetett 78 láb hosszú vitorlás akár 60 utast is 
képes a napi háromszori kifutása során megvitorláztatni.

A JOHN D. MCKEAN tűzoltóhajó

Valamivel délebbre található az 1954-ben épült JOHN D. 
McKEAN tűzoltóhajó. Kissé nehezen megközelíthető, 
mert nem nyilvános helyen áll, be kell „kéredzkedni” a 
mólóra -  és ekkor is csak a tat felől látható. A 
tűzoltófecskendők 19 000 gallon (1 gallon = 4,5 liter) vizet 
képesek egy perc alatt kilövellni. A hajó rendszeresen 
részt vesz a víziparádékon és a New Yorkba érkező új 
hajók, legutóbb pl. a Queen Mary II, üdvözlésén.

Pier 40

Ez a 40-es mólónál kikötött gőzös első pillantásra 
bálnavadász hajónak tűnik, de nem az. A LILAC nevű 800 
tonnás világítóhajókat ellátó gőzhajót (tender) 1933-ban 
építették a Világítótorony-szolgálat (U. S. Lighthouse 
Service) számára. A parti őrség 1939-ben átvette, és 
egészen 1972-ig üzemeltette. Legénységet és ellátmányt 
szállított a keleti parton állomásozó világítóhajók számára. 
1988-ban majdnem lebontották, de végül is megmenekült. 
Jelenleg helyreállítás alatt áll, és várhatóan hamarosan 
látogatható lesz a nagyközönség számára is.

Itt látható még egy New York-i tűzoltóhajó, a (ma még) 
modern KEVIN C. KANÉ.

Felhasznált irodalom

Intrepid Sea, Air and Space Museum 
http://www.intrepid-museum.org: The Spanish American 
War Centennial Website
http://www.spanamwar.com: Norwegian Cruise Line 
http://www.cruiseweb.com/NCL-DAWN.HTM: Historic 
Vessels of New York Harbor
http://www.nrhss.org/historicvessels.htm Fireboat.org 
http://www.fireboat.org/index.asp: Newport Yachting Center 
http://www.newportyachtingcenter.com: The 
Lackawanna Railroad Barge - Pier 63 Maritime 
http://www.pier63maritime.com: 1000 Days Non-Stop at 
Sea Ocean Odyssey
http://www.1000days.net: Lightship "Frying Pan" 
http://www.fryingpan.com: Chelsea Piers 
http://www.chelseapiers.com: Mariner III Classic Motor Yacht 
http://www.marineriii.com: Scarano Boat Building, Inc. 
http://www.scaranoboat.com: The Villager, Vol. 73 No. 50

A fotókat a szerző készítette.

Ákos György
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Űrtechnika

Az első nő a világűrben I. rész
A Vosztok női űrhajóscsoportjának története

1963 júniusában a Szovjetunió egy fiatal női ejtőer
nyőst küldött a világűrbe, az egyszemélyes Vosztok- 
repülés keretében. Valentyina Tyereskova alhadnagy 
kilövése betetőzését jelentette annak az 1962 elején 
kezdődött rövid kiképzési programnak, melynek célja 
női űrhajós világűrbe juttatása volt azelőtt, mielőtt az 
amerikaiak ezt megtehetnék. Jelen tanulmány részle
tesen ismerteti a kiválasztás történetét és a kikép
zést, melyen Tyereskova és kolléganői átmentek, va
lamint Tyereskova életének 1964-ben bekövetkezett 
drámai eseményeit -  elsőként magyarul.

1963 júniusának egyik meleg vasárnap reggelén a 
bajkonuri kilövőállásban két fiatal szovjet kozmonauta ké
szülődött. Miután átestek az orvosi vizsgálatokon, és 
megkapták az utolsó technikai eligazításokat, bátorításo
kat kollégáiktól, felöltötték jellegzetes narancssárga űrha
jósöltözéküket. Beszálltak egy közönségesnek látszó tu
ristabuszba és 15 percnyi utazást követően megérkeztek 
a kilövőpad szomszédságába.

Amikor a busz elérte a startállványt, ahol a Vosztok űrhajó 
várakozott hordozórakétája csúcsán, a két kozmonauta fel
állt, csendesen összeölelkezett, majd megkocogtatta a má
sik fehér űrsisakját. A kijelölt űrhajós elhagyta a buszt, míg 
tartalékja, akiben akkor tudatosodott, ezen a napon nem fog 
felmenni az űrbe, visszaült a helyére. Újabb búcsúzások és 
jókívánságok után a kijelölt űrhajós lassan megmászta a lift
hez vezető lépcsőket, majd beszállt a liftbe, mely a torony te
tejére röpítette. A rakéta lábánál maradt nézők nyakukat 
nyújtogatva figyelték, amint a kozmonauta az utolsókat inte
geti fentről, a közel 34 méteres magasságból. Pillanatokkal 
később a Vosztok űrhajó belsejében fürge kezek hevederek
kel rögzítették katapultüléséhez, majd nem sokkal később a 
technikusok bezárták a kabin ajtaját, elfoglalták helyüket, és 
kezdetét vette a hosszadalmas visszaszámlálás.

Majd két órával később a tartalék űrhajós egy binokuláris 
látcsövön át izgatottan figyelte az eseményeket, a mintegy 
3 km-rel odébb lévő kilövőállást és a rakétát. Hangszórókon 
keresztül hallhatta a rádió-üzenetváltásokat a parancsnoki 
bunker és a rakéta csúcsán helyet foglaló kozmonauta kö
zött. Végül helyi idő szerint 14.30 előtt kiadták az indítási 
parancsot, és másodpercekkel később a hordozórakéta 
életre kelt -  lassan, eleinte csak centimétereket emelkedve, 
majd egyre sebesebben emelkedett az égbe.

Néhány percen belül a tartalék űrhajós látta, amint a 
gyorsítórakéták leválnak és fokozatosan távolodnak a 
hordozórakétától. Pár perccel később társának űrhajóját 
már el is vesztette szem elől. Néhány idegesítően hosszú 
percig várakoztak, amíg a hangszórókon át elhangzott a 
bejelentés, miszerint a Vosztok rakéta sikeresen elérte a 
Föld körüli pályát, s a kozmonauta jól érzi magát.

Természetes megkönnyebbülés hulláma áramlott végig 
a megfigyelőkön, majd büszkeség és ünnepi hangulat. A 
Szovjetunió hatodik sikeres emberes űrvállalkozása egy
ben a hatodik vállalkozást is jelentette, amit egyúttal ha
talmas propagandasikernek is elkönyvelhettek -  a koráb

bi presztízst hozó elsőségeket követően. A kilövőállásra 
együtt induló két kozmonauta egyike sem volt vadászpi
lóta, mint a korábbi öt szovjet kozmonauta, nem voltak 
tesztpilóták sem, miként az amerikai asztronauták. Mind
kettőjük ejtőernyős múlttal büszkélkedhetett.

A földről figyelő tartalék kozmonauta Irina Szolovjeva 
alhadnagy éppen betöltötte 25. életévét, és már vezetője 
volt a Szovjetunió válogatott ejtőernyőscsapatának, az 
ország vitathatatlanul legjobb női ejtőernyőseinek. Azon
ban ezúttal meg kellett elégednie a második hellyel, mi
vel riválisa, a 26 éves Valentyina Tyereskova alhadnagy 
ezekben a pillanatokban a Föld körüli pályán keringett 
mint a világ első női űrhajósa.

Tyereskova órákon belül a világ legismertebb nőjévé 
vált, miközben Szolovjeva, aki nem volt részese a szovjet 
űrprogramnak, továbbra is az ismeretlenség homályában 
maradt. A világsajtó szerint a szovjeteket jogos büszkeség 
tölthette el mind politikai, mind technológiai színvonaluk 
magasabbrendűsége miatt. A visszatérés után Tyereskova 
vált a szovjet történelem legünnepeltebb nőalakjává.

A Vosztok-6 repülésének rendkívüli jelentősége, vala
mint azt követően Tyereskova életrajza ellenére továbbra is 
csak igen kevés információ áll rendelkezésre a női űrhajós
csoportról, kiválasztásukról és felkészítésükről és magáról 
a repülésről. Manapság azonban hírtöredékek kezdenek 
felbukkanni, és lehetségesnek tűnik, hogy ezek összeraká
sával teljessé válik a kép a Vosztok-6 repüléséről, valamint 
arról, miként lett Tyereskova a világ első női űrhajósa.

Az elsődleges forrást Nyikolaj Kamanyin 1994-ben 
publikált naplója jelenti, a tábornok a kozmonauták csa
patát vezette 1960 és 1971 között. A másik egy alig is
mert könyv, a címe Nyitott óceánok, szerzője Valentyina 
Tyereskova, aki 1964-ben írta le élményeit, nem sokkal 
repülése után. Munkája figyelemreméltóan őszinte (az 
adott korhoz képest) beszámoló a repülésről. A könyvé
ben szereplő részletes leírások többségét még soha sem 
jelentették meg a nyugati világban.

Az első női űrhajóscsapat

Az első nő világűrbe küldéséről született döntés pontos 
időpontját igen nehéz meghatározni. Különböző nézetek 
állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy Koroljov 
vagy Hruscsov ötlete volt-e. Azonban tény, hogy 1962 ok
tóberében Nyikolaj Kamanyin tábornok leírta naplójában, 
Amerikában erősen fontolgatják a női űrhajósok toborzá
sát. A Szovjetuniónak pedig készen kellett állnia a meg
felelő válasszal, vagyis, hogy az első űrhajósnő a világűr
ben szovjet legyen.

Kevés amerikai adatot ismerünk, mely alátámasztaná 
ezt a gyanút. A rekorddöntő pilóta, Jerrie Cobb és még 
néhányan egy időben megpróbálták rábeszélni a NASA- 
t, fogadja el nők jelentkezését is űrhajósnak, azonban nem 
igazán értek el eredményt felvetésükkel. Ám Kamanyinra, 
úgy tűnik, ezek a körülmények kevéssé hatottak. Lobbizni
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kezdett egy kis létszámú női űrhajóscsoport megalakításáért, 
és mindössze két hónappal később már szélesebb terv kör
vonalazódott a női kozmonautacsoport létrehozásáról.

A következő részek az ő naplójából valók.

1961. december 25.

„Tegnapelőtt közölték velem, a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának vezetősége helybenhagyta a kezdeményezést 
60 új kozmonauta kiválasztásáról, ideértve 5 női jelöltet is. 
Ez az én nagy személyes győzelmem. Majdnem hat hó
napba került nekem (sic), hogy meggyőzzem Koroljovot, 
Keldist, Versinyint, Malinovszkijt és másokat is, a női koz
monauták kiválasztásának szükségességéről. Minden tő
lem telhetőt megtettem annak biztosítására, hogy 1962 má
sodik felében szovjet nő keringjen a Föld körül. Sőt, még 
jobb lenne, ha két női űrhajósunk is megismételné Gagarin 
és Tyitov korábbi repülését 1962 során.”

A női jelentkezők felkutatásának feladatát a DOSZAAF 
kapta (az egész unióra kiterjedő Önkéntesek Szövetsége 
a Hadsereg Kiszolgálására, beleértve a légierőt és a ha
ditengerészetet), melyet utasítottak, figyelmüket 30 év 
alatti -  némi repülési tapasztalattal rendelkező, de nem 
szükségképpen pilóta -  hajadon nőkre koncentrálják.

A beszámolók százait olvashatjuk ejtőernyősökről, repü
lőoktatókról, sportpilótákról, műrepülő-pilótákról, de a teljes 
nemzeti ejtőernyőscsapatot is alapos vizsgálat alá vetették. 
„Detektíveket” küldtek a különböző repülős klubokba, hogy 
keressenek potenciális jelölteket, és beszélgessenek el ve
lük, anélkül, hogy túl sokat mondanának. Kamanyin leg
alább 100 jelentkezőre számított, azonban januárra mind
össze 58 szóba jöhető név állt csak rendelkezésére.

Néhány beszélgetés során a sikeres női jelöltek meg
említették, megkeresésükre már 1961 végén sor került, 
azt sejtetvén ezzel, hogy a nem hivatalos kiválasztási el
járás elkezdődött, mielőtt az erre vonatkozó támogató 
döntés egyáltalán megérkezett volna.

1962. január 16.

„...megfontolásra érdemes, hogy az 58 jelölt mint lehet
séges női kozmonauta jöhessen szóba, ezután kiválasz
tunk közülük 30-40 főt, akiket elhozunk Moszkvába, hogy 
megjelenjenek az Orvosi Bizottság előtt, majd további 
vizsgálatok elvégzése céljából.”

1962. január 19.

„.. .tegnap áttanulmányoztam az 58 női jelölt aktáit. Általá
nos csalódás és elégedetlenség. A legtöbbjük nem felel 
meg a kívánalmainknak, ezért visszautasításra kerültek. 
Mindössze 23-at fogunk Moszkvába hozni orvosi tesztekre. 
A DOSZAAF nem vizsgálta meg kellőképpen ajánlólevelei
ket. Megmondtam nekik, lányokra van szükségem, akik fia
talok, van bennük kurázsi, lelkileg erősek, és tapasztalatok
kal rendelkeznek repülési téren, olyanok, akik képesek fel
készülni egy űrutazásra, kevesebb mint öt vagy hat hónap 
alatt. A központi célja a gyorsított előkészületeknek az volt, 
hogy biztosítsuk, nehogy az amerikaiak képesek legyenek 
legyőzni bennünket az első nő világűrbe juttatása terén.”

A 23 nőt elhoztuk Moszkvába, négy vagy öt nem felelt 
meg már az első orvosi vizsgálatokon sem, így mindösz- 
sze 17 (vagy 18) mehetett közülük tovább a következő 
tesztek elvégzésére. A jelentkezők csoportjának legtöbb
jét sikerült beazonosítani:

Pilóták

Galina Korcsuganova (1935-2004) -  műrepülő-pilóta, 
szovjet és világbajnok

Valentyina Ponomarjeva -  a Tudományos Akadémia 
technikusa és klubpilóta

Marina Popovics (1931—) -  tesztpilóta, Pavel Popovics 
űrhajós felesége

Rozaii Sisina (1928-1964) -  civil tesztpilóta a 
Jakovlev-irodánál

Marina Szokolova -  repülőgép-oktató a DOSAAF-nál 
Ludmilla Szolovjova -  sportpilóta a DOSAAF-nál 
Jefremova -  nincs adat róla

Ejtőernyősök

Borzenkova -  nincs adat róla 
Valentyina Daricseva -  nincs adat róla 
Szvetlána Ivleva -  nincs adat róla 
Tatjana Kuznyecova -  a szovjet ejtőernyőscsapat tagja 
Vera Kvaszova -  az ejtőernyősklub tagja 
Natalja Maszlova -  a szovjet ejtőernyőscsapat tagja 
Irina Szolovjeva -  a szovjet ejtőernyőscsapat tagja 
Valentyina Tyereskova -  a Zanna Jorkina által vezetett 

ejtőernyősklub tagja

1962. február 22.

„...9 lány az első csoportból sikeresen teljesítette a tesz
teket, így 26-án 14.00-kor személyes elbeszélgetésre ke
rül velük sor, ezt követően közülük négy vagy öt kiválasz
tására. Fontos, hogy március elsejével kezdetét vegye ki
képzésük, abban az esetben, ha egyiküket augusztus kö
zepén szeretnénk világűri utazásra indítani...”

1962. február 28.

„Tegnap -  első alkalommal -  a bizottság összeült kivá
lasztani a női űrhajósjelölteket... hét jelentkező jegyző
könyveit tanulmányoztuk át és valamennyiükkel elbeszél
gettünk. Ezek a következők: Jefremova, Kvaszova, 
Kuznyecova, Szokolova, Szolovjeva, Szolovjova és

1. ábra: Valentyina Tyereskova -  a világ első űrhajósnöje -  
napjainkban

2006/5 HADITECHNIKA 37



Tyereskova. Mindannyian sikeresen teljesítették az orvo
si teszteket. Teljesen egyértelmű, hogy ebből a hét jelölt
ből kell kiválasztani azt a három, vagy maximum négy je
löltet, akik tovább léphetnek. A leginkább valószínű jelöl
tek: Kuznyecova, Szolovjeva és Tyereskova. Kis esélye 
van Jefremovának, Kvaszovának és Szolovjovának, a 
legkisebb esélye Szokolovának. Szolovjeva, Tyereskova 
és Kuznyecova igen meggyőző jelöltek, és én hiszem, 
hogy közülük az egyik lesz az első szovjet nő az űrben, 
és remélhetőleg egyben a világelső is.

1962. március 5.

„...március harmadikán, vasárnap, a bizottság egyhan
gúan úgy határozott, hogy Szolovjevát, Kuznyecovát és 
Tyereskovát kijelöli, mint első női űrhajósokat. A döntés 
Kvaszovát és Jefremovát illetően még váratott magára a 
hónap végég, amikor a második csoport vizsgálatára ke
rült sor. Ebből a csoportból Borzenkova és Jorkina tűntek 
a legígéretesebb jelölteknek.”

2. és 3. ábra: Irina Szolovjeva és Valentyina Tyereskova ka
tonai egyenruhában 1962 márciusában, a kozmonauták cso
portjába választásuk idején

Érdekes módon nem merül fel Ponomarjeva neve a 
felkészülésnek ebben a szakaszában. Semmiféle nap
lóbejegyzés nem utal Ponomarjeva és Jorkina kivá
lasztására, bár egyes beszámolók szerint április 12-én 
jelentkeztek szolgálatra. Volt némi ellentmondás 
Ponomarjeva kiválasztásában, hiszen férje és kisgyer
meke volt, azonban Keldis, a „szponzora” , rávette a bi-

4. ábra: Az első három női kiválasztott, Tyereskova, 
Kuznyecova és Szolovjeva, láthatóan fotóberendezéseket 
tanulmányoznak 1962-ben, kiképzésük kezdetén

5. és 6. ábra: Tyereskova belép a centrifuga kabinjába, hogy 
10 g-t is elérő terhelésnek vessék alá

F -------- —
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zottság tagjainak többségét, hogy fogadják el a jelent
kezését.

A sikeres jelöltek tehát a következők voltak: Tatjana 
Dmitrejevna Kuznyecova (20), Valentyina Leonidovna 
Ponomarjeva (28), Irina Bajanovna Szolovjeva (24), 
Valentyina Vlagyimirovna Tyereskova (24) és Zanna 
Dmitrijevna Jorkina (22).

Akkoriban Kaminyin már eldöntötte, az első páros 
Vosztok-repülés során egy-egy férfi űrpilóta kap majd 
szerepet valamikor 1962 tavaszán, azonban a következő 
repülésben, valamikor a nyár vége felé már egy vagy 
több női űrpilóta vesz majd részt. Ennek következtében a 
kiválasztott öt személyre feszített kiképzési és felkészü
lési munka várt.

Igen kevés pontos adatot jelentettek meg kiképzésük
kel kapcsolatosan, de nem tettek másként a férfi űrhajó
sok esetében sem. A kiképzésnek része volt a 10 g ter
helés elviselése centrifugában, izolációs keszonkamrá- 
ban kellett tartózkodniuk, és mindehhez jöttek az ejtőer
nyős ugrások, a túlélési és az általános fizikai erősítő 
gyakorlatok. Néhány súlytalansági teszten is átestek, két
üléses vadászgépet használva, ám ezeket a gyakorlato
kat nem lehet összehasonlítani a későbbi kiképzési eljá
rásokkal, melyek során a nagy szállító repülőgépeken jó
val hosszabb időn át mesterségesen állítottak elő súlyta
lansági körülményeket. A felkészítési program részét al
kották a rakétatechnikával, az orbitális és a légköri repü
lés dinamikájával foglalkozó ismeretek, ám ezek sorrend
je, valamint prioritása soha nem került nyilvánosságra.

1962 májusában Kamanyin és German Tyitov kozmo
nauta felkereste az Egyesült Államokat baráti látogatás 
keretében. Számos asztronautával és NASA-hivatalnok- 
kal találkoztak, John Glenn otthonába is ellátogattak. E je
les eseményen Glenn megemlítette Kamanyinnak, lehet
séges, hogy még az év vége előtt egy amerikai űrhajósnő 
háromszor körülrepüli a Földet. Ez a kijelentés késztette 
Kamanyint a nagy sietségre. Visszatérve a repülésterve
zőkhöz tudtukra adta a parancsoló szükségszerűséget, 
miszerint női űrhajóst kell feljuttatni a nyár végén.

Júniusban Kamanyin személyesen kereste fel az 
Alekszejev 918 Tervezőközpontot (a jelenlegi NPO 
Zvezda elődjét), hogy megsürgesse a már megrendelt 
női űrruhák gyártását, sőt, még a méreteket is magával 
vitte. Itt viszont azt a felvilágosítást kapta, hogy addig, 
amíg Moszkvából nem kapnak erre utasítást, semmiféle
képpen nem tudják befejezni a munkát az év végéig. Ez 
idő tájt már látszott, a Vosztok-3 és -4  által végrehajtan
dó közös repülés a nyárra csúszik, sőt ténylegesen vala
mikor csak 1962 augusztusában kerül rá sor.

Beszámolók láttak napvilágot arról, hogy az 5 női jelölt 
figyelemmel kísérte a Vosztok-3 és -4  kilövését, ám 
ezek az információk manapság pontatlannak tűnnek. 
Azonban egy hónappal később ténylegesen elvitték őket 
a kozmodromra, ekkor jártak ott először, hogy megtekint
hessék a Venyera űrszonda indítását. Kamanyin szüksé
gét érezte látogatásukat a kozmodromra, hogy hozzá
szokjanak a légkörhöz, lássák egy olyan típusú rakéta in
dítását, melyen korábban ők is gyakorlatoztak, és hogy 
találkozzanak a mérnökökkel és élőben lássák a kilövést.

A helyzet iróniája, hogy bár a kilövés sikeres és 
Kamanyin boldog volt, mivel elérték a legfontosabb célt -  
a módosított R7-es hordozórakéta negyedik fokozata hi
básan működött, megakadályozván a Vénusz szondát 
tervezett továbbrepülésében Föld körüli pályájáról.

Eközben a kozmodromban Kamanyin nem hivatalos 
keretek között találkozott egyéb űrprogramok képviselői
vel, kipuhatolván véleményüket az első női űrhajós világ
űrbe indulásával kapcsolatban. Továbbra is reményke

dett az október vége előtti repülésben, azonban valószí
nűtlennek tűnt, hogy a női űrhajós erre az időpontra kel
lően felkészült lesz. A női űrruha hiánya is késleltette a 
repülést, ezért 1963 márciusa vagy áprilisa sokkal reáli
sabbnak tűnt. A fenyegetettség érzése, miszerint egy 
amerikai űrhajósnő megelőzi őket, veszített erejéből, az a 
terv pedig, hogy a kiképzés véget ér a nyár közepéig, 
egyértelműen több mint optimistának tűnt.

Á szovjet űrprogramokra ekkoriban az összehangolt
ság és az egyes feladatokra való koncentrálás hiánya 
volt a jellemző, habár mindebből a világ más részein 
semmit sem érzékeltek.

A Kamanyin által 1962 végére tervezett első női űrre
pülés kerettagjaiként elsősorban Tyereskova, Szolovjeva 
és Ponomarjeva jöttek szóba. Jorkina kihagyott számos 
felkészülési napot egyik ejtőernyős ugrása végén elszen
vedett bokasérülése miatt, Kuznyecova pedig rendkívül 
fiatal volt. A legkorábbi teljesítményei alapján ő volt a leg
esélyesebb jelölt, azonban kedvező helyzetét elvesztet
te, lemaradt a többiektől. 1962 szeptemberében megbe
tegedett, és lényegében törölték nevét a programból.

1962 novemberében a megmaradt négy női űrhajósje
lölt megkezdte utolsó tesztjeit. Mindannyian kitűnő ered
ményt értek el, közülük is kiemelkedett Ponomarjeva. 
Most már valamennyien magabiztossággal állíthatták 
magukról: kiképzett űrhajósok, egyúttal megkapták kine
vezésüket is, a szovjet légierő alhadnagyaivá váltak.

Az eredmények ellenére Kamanyin továbbra is 
Tyereskovát favorizálta, őt szerette volna az első női űr
hajósként felküldeni, mert kellőképpen nőies volt és bá
jos. Egyértelműen Szolovjevát tartotta a legkeményebb
nek, fizikálisán és érzelmileg is, azonban túlságosan is 
magának valónak mutatkozott, nem volt igazi csapatjáté
kos. November végén a következőket jegyezte fel 
Kamanyin a naplójába:

1962. november 29.

....az első repülésre Tyereskovát kell küldenünk. A tarta
lékja Szolovjeva lesz, a kettes számú tartalék pedig 
Ponomarjeva, vagy Jorkina? Majd a jövőben eldöntjük.

7. ábra: Tyereskova közvetlenül egy MiG-15-ös gépen (a 
hátsó ülésen) elvégzendő tesztrepülése előtt
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Tyereskova tulajdonképpen Gagarin szoknyában, miköz
ben Szolovjeva, a maga sajátos természetével, nagyon 
hasonlatos Nyikolajev vérmérsékletéhez. A vizsgák után 
gratuláltam a lányok kiképzés során mutatott egyedülál
lóan színvonalas teljesítményéhez. Valamennyien köszö- 
netüket fejezték ki a hadseregben történt előléptetésü
kért. November 30-tól 1963. január 10-ig eltávozást kap
nak. Hárman közülük egészségügyi központokba men
nek, míg Szolovjeva engedélyt kért, hogy az Urálba tá
vozhasson -  szülővárosába. Azt mondtam nekik, amikor 
visszatérnek, mind a négyüket felkészítjük a repülésre, 
azonban mindössze a start előtt 2-3 nappal döntjük csak 
el, hogy ki lesz az, aki elsőként repül.”

Repülési előkészületek

Január közepére, amikor a női jelöltek visszatértek, a kö
vetkező repülés tervezési munkálatai már javában foly
tak, ám továbbra is bizonytalanság volt a tekintetben, mit 
tartalmaz majd konkrétan a program, és hány űrhajós 
lesz a fedélzeten.

Az 1963. január 11-én tartott megbeszélésen a terve
zők három lehetséges variációt vázoltak fel a következő 
Vosztok repülésére vonatkozóan, amelyet márciusra ter
veztek, és valamennyi terv felölelte a női űrhajósok köz
reműködését:

-  szóló repülés, két- vagy háromnapos, egyetlen női 
űrhajós részvételével;

8. ábra: Valentyina Ponomarjeva, a női űrhajóscsoport leg
idősebb, legmagasabban képzett tagja, és egyben az egyet
len pilóta a Vosztok kiképzőkapszula belsejében

9. ábra: Tyereskova a Vosztok kiképzőkabin belsejében -  
természetesen a Földön

10. ábra: Tatjana Kuznyecova az egyik vízre történő kény
szerleszállási gyakorlaton 1962 nyarán

-  páros repülés, mindkét űrhajón női űrpilótával, egy 
nap különbséggel kerülnek felbocsátásra, de ugyanazon 
a napon szállnak le;

-  „lehetetlen” repülés, ide tartozik egy női űrhajós két
vagy háromnapos szóló repülése, majd a leszállást köve
tő második napon egy férfi űrpilóta indulna öt-hét napos 
szóló repülésre.

Kamanyin a második verziót favorizálta és rábeszélte 
kollégáit, támogassák a tervét, mivel alapvetően ugyan
arról a megoldásról lett volna szó, mint a Vosztok-3 és -4  
esetében, ezért könnyűnek ígérkezett megvalósítása.

Az eltávozásukról visszatért női űrhajósokat elnevez
ték 1. számú Felkészülési Csoportnak. A csoport két tag
ja nekilátott a márciusra tervezett repüléshez szükséges 
végső tréning lefolytatásához. Azonban a terv megvalósí
tása nem haladt zökkenőmentesen, elérkezett a február, 
majd el is múlt, anélkül hogy további konkrétumok történ
tek volna.

1963. március 8-án Kamanyin elképzelése a páros női 
űrrepülésről más programvezetők részéről komoly kihívá
sokkal szembesült. Azt szerették volna elérni, hogy egy női 
pilótát bocsássanak fel a 007-es Vosztok űrhajóval 
(Vosztok-5), a 008-as Vosztokot pedig tegyék tartalékba. A 
Vosztok-5 sikeres küldetése esetén a 008-as űrhajó múze
umba kerülhet, ha pedig a Vosztok-5 esetleg sikertelen len
ne az első női űrhajós világűrbe bocsátása során, akkor a 
008-as űrhajóval hajtanának végre egy újabb kísérletet.

A startot eközben áprilisra halasztották, ám mivel a le
gyártott két űrhajónak a szavatossági ideje május-június
ban lejár, addig mindenféleképpen végre kellett hajtani 
egy repülést.

1963. március 21-én a Kommunista Párt vezetői egyik ta
lálkozójuk során támogatásukról biztosították a repülési ter
veket. Ekkor nyert megerősítést, hogy mindössze két embe
res űrkísérletet hajtanak végre 1963 folyamán, felhasználva 
ehhez a már legyártott két űrhajót. A fellövés időpontját újra
ütemezték, ezúttal június elejét jelölték meg, egyúttal hangot 
adtak elképzelésüknek egy női-férfi páros repülésről: A férfi 
űrhajós indulna elsőként, startját öt nappal később követné 
a női űrpilóta indítása, majd egy időben szállnának le, a 
nyolcadik, illetve a harmadik repülési napon.

Április során további edzésekre és a végső előkészüle
tekre került sor. Valamennyi női jelölt átesett egy három
napos szimulált repülésen a Vosztok űrhajó kiképzőka
binjában -  valamennyien teljesítették a teszteket, bár 
Jorkina a végére nagyon legyengült. Kiderült, hogy a 
megszabott élelmiszeradagnak csak az egyharmadát fo
gyasztotta el, és a csizmáját is levetette az első napon, 
így lehetetlenné vált számára, hogy versenyben marad
jon a Vosztok-6 pilótaüléséért.
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Fél percig repült a Sólyom

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd az 50. oldalon. Szerk. Fotók: Schuminszky Nándor gyűjteményéből
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1. ábra: A FalconSat-2 műhold
2. ábra: Hajtóműpróba az Omelek-szigeten
3. ábra: A Falcon-I az indítóhelyen
4. ábra: A SpaceX Falcon-I típusú rakétája az indítóasztalra 
emeléskor



A népesség és a gazdaság túlélésének biztosítása Csernobilban

Európa, Cs-kihullás Csernobil után (lent)A szennyezett területek eloszlása 1986. december 31-i állapot szerint (fent)
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Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 6. oldalon. Szerk. Fotók: Báumler Ede gyűjteményéből
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Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 77. oldalon. Szerk. Fotók: Képek a szerző gyűjteményéből
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Bombázó a pentelei határ fölött... I. rész

1. ábra: Vickers Armstrong Wellington III, 1572 gy. sz. gép, jele O-VR



Az INTREPID Air and Sea Museum

5. ábra: A 85. móló maradványai, mögötte az INTREPID 
hordozó a 86. mólónál

2. ábra: Az M-60-as harckocsi az INTREPID-en

8. ábra: Egy leszálló S-76-os polgári helikopter

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 33. oldalon. Szerk. Fotók: Ákos György
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A TIGER torpedócirkáló élethu modellje

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 68. oldalon. Szerk. Fotók: dr. Hűvös Ferenc
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A cseh MiG-21 MF gépek kivonása

5. ábra: Caslav, 2005. május 21. Belga F-16BM

2. ábra: Caslav, 2005. május 21. MiG-21 UM

7. ábra: Caslav, 2005. május 21. 20 mm átmérőjű Piama 
gépágyúkonténer

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 31. oldalon. Szerk. Fotók: Baranyai László
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Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 62. oldalon. Szerk. Fotók: dr. Kovács László
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Hadtörténeti kiállítások Damaszkuszban

1. ábra: MiG-15 bis a fák alatt

2. ábra: MiG-21 F-13 hátulról

3. ábra: Egy véletlenül épen maradt Harwardt iskolagép 5-7. ábra: Egy jó állapotban megőrzött MiG-15 ÚTI iskolagép



1. ábra: A toronyforgató szerkezet a körkörösen felhegesztett 
görgős lánccal és az azt forgató elektromos motorral
2. ábra: A kép a harckocsi belsejét, a páncélos hátuljába 
épített dízelmotort mutatja
3. ábra: A készre festett Tigris harckocsi végszerelése
4. ábra: A darabonként 12 elemből összehegesztett lánctagok 
összecsatolva, festés előtt
5. ábra: A motortér felső borítása, valamint a hűtőlevegő 
pontosan utánépített be- és kilépő rácsozata

3.

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 60. oldalon. Szerk. Fotók: Schmidt László
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Utángyártott Tigris harckocsi Magyarországon



11. és 12. ábra: Tatjana Kuznyecova és Zanna Jorkina nem 
sokkal kiválasztásukat követően, 1962-ben. Kuznyecova -  
akkor 20 éves volt -  továbbra is a legfiatalabb jelölt, akit 
valaha is asztronautának vagy kozmonautának képeztek ki

A személyzet kiválasztása

Május 10-én az Állami Bizottság ülésén döntöttek az el
következő Vosztok-repülések személyzetéről. Valerij 
Bikovszkijt jelölték a Vosztok-5 űrpilótájának, tartalékul 
pedig Borisz Volinovot. A női pilóta kiválasztása azonban 
jóval összetettebb feladatnak ígérkezett. A legtöbb tech
nikai tanácsadó, és maga Kamanyin is, Tyereskovát tá
mogatta; erős lobbicsoportja volt Ponomarjevának is, őt 
Keldis ajánlotta, aki egyben a főnöke is volt a Tudomá
nyos Akadémián.

Gagarin is rendelkezett egy szavazattal, de eleinte 
nem foglalt állást. Keldis és szövetségesei szerették vol
na, ha csatlakozik álláspontjukhoz, azonban Gagarin be
lefáradt a lobbizásba, és végül Tyereskova mellett tette le 
voksát. Ez döntő momentum volt, a bizottság így a 26

éves Valentyina Tyereskova alhadnagyot jelölte meg első 
női űrpilótaként. Irina Szolovjeva lett a tartalékja, míg 
Valentyina Ponomarjeva a kettes számú tartalék.

A döntés tartalmát ekkor még nem közölték a kozmo
nautákkal, akik éppen néhány végső ejtőernyős teszten 
és egészségügyi vizsgálaton estek át. Május 14-én 
Tyereskova és Szolovjeva visszatért az ejtőernyős kikép
zésről, ahol hét ugrásból álló, különböző nehézségi fokú 
sorozatukat teljesítették. Kamanyin találkozott 
Tyereskovával, aki láthatóan nagyon boldog volt, ezért 
feltámadt benne a gyanú, hogy valaki már tudatta vele, ő 
lesz a Vosztok-6 első számú pilótája.

Egy héttel később, május 21-én az Állami Bizottság is
mét összegyűlt a személyzet kiválasztásának megerősí
tésére, egyúttal a kozmonauták tudomására is hozták ha
tározatukat. Tyereskova volt az első, akivel elbeszélget
tek, majd a titkár közölte, hogy őt választották. Valentyina 
elfogadta kijelölését. Elmondták, hogy a pontos indítási 
időpont a Vosztok-5 küldetésétől függ, úgy kell készül
nie, hogy a kilövésére körülbelül június 7-én kerül sor -  
mindössze 17 nap múlva.

A másik két jelöltet is tájékoztatták a döntésről. Bár ez 
nem volt meglepő, Ponomarjeva rendkívül csalódott volt. 
Koroljov mindkettőjüket biztosította arról, hogy később is 
fognak női kozmonauták repülni, ezért egyszer majd 
mindketten feljuthatnak az űrbe.

Tyereskova boldog volt, hogy hosszú hónapok intenzív 
kiképzési programját és előkészületeit követően végre ki
választották a repülésre. Az egyik legvidámabb és leglel
kesebb természetű volt valamennyiük közül, nem muta
tott félelmet vagy aggódást az előtte álló feladat miatt.

A következő napok könnyebb edzésekkel és eligazítá
sokkal teltek, miközben Kamanyin és kollégái a kozmod- 
romra való indulás részleteit tervezték. Sok kérdés vető
dött még fel: vajon mikor induljanak, hány ember szüksé
ges a kozmodrom alkalmazottai közül kiszolgálásukra stb. 
Ezeket a vitákat beárnyékolta egy május 28-án bekövetke
zett tragédia. Nyikolaj Nyikityin, a kozmonauták csoportjá
nak vezető ejtőernyős kiképzője, Tyereskova legmegbíz
hatóbb támogatója, ejtőernyős balesetben életét vesztette.

Ez az esemény késleltette az indulást, meg kellett vár
ni Nyikityin temetését, eközben Kamanyin, aki már koráb
ban eltávozott a kozmodromra, aggódott, hogy a csoport 
ilyen közeli tagjának halála esetleg hatással lesz a női je
löltek idegállapotára. Azonban a tervek megvalósítása 
folytatódott. A jelöltek részt vettek a május 30-i temeté
sen, majd június 1-jén egy Antonov-10-es fedélzetén el
indultak a tyuratami kozmodrom felé, a repüléshez szük
séges végső előkészületek megtételére.

(Folytatjuk)

Tony Quine a Spaceflightban 2006. januárban megje
lent First Woman is Space című cikke alapján fordította

Aranyi László

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 5., 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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Fél percig repült a Sólyom

1981-ben, amikor hatéves szünet után az Egyesült Államok 
egy új űreszközzel, a többször felhasználható űrrepülőgép
pel jelent meg, az elérendő célok közül kiemelten jelölték 
meg a gazdaságosságot, azaz az űrbe jutás kilogrammon
kénti árát közel a tizedére kívánták leszorítani. A nagyszabá
sú tervek az első 12 esztendőre 565 repülést irányoztak elő, 
883 különféle hasznos teher feljuttatásával. A raktérben a 33 
db bogárhátú Volkswagennel egyenértékű hasznos tömeg 
minden kilogrammját 28 ezer dollárért juttathatta az űrrepü
lőgép a kozmoszba, az Atlas-Centaur 38 ezer, a Titan—IIID 
67 ezer és a Saturn-1133 ezer dollárjával szemben. Termé
szetesen a kisebb rakéták fajlagosan még olcsóbbak voltak, 
de a hasznos teher tömege jóval kisebb volt, a Föld körüli 
pálya jellemzőinek különbségéről nem is beszélve.

A XX. század végétől már a magánszektor is megkezd
te a maga szeletének kihasítását az űrtortából. Földi mil
liomosok jutottak el a világűrbe, és az első magánűrjármű 
is túllépte a 100 km-es magasságot. Az erre a pályázat
ra kiírt 10 millió dollárt a Búrt Rután vezette csoport a 
White Knight -  Space Ship One kombinációval nyerte el, 
harmadszorra teljesítve a dúsgazdag Ansari-család által 
kiírt feltételeket. (A legújabb hírek szerint az iráni születé
sű, de amerikai állampolgár, Anousheh Ansari lesz az 
ötödik űrturista, aki Szojuz űrhajóval indulhat a Nemzet
közi Űrállomásra 2007-ben).

A kevésbé látványos rész, a műholdak indítása magán
erőből is sok céget vonzott az űrhajózás területére. Kö
zöttük a legismertebb a Falcon (Sólyom) rakétát elkészí
tő SpaceX.

A SpaceX

A SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation 
-  Űrfelfedezési Technológiák Társasága) nevű céget 
Elon Musk alapította meg 2002-ben. Musk a PayPal -

elektronikus fizetőrendszer a világhálón -  társalapítója
ként és többségi részvényeseként szerezte meg vagyona 
nagyobbik részét, amelyből most a Falcon tervet egyedül 
finanszírozza. A Magyarországon is forgalmazott „Csilla
gok háborúja” filmsorozat Millenniumi Falconjáról elneve
zett rakéta az amerikai Orbital Sciences Társaság Pega
zus rakétájának lesz a vetélytársa, indításonként 6 millió 
dolláros (2004-es árfolyam) árával.

Elon Musk meg van győződve arról, hogy „az amerikai 
rakétaipar árai nem szükségszernek”, mármint a felhasz
nálóknak, és a csúcstechnológia felhasználásával az 
árak „mélyen a jelenlegi szint alá csökkenthetőek”. Nem 
teljesen korrekt, de sarkalatos véleményeként talán elfo
gadható, hogy „a holdprogram óta semmilyen fejlesztés 
nem történt, az űripar egy helyben áll” . Nem hatotta meg 
a szenátusi vizsgálóbizottság sem, ahol a következőket 
mondta el meghallgatásán: „Az előző évtizedek sötét kor
szakot jelentettek az embert Föld körüli pályára juttató 
szállítórendszerek fejlesztésében. A milliárdos kormány- 
programok egymás után mondtak csődöt. Úgy omlottak 
össze, hogy a rakéták még az indítóállást sem érték el.”

A sokat hangoztatott függetlenségével azonban Musk 
úr nem sokra menne a mögötte álló Pentagon nélkül, 
amely szintén érdekelt az olcsóbb indításokban. Nem vé
letlen tehát, hogy a Falcon első indításánál a Védelmi Mi
nisztérium kommunikációs holdja, a TacSat-1 volt a 
hasznos terhe. Elon Musk azonban a NASA-t sem hagy
ja ki a számításából. Ha a CEV program nem kezdődik el 
idejében, tehát stílszerűn mondva, ha űr marad az űrre
pülőgépek nyugdíjazása után, 2010 környékén, akkor a 
Falcon nagyobb változata képes lesz akár öt személyt 
szállító űrhajó felbocsátására a Nemzetközi Űrállomásra.

A Falcon-I felépítése, adatai

A kétfokozatú hordozórakéta finomított kerozin (RP-1) és fo
lyékony oxigén tüzelő-, illetve oxidálóanyag-párossal műkö
dik. Magassága 21,3 m, átmérője 1,7 m, teljes (induló) tö
mege 27 200 kg. Kétféle hasznosteher-tömeggel számol
nak: 670 kg-ot 200 km-es, 28°-os, 430 kg-ot 700 km-es, 
napszinkron pályára tud feljuttatni, 318 kN tolóerővel.

Az első fokozat speciális -  szabadalmi védettségű -  
alumíniumötvözetből készült, héjszerkezeti megoldással, 
egyszerű válaszfallal és nyomásérzékelő repülési stabili- 
zátorral a SpaceX fejlesztésében. Ez utóbbit az Atlas—II 
teljes nyomású stabilizátora (fully pressure stabilized de
sign) és a Delta—II nehezebb isogrid (heavier isogrid) 
megoldása keverékeként alakították ki.

Az első fokozat egy darab Merlin hajtóművet tartalmaz. 
Közvetlenül a begyújtás után a rakéta még a földön ma
rad, amíg az összes jellemző érték eléri a normális, üze
mi szintet. A Boeing cég Delta-IV-es rakétájában is hasz
nált, az Arde Corporation által gyártott tartályban lévő hé
lium tölti be a nyomógáz szerepét. A fokozat leválasztá
sáról, a reteszek oldásáról egy pneumatikus rendszer 
gondoskodik. A rendszerek mindegyike már repült más 
űreszközökön, sajátságosán ugyan, de kipróbálásuk lé
nyegében már megtörtént, még a Falcon első indítása 
előtt. A fokozat -  az űrrepülőgép gyorsítórakétáinak min
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tájára -  ejtőernyővel a vízre tér vissza, és kihalászásuk is 
hasonló módszerrel történik. Az ejtőernyőrendszer annak 
az Irvin Parachute Corporation cégnek az útmutatása 
alapján épült, amely az űrrepülőgép boostereinek vissza
térési rendszereit is készítette.

A Falcon második fokozata alumínium-lítium ötvözetből 
áll. A SpaceX mérnökei ezt az anyagot találták a legki
sebb tömegűnek, beleértve az összes rendszert, a folyé
kony oxigén kompatibilitását és az egyéb szuper ötvöze
teket. A második fokozat egy darab Kestrel (Vércse) haj
tóművet tartalmaz, amely 33,3 kN tolóerőt produkál. Meg
bízható újraindításához kettős gyújtórendszert használ
nak. A magassági ellenőrzéshez, a hideggázas kormány
hajtóművek működtetéséhez, illetve a Kestrel hajtómű új
raindítását megelőző hajtóanyag-elrendezéshez szintén 
héliumot használnak.

A Falcon-V főbb adatai

Az egyelőre tervasztalon fekvő, kétfokozatú hordozóraké
ta is a hagyományos kerozin-oxigén, tüzelő-, illetve 
oxidálóanyag-párost fogja használni. Magassága 29 m, 
átmérője 3,4 m, teljes (induló) tömege 129 700 kg. Kétfé
le hasznosteher-tömeggel számolnak: 4200 kg-ot 200 km- 
es, 28°-os, 1250 kg-ot 9°-os átmeneti geoszinkron pályá
ra tud feljuttatni, 1590 kN (induló) tolóerővel. A második 
fokozat 66,6 kN tolóerőt ad majd le. Egy-egy indítás ára 
12 millió dollár lesz (2004-es árfolyamon).

A Falcon-V szerkezete lényegében megegyezik kistest- 
véréével, különbség az egyes fokozatokban elhelyezett 
hajtóművek számában keresendő. Az első fokozat 5 darab 
Merlin hajtóműve egyfajta tisztelgés az ősök iránt, hiszen a 
Saturn-V óta ez az első rakéta, amelynek indulófokozatá
ban öt darab hajtómű helyezkedik el. A mérnökök szerint -  
természetesen az adott pályaszakasz függvényében -  há
rom hajtóművel is elérheti célját a Falcon-V.

A második fokozatot 2 db Kestrel hajtómű alkotja, de a 
későbbiekben a már jól bevált Pratt & Whitney RL-10-es 
hajtóművét építik majd be.

Indítóhelyek

A Pentagonnal való együttműködés kézenfekvővé teszi, 
hogy a Falconok indítóhelye elsősorban Vandenbergen le
gyen, de Elon Musk több lehetőséget szeretne Sólymai szá
mára. Kiszemeltje a floridai Cape Canaveralben a 36-os szá
mú startkomplexum, amely az Atlas-Centaur rakéták elfo
gyása után kihasználatlanul áll. Az LC36-os bérlése mellett a 
Marshall-szigetek egyik földdarabját, a Kwajalein-atollhoz kö
zel fekvő Omelek-szigetet, pontosabban a rajta lévő Ronald 
Reagan Ballistic Missile Test Site-ot is számításába vette. A 
felsoroltak közül az egykori amerikai elnökről elnevezett kí
sérleti telep van legközelebb az Egyenlítőhöz, tehát a legked
vezőbb pozícióban fekszik a rakétaindítások, különösen a 
geoszinkron pályát elérni szándékozók számára.

Falcon 1 Falcon 5 Falcon 9 Falcon 9 Falcon 9 • S5 Falcon 9 -S 9

LEO 570 kg 4.100 kg 9.300 kg 8,700 kg 16,500 kg 24 .750 kg

GTO - 1.050 kg 3.400 kg 3,100 kg 6.400 kg 9.650 kg

Fairing
d ia m e te r 1.5 m 3.6 m 3.6 m 5.2 m 5.2 m 5 2  m

Price In 
millions * $6.7 $18 $27 $35 $51 $78

* Prices are all inclusive of launch range, third party insurance and standard payload integration costs.

1. ábra: A Falcon-család rakétáinak főbb adatai
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3. ábra: A Marshaii-szigetcsoport tagja, a Kwajalein-atoll

Falcon-napló

2005. május 27. -  A SpaceX május 30-án jelentette be, 
hogy három nappal korábban sikeresen végrehajtották a 
Falcon visszaszámlálási próbáját, beleértve a Merlin haj
tómű 5 s-os égését is. „A legfontosabb mérföldkőhöz ér
keztünk a start előtt” -  mondta Elon Musk. A kísérletre a 
vandenbergi, újra üzembe helyezett SLC-3W indítóhe
lyen került sor.

2005. szeptember 8. -  A kedvező előjelek ellenére az 
első Falcon-start halasztódik, a USAF elhárítja magától a 
felelősséget. Musk is inkább a jövőről beszél: bejelenti a 
Falcon-IX létrehozását, két változatban. A közepessel
9,5 a nehéz változattal 25 tonnát lehet majd a világűrbe 
juttatni. Az előbbi 3,6, az utóbbi 5,1 méter átmérőjű orr
kúppal készül el. A mindent magukban foglaló árak 27, il
letve 53 millió dollárt tesznek ki a „minden más rakétánál 
nagyobb" Falcon-IX-esnél. Musk még habot is tesz a tor-
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tára: a Falcon-IX-est az amerikai kormánynak szándéko
zik eladni...

2005. november 18. -  A Falcon első startját november 
25-ére tűzik ki. „Nem vagyok ideges, inkább megköny- 
nyebbültem” -  válaszolja egy riporteri kérdésre Elon 
Musk. „Való igaz, hogy többször elhalasztottuk már, de 
különös tekintettel vagyunk a hajtóműre” -  teszi hozzá. 
Szakértők szerint a háttérben viszont folyik a harc az űr
szolgáltatás minél nagyobb részesedéséért, amely most 
abban a perben nyilvánul meg, amelyet a SpaceX folytat 
a Boeing és a Lockheed Martin ellen, akik habozás nél
kül nyújtották be viszontkeresetüket.

A FalconSat-2 műhold lesz az első űreszköz, melyet a 
Falcon-I rakéta visz fel a 39° hajlásszögű, 400x500 km- 
es pályára, éppen csak a Nemzetközi Űrállomás fölé.

2005. november 21. -  A SpaceX négy pontban foglalja 
össze a Falcon-I útjának elsőségeit: •

• Ez lesz az első magánfejlesztésű, folyékony hajtó
anyaggal üzemelő rakéta, amely eléri a Föld körüli pályát.

• A Merlin lesz az első amerikai hydrocarbon főhajtómű 
negyven év, illetve a második új fejlesztésű hajtómű ne
gyedszázad óta.

5. ábra: Tűz a Merlin hajtómű tetején kb. 62 méter magas
ságban

• A Falcon-I az egyetlen rakéta, amelyik megfelel a 
XXI. század technológiai követelményeinek.

• Ez lesz a világ első részben újra felhasználható raké
tája.

Végül, de nem utolsósorban: a 6,7 millió dolláros árá
val a Falcon-I a világ legolcsóbb rakétája, de mindenkép
pen a legjobb a mai amerikai rakéták között.

2005. november 29. -  Egy telefoninterjúban, a kalifor
niai El Segundóban székelő SpaceX vezetője, Elon Musk 
elmondja, hogy legkorábban december 17-én indulhat el
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a Falcon. A halasztás oka egy számítógéphiba és egy fo
lyékony oxigént tartalmazó tartály problémája. Mivel egy 
új tartályt kell beszerezni, és ez csak Hawaii-ból lehetsé
ges, háromheti várakozás következik.

2005. december 12. -  A SpaceX ismételten felülvizsgál
ja az indítási dátumot, és a startot december 19-ére tűzik 
ki. Hiába érkeztek tehát bérelt C-17-esen az oxigéntartá
lyok két konténerben, azok minősége nem volt megfelelő. 
Az időjárás sem kedvezett az indításnak, a szélerősség 
nagyobb volt a vártnál. Nagy lett a párolgási veszteség, 
ezért kellett a startot december 17-ére halasztani.

2005. december 18. -  Marad a derűlátás. Másnap -  
magyar idő szerint -  este 8 órakor indulhat a Falcon-I a 
világűrbe, ahová végül 25-szörös hangsebességgel, tíz 
percen belül jut el.

2005. december 19. -  A Falcon startja ismét elmarad. 
A hiba az első fokozat tüzelőanyag-tartályának nyomó
szelepében keletkezik.

2006. január 11. -  Eldöntik, hogy a további problémák 
megelőzése céljából nem a „toldozást-foldozást” választ
ják, hanem egy új egységgel cserélik le a teljes első fo
kozatot. A rossz egységet visszaszállítják Kaliforniába a 
gyárba. Az új indítási dátum február 8-a, tartaléknap feb
ruár 9-e.

2006. február 8. -  Harmadszor is elhalasztják az indí
tást. A szakemberek úgy döntenek, hogy végrehajtanak 
egy komplett hajtóműtesztet, amely legalább két nappal 
tolja ki a startot. Elon Musk is ragaszkodik ehhez, bár az 
elmúlt két hét munkáját is nagyra értékeli.

2006. február 27. -  Bár a hajtóműtesztek sikeresen 
végződtek, a Falcon második fokozatának oxigéntartá
lyán felfedeztek egy csekély méretű sérülést, amellyel a 
növekvő nyomás ellenére sem vállalják az indítást. Rá
adásul ez a tartály éppen csak átfér az állandó szállító re
pülőgép ablakán, ezért március 20-a és 25-e közé tolják 
el a startot. Elon Musk megerősíti, hogy négy nappal a 
tervezett indítás előtt még egy hajtóműtesztet tartanak.

2006. március 7. -  A SpaceX bejelenti, hogy megkez
dik egy 7 személyes űrhajó kifejlesztését a Falcon-IX 
számára. Az új űrjármű az Apollo és a Szojuz keveréke 
lesz, Dragon (Sárkány) néven. Szolgálatba állításuk idő
pontja az új évtized kezdete, tehát az űrrepülőgépek 
„nyugállományba” helyezésével nagyjából egy időben.

2006. március 19. -  Sikeres hajtóműteszt után március
24-ére tűzték ki az első Falcon startját.

A Sólyom felszáll és lehull

Március 24-én -  magyar idő szerint -  este 22.30-kor 
(kwajaleini idő szerint március 25-én 10.30-kor) begyúj
tották a Merlin—1A hajtóművet. A tényleges gyújtás T-3 s- 
kor, azaz 3 másodpercig mérte az automatika a jellemző
ket, majd a normál eredmények hatására elindította a 
Falcont. Az első Sólyom hátán a 800 ezer dollár értékű, 
a USAF Academy kadétjai által készített műhold utazott. 
A FalconSat-2 kocka alakú testének oldalai 32 cm hosz- 
szúak, tömege 19,5 kg, és az űrplazma mérésére lett vol
na alkalmas. Ezt a programot a légierő és a DARPA

(Defense Advanced Research Projects Agency -  a Vé
delmi Alkalmazások Kutatási Terveinek Hivatala) finan
szírozta.

A Falcon-I F1 kb. 1,6 km-es magasságig emelkedett 29 
s alatt, amikor a hajtómű leállt. Az 1 Mbps telemetrikus 
adatfolyam nem jelzett semmi rendkívülit, a rakéta mind
össze 0,2°-kal tért el a számított iránytól. T+32 s-kor, va
gyis 3 s-mal a hajtómű leállása után a Falcon-1 ellenőri
zetlen forgásba kezdett jobbra, és T+35 s-ra a forgás érté
ke elérte a 357s-ot. T+41 s-ban hatalmas lángnyelv csa
pott ki oldalról, de az emelkedés még közel függőlegesen 
folytatódott kb. T+50 s-ig. Ezután a Falcon visszazuhant, 
és a starthelytől kb. 92 méterre becsapódott a földbe. Ha 
egy rakéta a tűréshatáron kívülre kerül a kijelölt iránytól, 
akkor a megsemmisítő berendezés gombját megnyomva 
szándékos robbantással ér véget a pályafutása. A Falcon 
ugyan nem tartalmazott robbanóanyagot, de a megsemmi
sítő gomb „önműködően végezte el a dolgát” -  képletesen 
szólva -  a becsapódás után. A FalconSat-2 kiszabadulva 
az orrkúp alól, egy kis gépüzlet tetőszerkezetén keresztül 
-  hihetetlen épségben -  landolt az üzlet emeletén.

A SpaceX másnap bejelentette, hogy ismeretlen erede
tű tűz keletkezett a hajtómű tetején. Ez kiiktatta az első 
fokozat hélium nyomógázas rendszerét. A nagy felbontá
sú képeken jól látszik a start utáni másodpercekben ki
alakuló tűz. A pneumatikus nyomás a kritikus érték alá 
csökkent, a szelepek biztonsági lezárása a Merlin hajtó
mű leállását eredményezte T+29 s-kor.

Elon Musk optimistán nyilatkozott a kudarc után. Két
ségtelen, hogy fél percig az összes rendszer -  a tüzet 
közvetlenül előidéző ok kivételével -  rendben működött, 
tehát elvileg nincs akadálya, hogy a SpaceX fél éven be
lül ismételjen.

X-prize kupa

2005 októberében az American Space Prize kiírta az X- 
kupát, amely 50 millió dollár értékű és ötéves futamidejű. 
A feltételek szerint öt embert kell legalább 200 km-es -  
alacsony -  Föld körüli pályára juttatni, ráadásul ezt két 
hónapon belül meg kell ismételni. A feltételek teljesítésé
ért 50 millió dollár üti a győztes markát, az egyáltalán 
nem lebecsülendő, még csak mellékesnek sem tekinthe
tő egyéb hasznokról nem is beszélve.

Miért ne a Sólyom nyerhetne?

Felhasznált irodalom

Mark Wade -  Astronautica Encyclopedia -  Falcon I 
http://www.astronautix.com/lvs/falconi.htm

3. évezred, 2005. szeptember
http://www.defenseindustrydaily.com/2006/03/falcon1- 

launch-failure-spacexs-preliminary-analysis/index.php 
A képek a Space.com, illetve a Space Daily oldalairól, 

illetve a SpaceX oldaláról származnak.

Schuminszky Nándor

A Haditechnika korábbi, 1998-2005. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők:

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

М М М  futárhelikopterek az MN hadrendjében Vili. rész
1973-1977 -  Végleges állomáshelyükön a gépek

Kiképzés

1973. február végén a Mi-1-es század állományába he
lyezett Kiss Juhász Pál, Kovács Imre, Illés Lajos, Kovács 
János őrmesterek a típusból és annak üzemeltetéséből 
eredményes vizsgát tettek. Az osztályparancsnok (OPK) 
engedélyezte részükre a gépek üzemeltetését, a repülés 
kiszolgálását.

Az előző kiképzési időszakban a helikoptervezető-állo- 
mány magasabb osztályos fokozatokat szerzett, vagy be
fejezte kiképzését. Az OPK az elért kiképzési szintek alap
ján Mi-1-es helikoptervezetői részére (név szerint: 
Antalóczi Dezső, Komáromi Gábor, Árvái István őrnagyok
nak, Kovács György, Farkas Mátyás századosoknak és 
Freytag Béla, Rorárius László, Kertész Antal főhadnagyok
nak) 1973 márciusától engedélyezte megfelelő időjárási 
feltételek mellett a szállítási feladatok végrehajtását.

Április 16. és május 16. között hajtották végre a nyári 
átállást a technikán. Április 22-én a század sorállomá
nyából 5 főt vezényeltek őrszolgálatba. Szeptember 25- 
én az alegység állományába tartozó Kiss Gábor, Varga 
János hadnagyok és Pásztor József őrmester a típus 
üzemben tartásából eredményes vizsgát tettek, a PK en
gedélyezte részükre az üzemeltetést. Kiképzési szintjük
nek megfelelően az OPK Barna László százados és 
Antus Gábor hadnagy részére 1973. december 1-jétől 
engedélyezte éjjel, jó időben 400 méter felhőalap, 4 km 
látás mellett a típus repülését hadműveleti és szállítási 
feladatok ellátása érdekében.

Gyakorlaton a Mi-1-esek

A Tavasz-73 fedőnevű gyakorlaton négy Mi-1-es vett 
részt 1973. június 25-27. között. Erdős Róbert, Karácso
nyi József századosok és Kollár Gábor, Cseh István had
nagyok repülték a típust Szentkirályszabadja-Vesz- 
prém-Bakonynána-Bokod-Kecskéd útvonalon. A földi 
lépcső Szentkirályszabadja-Székesfehérvár-Kecskéd 
útvonalon ment a települési helyre. A légi lépcső parancs
noka Kovács György százados, a földi lépcsőé Lóczi Jó
zsef őrnagy volt. A tartalék repülőtéren (Kecskéden) a he
likopterek kiképzési repülést hajtottak végre.

A Bakony-73 fedőnevű harcászati gyakorlaton 1973. 
február 5-9. között 3 Mi-1-es vett részt. A Csapatrepülő 
Parancsnokság és alárendeltjei június 25-30. között a 
Bástya-73 fedőnevű harcászati gyakorlaton működtek 
együtt a szárazföldi csapatokkal. A gyakorlat idejére 
Várpalota-Mandulás leszállóhelyre 2 Mi-1-es helikoptert, 
Csákvár észak -1,5  km leszállóhelyre 5-öt, Mezőfalvára 
2 Mi-1-es típusú gépet telepítettek a 3. hadtest (MN 
6639) részére. A gépek kiszolgálására és repültetésére 
összesen 13 tisztet, 10 tiszthelyettest és 8 sorkatonát te
lepítettek a megadott leszállóhelyekre a szükséges gép
járművekkel és kiszolgáló eszközökkel együtt. Várpalotá
ra repüléskor Erdős Róbert százados, Mezőfalvára tele-

2. ábra: Díszszemle, 1975, Budaörs. Felszállás előtti 
megbeszélésen Antos Gábor, Szűcs Csaba, Cseh István, 
Árvái István, Kollár Gábor, Freytag Béta, Oravecz Dezső, 
Rorárius László

3. ábra: Delics László törzsőrmester MSz-20-as olajjal tölti 
fel a Mi-1-est. Előtérben a pilóta, Guba József százados, 
1968 körül
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4. ábra: Gonda Sándor repülő őrnagy, a 88. Könnyű 
helikopter osztály első parancsnoka

püléskor Farkas Mátyás volt a légi lépcső parancsnoka. 
Csákváron Antalóczi Dezső őrnagy volt a repülésvezető.

Sándor Béla, Czele János honvéd. II. osztályú címet ér
demelt ki Telek Antal őrvezető, III. osztályú fokozatot ka
pott Henincz Tamás honvéd.

Július 26-án Nagy Imre főtörzsőrmester és Csikász Ti
bor őrmester Mi-1-es üzemeltetésből vizsgázott, a PK 
engedélyezte részükre a típus kiszolgálását. A nyári átál
lást a helikoptereken április 25. és május 15. között haj
tották végre, a szemlét 17-én tartották.

Helikoptereket üzemeltető mechanikusok és sorszere
lők 1974. április 1-jétől:

4031 Csabai János ftörm., Berki Károly honvéd
4032 Kókai Miklós ftörm., Kiss József honvéd
4033 Kisjuhász Pál őrm., Sándor Béla honvéd
4034 Kaptás Béla őrm.
4035 Tömöri János hadnagy, Tolnai Attila honvéd
4036 Kaptás Béla őrm., Takács István honvéd
4037 Olli Márton szds., Csiri István honvéd
4038 Tömöri János hadnagy

Az alakulat áttelepülése Börgönd repülőtérre

Osztályos fokozatok a hajózóknak

1973-ban többen eredményes vizsgát tettek az osztályos 
szint védésekor. Május 14-én az MN repülőfőnöke 
021/1973. számú parancsában I. osztályú helikoptervezető 
címet adományozott Kovács György, Farkas Mátyás száza
dosok, Rorárius László, Freytag Béla főhadnagyok részére. 
Február 20-án a CSRPK a 07/73. számú parancsban Erdős 
Róbert, Barna László századosoknak, Oravecz Dezső, Kol
lár Gábor, Cseh István hadnagyok részére II. osztályú heli
koptervezető osztályos fokozatot adományozott. A CSRPK
1973. február 20-án a 07/73. számú parancsban Antus Gá
bor és Buczkó Mihály főhadnagyok részére az OLPK 1972. 
június 29-én Karácsonyi József századosnak III. osztályú 
helikoptervezető címet adományozott. 1973-ban 22 Mi—1 -es 
hajózó beosztás szerepelt az állománytáblában. Osztályos 
fokozattal 10 fő I., 6 fő II., 3 fő III. osztályú címmel rendelke
zett, 3 fő pedig osztálybesorolás nélkül repülte a típust. Au
gusztus 1 -jével Árvái István őrnagyot nevezték ki a Mi—1 -es 
futár-helikopterszázad parancsnokává.

Az 1972-1973-as kiképzési ciklus értékelése

1972- 1973-ban a Mi-1-es típusra 4250 órát terveztek, 
ezzel szemben 4214 órát (99%) teljesített. A típusnál
1973- ban egy gépre 88 óra esett. Üzemképességi muta
tója 90,8% volt. 1973-ban a Mi-1-esek 199 446 kg üzem
anyagot füstöltek el. Az alakulat ekkor 18 db Mi-1-essel 
rendelkezett. Az 1971-73. évi időszakra meghatározott 
85%-os üzemképességi mutatót csak ennél a típusnál 
tudták tartani. 1971-73 között 11 gyakorlatot hajtottak 
végre a szárazföldi csapatok érdekében. Ezeken 30 
Mi-1-es vett részt és 280 órát repültek. Helikoptertörés 
két alkalommal fordult elő.

1974 -  ismét diszlokáció

1974. január 7-én osztályos vizsgát tett a század állomá
nyából, és II. osztályú sorszerelő lett Eperi József, Tolnai 
Attila, Jónás Csaba, Linszter István, Hajdú Lajos és 
Böröcz Ernő honvédek. Az áprilisban megtartott vizsgáz
tatáson I. osztályú sorszerelő címet kapott Csiri István, 
Horváth Sándor, Kiss József, Ács János, Csepin Tibor,

A diszlokációt először 1973. november 15-ével határoz
ták meg a VK Szervezési Csoportfőnökség 
00800/170/72. sz. intézkedése alapján, de módosították
1974. április 30-ig. Ugyanis a börgöndi repülőtéren folyó 
beruházások, átalakítások nem tették lehetővé a tervek
ben rögzített időben az áttelepülést. Amikor a légi bázi
son elkészültek a felújításokkal, a repülőtér-korszerűsí
téssel, a laktanyaépületek átalakításával, jöttek létre 
azok a feltételek, amelyek lehetővé tették a 88. Könnyű 
helikopterosztály diszlokációját.

Az OPK 1974. március 18-án kelt 016/1974. sz. paran
csában intézkedett a személyi állomány és a haditechni
ka lépcsőzetes áttelepülésére. A diszlokáció közúton, 
vasúton és légi lépcsővel történt. Április 18-án Árvái Ist
ván őrnagy századparancsnok vezetésével a Mi-1-es 
század, Magyar János őrnagy századparancsnok irányí
tásával pedig a Ka-26-os helikopterszázad települt át 
Szentkirályszabadjáról a börgöndi repülőtérre.

Az áttelepülés zavartalan végrehajtása érdekében az 
OPK két vezetési csoportot hozott létre. Az egyik 
Szentkirályszabadján, a másik pedig Börgöndön tevé
kenykedett. A gépek az áttelepülést 100 méter repülési

5. ábra: Komáromi Gábor őrnagy, a Mi-1-es század 
parancsnoka 1970-73 között
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magasságon kis kötelékekben hajtották végre. Az egy
ségparancsnok fő- és tartalék útvonalakat jelölt ki 
(Szentkirályszabadja-Sárkeresztúr-Baracska-Lovasbe- 
rény-Börgönd, illetve Szentkirályszabadja-Polgárdi-Bör- 
gönd. A földi lépcső útvonala: Szentkirályszabad- 
ja-Székesfehérvár-Seregélyes-Börgönd). A diszlokálás 
idején rezsimintézkedés szabályozta a mozgást, a külföl
di gépkocsik mozgására történő figyelést, a biztonságos 
közlekedést, az ügyviteli, technikai anyagok szállítását.

Az áttelepülési követően az osztályt a 87. Szállító heli
kopterezredtől a börgöndi 90. Vezetésbiztosító és kiszolgá
ló zászlóaljhoz utalták anyagi ellátásra. Április 30-án pa
rancsnoki módszertani repüléssel indult meg az új állomás
helyen a repülőkiképzés. Az üzemeltetés tábori viszonyok 
között kezdődött, sátrakból szolgálták ki a gépeket.

November 1-jével Nagy János őrmester a 4034-es ol
dalszámú helikoptert átadta üzemeltetésre Nagy Attila 
hadnagynak, Török József főtörzsőrmester a 1032-est 
Nagy János őrmesternek, Dávid Zoltán őrmester a 2013- 
ast Csupor János főtörzsőrmesternek, Kancsár Béla fő
törzsőrmester pedig az 5007-est Honvéd Ferenc főtörzs
őrmesternek.

Az 1974-es kiképzési év értékelése

1974-ben az üzemképességi mutató 87,1 százalék, az 
átlagos repülési idő egy helikopterre vetítve 89 óra volt. A 
helikopterek az üzemeltetés során 171 519 kg üzem
anyagot fogyasztottak. Az év során egy géptörés és egy 
baleset fordult elő.

1975 -  Kiképzés, légi díszelgés

1975. január 15-én Szűcs Csaba százados a VK-010-es 
utasításból, az URV-71 vonatkozó fejezeteiből vizsgá
zott, ezért a PK engedélyezte a szállítási feladatok ellátá
sát. Január 6-án Kancsár Béla főtörzsőrmester átadta 
üzemeltetésre a 401 030-as oldalszámú gépet Török Jó
zsefnek, Kaptás Béla őrmester a 1033-ast Pásztor őr
mesternek, Kovács Gyula őrmester a 4031-est Csikász 
Tibor őrmesternek.

1975. március 3-án a Mi-1-es század a légi díszszem
le gyakorlására áttelepült Budaörsre. A gépek és a kiszol
gáló állomány légi és földi lépcsővel települt át. Az áttele- 
pülés parancsnoka Árvái István őrnagy volt.

Április 8-tól a 2. Futár-helikopterszázad sorkatonáinak 
állománytáblájában 1 írnok-raktáros, 1-2 sárkányhajtó- 
mű üzembentartó csoportban 20 fő, a műszer- és elekt
ronikus üzembentartó csoportban 3, a rádió-üzembentar
tó csoportban 3 sorkatona szerepelt.

A helikoptereken és kiszolgáló eszközökön a nyári át
állást április 14. és május 16. között hajtották végre. 
Nádosi László tsz. törzsőrmester április 25-től üzemeltet
hette a típust. Április 25-én Csabai János a 2019-est át
adta Kelemen Csaba őrmesternek, Pásztor József őr
mester a 4037-est Honvéd Ferencnek.

Gépátadások üzemeltetésre

Az OPK napi parancsa alapján június 6-án üzemeltetés
re átadták Kovács Gyula őrmesternek az 1032, 4033, 
Tömöri János hadnagynak a 2013, Révész József őrmes
ternek az 510, Csabai Jánosnak a 2019, Pásztor József 
őrmesternek a 4037, Kisjuhász Pál őrmesternek a 4033, 
Kelemen Csaba őrmesternek az 1032 és a 401 031,

Honvéd Ferencnek a 401 030, Kancsár Bélának a 4035, 
Csikász Tibor őrmesternek a 4032, Nagy János őrmes
ternek a 4031 oldalszámú helikoptert.

A Cserhát-75 fedőnevű gyakorlatot szeptemberben 
rendezték. Mi-1-es helikopterek itt is szerepeltek. Októ
ber 20-án a sorállomány közül I. osztályú sorszerelő cí
met kapott Hajdú Lajos őrvezető, Linszter István, Heincz 
Tamás, Eperi József, Csorba Péter, Czabula István, Né
meth József és Papp Imre honvéd. Átéli üzemre való fel
készülési szemlét november 17-én hajtotta végre a mér
nökállomány. A helikopterek kiszolgálásához, üzemelte
téséhez szükséges technikai eszközöket, gépjárműveket 
a 90. Vezetésbiztosító zászlóalj adta.

Az 1974-1975-ös kiképzési ciklus értékelése

1973-75 között a szárazföldi csapatok 18 különböző szintű 
harcgyakorlat támogatására 113/53 Ka-26-os és 60 Mi—1M 
helikoptert rendeltek ki, melynek során 428 órát repültek. 
1975. június 2. és 28. között HM-szemlét hajtottak végre a 
88. Helikopterosztálynál. Az összesített eredmény „megfe
lelő” lett. Á Mi—1 -es század parancsnoki állomány oktatói 
képesség gyakorlására 1973-75 között nappal egyszerű 
időjárási viszonyok közt 7 főnek, nappal bonyolult időben 7, 
éjjel egyszerű időben 7, éjjel, bonyolult időjárási viszonyok
ra 5 főnek volt jogosítványa. Az 1974-75-ös kiképzési cik
lusban a Mi-1-es századnál 4038 órát terveztek, ebből 
3244 órát hajtottak végre, ez 80 százalékos teljesítésnek 
felelt meg. 1975-ben 18 hajózó tartozott a századba, és eb
ből I. osztályú 8, II. osztályú 7, III. osztályú 2, osztályos fo
kozat nélküli 1 fő volt. A gépek üzemképességének színvo
nala 91,3 százalékos, az átlag repülési idő egy gépre 78 
óra volt. A helikopterek 172 836 kg üzemanyagot használ
tak fel az év során. A Mi-1-esek létszáma 17 db-ra csök
kent. 1974-75-ben két géptörés és egy baleset történt.

Az 1975-ös kiképzési év értékelése az OPK szerint „A 2. 
Futár-helikopterszázad állományába tartozó Árvái István 
őrnagy, Kovács György, Rorárius László, Freytag Béla szá
zadosok I. osztályú szinten megőrizték hadrafoghatóságu
kat, szintjüknek megfelelően oktatóképesek, hadműveleti 
és szállítási feladatokban jártasságukat fenntartották.

Erdős Róbert, Antus Gábor, Barna László, Buczkó Mi
hály, Szűcs Csaba századosok, Oravecz Dezső és Kollár 
Gábor hadnagyok megtartották II. osztályú kiképzési 
szintjüket, s megkezdték éjjel, bonyolult időben a kikép
zést. Jártasságot szereztek hadműveleti és szállítási fel
adatok végrehajtásában. A rajparancsnokok Buczkó Mi
hály százados kivételével osztályszintjüknek megfelelően 
oktatóképesek.

Bodó László és Pernyei Géza főhadnagyok II. osztályú 
szinten hadrafoghatók. Megkezdték nappal bonyolult és 
éjjel jó időben kiképzésüket. Farkas Mátyás százados 
1975 őszén gépjárműbalesetet szenvedett, így egy ideig 
nem volt hadrafogható.
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7. ábra: A díszszemlén részt vevő hajózó- és műszaki 
állomány, 1975, Budaörs

8. ábra: Az 1975. április 4-i légi díszszemlén részt vevő 
Mi-1-es hajózóállomány Budaörsön az egyik gép előtt. 
Középen a kabin előtt Árvái István őrnagy

A század repülőkiképzését az időszak során 
»megfelelőre« értékelem. Összességében a repülőkikép
zés végrehajtása nagyobb körültekintést követel a veze
tőállománytól.”

1976 -  Gyakorlat és honvédelmi nap

1976. május 15-től Oravecz Dezső hadnagyot az MN 
Szü. Fcsf kinevezte a Mi-1-es századhoz helikopter-raj
parancsnokká. Május 23-tól rendezték meg Dunakeszin 
a Gránit-76 fedőnevű hadgyakorlatot. A Mi-1-es és 
Ka-26-os biztosításához a 90. Vezetésbiztosító zászló
aljtól Kenyár Tibor százados parancsnoksága alatt kiren
deltek 2 tisztet, 8 tiszthelyettest, 59 sorkatonát és 21 gép
járművet. Egyébként az osztály helikopterszázadai harc
gyakorlaton vettek részt május 24-25-én.

Augusztus 7-21. között 7 Mi-1-es települt Börgöndről 
Dunakeszire a budapesti honvédelmi napra való felké
szülésre és bemutatóra. Október 18-20. között 
Andráshidára települtek a Mi-1-esek, s részt vettek a 
Bakony-76 fedőnevű gyakorlaton. Október 24-én a szá
zad RHGY-én vett részt Pécs Pogány tábori repülőterén. 
Október 21-én parancsnoki repülési váltást hajtottak vég
re az alakulatnál. A szervező parancsnok Hamar alezre
des volt. Három Ka-26-os és 2 Mi-1-es repült.

Az elméleti vizsgák után novemberben kezdték meg Mi—1 - 
es típusokon a gyakorlati repüléseket: Szutor Gyula, Konkoly 
M. István, Herczeg Csaba, Guti Imre, Gindilla Kornél őrmes
terek. November 15-én hajtották végre a haditechnikán és a 
helikoptereken a téli üzemre való áttérés szemléjét.

A sorállomány beosztása 1976 szeptemberében

írnok, raktáros: Orbán Lajos szkv., sorszerelők: Szász Jó
zsef, Takács Tibor, Szamosfalvi István, Kiss Antal, Ha

raszti Géza, Zukál Tibor, Vágási Gyula, Sallai Antal, Tóth 
József, Tóth II. József, Matuz Károly, Szűcs László, Kor
mány László, Szabó József, Borbély Sándor, Krajcár Ist
ván, Kaminszki Sándor, Szmulai Csaba, Katona István, 
Nádasdi Sándor honvédek. Elektromos szerelők: Orbán 
Ferenc, Juhász János, Palotai György. Rádiószerelők: 
Mészáros Béla, Müller József, Kerekes Péter honvédek.

Az 1976-os kiképzési év értékelése

A kiképzési évben az egy helikopterre jutó repülési idő 65 
óra, az üzemképességi mutató 58,5% volt. A gépek ösz- 
szesen 152 130 kg repülőbenzint használtak el. Két gép 
balesetet szenvedett.

Az 1977. év feladatai

Január 26-án napi parancsban megjelent az OPK értékelé
se az előző hó végén megtartott vizsgáztatásokról, s meg
állapította: A helikoptervezető-állomány szakmai-elméleti 
képzettsége javult. Ismerik és betartják a légi üzemeltetés 
szabályait, az aerodinamikát, a híradó ismereteket. Felhív
ta a helikoptervezető-állomány figyelmét a szakismeretek 
folyamatos szinten tartására, az ismeretek bővítésére. A 
március 4-én keltezett parancsban az OPK ismét foglalko
zott a pilótaállománnyal, és megállapította, hogy az elmúlt 
kiképzési időszakban a helikoptervezető-állomány a kikép
zés és hadrafoghatóság terén előrelépett. Az elért harcki
képzési szint alapján a következő személyeknek engedé
lyezte a hadműveleti és szállítási feladatok végrehajtását 
csökkentett időjárási minimum mellett: Árvái István őrnagy, 
Kovács György és Rorárius László századosok; időjárási 
minimumban nappal és éjjel pedig Antalóczi Dezső, Komá
romi Gábor, Antus Gábor, Barna László, Szűcs Csaba, 
Buczkó Mihály, Erdős Róbert százados, Oravecz Dezső fő
hadnagy és Kollár Gábor hadnagy részére. Nappal időjárá
si minimum mellett, éjjel 400 méter felhőalap és 4 km látás
nál Bodó László századosnak, nappal, időjárási minimum 
mellett Pernyei Géza főhadnagynak. 1977. február 15-i ha
tállyal Gonda őrnagyot más beosztásba helyezték, az osz
tály parancsnokává Dobosi Ottó őrnagyot nevezték ki.

1977. május 23-án hajtották végre a gépeken és a ki
szolgáló eszközökön a nyári átállási szemlét. Június 
24-27. között tartották a Füred-77 fedőnevű 
összfegyvernemi harcászati gyakorlatot. A kiszolgáló 
eszközöket és a helikoptereket Újdörögdre és Kincses- 
bányára telepítették. Két-két tehergépkocsit és 
töltőgépkocsit vezényeltek ki a biztosító és kiszolgáló ál
lománnyal együtt. Augusztus 15-20. között a helikoptere
ket Dunakeszire telepítették a szokásos légi parádéra. 
Október 1-31. között a helikoptertechnikán téli üzemre 
való felkészülés folyt. A szemlét október 31-én tartották.

Gyakorlaton

1977. június 2-án közös harcászati gyakorlatot tartott a 
Ka-26-os és a Mi-1-es század. Gépeik áttelepültek Buda
örsre. Három Mi-1-es vett részt az áttelepüléssel egybekö
tött gyakorlaton. A 4036-os géppel Oravecz főhadnagy és 
Kelemen Csaba őrmester, az 5007-es oldalszámú helikop
terrel Pernyei Géza főhadnagy és Nagy János őrmester, a 
4037-es géppel Bodó László és Dávid Zoltán őrmester te
lepült. A repülésvezető Antalóczi Dezső őrnagy volt. A gya
korlatra kirendelték a biztosító és kiszolgáló állományt töltő- 
és más gépjárművekkel és eszközökkel.
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Az 1976-77-es kiképzési ciklus értékelése

A kétéves ciklusra tervezett 3740 órából 3292-t teljesítettek, 
ez 88 százalék. A Mi—1 -es hajózok létszáma a ciklusban 27 
fő. Ebből I. osztályú 14, II. osztályú 2, III. osztályú 2, osztály
ba nem sorolt 9 fő. 1977-ben a Mi-1-es század 105 repülé
si váltásban repült 362 helikopterrel. 1977-ben az egy gép
re eső átlagos repülési idő 73 óra, az üzemképességi muta
tó 50 százalék volt. A helikopterek 166 608 kg üzemanyagot 
fogyasztottak. 1976-77 között a Mi—1 -es típusnál 243 eset
ben fordult elő meghibásodás az üzemeltetés során, ebből 
légi meghibásodás 40 esetben (16,5%) történt. Egy légi 
meghibásodásra eső repülési idő 79,6 óra volt. Fajlagos mu
tató: a Mi—1 -es típusnál egy légi meghibásodásra eső idő 82 
óra. Egy meghibásodásra jutó idő 13 óra. A meghibásodás 
miatti hajtómű üzemidő-kiesés 1591 óra volt.

Felhasznált irodalom

Levéltári források

HL 183/1972/T 
H L 55/90/1973/T

HL 55/1973/T 
HL 339/1978T 
HL 806/1338/19787T

Egyéb források

HLTGY-II/D-8/C MN 88. Könnyű helikopterosztály törté
nete 1971-1980.
HL TG Y-ll/C -3  MN csapatrepülő PK-ság története 
1972-1980.

Feldolgozások

Iván Dezső: A magyar katonai repülés története 
1956-1980. Budapest, 2000.

Levelek

Dobosi Ottó, Ecseghy László, Gonda Sándor, Tóth Viktor, 
Török József nyá. katonák levelei a szerzőhöz.

(Folytatjuk)

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

A szolnoki légierő nap

Nem járunk messze az igazságtól azon megállapítással, 
hogy a repülés iránti érdeklődés, több okból kifolyólag, 
csökkenőben van. Általánossá vált a polgári repülés, és az 
ifjúság nevelése is más irányt vett. Hajdanán a fiatalok 
tízezerszámra építették a különböző modelleket, húzták- 
tolták a vitorlázógépeket, hogy egyszer majd ők is felemel
kedhessenek az anyaföldről. Igaz, akkor volt egy Horthy 
Miklós Nemzeti Repülőalap, létezett a Levente Szervezet, 
a Cserkészet, majd az úttörőmozgalom, az OMRE és az 
MHSZ. Ezeket a szervezeteket valós, de inkább vélt politi
kai indokkal megszüntették, megölve ezzel nemcsak a re
pülés, hanem a technikai sportok fejlesztését is. A repülés 
iránti tisztelet, érdeklődés, majd az ezt követő elkötelezett
ség önfegyelmet, bajtársi szellemet is jelentett. A repülés 
tisztelete még napjainkban is él, ennek bizonyítéka az egy
re zsugorított katonai repülés ünnepe.

A Magyar Légierő a többi fegyvernemhez hasonlóan 
évente rendezi meg a légierő és repülőfegyvernem nap

ját, melynek idén Szolnok vált házigazdájává. E nap 
nemcsak a pilótáknak, de Szolnoknak is ünnepe volt. Már 
jóval a kezdés előtt sor állt a beléptetésnél, hogy a beto
non végigsétálva megtekinthessék a gépmadarakat, 
meghallgassák az ünnepi műsort.

Az ünnepség a múltra való emlékezéssel kezdődött, 
koszorúkat helyeztek el a bázison kívül eső emlékműnél, 
majd állománygyűlésre került sor. Az esemény fényét 
emelte a részt vevő külföldi helikopterpilóták jelenléte. 
Belga, francia, szlovén, szlovák felségjelű helikopterek 
álltak a betonon, külön érdekességként, hiszen a francia 
Gazelle, a belga Auguszta-109 vagy a szlovén Bell—542 
igazán ritka vendége a magyar légtérnek. A szlovákok 
Mi-17-ese viszont alig tért el a magyar típusoktól. A sort 
a magyar légerő által használt típusok bővítették. A sztár 
érthetően a Gripen volt, mely alig észrevehető színével, 
a NATO által előirányzott felségjelével érdeklődők töme
gét vonzotta.
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A nagy attrakció, a repülőbemutató ezután kezdődött. 
Először a hadrendben lévő gépek, az An-26-os, a 
MiG-29-es, az Albatros és a Gripen kápráztatta el a 
nagyérdeműt. Utána jöttek a helikopterek, pilótáik a nap
jainkban oly divatos gyakorlatot, a földről mentést mutat
ták be. Közben szóltak a fegyverek, érzékeltetve, hogy a 
Mi-24-esek megvédik a Mi-8-asok bajba jutott személy
zetét. Ezek a pilóták illusztrálták ezt követően azt is, mit 
bír ki egy mai típus.

Napjainkban nincs katonaünnep a katonaelődöket 
megelevenítő harcosok nélkül, akik vívnak, kopját 
vetnek, mindazt, amit elődeink élesben, harcban gya
koroltak. A műsor sikerét emelte a Szolnoki Katona
zenekar.

Ha Szolnokon jár a repülés szerelmese, mindenkép
pen megtekinti az ott lévő Repülő Múzeumot. A látottak 
meglepőek voltak, Orosz Zoltán tábornok úr -  nem vár
va a pesti kezdeményezést -  önerőből megkezdte a gé
pek rendbehozatalát. Az L-29-es, a MiG-15-ös rend
szerbe állítása idején lehetett ilyen állapotban, a své
dektől kapott Larsen és Viggen pedig párját ritkító kiállí
tási típus. Tömből László vezérőrnagy sikeres tárgya
lást folytatott Jürgen Erbec ezredessel, német véderő 
attaséval, aki elképzelhetőnek tartja, hogy a Luftwaffe 
múzeumi célra átrepít egy Phantomot. Ez igazán öröm
hír a repülő társadalom számára, így végre előrelépés 
történik a gyűjtemény gyarapításában, és ha nem is ér
jük utol, de követjük a szlovákok most megnyílt Kassai 
Repülő Múzeumát.

Matthaeidesz Konrád
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Eredeti méretben utángyártott Tigris harckocsi Magyarországon

A régi haditechnikai eszközök, járművek kedvelői, gyűjtői, 
közel tíz-tizenöt éve már minden korlátozás nélkül hódol
hatnak szenvedélyüknek. Internetes honlapjaikon tájé
koztatják egymást kutatásaikról, sikereikről, Akkor is, ha 
hazánk kiterjedése és sajátos adottságai miatt ezek az 
eredmények általában nagyon szerények.

Az utolsó, Magyarországon is átvonuló háború után 
apáink és nagyapáink a kor elvárásainak megfelelően „a 
múltat végképp eltörölték”. így hatvan évvel a nagy világ
égés után a letűnt korok haditechnikáját kutatóknak -  né
hány, vizeinkből előkerülő csonka, hiányos repülőroncstól 
eltekintve -  a szó szoros értelmében csak szilánkok ma
radtak. Pedig nem minden került azonnal az olvasztóke
mencékbe. Egy nemrég nyilvánosságra került fotó tanú
sága szerint az 1945 után újraszervezett, végtelenül sze
gény Magyar Határőrség még német (vagy magyar?) 
szolgálatban állt Sd.Kfz 251-es féllánctalpas lövészpán
célost is használt.

Voltak ennél sokkal hihetetlenebb kivételek is. A Ko
hászati Alapanyag-ellátó Vállalat (KAV) egyik budapes
ti tehergépkocsi-telephelye az angyalföldi Váci úton 
volt, a Váci út és Petneházy út sarkán. A fonott drótke
rítés mögött álltak éjszakánként a 350-es Csepel 
„billenősek”. Itt jelent meg egyik napról a másikra 1957 
(!) február-márciusában egy tökéletesen komplett, 
homoksárga színű 8 tonnás német Krauss-Maffei 
féllánctalpas vontató. A rákövetkező hónapokban azu
tán a telephely nevének megfelelően a járművet ott, 
helyben darabjaira bontották, és lassan „kohászati alap
anyag” lett. Ma a világ bármelyik haditechnikai múzeu
ma súlyos milliókat adna érte.

Egy magyar gyártású Krupp rajkocsi Sarkad környékén 
nemcsak a háborút követő beolvasztásokat élte túl, ha
nem egészen a nyolcvanas évekig szolgálta tulajdonosát 
a mezőgazdasági munkákban. Ma egy lelkes gyűjtő ké
szül restaurálni a járművet.

Mára azonban a már szervezetten működő „roncs
kutatók” a lényegesen kedvezőbbé vált körülmények 
és az egyre komolyabb technikai felszereltség birto
kában is alig találnak valamit. Esetenként kisebb ka
tonai járművek motorját, sebességváltóját, a háború 
utáni „gépínséges” időkben hasznosított fődarabokat, 
hiányos roncsokat, általában azonban inkább csak 
nehezen azonosítható fémdarabokat. Olykor a min
dent hasznosítani tudó, gyakorlatias vidéki emberek 
által megőrzött kerekeket, lemezdarabokat gyűjtik be 
lelkesen.

Ezért is rendkívül örvendetes, hogy akadt egy vállalko
zó Magyarországon, aki az oldtimer harcjárművek terüle
tén az eddigi legkomolyabb munkát vállalta és végezte el, 
eredeti méretben utánépített egy Tigris harckocsit.

A harckocsi Győr közelében készült el, tulajdonképpen 
szerény körülmények és feltételek között, az eredmé
nyen azonban ez nem látszik. A rendelkezésre álló, hiá
nyos források alapján végzett munka kivételes ered
ményt hozott.

A világ nagy, szinte korlátlan anyagi lehetőségekkel 
rendelkező amerikai és szovjet/orosz filmgyártói háborús 
filmek készítésekor -  ha egyáltalán szándékukban volt az 
eredetihez hasonlót gyártatni -  ilyen minőségű másolatot

még sohasem készíttettek. Azokról az értő szem azonnal 
megállapíthatta, hogy egy teljesen más kialakítású pán
célos teknőjére épített, gyenge utánzatok.

Ez a harckocsi egészen más. A futóműtől eltekintve 
semmi sem utal arra, hogy egy utángyártott példány
nyal állunk szemben. A futóművel kapcsolatban azon-

1. ábra: Ha valaki múzeumokból vagy gyűjteményekből már 
ismeri ezt a típust, talán nem is hiszi, hogy egy replikát iát

2. ábra: A torony minden részlete megegyezik az eredetivel. 
A csőszájfék, a lövegblende szinte hibátlan másolat

3. ábra: A lealapozott és „zimmerit” bevonattal ellátott harc
kocsi futóműve megközelítőleg a vasúti szállításhoz meg
bontott futóműre és a felszerelt keskenyebb „rakodó lánc
talp" használatára emlékeztet
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5. ábra: Az alapszínre fújt harckocsi, a torony „6 óra" állás
ban. A külső levegőszűrő és a motor szívónyílása közötti fle
xibilis csövek még hiányzanak

6. ábra: A Tigris elölnézetben. Jól láthatóak a vezető és a rá
diós kibúvónyílás fedelei, a beépített periszkóputánzatokkal. 
A két oldallemez teknőn túlnyúló része az eredeti, teljes vas
tagságot imitálja

7. ábra: Megfigyelhető a pontosan utánépített kétoldali, szá
raz „Feifel” levegőszűrő kettős hengere, a be- és az elvezető 
csatlakozásokkal, a kipufogódobokat takaró lemezek és a 
bal sárvédő fölé szerelt, láncszerelő szerszámokat tartalma
zó doboz

8. ábra: A „10 óra” állásba fordított torony a céltávcső kettős 
nyílásával és az -  itt még hiányzó -  toronygéppuska helyé
vel. Két oldalon a ködgyertyák vetőcsövei láthatóak

ban nem szabad elfelejteni, hogy az eredeti Tigris 
egymást részben fedő, hat (!) sorban elhelyezkedő fo
tógörgői a háborús harckocsik között a legnagyobb 
anyagigényű és súlyú futószerkezetet alkották. A 
makettgyártók közül is csak a legigényesebbek adják 
a modellekhez a teljes keréksort, pedig a most elké
szült tank készítőinél összehasonlíthatatlanul egysze
rűbb helyzetben vannak! így érthető, hogy a replika 
készítésekor a futóművön egyszerűsítéseket kellett 
alkalmazni.

Az elkészült Tiger I harckocsi méretei az eredetivel 
megegyeznek. Mozgatásáról egy, a harckocsi farában, 
az eredeti „motortérbe” szerelt 100 LE-s Mercedes dízel
motor gondoskodik. A „küzdőtér” alatt áthúzódó kardán
tengely a vezetőülés mellett egy tehergépkocsi sebes
ségváltóját hajtja meg. Ez azután a két első lánchajtó ke
reket egy IFA teherautó hátsó hídjának közbeiktatásával 
forgatja. Az irányítás a legkorábbi lánctalpas járművek
hez hasonlóan, a megfelelő oldal fékezésével, 
„sarkonfordulós” elven működik.

A teljes páncéltest és a torony is 5 mm-es acéllemezek
ből készült, a futógörgők lengőkarjai a teknő belsejében te
kercsrugókra támaszkodnak. A torony forgatásához végte
lenül szellemes megoldást választottak. A toronykoszorú 
belső oldalára körben egy görgős láncot hegesztettek, és 
ebbe illeszkedik az eredeti feladata szerint elektromos sze- 
mélygépkocsi-csörlő tengelyére rögzített fogaskerék.

A teljes munka nem kis része a lánctalpak készítése 
volt. Az oldalanként 79 db, egyenként 12 darabból össze- 
hegesztett lánctag ugyancsak acéllemezből készült. Mé
retezése, kialakítása lehetővé teszi a 7 1 összsúlyú harc
kocsi mozgását, kanyarokban is.

A páncélos építése jelentős ráfordítást igényelt. Megkö
zelítőleg 7 hónapon át teljes munkaidőben három fő dolgo
zott rajta. A harckocsi festése előtt a függőleges lemezekre 
az eredetihez hasonlóan a mágneses aknák felhelyezését 
meggátló „zimmerit” bevonatutánzatot is felhordtak.

A harckocsi tulajdonosa bízik abban, hogy hazánkban 
vagy Európa más országaiban háborús témájú filmek for
gatásakor igénybe veszik majd a „magyar Tigris” statisz- 
tálását.

Felhasznált irodalom

www.tiger1.hu honlap

A felvételeket a szerző készítette.
A színes fotókat lásd a 48-ik oldalon.

Schmidt László
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Haditechnika-történet

Hadtörténeti kiállítások Damaszkuszban

A szíriai fővárosban két hadtörténeti kiállítás látható, 
amelyeket az odalátogatónak érdemes felkeresniük.

Az Októberi Háború Panorámamúzeuma

Damaszkusz északi részén, az Október 6. sugárút 
(Sharia 6 Tishreen) mentén jókora parkban áll az 1973. 
októberi jóm kippuri háborúnak emléket állító múzeum. 
Hatévi építkezés után 1999. október 6-án, a háború meg
indításának 26. évfordulóján nyitották meg. Díszes kerí
tésével és az épületet övező, szépen karbantartott park
kal a komplexum kiemelkedik a külvárosi környezetből.

Damaszkusz az eseményekről mint nyertes háborúról 
emlékezik meg. A panoráma észak-koreai szakemberek 
közreműködésével épült (a mintát adó észak-koreai épít
mény Phenjanban, a koreai háború múzeumában találha
tó). A hatalmas körbástyát formázó, mintegy húsz méter 
magas épület központi helyet foglal el a parkban. A főbejá
rat előtt Hafez Asszad szíriai elnök 8 méteres szobra áll.

Az udvaron, a főépülettől jobbra a szíriai háború hadi- 
felszerelését állították ki, balra pedig izraeli eszközök 
roncsai láthatók, melyek csak tisztes távolságból tekint
hetők meg. Az előcsarnokban a Hafez Asszadot parancs
nokai körében ábrázoló festmények mellett a szíriai törté
nelemhez kapcsolható fontos hadvezéreket (Szaladdin, 
Al-Valid ibn abd Al-Malik kalifa, Juszuf Al-Azmeh) és csa
táikat megörökítő képek láthatók.

A kiállítást rögzített programú, másfél órás előadások so
rán lehet megnézni. Az előadás filmvetítéssel kezdődik, ez 
bemutatja a szíriai csapatok Hermon-hegy elleni támadását, 
amellyel visszafoglalták a Golán-fennsíkot a jóm kippur kez
detén. A vetítés után harctéri makettet láthatnak a nézők, 
amelyen fény- és hangjáték szemlélteti a csata menetét. Az 
előadás záró részében tekinthető meg maga a körpanorá
ma, amely vetekszik az észak-koreai minta kivitelezésével,
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15. ábra: Az Októberi Háború Panorámamúzeum főépülete

méreteivel. A körkép időrendben (!) ábrázolja az 1973. októ
beri háború eseményeit, a szíriai csapatok első támadásától 
az 1974. májusi fegyverszüneten át Quneitra-fennsík váro
sának a fegyverszünet utáni, izraeli csapatok általi lerombo
lásáig. A panoráma mintegy százharminc méteres kerületű. 
A központban álló dobogó lassan körbefordul, így szemlél
hető meg valamennyi kialakított részlet.

Az előadásokat több ütemben, félóránként indítják, 
reggel 9 óra és délután 6 óra között. Nyáron este 7-kor 
kezdődik az utolsó előadás, azonban kora délután négy
órás sziesztát tartanak. A múzeum a ramadán böjti hó
napjában, továbbá minden kedden és szerdán zárva van. 
A kiállítás Damaszkusz központjától mintegy két kilomé
terre északkeletre található.

Hadimúzeum a mecset kertjében

A belvárosi Sukri al-Kuvatli sugárút mentén található a 
XVI. században épült Takijja asz-Szulejmanija mecset. A 
mecset mellett épült zarándokszállás földszintes, árká
dos épületében és a ligetes udvaron ma a hadimúzeum 
kiállítása nézhető meg.

A kiállítótermekben gazdag anyag látható a Szíria terü
letén folytatott bronzkori ásatások fegyverleleteitől az Ot- 
tomán Birodalom korán át a közelmúltig. Az udvaron re
pülőgépek, ágyúk tekinthetők meg. Közöttük izgalmas 
rekvizitumot találunk: a Szovjetuniótól ajándékba kapott 
leszállóegységet, amelyet az óvó kezek szabadtéri üveg
vitrinben helyeztek el, a valaha volt szovjet-szíriai űrku
tatási együttműködés emlékére. A kiállítás kedd kivételé
vel naponta 8 és 14 óra között látogatható.

Felhasznált irodalom

Al-Hayat, londoni arab napilap, 1999. október 7.
A Hadimúzeum Igazgatóságának kiadványa 
Az Októberi Háború Panoráma múzeuma 
Igazgatóságának kiadványa

A felvételeket a szerző készítette.
A színes fotókat lásd a 47-ik oldalon.

Dr. Kovács László

A Bolyai Haditechnikai Park kiállítása
2006. május 28-án a Hősök Napja emlékére megnyitott kiállítás részben a csarnok vitrinjeiben bemutatott relikviákból, maket
tekből, nagyméretű modellekből, részben a szabadtéren álló harcjárművekből áll. Itt a Bolyai régebbi makettgyűjteménye is. A 
látogatók minden kedden 8.00-16.00 óráig tekinthetik meg az anyagot, de iskolai csoportok külön bejelentkezésére van mód. 

Cím: 1092 Budapest, Üllői út 133-135. Viniczai Ferenc alezredes, gyűjteményvezető.
Telefon: 20/398-7308, fax: 432-9255, e-mail: viniczai@axelero.hu
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Kiegészítés az Új látóhatárok felé... című cikkhez
(Haditechnika 2006/4. sz.)

Az Atlas-V-ös rakéták teheremelő képessége
1. táblázat

Konfiguráció LEO 28 -os LEO sarki Geoszinkron átmeneti Geoszinkron
Atlas-V 401 12 500 kg 10 750 kg 5000 kg -

Atlas-V 501 10 300 kg 9 050 kg 4100 kg 1500 kg
Atlas-V 511 10 050 kg 10 200 kg 4900 kg 1750 kg
Atlas-V 521 13 950 kg 11 800 kg 6000 kg 2200 kg
Atlas-V 531 17 250 kg 14 600 kg 6900 kg 3000 kg
Atlas-V 541 18 750 kg 15 850 kg 7600 kg 3400 kg
Atlas-V 551 20 050 kg 17 000 kg 8200 kg 3750 kg

Az Atlas-V eddigi indításai
2. táblázat

Start Starthely Hordozórakéta Űreszköz
2002.08.21. Cape Canaveral, LC-41 Atlas-V 401 - AV001 Hot Bird-6
2003.05.13. Cape Canaveral, LC-41 Atlas-V 401 - AV002 Hellas Sat-2
2003.07.17. Cape Canaveral, LC-41 Atlas-V 521 - AV003 Rainbow-1 (Cablevision-1)
2004.12.17. Cape Canaveral, LC-41 Atlas-V 521 - AV004 AMC-16 (GE-16)
2005.03.11. Cape Canaveral, LC-41 Atlas-V 431 - AV006 lnMarSat-4F1
2005.08.12. Cape Canaveral, LC-41 Atlas-V 401 - AV007 Mars Reconnaissance Orbiter
2006.01. Cape Canaveral, LC-41 Atlas-V 551 - AV008 New Horisons

Schuminszky Nándor

Világháborús roncsok a Duna Esztergom 
és Budapest közötti szakaszán 1945-ben II. rész

A +72 centiméteres esztergomi vízállásnál 3,8 méterre ki
állt a roncs a víz fölé, ugyanakkor ettől nyugatra, az 1716 
fkm-nél egy 2,2 méter mélyen levő, téglával rakott, eddig 
nem jelentett uszályt találtak a meder közepén. Ez utób
bi két roncs a Győri Folyammérnöki Hivatal szakaszára 
esett. A Budapesti Folyammérnöki Hivatal is pontosította 
jelentését. Új, eddig nem jelentett roncsok kerültek a ki
mutatásba. Az aknarobbantó repülőgépről írták meg: 
„1674,2 fkm. A bal parttól 250 méterre a hajózóúton kívül 
egy repülőgéproncs. Felette 2,4 méter víz van (0,14 m 
Vác és 0,83 m Bp. vízállásnál)”, az 1656 fkm-nél pedig 
egy eddig ismeretlen csavargőzöst jelentettek a Palotai 
sziget mentén. Egyben e jelentésekben javaslatot tettek 
a kiemelésekre. „Az 1661 fkm-nél ... Eltávolítása feltétle
nül szükséges, kiemelése csak robbantással és úszómű
vel lehetséges”. Az évtized végére alig maradt roncs a 
vízben. A kiemelések folytatódtak azokon a helyeken is, 
ahol eddig az időpontig csak részben szedték ki a marad

ványokat. 1949. nyár végén még mindig 5 roncs volt Vác 
és Budapest között. <18>

Az év legfontosabb eseménye a szovjet Hajózási Hiva
tal által lefoglalt MARCH motoros kiemelése volt. Május
ban még a vízben volt: az SDP 6505, a JRP 27 403, a 
JRP 51 001, az SDP 506 görög uszály az 1661 fkm-nél, 
ismeretlen úszómű az 1660 fkm-nél, a VIKTÓRIA az 
1659,4 fkm-nél, egy 80 méter hosszú görög típusú uszály 
az 1659,1 fkm-nél, ismeretlen úszómű az 1659 fkm-nél, 
az 1679,6 fkm-nél ismeretlen tankuszály, az 1963 fkm-nél 
egy keskeny méretű uszály.

Az 1950. október 14-én készült 232/KPM számú hajó
zási hirdetmény arról adott tájékoztatást, hogy az 1674 
fkm-nél a kiemeléseket befejezték, és a 1667 fkm-nél 
még maradtak roncsok. <19)

A roncsemelésekről közölt tájékoztatások az ötvenes 
évek elejétől egyre szűkszavúbbá váltak. Az írások pusz
tán a tervgazdálkodás által meghatározott adatok közlé-
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A Budapest és Esztergom közötti Duna-szakaszon elsüllyedt vízi járművek jegyzéke
Elsüllyedt hajó neve Süllyedés

helye
Süllyedés
oka

Süllyedés
ideje

Kiemelés
ideje

Kiemelést
végezte

Megjegyzés

Uszályhajók
MFTR 655 647 t 1665 fkm, Horány légitámadás okt.-nov. 1947. X. MSZHRT
MFTR 1104 1028 t 1678 fkm, Vác oroszok
MFTR 647 651 1 1678 fkm, Vác oroszok
Görög uszály 1659,1 fkm

hú. és a j. p. között
1950 80 méter hosszú

VIKTÓRIA 1659,4 fkm, hú. 
és a j. p. között

1950

D 16 kavicsdereglye 1699 fkm, Dömös lövés 1944. XII. 1947. VI. tulajdonos tulajdonos Delmar
D 15 kavicsdereglye 1698,1 fkm lövés 1944. XII.
D 20 kavicsdereglye 1699 fkm lövés 1944. XII. oroszok
MFTR 304 299 t 1678 fkm, Vác 1944 1946 MSZHRT eltűnt
E 17 Vác, kompkikötő 1944 1946. X. tulajdonos tulajdonos Nagybátony
FM 7 1665 fkm, horányi rév 1944. XI. 1946 DÁK tulajdonos FM
SDP 6506 1679 fkm, Vác bomba
SDP 506 1679 fkm, Vác
JRP 51001 1679 fkm, Vác
JRP 27403 1679 fkm, Vác
DGT 5723 (5323) 1679 fkm, Vác
ismeretlen 1660 fkm,

hú. és b. p. között
1950

keskeny méretű uszály 
(ERDEX?)

1663 fkm 1950

MÁRIA TERÉZIA 1661 fkm 1950 görög uszály
Eisberg 1679 fkm, j. p. 1951. VII. KHV
ismeretlen tankuszály 1679 fkm
ORGONA fauszály 1688 fkm b. p.-tól20m 1946 ismeretlen
ismeretlen 1716 fkm katonai uszály
ismeretlen 1718,3 fkm, a b. p. 

és a hídpillér között, 
a híd után

téglarakomány

BL 139 1679 fkm tüzérség 1945. XII. 7. 1915-ben építették
Gőzösök, motorosok
BAGOMÉR gőzös 1694,5 fkm, a marosi 

állomás alatt
DGT MARCH motoros 1715 fkm,

hú. és a sziget között
1949

ismeretlen gőzös Palotai-sziget csak bejelentés
Egyéb vízi járművek, roncsok
8. sz. kikötő ponton 1655 fkm légitámadás 1944 1949. XII. tulajdonos tulajdonos MFTR
vasbeton ponton 1662 fkm 10x10
katonai pontonok váci gázló kijavíthatat-lan roncsok
503 csőponton 
átkelési ponton

1699 fkm, Dömös 1944 1946

501 csőponton 
átkelési ponton

1659 fkm, Nagymaros 1944

markos kotró 1698,1 fkm 1954 Delmar
ismeretlen úszómű 1679 fkm, Vác
katonai papucs 1663 fkm, 

hú. és b. p között
2 db

vasúti kocsi 1688,05 fkm
akna 1692 fkm 2 db
akna 1659,5 fkm, Szentendrei-Duna-ág 5 db
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Elsüllyedt hajó neve Süllyedés
helye

Süllyedés
oka

Süllyedés
ideje

Kiemelés
ideje

Kiemelést
végezte

Megjegyzés

Uszályhajók
MFTR 517 27 fkm, 

Dunabogdány
1944 oroszok

FM.9 27,5 fkm önsüllyesztés 1944. XII. 25. 1945. VII. oroszok
FM.2 27,5 fkm 1944. XII. 25. 1945 oroszok
FM.10 oroszok
D.21 kavicsdereglye 11 fkm, Pap-sziget önsüllyesztés 1944. XI. 1951
D.1 kavicsdereglye 11 fkm, Pap-sziget önsüllyesztés oroszok
D.22 kavicsdereglye 11 fkm, Pap-sziget 1948 oroszok
Úszó munkagép
TIVADAR eievátorhajó 21 fkm, Pap-sziget önsüllyesztés 1944 1945. VII. oroszok
MIKLÓS fenékkotró 11 fkm, Pap-sziget önsüllyesztés 1944 1947. IX. tulajdonos
Garat 11 fkm, Pap-sziget lövés 1944. XII. MFTR
JÓZSEF LAJOS 
elevátor

11 fkm, Pap-sziget önsüllyesztés 1945. Vili. tulajdonos Delmar

ERŐD elevátor 11 fkm, Pap-sziget 1944 tulajdonos
DUNA fenékkotró 11 fkm, Pap-sziget önsüllyesztés 1944 1945. VII. oroszok
Csőpontonok
94. Kisoroszi 1944 1946 tulajdonos, MFTR
96. Dunabogdány

Rövidítések
fkm -  folyamkilométer; b. p. -  bal part; j. p. -  jobb part; hú. -  hajózóút

sére szorítkoztak, mely szerint a D 21 és D 23 dereglyé
ket kiemelték, nem javíthatók, haszonvasként sem érté
kesíthetők. A fadereglyét a víz alatt szétrobbantották. <20>

A DÖMÖS nevű hajó tragédiája utáni roncsemelések
ről szóló nyilvántartásoknak nincs nyoma a levéltárak
ban. A későbbi időben, 1962-ben újraértékelték a roncs
emelések helyzetét. Az elkészült KPM-előterjesztés a 
leghitelesebb adatokat tükrözi. Sem előtte, sem az azt 
követő időben nem készült ilyen mértékű adatösszesítés. 
„Az árvíz- és jéglevonulást, valamint a hajózást akadályo
zó hídroncsok kiemeléséről” szóló előterjesztés 2. sz. 
mellékletében a tahi hídnál még nem jelentettek hajóron
csokat a víz alatt. <21>

A kiemelendő roncsok csökkenésével a romcsemelő 
csoportokat a hídépítéseknél foglalkoztatták tovább. Az 
ismert vagy ismertté vált roncsok már csak jelentési köte
lezettséggel bírtak. Az 1971. évben készült jelentésben 
az 1716 fkm-nél a jobb part közelében ismeretlen hajót 
tüntettek fel, de intézkedési kötelezettséget nem vont 
maga után. <22>

Pár év múlva a budapesti igazgatóság jelentése már a 
víz alatt levő, nem háborús eredetű roncsok felmérését is 
tartalmazta. Az 1996,9 fkm Visegrád, Lepence-pataki 
szikla feltüntetése mellett a kiemelések során visszama
radt roncsokat is nyilvántartásba vették. Ez időben a ha
józási akadályok eltávolításának -  legyen az roncs vagy 
természetes akadály -  teljes körű ügyintézését az 
ÉBKSZ irányítása alá helyezték. A sziklák, sziklazáto
nyok robbantással történő eltávolítására saját kialakítású 
mederfúró hajót építettek, és állami feladatkörben a víz
építési munkákat akadályozó roncsok eltávolítását 
összehangolták. Az 1979-ben bekért adatok a követke
zőket tartalmazzák: „1673,5 fkm-nél a meder közepén, 
kotró által bejelentett ismeretlen fel nem derített vas
roncs. Mélyen a mederanyagában van, akadályt nem ké

pez. A Szentendrei-Duna-ágban a 19,8 fkm-nél a tahi híd 
nyílásában jobb oldalon ismeretlen roncs vagy hajózási 
akadály. Korlátozott hajózási lehetőség.”

1979-től kezdődően ezen a Duna-szakaszon a hajózás 
biztosítása és később az erőmű építése miatt több éven 
keresztül mederrobbantást és mederrendezést hajtottak 
végre. A Nagymarosnál ideiglenesen elterelt folyó medré
ben nem találtak említésre méltó világháborús maradvá
nyokat. Az erőmű építése folyamán keletkezett nem 
szakmai érvek előtérbe kerülése miatt a roncsemelések 
nyilvántartása, ill. bármilyen intézkedést követő állami fel
adat ellátására már nem kerülhetett sor. A feladatkör je
len írás szerzője által történt átvételekor a budapesti híd- 
maradványok kiemelése folytatódott, majd 1996-ban az 
ÁBKSZ Kht.-vá alakulása után a központi roncsnyilván
tartási kötelezettség gyakorlatilag megszűnt, és a rende
letben szabályozott előírások ellenére ellátatlan állami 
feladattá vált.

Felhasznált irodalom

18. Kimutatás a Budapesti Folyammérnöki Hivatal kiren
deltségszakaszán levő hajó- és egyéb roncsokról, Acél 
László 1949. VII. 29.
19. 7752/U/113/1950 V fő KPM, hajósoknak szóló hirdet
mény.
20. Jelentés az ötéves tervben meghatározott és 51 év
ben kiemelt hajókról. Készült 1951. december 14-én.
21. KPM-előterjesztés a roncsokról, 1962.
22. 24/561 1971 -  Kimutatás az Észak-duntántúli Vízügyi 
Igazgatóság területén található akadályokról, Győr, 1971. 
V. 19.

Tóth Ferenc
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A modell

A TIGER modellje 1:100-as méretarányban épült. A mo
dell mérete, és az ezzel járó 1,55-1,6 kg-os tömege már 
lehetőséget adott a szabad vízi hajózásra is, még akkor 
is, ha a hullámzó vízfelület bizony megtáncoltatja a hajót, 
így biztonságos haladásra csak szélcsendes, és kevéssé 
hullámzó vízfelületen nyílik lehetőség.

A hajótest üvegszövet erősítésű műgyantából épült. A 
végleges test építését első lépésként a pozitív minta elkészí
tése előzte meg. Új megoldásként az építőiparban haszná
latos, világoskék színű hőszigetelő habszivacsot faragtam, 
majd csiszoltam a megfelelő formára. Ez az anyag porsze
men csiszolható, nagyon könnyen faragható. Finom csiszo
lóval sima végfelületet alakíthatunk ki, mely már alkalmas a 
későbbi gyantázáshoz. A hajótest görbe vonalait az építési 
rajz bordametszeteinek fölhasználásával alakítottam ki, de a 
bordák külső íveihez igazítottam hozzá a csiszolandó hab
szivacs felületét, a bordametszeteket belülről körbevágva, 
azokat mintegy külső sablonként használva föl. A hajótest 
elkészülte után kerültek föl a nehézágyúkat tartó oldalerké
lyek, és a kisebb gyorstüzelőket rejtő kazamaták. A minta 
alapján elkészült a hajótest alámetszései miatt két részből 
álló és a két fél darabot osztósíkkal elválasztó negatív mű
gyanta minta. A mag eltávolítása után ebből került ki a vég
leges hajótest. Az építés során kiderült, hogy a oldalerkélyek 
minősége nem alkalmas a modellépítésre, és azokat eltávo
lítottam, majd új anyagokból teljesen újra megépítettem. így 
az erkély talapzata 2 mm-es sztirollemezből, míg a mellvéd 
0,5 mm-es alumíniumlemezből készült.

A következő kihívást a középső fedélzetnél magasabb 
orr- és tatfedélzet jelentette. A probléma nem is a megépí
tésével adódott, mert a szokott 2 mm-es sztirollemezből ki
vágni, majd a hajótest peremére fölragasztani, és végül 
körbecsiszolni nem jelentett akadályt. Am a középső, mé
lyebben fekvő fedélzet nyithatóságát az elektronika behe
lyezése és a karbantartás miatt mindenképpen meg kellett 
oldanom. Tekintettel arra, hogy ezen a hajón mindhárom 
fedélzeti szint járófelülete faborítást kapott (eredetileg 
azért, hogy a forró nap a fémfedélzetet kevésbé forrósítsa 
föl, és ezzel lehetővé tegye a járást a tűző napnak kitett fe
lületen), így adódott a lehetőség, hogy a 3 mm széles lé
cekből épült fedélzeti deszkák -  melyek párhuzamosan fu
tottak a hajó hossztengelyével -  megfelelő helyen lévő il
lesztésénél nyissam meg a hajófedélzetet. A 120 mm-es 
lövegek a fixen rögzített részre kerültek, a fedélzetnek az 
ezektől a hajóközép felé eső része lett levehető, mellyel el
kerülhetővé vált az aprólékosan elkészített ágyúk sérülé
se. Szintén problémát okozott a középső fedélzetről a ma
gasabban fekvő orr- és tatfedélzetre fölvezető lépcsők rög
zítése, melyeket éppen a középső fedélzet levehetősége 
miatt nem tudtam a fölső részükön sehová sem rögzíteni. 
A megoldást az jelentette, hogy a lépcsők alá 0,4 mm-es 
acéldrótokat ragasztottam, melyeket mélyen befúrtam a 
középcső fedélzet 2+2 mm vastag anyagába, és így stabil 
rögzítést jelentettek a lépcsőknek. Levett fedélzetnél így is 
bizarr látványt nyújtanak a semmibe vezető lépcsők.

A kevés fedélzeti felépítmény és a gépháztető 1 mm-es 
sztirollapokból készültek pillanatragasztó rögzítéssel. Az

1. ábra: A két hátsó löveg

2. ábra: A hajóorr kialakítása

4. ábra: A modell hátulnézetből
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árbocokat 4 mm-es fenyő rúdszálból, míg a kötélhágcsó
kat és az árbocokat rögzítő kötélzetet acélszürke színű 
hímzőfonalból készítettem. A parancsnoki híd tetejére a 
napvédő ponyva ragtapaszból készült.

A korlátoszlopokat 0,6 mm-es vasdrótból, a korlátok 
vízszintes huzaljait pedig műszálas, nem bolyhozódó 
cérnából készítettem, melyet pillanatragasztóval rögzítet
tem az oszlopokra.

5. ábra: A párkányokon álló lövegek

6. ábra: A parancsnoki híd

7. ábra: A modell elölnézetből

Festése a TIGER 1887-es vízre bocsátásakor általáno
san elfogadott viktoriánus színezetű. A hajótest vízfelszín 
alatti része egyes források szerint sötétvörös míniumszínű, 
míg más források szerint világos méregzöld színű volt. Mi
vel a források egyetértettek abban, hogy a hiányos archív 
anyagok miatt ma már ennek a színnek a rekonstruálása 
igen nehéz, a sötétvörös mellett döntöttem. Fönntartottam 
azonban a lehetőségét annak, hogy ha egyértelmű leírás 
kerül a kezembe, akkor a vízvonal alatti -  osztrák szöve
gekben a hajó „élő” -  részének átfestése könnyedén kivite
lezhető legyen. A hajótest és a fedélzet vízszint feletti ré
szénél már nem akadtak ilyen problémák, itt a leírások 
meglehetősen egyértelműek. A hajótest fekete, a fedélzeti 
felépítmények, fegyverek, horgonyok és kiegészítők fehé
rek, az árbocok világosszürkék, a kémények okkersárgák. 
Ez utóbbi színárnyalatokban azért nyilván lehetett eltérés a 
különböző nemzetek hajói között, de mindez a hajók deko- 
rativitásán mit sem rontott, még akkor sem, ha ez a festési 
mód a legkevésbé sem szolgálta a tengeri háttérbe történő 
beolvadást vagy az eszköz elrejtését.

Ez a festés persze a láthatóságára is igen előnyös, és 
tekintve, hogy a versenyeken a modell pontos helyzeté
nek és navigációjának van a legfőbb jelentősége, a ki
emelkedő érzékelhetősége pozitív hatást gyakorolt a ver
senyeredményekre is.

Mint a többi modellnél, ennél a hajónál is a végső fázisban 
helyeztem el a testben a mozgáshoz szükséges berendezé
seket. A középső fedélzet levételével tudtam a hajótestbe be
nyúlni, ahol éppen akkora hely maradt, ami a szereléshez 
elegendő volt. Két független motort kapcsoltam kardánke
resztekkel a két csavartengelyhez, melyek két ellentétes for
gásirányú, 35 mm-es műanyag hajócsavart forgattak. A kis 
hajótesthez nem kellettek nagy erejű motorok, így a 
Graupner Speed 280-asnak megfelelő méretű kínai, az ere
deti árának töredékéért vásárolt erőforrásokat építettem be. 
A kevéske szabadon maradt helyre került fekve a 6 V-os, 3,7 
Ah-s zselés, gondozásmentes ólomakkumulátor, ennek a te
tejére rögzítettem a rádióvevőt, és közvetlenül mellé, még 
mindig az akkumulátor tetejére az elektronikus sebességsza
bályzót. Ennek az elrendezésnek megvolt az az előnye is, 
hogy ha szándékom ellenére víz jutna a hajótestbe, akkor 
ezek a vízre legérzékenyebb alkatrészek kerültek a legma
gasabb, ennélfogva a nedvességtől legvédettebb helyre.

A szűkös belső hely és a fedélzet levételével járó ve
szélyek miatt ezen a hajón bevezettem egy újítást, amit a 
később épült hajókon azóta mindig alkalmazok. A gyakor
lat eddig az volt, hogy minden kifutás után a fedélzetet 
meg kellett bontani, hogy az akkumulátort föl lehessen 
tölteni, míg a startok előtt szintén nyitni kellett, hogy a 
tápáram és a rádióelektronika kapcsolóit be, a startok 
után pedig ki lehessen kapcsolni. Felmerült, hogy a két 
kapcsolót, és ezekkel együtt a töltőáram csatalakozóját is 
úgy kellene elhelyezni, hogy azokhoz a fedélzet bontása 
nélkül is hozzá lehessen férni. Ezt a helyet a TIGER mo
delljén a gépház világító ablakait is magában foglaló két 
fedélzeti építményben találtam meg, a jobb oldali alá az 
akkumulátor töltő csatlakozóját, míg a bal oldali alá a 
meghajtó akkumulátor és a rádióelektronika kapcsolóit 
helyeztem el. Ennek eredményeként, miután meggyő
ződtem arról, hogy a hajótestbe a csavartengelyek mel
lett sem szivárog be víz, a fedélzetet csak az időszaki 
karbantartás vagy -  a szerencsére igen ritka -  meghibá
sodás esetén kellett fölnyitnom.

A TIGER modellje a maga alig több mint 1,5 kilójával 
azért nem lett korlátlanul használható versenymodell. Az 
erősebben hullámzó vízen veszélyesen hánykolódott, és 
néhányszor bizony el kellett halasztanom a startot, mert 
úgy ítéltem meg, hogy a vízre szállás a modellt veszé-
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lyeztetné. Ezzel szemben nyugodt vízen nagyon szépen 
és meglepően fürgén haladt, teljes sebességnél meré
szen kiemelve az orrát a vízből, sőt, az eredetijéhez ha
sonlóan kedvezőtlen kialakítású hajóorra miatt ilyenkor 
vízpermettel árasztva el az orrfedélzetet. Üzemideje fo
lyamatos 50-60%-os menetteljesítmény igénybevétel 
mellett 30-35 perc lett, ami a kis kapacitású akkumulátort 
is figyelembe véve a motorok nagyon barátságos áram
felhasználását jelzi.

A modell az építés öröme mellett a versenyeken is 
meghálálta a beléfektetett munkát, mert 2004-ben és 
2005-ben is megszerezte kategóriájában a magyar baj
noki címet.

A TIGER torpedócirkáló nem vitt véghez az első világ

háborúban hőstetteket, mégis, a születő modern kori 
osztrák-magyar hadihajó-építés egyik első eredménye 
volt. Bejárta a világot, és elvitte a Monarchia haditenge
részetének hírét Földünk távoli sarkaiba is. Olyan korban 
járta a világtengereket, amikor még a hadihajóknak nem
csak erőseknek és gyorsaknak, hanem szépeknek is kel
lett lenniük. Fekete-fehér-sárga színeivel a TIGER torpe
dócirkáló egy távoli, letűnt kort idéz, amelynek emlékei, 
ha talán kicsit megfakultan is, de ma is velünk élnek.

A felvételeket a szerző készítette.
A színes fotókat lásd a 45-ik oldalon.

Dr. Hűvös Ferenc

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
haditechnikai eszközei IV. rész

Danuvia géppisztoly

A 9 mm űrméretű géppisztolyt a Danuvia gyárban fejlesz
tették ki a háború utolsó szakaszában. Nagyon kis számú 
sorozatban gyártották. A kisméretű, üres tárral 2,92 kg tö
megű géppisztoly egyes elemei megegyeztek a 43M (Ki
rály) géppisztoly megfelelő alkatrészeivel. Néhány darab 
kerülhetett a felkelők kezébe.

K—1 géppisztoly

A fegyver csöve léghűtéses, a töltényeket egy 47 lőszert 
befogadó felül elhelyezett dobtár adagolja. Csak sorozat- 
lövésre alkalmas. A csőre lángrejtőt szereltek, és villaáll
vánnyal is ellátták. 1944-ben DPM néven korszerűsítet
ték, növelték a zárszerkezet elemeinek élettartamát, 
pisztolymarkolattal látták el, biztonságosabbá tették az 
elsütőszerkezetet. A későbbiekben a 100 tagú fémheve
derrel tüzelő RPD váltotta fel. A DP golyószórót több or
szágba exportálták. Magyarországon is rendszeresítet
ték, és a forradalom idején szinte minden fegyveres fel
kelőcsoportban előfordult.

A Haditechnikai Intézetben tervezett Kucher rendőrségi 
géppisztolyt 1953-ban rendszeresítették a rendőrségnél. 
A kis sorozatban készült ívtáras, tömegzáras fegyverből 
számos példány kerülhetett a felkelők kezébe, miután a 
rendőrség a forradalom mellé állt.

Harcászati-műszaki adatok

Ürméret 7,62 mm
Tömeg teli tárral 3,35 kg 
Hossz 542 mm
-  kihajtott válltámasszal 827 mm 
Gyakorlati tűzsebesség
-  hosszú sorozatnál 100 lövés/min
-  rövid sorozatnál 70 lövés/min
-  egyes lövésnél 30 lövés/min 
A tár befogadó-
képessége 35 db
A lövedék
kezdősebessége 500 m/s

DP golyószóró

A DP golyószórót (Gyegtyarjev Pehotnij -  Gyegtyarjev 
gyalogsági) 1927-ben rendszeresítették egy gyorsított 
csapatpróba és összehasonlító lövészet (Maxim, 
Tokarev, Dreyse, Gyegtyarjev) után. A DP gázdugattyús 
rendszerű, kétoldali reteszelésű fegyverrel 2646 lövést 
tudtak leadni a zárkeret, illetve a töltények kenése nélkül.

Harcászati-műszaki adatok

Űrméret
Tömeg

Hossz
Gyakorlati tűzsebesség 
A tár befogadóképessége 
A lövedék kezdősebessége 
Hatásos lőtávolság

7,62 mm 
9,1 kg
A töltött tár tömege 2,85 kg
1266 mm
80/min
47 db
840 m/s
800 m

RPD golyószóró

A fegyvert 1944-ben fejlesztették ki, egyike volt az új, 
43M tölténnyel tüzelő változatoknak. Az RPD (Rucsnoj 
Pulemjot Gyegtyarjova -  Gyegtyarjev-golyószóró) az 
AK-47 gépkarabéllyal és az SZKSZ öntöltő puskával fel
szerelt szovjet lövészalegységek alapvető támogató 
fegyvere volt az ötvenes évek közepétől. A lövészfegyve
rek egységesítése jegyében a Kalasnyikov-rendszerű 
RPK (Rucsnoj Pulemjot Kalasnyikova) váltotta fel a hat
vanas évek közepén. Az RPD gázdugattyús rendszerű 
önműködő fegyver, amelynek reteszelési rendszere a DP 
golyószóróéhoz hasonló. Csak sorozatlövésre alkalmas, 
a csövét nem lehetett cserélni. A 100 töltényt befogadó 
fémheveder a fegyverhez alulról felerősíthető rákászban 
helyezkedett el. A csövére fegyverlábat helyeztek a pon
tosabb célzás elősegítésére. A RPD sokkal fejlettebb volt 
elődjénél, a DP-nél. A „baráti” államokban rendszeresítet-
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ték, Kína licencia alapján gyártotta. A forradalmárok 
gyakran alkalmaztak zsákmányolt RPD-ket, de a korsze
rű szovjet lövészfegyvereket csak rövid ideig tudták hasz
nálni más típusú töltényeik miatt.

Harcászati-műszaki adatok

Űrméret 7,62 mm
Tömeg töltött rákásszál 9,3 kg
Hossz 1037 mm
Gyakorlati tűzsebesség 150 lövés/min
A heveder befogadóképessége 100 db
Irányzási távolság 1000 m

SZG-43 géppuska

Az SZG-43 (Szisztyema Gorjunova -  Gorjunov- 
rendszer) fegyver közismert neve a Gorjunov- 
géppuska volt. Kifejlesztését a második világháború 
folyamán az a felismerés indokolta, hogy a szovjet 
hadseregben rendszeresített Maxim-géppuska nehéz 
és nehezen kezelhető. Az egyszerű, kevés alkatrész
ből álló fegyvert P. M. Gorjunov tervezte. A 45 dara
bos nullaszériát ellenőrző vizsgálatokra bocsátották, 
majd ennek sikeres lezárásával 1943 májusában 
megindították a sorozatgyártást. A géppuska gázdu
gattyús rendszerű léghűtéses fegyver. Készletébe há
rom egyszerűen kivehető cső tartozott, ezeket minden 
500. lövés után cserélni kellett. A pajzzsal ellátott ke
rekes állványú fegyverrel könnyen át lehetett állni fö l
di vagy légi célok elleni tüzelésre. Töltényellátása 250 
t töltényes fémhevederből történt, amit egy heveder
tárban helyeztek el. A háború utolsó éveiben jól bevált 
géppuskát később számos országba exportálták. így 
rendszeresítették a Magyar Néphadseregben is. Az 
SZG-43 típust a Kalasnyikov-rendszerű géppuska 
váltotta le. A rendszeresített géppuskából több pél
dány a felkelők kezébe került a forradalmi események 
során.

Harcászati-műszaki adatok

Űrméret 7,62 mm
Tömeg
-  állvánnyal 40,4 kg
-  állvány nélkül 13,8 kg
-  hevedertár 250
tölténnyel 10 kg
Hossz 1150 mm
Csőhossz 720 mm
Gyakorlati tűzsebesség 300-350 lövés /min
A lövedék kezdősebessége 800 m/s

AK-47 gépkarabély

M. T. Kalasnyikov fiatal konstruktőrként 1946-ban aján
lotta fel fegyverét rendszeresítésre, amely AK-47 né
ven (Avtomat Kalasnyikova) megtörtént. A gázdugaty- 
tyús forgózáras fegyver egyes és sorozatlövésekre 
egyaránt alkalmas a tűzváltó segítségével, amely egy
ben a fegyver biztosítója is. Kakas típusú 
elsütőszerkezettel működik. A fegyver világhírre tett 
szert, és világméretekben elterjedt. A Varsói Szerződés 
tagállamaiban rendszeresítették, és több ország gyár
totta licencia alapján, illetve továbbfejlesztette vagy a 
sajátos igényei szerint módosította a típust. A Szovjet-

1. ábra: PPS-41 géppisztoly egy kiállításon

3. ábra: A DP golyószóró oldalnézete
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unióban rendszeresítették a behajtható válltámaszos 
változatot (AKSZ), majd 1959-ben korszerűsítették az 
eredeti fegyvert (AKM), és megalkották ennek válltá
maszos változatát (AKMSZ) is. Az eredeti fegyver űr
méretét megváltoztatva kifejlesztették az 5,45 mm űr
méretű AK-74, AKSZ-74, illetve AKSZ-74U változato
kat. Az eredeti AK-47 gépkarabélyra fegyvercsalád 
épült fel, golyószóró- és géppuskaváltozatokkal. Ma
gyarországon AKM-63 típusjellel gyártották az AKM 
műanyag tusás változatát, majd kifejlesztették az 
AMD-65 csőszájfékes behajtható válltámaszos válto
zatot, amely napjainkban is rendszerben áll. Kis soro
zatban készült a puskagránát lelövésére is alkalmas 
AMP.

1956-ban a Kalasnyikov-gépkarabély a szovjet harcoló 
csapatok rendszeresített fegyvere. Jellemzően feltűzött, 
kés alakú szuronnyal használták. A felkelők kezében ez 
a fegyver csak esetlegesen fordult elő.

Harcászati-műszaki adatok

Űrméret
Tömeg
-  üres tárral
-  töltött tárral 
Hossz 
Csőhossz
Tár befogadóképessége 
Gyakorlati tűzsebesség 
A lövedék kezdősebessége

7,62 mm

4,3 kg
4,8 kg
870 mm
415 mm
30 db töltény
100 lövéssorozattal/min
715 m/s

53M K—1 géppisztoly

A Kucher géppisztolyt a FÉG-ben (Fegyver- és Gázké
szülékek Gyára) fejlesztették ki a háború utáni években. 
Nagyon kis sorozat készült, a magyar rendőrségnél és a 
büntetés-végrehajtási szerveknél rendszeresítették. A 
fegyver a PPS géppisztollyal, illetve a TT pisztollyal azo
nos tölténnyel tüzelt, aminek nagy jelentősége volt a har
coló felkelők lőszerellátása szempontjából. Néhány da
rab kerülhetett a felkelők kezébe.

Harcászati-műszaki adatok

Űrméret
Tömeg
-  üres tárral
-  töltött tárral 
Hossz
-  kihajtott válltámasszal 
Csőhossz
Tár befogadóképessége 
Gyakorlati tűzsebesség 
Hatásos lőtávolság 
A lövedék kezdősebessége

7,62 mm

2,92 kg
3,35 kg
542 mm
827 mm
248 mm
35 db töltény
100 lövéssorozattal/min
100 m
500 m/s

48M kispuska

A céllövő oktató 5,6 mm-es (.22”) kispuskát a FÉG fej
lesztette ki a hasonló célú és űrméretű M26 (leventepus
ka) leváltására. A fegyvernek nem volt tára, minden lövés 
után kézzel kellett a lőszert a töltényűrbe helyezni. Tölté
nye peremgyújtásos volt. A forradalom idején főképp a fi
atalabb gyerekek kapták meg ezeket a fegyvereket. Gya
korlatilag közeli fedetlen célok ellen volt alkalmas, kisebb 
sérüléseket okozva. 8. ábra: Fiatal lány PPS-41 géppisztollyal
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Harcászati-műszaki adatok

Űrméret
Hossz
Tömeg
Hatásos lőtávolság 
A lövedék kezdősebessége

5,6 mm 
1100 mm 
3 kg
50-100 m 
305-320 m/s

1933M TT pisztoly

A két világháború között a Vörös Hadseregben a korszerűt
lenné vált 1895M Nagan revolver és számos más nyugati 
maroklőfegyver volt rendszerben, ami a lőszer- és tartalék 
alkatrészellátást és a javítást rendkívül megnehezítette. A 
tulai fegyvergyárban ezért fejlesztették ki az egységes öntöl
tő szolgálati fegyvert (Tokarev Tula), és 1930-ban rendsze
resítették. Hamarosan kisebb korszerűsítéseket hajtottak 
rajta végre, és az igazi tömeggyártás 1933 után kezdődött 
meg. A rövid csőhátrasiklásos, billenő reteszelésű kakasos 
biztosítással készült fegyver szerkezete és kezelése egy
szerű. A Browning-rendszerű megoldásokat a Colt M1911- 
es típustól kölcsönözték. A második világháborúban harci 
használatra alkalmasnak bizonyult. A fegyveren 1951 -ben 
újból kisebb módosítások történtek. A Makarov-pisztoly 
rendszeresítése ellenére a TT33 a 60-as évekig szolgálat
ban állt a szovjet hadseregben, és a 70-es évekig a rendé
szeti szerveknél. A háború után számos országba, így Ma
gyarországra is exportálták, ahol szolgálati fegyverként 
rendszeresítették. A FÉG licencia alapján gyártotta is. A ma
gyar változat csak annyiban különbözött az eredetitől, hogy 
az ötágú csillag helyett a fegyver markolathéjára az akkori 
magyar címert sütötték rá. Rendszerben lévő pisztolyként 
használata általános volt a harci események idején.

Harcászati-műszaki adatok

Űrméret
Tömeg
-  töltények nélkül
-  töltényekkel 
Hossz 
Csőhossz
Tár befogadóképessége 
Gyakorlati tűzsebesség 
A lövedék kezdősebessége

7,62 mm

0,854 kg 
0,954 kg 
195 mm 
116 mm 
8 töltény/db 
8 lövés /min 10-15 
420 m/s

PM pisztoly

9. ábra: Az RPD golyószóró nézeti képe

Csőhossz
Tár befogadóképessége 
Gyakorlati tűzsebesség 
A lövedék kezdősebessége

93 mm 
8 töltény/db 
30 lövés /min 
315 m/s

APSZ

A Sztecskin-fegyvert a Makarov-pisztollyal egy időben rend
szeresítették 1951-ben. Az APSZ (Avtomatyicseszkij 
Pisztolet Sztecskina) tulajdonképpen egyesíti magában a 
pisztoly és géppisztoly tulajdonságait. A fegyvert a harctevé
kenységekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő tisztek, tiszthe
lyettesek és a különleges csapatok számára fejlesztették ki. 
Ezt rendszeresítették a tüzérségnél, a harckocsizóknál is, il
letve az RPG (kézirakéta-páncéltörő gránát) kezelőknél is. A 
9 mm űrméretű pisztoly tömegzáras volt. Tűzváltójának há
rom állása: biztosított, egyes és sorozatlövés. A fegyver tára 
20 töltényt fogadott be. A pisztolyt jellegzetes, vállon átvethe
tő fa- vagy műanyag tokban hordták. A tokhoz erősítve a tok 
válltámaszául szolgált a sorozatlövések leadásakor, egy ko
rábbi Mauser-pisztolyhoz hasonlóan. Sorozatlövést szabad 
kézből leadni szinte lehetetlen volt. Nagy tömege és terjedel
me miatt nem maradt sokáig rendszerben. A forradalom ide
jén előfordult a szovjet tiszteknél, különösen a később Ma
gyarországra jött csapatoknál. A pisztoly fatokja a magyar la
kosság körében meglehetős csodálkozást váltott ki.

Harcászati-műszaki adatok

Űrméret
Tömeg
-  töltények nélkül
-  töltényekkel 
Csőhossz
Elméleti tűzsebesség

9 mm

1,020 kg 
1,220 kg 
140 mm 
600 lövés /min

A második világháború befejezését követően felmerült egy 
kisebb torkolati energiájú, nagyobb megállító erejű szolgálati 
fegyver kifejlesztése. A feladatra több ismert szovjet fegyver
szerkesztő vállalkozott, végül N. F. Makarov (Pisztolet 
Makarova) változatát fogadták el. A fegyver egyik előnye a 9 
mm-es űrméret volt, ami nagyobb megállító erőt jelentett, a 
másik a revolverező megoldásból származott. A szánon el
helyezett tűzváltó nagyobb biztonságot adott. A tömegzáras 
megoldás egyszerűsítette a fegyvert és gyártását is. 1956- 
ban a szovjet tiszti állomány egyik jellegzetes fegyvere volt.

Harcászati-műszaki adatok

Űrméret 9 mm
Tömeg
-  töltények nélkül 0,730 kg
-töltényekkel 0,810 kg
Hossz 160 mm

48M pisztoly

A 7,65 mm-es fegyvert a FÉG fejlesztette ki, és sorozat
ban gyártotta a rendőrség számára. A Browning űrmére
tű fegyver a Walther PP, illetve PPK pisztolyok felépítésé
vel és működésével azonos. Polgári változatban is ké
szült Walam néven. Mint a rendőrség szolgálati eszköze 
többször előfordult a felkelők kezében.

Harcászati-műszaki adatok

Űrméret
Tömeg
Hossz
Csőhossz
A tár befogadóképessége 
A lövedék kezdősebessége

7,65 mm 
0,87 kg 
178 mm 
100 mm 
8 db/töltény 
280 m/s
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48 M kézigránát

A helységharcokban a kézigránátoknak mindig nagy sze
repe volt, így 1956-ban Budapesten is. A kézigránátot a 
királyi honvédségnél 1943-ban rendszeresítették mint 42 
M kézigránátot, és 2 500 000 darab gyártását rendelték 
meg. A háború után újra rendszerbe állították 48 M jel
zéssel. A Vécsey-féle kézigránát az 1934. évi típus to
vábbfejlesztett változata volt.

A lényeges változtatás a megbízható, új ütőszeges 
gyújtó volt, amely dobásnál a hátulról előrelendülő kéztől 
kapott impulzussal indította az ütőszeget. A kézigránátot 
kis távolságra a nyél meghúzásával is működésbe lehe
tett hozni. A kézigránáttesteket össze lehetett csavarni, 
és távolról valamilyen huzallal meghúzva indítani. Ezt a 
módszert alkalmazták páncélozott harcjárművek futómű
vei ellen a forradalom alatt.

F-1 kézigránát

Az F-1 típusú kézigránát nagy repeszhatású védőgránát 
volt. A citrom alakú védő kézigránáttípust a szovjet hadse
reg számára fejlesztették ki egy első világháborús francia 
típus alapján. A keresztirányban bordázott, öntöttvasból 
készült citrom alakú gránáttest tömege 600 g volt, ebből 
60 g volt a robbanótöltet. 1956-ban a Magyar Néphadse
regben is rendszerben állt, és a magyar raktárakból szár
mazó gránátok alkalmasak voltak a nyitott tetejű BTR-40 
és BTR-152 páncélozott harcjárművek elleni harcra.

Amaczi Viktor

Passuth László: ESŐISTEN SIRATJA MEXIKÓT
Micsoda pergő filmelőzetest lehetne készíteni! Vágtató lovak, ütésre lendülő csa
tabárdok, lángok, vad arcú, kipingált harcosok, az óceánon felbukkanó, közeledő 
hatalmas vitorlák. Lángok, sejtelmes félhomály, felvillanó női idomok és villogó 
kardok, obszidián pengék.

Passuth László egyik - húsz esztendő után újra megjelent - könyvéről van szó. 
Az "Esőisten siratja Mexikót" alapmű a történelmi tárgyú magyar szépirodalom
ban.

Cortez, a salamancai egyetem jogásza, a kasztíliai udvar egyik reménysége ha
jóra száll, és Kubában építi tovább az életét. A helyi intrikákon keresztülvágva ma
gát kis serege elindul az "lndiák"-on túli, hatalmas szárazföld meghódítására. Sokan 
fogadnának vesztére. Kitör a harc. A parti törzsek becsületből kezdenek harcot, 
majd a spanyolok oldalára állva azok hátországát szolgáltatják. Itt fonódik be a tör
ténetbe Marina, a megkeresztelt indián lány élete Mexikó és Cortez életébe. Az int
rikák, a harcok leírásába belefér a helyi hagyományok megismertetése, a vallási és 
hagyománybeli szakadékok felismerése. Az előkészületek után elindulnak a spa
nyolok a Haragos Úr birodalmába. Montezuma, az azték uralkodó nem tudja meg
állítani birodalma bukását. Pedig megpróbál mindent: a harcot, a kiegyezést, a cselt, 
a megalázkodást. Nem győzhet a szélsőségek, az emberi kisszerűség, a rideg cél- 
tudatosság ellen. A másik oldalon megtapasztalhatjuk a nagy eszmék szárnyalását, 

majd azok, napi, szennyes megvalósulását. A spanyol törvények már-már humánus szellemét és a kényszermunkára 
hurcoltak szenvedését. Cortez szándéka, hogy ne kényszerítsék nehéz fizikai munkára az indiánokat, adja az ötletet a 
spanyol uralkodónak a fekete rabszolgák Amerikába hurcolásához.

Jó szándék és hódítás. Krisztusi szeretet és máglyahalál. Kiáltó ellentmondások korunkban. Passuth László érde
me, hogy művében nem csupán a jelenségeket, de a kor kultúráját és gondolkodását is bemutatja úgy, hogy azt az 
olvasó ne csak értse, de át is érezze. Akcióregény vagy történelmi mű? Döntse el mindenki maga. De aki belevág a 
kötet olvasásába, nem fog unatkozni!

Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest 2005. Terjedelem: 664 oldal, ára 3490 Ft.
Megvásárolható a Líra és Lant hálózat üzleteiben (http://www.lira.hu/boltlista.php) és más könyvesboltokban, 
vagy megrendelhető a kiadónál. (Levélcím: 1052 Bp., Szervita tér 5. Tel: 235-5020. E-mail: 
athenaeum@lira.hu)

P A S S U T H
ESOISTEN SIRATJA MEXIKÓT

■
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Magyar tengerhajózás a szövetségesek oldalán IV. rész
A NYUGAT gőzös hadi útjai

A Haditechnika előző számaiban bemutattuk a Neptun 
KELET gőzösének sorsát, az Angol-Magyar Hajózási 
Részvénytársaság CSIKÓS és CSARDA gőzöseinek út
jait Dunkerque, Marseille, Algír, New York, Montevideo, 
Nagy-Britannia és Dél-Afrika kikötőiben. Ezúttal a NYU
GAT háborús részvételét vázoljuk fel.

A két világháború között Budapesten bejegyzett hajózási 
társaságok közül a Neptun Tengerhajózási Részvénytársa
ság gőzösei a második világháborúban angol bérletbe kerül
tek. A szabadhajózást űző társaság 1939-ben két hajóval 
rendelkezett: a KELET (épült: 1913, South Shilelds) 1934- 
ben került a Neptunhoz, és a világháború elején Potzner Fri
gyes hj. hajóskapitány parancsnoksága alatt India, Francia- 
ország, Észak-Afrika, Nagy-Britannia és Kanada kikötőit jár
ta, míg útban Florida felé 1940. augusztus 19-én egy német 
tengeralattjáró el nem süllyesztette az Atlanti-óceánon, kb. 
550 tengeri mérföld távolságra az ír partoktól.

A Neptun másik gőzöse, a NYUGAT 1912-ben épült 
South Shiledsben, a J. Readhead and Sons hajógyárában 
TREGLISSON néven a Hain Shipping Company Limited of 
St. Ives részére.1 Az első világháború elején Németország 
lefoglalta a gőzöst, és kiszolgálóhajóként alkalmazta.2 
Előbb tehát az első világháborúban szolgált hadi célokat, 
majd a másodikban is, utóbb immáron magyar lobogó alatt. 
A háború után ugyanis visszakapta eredeti, brit tulajdonosa, 
majd 1934-ben a Neptunhoz került. A KELET-hez hasonló, 
több mint 4000 tonnás hajóra a világháború első heteiben 
neveztek ki új kapitányt. Az 1936 végétől csaknem három 
éven át a hajót irányító Kaplanek Hugótól a parancsnoksá
got a háború elején Zoller Miklós kapitány vette át.3 Zoller a 
többi „kinti hajó” kapitányához hasonlóan még a Monarchia 
idején, a fiumei Tengerészeti Akadémián kezdte meg tiszti 
tanulmányait. Hosszújáratú kapitányi vizsgáját 1927-ben 
szerezte meg. A két világháború között a hosszabb-rövi- 
debb életű magyar tengerhajózási társaságok jelentős ré
szénél dolgozott. Szolgált az Atlantica, a Transoceania és a 
Magyar Tengerentúli Részvénytársaság gőzösein is.4 1939 
októberében lett a NYUGAT gőzös parancsnoka.

A kapitánynak a háborús helyzetben korán szembe kel
lett néznie a hajószemélyzet bérkövetelési igényeivel, 
ami komoly problémákat jelentett a tulajdonos társaság 
számára is. A legénység megemelt pótlékot kapott, azon
ban csakhamar további emelések igényével állt elő. A 
Neptun és a Magyar Tengerészeti Hivatal közt 1940 ele
jén élénk táviratváltásra került sor, melynek során megál
lapították, hogy bár a hajó zömmel nem érint háborús vi
zeket, a tulajdonos mégis hajlandó folyósítani a meg
emelt béreket. További emelést sem ezen oknál fogva, 
sem a szerződések érvényességére hivatkozva nem tet
tek.5 A helyzetet megnehezítette, hogy a személyzet a 
háborús veszélyekre hivatkozva még Rotterdamban új 
szerződést kötött, az eredetinél lényegesen nagyobb fi
zetésről. A hágai követség jóváhagyta a szegődési szer
ződést. A Neptun budapesti képviselője a Tengerészeti 
Hivatalnak jelentette, hogy a hajóskapitány táviratban kö
zölte, az érvényben lévő szerződés dacára a legénység 
további béremelést követel. A magyar kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter 1940. január 25-én tudatta a 
Jokohomában lévő kapitánnyal, hogy a hajónak folytatnia

kell útját a szerződéseknek megfelelően, és egyúttal a 
bérrendezést későbbre, a Marseille-be való megérkezé
sig halasztották el.® (Hasonló bérviták ezekben a hóna
pokban általánosak voltak a magyar és más semleges 
hajókon.)

A NYUGAT 1940. január végén tehát Jokohomában tar
tózkodott, ahová még 1939. szeptember 30-án indult el 
Rotterdam kikötőjéből. Novemberben a floridai Key 
Westben volt, és innen ment át Japánba.7 A gőzös a távol
keleti vizeket elhagyva, Francia Indokína érintésével Afri
kába hajózott át, ekkor még a francia hadiszállítás érdeke
it szolgálva. A hajó ázsiai rizsrakományával a Jóremény
ség foka érintésével Francia Nyugat-Afrikába tartott.

Innen, Dakar kikötőjéből június 11-én indult tovább. Rövi
desen mintegy egy hónapos elefántcsontparti veszteglés 
várt a legénységre, miközben 1940. június 22-én Franciaor
szág kapitulált. A Neptun ekkor leszerződte hajóját a brit Ha
diszállítási Minisztériummal (Ministry of Supply). Ezt követő
en a NYUGAT az Aranypartra tartott. Mangánérccel a gyom
rában indult neki az Atlanti-óceán áthajózásának, a rako
mányt az Egyesült Államokba vitték. Az ércet Baltimore-ban 
rakták ki, helyére pedig még ebben a kikötőben, valamint a 
közeli Philadelphiában ócskavasat vettek fel. A rakomány

1. ábra: A NYUGAT gőzös (forrás: Juba Ferenc: A magyar 
tengerészet a második világháborúban)

ШГ

2. ábra: A NYUGAT gőzös (forrás: 
http://magazin.navigare.hu/album/burger.shtml)
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célállomása Japán volt. A gőzös a Panama-csatornán átha
józva december 12-én kötött ki újra Jokohomában.8 Ezt kö
vetően hónapokig az ázsiai, ausztráliai vizeket járta.

Japán 1940 közepétől az európai hadszíntéren veresé
get szenvedő francia és holland gyarmatok ellen egyre 
intenzívebb támadásokat folytatott. Nagy-Britannia és az 
Egyesült Államok saját érdekeinek védelmében hamaro
san egyre jelentősebb támogatást nyújtott Kínának, aki 
még 1940. augusztus végén indított támadást Mandzsú

A NYUGAT gőzös adatai
Építés éve: 1912
Építés helye: South Shields
Legnagyobb hossz: 112,8 m
Legnagyobb szélesség: 15,5 m
Nettó tonnatartalom: 2737 t
Főgép: 2000 LE
A magyar hajólajstromban szerepelt: 1934. szeptember 

24-1941. április 24.

riában, majd a következő hónapokban megpróbált ellen
állni a japán nyomásnak.

1941 áprilisában a magyar NYUGAT gőzös Zoller kapi
tány parancsnoksága alatt egy nagyobb lisztrakománnyal 
Kína felé tartott. A hajó a japánok ellen harcoló kínaiaknak 
szállította az értékes rakományt. Április 13-án azonban a Ti- 
mor-tengeren hajózva, a holland KORTEANER romboló 
megállította a gőzöst, és Surabaya kikötőjébe kísérte. A vá
ros Jáva szigetén a Madura-szorosnál -  akkor még holland 
területen -  feküdt, a Holland Kelet-lndia részeként. A ható
ságok a hajón csempészárut sejtettek, azonban az eljárás 
miatt még maguk a holland indiai hatóságok kezdeményez
tek vizsgálatot, ez viszont a területek japán megszállása mi
att megszakadt. 1941 decemberében Japán több oldalról 
támadást indított Jáva szigete és Holland Kelet-lndia ellen. 
1942. február 21-én a Jáva szigeti csatában a holland és 
brit tengerészeti erőknek végleg be kellett látniuk, hogy a

térség védelmét nem tudják tovább fenntartani. Végül 1942 
márciusában a japánok elfoglalták a szigetet.

A NYUGAT személyzetét még hónapokkal korábban, 
1941 végén a holland hatóságok sikeresen internálták 
brit hadifogolytáborokba. A hajó a legnagyobb valószínű
ség szerint az egyik japán légitámadás során pusztult el 
a surabayai kikötőben.9 A legénységről sajnos csak keve
set tudni: a NYUGAT magyar tengerészei közül többen 
még a világháború után, 1946-ban is hazaszállításra vár
tak a szingapúri Official Transit Camp of British RAPWI 
(Recpvered Allied Prisoners of War and Internees) tábor
ból. Állítólag a legénység néhány tagja Batáviában gyil
kosság áldozata lett.10 A gőzös parancsnoka, Zoller kapi
tány egy, a Himalája tövében fekvő brit hadifogolytábor
ban élte meg a háború végét, és később, már 1946-tól új
ra hajózott.
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Zsigmond Gábor

Cser Ferenc -  Darai Lajos:
MAGYAR FOLYTONOSSÁG A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

„A régészet, a nyelvészet, az embertan és az örökléstan legújabb, egybe
hangzó bizonyosságai szerint a mai magyar nép és nyelve saját, önálló al
kotásként itt jött létre a Kárpát-medencében, a hideg égövi Neander-völgyi 
és a modern ember, valamint a meleg égövi ember keveredéséből -  ám 
az embertani, műveltségi nyomok az emberré válás első szereplőinek itte
ni megjelenéséig, az előemberig mennek vissza.

Tulajdonságörökítőink mai, legjellemzőbb része a bükki műveltségből 
és a Körös-Tisza vidéki műveltség emberétől származik. Az őskőkor óta a 
magyar írás -  sok-sok későbbi és mai írás alapja -  szintén jelen van a 
Kárpát-medencében.

így a magyar előtörténet azonos az ember evilági, földi megjelenésével, 
a magyar őstörténet azonos a modern ember megjelenésével, míg a ma
gyar történelem az ókor óta az egyetemes történelem része.

Több ágból összeforrott őstörténetünket és a kettős -  népi és uralkodói 
-  kultúrát komolyan kell vennünk, mert minden összetevő rész fontos, fel
tárandó és számon tartandó. Ezzel együtt minden korábbi kutatás, írott 
vagy szóbeli hagyomány megőrizendő, felhasználandó.”

Fríg Kiadó, Pilisszentiván, 2005. Terjedelem 194 oldal. Bolti ár 2000 
Ft. 1600 Ft + postaköltség áron megrendelhető a kiadónál.
Levélcím: Fríg Kft., 2084 Pilisszentiván, Pf. 28. E-mail: 
kbaranyi@freemail.hu Honlap: www.varga.hu

Cser Ferene-Darai Lajos

MAGYAR FOLYTONOSSÁG 
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

FRÍG Kiadó
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Bombázó a pentelei határ fölött I. rész

A szerző fiatal gyermekként élte át Dunapentele mellett 
az első brit bombázógép éjszakai lelövését. 
Emigrációjában Svédországban gyűjtötte össze az 
esemény dokumentumait, amely egy házi kiadványban 
megjelent Dunaújvárosban. Most az irodalmi részek 
mellőzésével közreadjuk az anyagot. Szerk.

Egy repülőgép epitáfiuma

Amikor 1944. április 3-án Dunapentelénél német vadászgé
pek egy ellenséges szövetséges bombázót szedtek le az ég
ről, az akkori tizenéves fiúk minden képzeletét felülmúlta. 
Ilyen közelről még soha nem érintette meg őket a légi hábo
rú szele. Egyiküket annyira megfogta az élmény, hogy többé 
már nem is akart más lenni, mint katonatiszt. Majd miután 
1956-ban elhagyta hazáját, egész életét annak szentelte, 
hogy felkutassa, kik voltak azok, akik szerencsétlenül jártak a 
pentelei határban. Most, hatvan év múltán tárja az olvasó elé, 
amit a brit király légierő (RAF) LN 853-as bombázója utolsó 
óráiról feltárt és összegyűjtött. A szerző a háborút -  kezdve 
az úgynevezett „Lokátortelep” kiépítésétől a szövetségesek 
bombázásain át a harcok Dunapentelére történő bejövetelé
ig, azaz 1944. december 6-áig, s annak 1945. január 20-i 
másodszori visszatértéig -  Pentelén élte meg.

Az a felejthetetlen éjszaka

1944. április 3-án a szövetséges légierő Magyarország 
második világháborús történelmének első nappali légitá
madásával adta mindenki tudtára, hogy beindította a ma
gyar célpontok megsemmisítésére irányuló harci tevé
kenységét. A 15. Amerikai Légihadsereg bombázókötelé
kei olaszországi légibázisukról indultak és délen léptek 
be a magyar légtérbe. Elrettentő veszélyt demonstráló tö
megükkel és gyilkolást hozó súlyos terheikkel útjukat Bu
dapest felé vették.

Ebben az első felvonásban a főváros kommunikációs 
központjai, a vasúti pályaudvarok megsemmisítése volt a 
cél, és pszichológiai hatás gyakorlása a lakosságra, hogy 
a külföldi városok után Magyarországot is elérte a bom

bázás. A légitámadást még aznap este egy újabb követ
te. A pentelei malom tetején újra megszólalt a sziréna. 
Abban a pillanatban ösztönszerűen szaladt fel mindenki 
a „hegyre”, ahol tompa repülőgépzaj hallatszott a távol
ból. Egy rövid félóra múlva hatalmas narancsvörös színű 
lángtengert láttunk a Szentháromság-templom irányá
ban. Később egy angol nyelven megjelent dokumentáció 
azt írta a történtekről, hogy több tűz keletkezett, amelyek 
még 60 mérföldről is láthatóak voltak. Ezeket láttuk mi is.

Másnap a Magyar Távirati Iroda a hírekben a követke
zőket közölte: „Ellenséges repülőgépek tegnapról mára 
virradó éjszaka több hullámban berepültek az ország lég
terébe, és újabb terrortámadást intéztek Budapest ellen. 
A légvédelmi tüzérség elhárító tüzében és az éjszakai va
dászok közbelépésére a támadás nem tudott teljes egé
szében kifejlődni. Egyes helyekről bombázást és tüzeket 
jelentettek...”

A községben az akkori „drótnélküli telefon” az érdeklő
dők tudtára adta, hogy nem messze a Táborállástól a 
Précsényi-tanyánál lezuhant egy repülőgép az éjjel és 
darabokra törött. Mi fiatalok, akkor 14 évesek elindultunk

1. ábra: A jobb oldali völgyhajlatban zuhant te az LN 853 jelű 
Wellington a pentelei határban

2. ábra: A bal szárny külső darabja és néhány helyi iskolás 
gyermek
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megnézni a pilótákat, gondolva, hogy azok fogságba es
tek. Azt terveztük, hogy lőszert szerzünk. Egy kis völgy
hajlatban találtunk rá a roncsokra. A felnőttek szerint a 
roncsok között három halott pilóta is volt véresen. Amikor 
mi odaértünk, két nagy kerek gödörre leltünk, ahova a 
kétmotoros gép motorjai süllyedtek be. Érdekes módon a 
repülőgép testén füstölgő vászonborítás volt. Ahol már 
leégett, ott a törzse és a szárnya olyan volt, mint egy alu
míniumból készült vesszőkosár-fonás. A földön egy 
négycsövű géppuska feküdt, körülötte töméntelen sok lő
szer hevert. Hogy a csendőr ne lássa meg, egy 
zsebrevalónyit szedtem belőlük, és magamhoz vettem 
három fekete színű nyersgumi álarcbetétet.

Tehát nem a templomunkra zuhant a repülőgép. Senki 
sem tudta, milyen nemzetiségű, azt gyanítottuk, ameri
kai, mert azok jártak tegnap is Pesten. Bennünk, gyere
kekben ezernyi kérdés várt válaszra: hogy hívhatták a pi
lótákat, hányán ültek a gépben, fiatalok voltak-e, vagy 
öregek, hogy nézhettek ki, hányán eshettek fogságba? 
Az biztos, hogy a kíváncsiság hatalmas erő, és amíg az 
ember nem kap választ a kérdéseire, azok mindaddig 
nyugtalanítják.

Az első lépések

Kutatásom Svédországban kezdődött, amikor már meg
értettem és beszéltem a svéd, illetve az angol nyelvet. A 
szakirodalmat olvasva megtudtam, hogy az április 3-i el
ső éjjeli szövetséges bombázást a Royal Air Force hajtot
ta végre. Akkoriban nem fordulhattam magyar kutatók
hoz, mert az idő tájt nem volt célszerű oda vagy onnan 
nyugati háborús témáról írogatni. Ezért a pentelei római 
katolikus plébániához fordultam, ahol Ackermann káplán

úr megtalálta a három angol pilóta adatait a halotti anya
könyvben, és 1969-ban megküldte nekem. Az 1944-ben 
pentelei földben eltemetett pilóták nevei: H. Dean, F. A. 
Sullivan, Griffiths A. További útmutatásért a stockholmi 
„British Embassy”-hoz fordultam, ahol E. C. S. Fewtrell 
katonai és repülőattasé azt javasolta, hogy a londoni hon
védelmi minisztériumot, a Ministry of Deffence-t keres
sem meg. Onnan kérdéseimre 1969. július 29-én levél
ben kaptam választ:

Az LN 853 sorozatszámú repülőgép egy Vickers Wel
lington BX volt. Nem volt különösebb helye a században, 
ami azt jelentette, hogy a célhoz éréséig több órán át re
pült.

A személyzete hat főből állt (a pilóta új-zélandi volt):
H. H. Beale repülő őrnagy -  27 éves pilóta 
H. G. Dean repülőtiszt -  31 éves légibombázó 
F. A. Sullivan repülőtiszt -  24 éves navigátor 
C. W. I. Jeffrey repülő őrmester -  24 éves másodpilóta 

(másodkormányos)
A. K. Newman őrmester -  22 éves W/T operátor 
A. Griffith őrmester -  23 éves légi lövész 
Sajnálatukra születési helyüket nem közölhették.
Beale őrnagy megsebesült. Fogságba esett és közvet

lenül azután sérüléseibe belehalt. A zimonyi katolikus te
metőben 1944. április 9-én temették el. Dean és Sullivan 
repülőtiszteket, valamint Griffith őrmestert Dunapentelén 
a helyi temetőben temették el, majd Budapestre, a Brit 
Katonai Temetőbe vitték őket.

A 37-es számú század a 231. Wing kötelékét képezte 
a 205-ös Bomber Group részeként a Földközi Tengeri 
Szövetséges Légierőben. A szövetséges légierő támasz
pontja Olaszországban Casertában volt, a 205-ös 
Bomber Groupot Bariban szállásolták el, a 231-es Wing 
bázisa pedig Tortorella körzetében kapott helyet.
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MINISTRY OF DEFENCE
Queen Anne’s Chambers, 3 Dean Farrar Street 

L ondon S . W . i

Telephone: 01-930  7022, ext. 6790 

July 1969

and quote: АНВ5Д66 
Y our reference:

Dear S ir ,

Your le t te r  o f 17th July to AR9(RAP) has been passed to  th is  Branch for reply  
as we hold the Squadron records containing most of the information. He are pleased 
to supply the follow ing d e ta ils .

Question 1

The airoraft S er ia l No. LN.853» was a Vickers Wellington BX. I t  would have no 
one sp ec ific  place in  the squadron formation which probably changed several.tim es 
during the f lig h t  to the target.

Question 2

The s ix  members of the crew were as fo llo w s:

Squadron Leader H .H . Beale -  Age 27 P ilo t (He was a New Zealander)
Plying O fficer H .G . Dean -  Age 31 Air Bomber
Plying O fficer P.A. Sullivan -  Age 24 Navigator
P lig h t Sergeant C.W.I. J effery  -  Age 24 2nd P ilo t
Sergeant A.K. Newman -  Age 22 W/Т  Operator
Sergeant A. G r iff ith  -  Age 23 Air Gunner

Please address any re p ly  to  

MINISTRY OF DEFENCE 
( AH3(RAF) )

I t  i s  r egretted we are not permitted to d isc lose  their place o f b ir th .

Question 3

Squadron Leader Beale was wounded. He was taken prisoner and subsequently 
died of his wounds. He was buried in  the Catholic C ivilian  Cemetery at Semmin on 
9th A pril, 1944»

Flying O fficers Dean and Sullivan, and Sergeant G riffith  were buried in i t ia l ly  
in  the lo ca l cemetery at Dunapentele, but were subsequently removed to  the Budapest 
3 r itish  M ilitary Cemetery.

Question 4

No. 37 Squadron was in  No. 231 Wing which formed part of No. 205 Group in  
the Mediterranean A llied  Air Forces.

/Question 5

Mr I .  Fekete z
Box 2065 
S-150 25 CT ®

~z~
о
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Sweden. *o

8
CM
о

Z
U-ID

£

A J
X
«8

Ю
«л

Ш1
6. ábra: A Londoni Honvédelmi Minisztérium hivatalos válasza a szerzőnek
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7. ábra: A RAF Iégi bázisai Foggia és Bari térségében

8. ábra: Mai térképen a Wellington lezuhanási pozíciója

A támadóerők célpontja és hadiereje

Míg a nappali amerikai támadásban közel kettőszáz B-24-es 
Liberátor (felszabadító) és kísérő vadászaik vettek részt, az 
éjszakai támadásban a Csepel-szigeti Weiss Manfred hadi 
ipartelepek ellen vadászkíséret nem volt. A légierő 240-es 
Wingjének 8 darab B-24-es Liberátora és a 231 -es, 236-os, 
illetve a 330-as Wing hetvenkilenc gépe indult el azon az áp
rilis 3-i estén. Ezekből egy B-24-es és három Wellington a 
start után technikai okokból visszafordult. A célterületet ösz- 
szesen hetvenkilenc támadógép érte el, majd a központi 
iparterületen hatalmas tüzeket okozva dobta le bombáit. A 
szőnyegbombázás fényét a RAF-jelentés szerint még 60 an
gol mérföldről is látni lehetett (közel 100 kilométer).

A légelhárítás a nehéztüzérség részéről mérsékelt volt 
ugyan, de a gépágyúk robbanó lövedékei és az egy-, il
letve kétmotoros vadászgépek hatásosan védték a cél 
környékét és a visszatérési útvonalat. A 37. század nap
lójában az angol jelentés a következőről számolt be:

„A századból 15 Wellington vett részt az első szövetséges 
támadásban április 3-án Magyarországon. Budapesten a 
Weiss Manfred Műveket támadva, a kemény légelhárítás tü- 
zében összevont bombázás volt. Két gép odaveszett a had
művelet során, valamint Beale őrnagy, aki 1943 áprilisa óta re
pülőparancsnok, és egy rövid ideig századparancsnok volt.”

(Folytatjuk)

Fekete Imre
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A Tas nehéz harckocsi műszaki ismertetése II. rész

Torony

A nyolcszögletű alaprajzú, alul/felül 
20 mm és minden oldalán 100 mm 
vastag páncéllemezből hegesztett to
ronyház padlójával együtt golyóko
szorún, 1650 mm belső gyűrűátmé
rőn forgatható olajmotorral vagy a töl
tőszemély mellett elhelyezett mecha
nikus forgatószerkezettel, és mecha
nikusan rögzíthető. A löveg irányzó
távcsöve a menetirány szerinti bal ol
dalra, míg 200 kg-os kiegyensúlyozó

szerkezete a toronypadló alá kerül. 
Hátulsó két oldalfalán (?) és a pa
rancsnoki torony tetején is beszállóaj
tó (előző a modellfényképeken nem 
észlelhetően) található. A toronyban 
három párnázott ülés van az irányzó, 
a töltő és a parancsnok számára, 
utóbbinál állítható. A megfelelő helye
ken kilövőrésekkel ellátott torony bel
ső kiszögellései párnázottak. A pa
rancsnoknak két prizmás kinéző és 
az irányítást segítő óramutató szerke
zet áll rendelkezésére.

Hajtógép és erőátvitel

A meghajtást két darab, egyenként 260 
LE, V-45° hengerállású, 8 hengeres, 
négyütemű, a Turánból átvett vízhűté
ses benzinmotor szolgáltatja. Az osztat
lan (alagútrendszerű) öntöttvas 
forgattyúsházban 5 helyen hengergör
gős ágyazású, kar-elemekből vonócsa
varokkal egyesített forgattyús tengelyen 
az ólombronz csapágyazású főhajtórúd 
nagyfején (a lendkerék felől nézve jobb 
oldalán) kiképzett szemhez kapcsolt
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mellékhajtórúd elrendezésben a motor 
140 mm lökettel és 130 mm dugattyúát
mérővel összesen 14,9 liter hengerűrtar
talmú. A királytengely hajtású, hengerso
ronként egy felülfekvő vezértengely 
(OHC) ívelt tetejű, 1:6 kompresszió
viszonyú égésterekben egy-egy szívó- 
és kipuffogószelepet működtet. Az 
egyenként 260 g/LEh fogyasztású moto
rok üzemanyag-ellátása tápszivattyúk 
és négytorkú porlasztók útján történik.

Az 520 LE összteljesítményű iker
motor a kocsi farában hosszirányban, 
lendkerékkel hátrafelé, 500 (?) mm fő
tengelytávolsággal egymás mellett kö
zös alapkereten áll úgy, hogy a menet
irány szerinti bal oldali eredeti („egye
nes” motor) helyzetében, míg a jobb 
oldali 30°-kal „kifelé” billentve (döntött 
motor), azonos főtengelymagasság
ban helyezkedik el. Az egyenként is 
önálló üzemre alkalmas motorok hátul, 
az oldható többtárcsás tengelykapcso
lóikon keresztül egy összekötő hajtó
műszekrény beiktatásával a kocsife
néken középtájon előremenő, több 
ponton támasztott és domborított 
fogasgyűrűs tengelykapcsolókkal ta
golt közös tengely útján dolgoznak a 
kocsiorrban elhelyezett sebességvál
tóra. Az acélöntésű közös kihajtószek
rény egyúttal magában foglalja közvet
lenül a lendkerekekre ható módon a 
bal motornál az elektromos, a jobbnál

a kézi (lendkerekes, „inercia”)
indítóberendezést is. Továbbá innen 
kapják kúpkerék-, majd ékszíjáttétel 
útján a silumin öntvényű, csavarlapát 
rendszerű vezetőkerekes radiális dob
ventilátorok is hajtásukat. A kocsihátsó 
felső lemezén forgópánttal rögzített, 
belövés ellen védő zsaluzású
levegőkifúvó rácsfedelekre belülről 
függesztett, oldható kapcsolós ten
gellyel szerelt ventilátoregységek hát
rafelé kihajtásával válik a motortér 
hozzáférhetővé.

A centrifugális szivattyúval keringte
tett vízhűtés motoronként önállóan, a 
válaszfal és a motorok közötti térben, 
teljes kocsiszélességben szintén belö- 
vésvédett zsaluzású, párosával hátra, 
ill. oldalra forgópántokon kihajtható 
rácsfedelek alatt, háztető alakban tele
pített két vörösréz csöves hűtőegység 
a ventilátorszívás hatására mindig 
friss külső levegőt kap. Ez a levegő
áram biztosítja egyúttal a nagy terhe
lésű villamos berendezések hűtését is.

Mindkét motor külön olajtartállyal és 
-hűtővel, valamint nagyméretű, a mo
torok és az oldalfal közötti fenéktérben 
elhelyezett légszűrővel rendelkezik.

A motorok külön kipuffogóberen- 
dezései a kocsi farán kívül elhelyezett 
három, öntvénykönyök-burkolaton ki
vezetett csőbe torkollnak, melyek kö
zül a középső nagyobb átmérőjű.

Az áramellátást egy dupla teljesít
ményű dinamó szolgáltatja akkumulá
torok útján.

A fenéklemezen hosszirányban, 3 
ponton, a kocsi hossztengelye közelé
ben nyugvó, vízszintes osztósíkú, 
silumin öntésű sebességváltó szek
rényben a 4 sebességet adó bolygó
mű l- ll l.  sebességfokozatait kiveze
tett szalagfékekkel, a IV. (közvetlen) 
fokozatot tengelykapcsolóval lehet 
működtetni. Innen a hajtás a ház mell
ső toldatában elhelyezett egységként 
a kúpkerekes irányváltón át két áttéte
li fokozatból választható 
( i lassító = 1,25 és i gyorsító = 0,80) 
módon egy kereszttengelyt forgat, 
amely mindkét oldalán többtárcsás 
tengelykapcsoló és kormányfék, majd 
-  a már a kocsiteknőn kívül, lövés el
len védetten elhelyezett -  közlőkerék- 
és bolygóműáttétel ( i lassító = 10) út
ján csatlakozik a mellső, kétkoszorús 
és 900 mm fejkörátmérővel 16 fogú 
hajtó lánckerekekhez. A sebességvál
tó a kapcsolható gyorsító áttétellel 
kétféle üzemmódban működtethető: 
így az 1. fokozatból indulva a 4. foko
zattal mintegy 30 km/h (terep-) sebes
ségnél a gyorsító fokozattal (az or
szágúti), ez esetben az 5. sebesség 
kapcsolható, vagy már induláskor be
kapcsolt gyorsító (országúti) fokozat
tal érhető el a legnagyobb sebesség
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(kb. 47 km/h), ám ezúttal a 4. fokozat
ban. A kocsi üzeme során általában 
az utóbbi használatos.

Az irányváltó és gyorsító mechani
kus kezelhetősége mellett a sebes
ségfokozatok mind kézi (karos, marok- 
forgatásos kapcsolással), mind olajrá- 
segítéses (szervo-) üzemmódban is 
működtethetők.

A kormányzást két kormányemeltyű 
szolgálja, melyek közül a vezető a 
megfelelő ívbelső oldalit húzva először 
oldja a tengelykapcsolót (ezzel meg
szüntetve az ezen oldali hajtást), majd 
a kart kellő mértékben továbbhúzva 
szabályozottan zárja a szalagféket is, 
ami által a kocsi ívmenetbe fordul. A 
szalagfék teljes behúzása (zárása) 
esetén a kocsi sarkon fordul.

A vezetőülés pedáljai a szokásos el
rendezésben találhatók, ahol a kétol
dalt elhelyezett, 500 mm átmérőjű do
bokra ható fékpedál egyidejűleg zárja a 
szalagféket. Tehát sem a kormányzás, 
sem a fékezés szervoberendezést 
nem igényel.

Futómű és rugózás

Az egész kocsiszerkezet oldalanként 
3-3 helyen, összesen 6 acélöntésű 
dúc közvetítésével nyugszik a futómű
vön. A 6 db futóműegység mindegyike 
félelliptikus laprugóköteg útján veze
tett és gumiütközőkkel behatárolt el- 
mozdulású, 2 db lengőkaron ágyazott, 
720 mm átmérőjű, tömörgumi abron- 
csozású acélöntésű és ikerszerelt, 
összesen 24 darab futókerékből áll. A 
hátul elhelyezett 700 mm átmérőjű, 
kettős tárcsás kialakítású acélöntvény 
láncfeszítő kerék körhagyóval 
(excenterrel) állítható, és tányérfoga- 
zású gyűrűvel rögzíthető. A lánc felső

(előre) futását oldalanként 5-5 ponton 
a szekrényhez rögzített acélöntésű 
konzolokra párosával szerelt 300 mm 
átmérőjű gumiabroncsos támasztógör
gő biztosítja. A belső lánctarajok 
nyomtávtartó terelését szolgálja mind 
a futókerekek ikermegoldása, mind a 
támgörgőpárok közötti távtartó ilyen ki
alakítása, de a feszítőkerék dupla tár
csája is.

Műszaki adatok

a jármű szolgálati tömege: 36 600 kg 
teljes hossz lövegcső nélkül: 6300 mm 
teljes szélesség: 3150 mm 
magasság: 2700 mm 
nyomtáv: 2520 mm 
tengelytávolság: 4000 mm 
hasmagasság, legnagyobb: 510 (?) mm 
láncszélesség: 600 (?) mm 
felfekvő hossz: 4150 mm 
láncfelfekvő felület: 49 800 (?) cm2 
talajnyomás: 0,7 kg/cm2 
motor: 2 db Túrán, egyenként 8 hen
geres V, 520 LE összteljesítmény 
fordulatszám: 2200 
üzemanyag: 700 liter 
vízhűtés
5 sebesség, előre-hátra 
elsőkerékhajtás
országúti sebességek: I. 7,65 km/h

II. 14,8 km/h
III. 26 km/h
IV. 44,5 km/h

terepsebességek: I. 5,05 km/h
II. 9,75 km/h
III. 29,3 km/h 

átváltás: IV. 44,5 km/h 
összes áttétel: 66 
legnagyobb vonóerő: 24 500 kg 
lábfék és kézifék: mechanikus 
sebességváltó kapcsolása olajnyo
mással

páncélzat: test torony
-e lö l 120/75 mm 100 mm
-o ld a lt 50 mm 100 mm
-  hátul 50/100 mm 100 mm
-  alul 20 mm 20 mm
-  felül 20 mm 20 mm
fegyverzet 1 db 8 cm-es 
harckocsiágyú a toronyban 8 mm-es 
géppuskával kapcsolva
50-80 lövés, ill. 1500 gp.lövés
-  a kocsiban elöl jobboldalt 1 db 8 
mm-es gp., 1500 lövés
vezetőnél kinéző és figyelőprizma 
kezelőszemélyzet: 5 fő (parancsnok, 
járművezető, alsó lövész, irányzó, töl
tő tüzér a toronyban)

A teljes felszerelésű kocsiszekrény kö
zölt súlya 28 320 kg (ebben mértékadó 
tételek: hegesztett kocsitest 12 000, se
bességváltó 700, mellső lánckerékhajtás 
1600, a két motor 1600, a teljes futómű 
4450, a láncok 2100, a lőszerek 1700 
kg), míg a torony teljes súlya 7900 kg 
(ebben mértékadók a toronytest 4800 és 
a löveg 1700 kg-mal). A szolgálati súly
nak a kezelőszemélyzet is része!

Néhány jegyzőkönyvileg, ill. korabe
li naplóban rögzítetten fellelhető mun
kaközi szerkesztési döntés:
-  a két hűtővízrendszer csőösszeköté
sével az egyik járó motor melegíti a 
másikat,
-  a folyamatban lévő hegesztési kísér
letektől függően lesz a kocsitest he
gesztett, ill. szegecselt,
-  a kocsitest sebességváltó feletti fer
de 75 mm-es és a motortér feletti 20 
mm-es lemezek oldható kötéssel le
gyenek szerelve,
-  a 75 mm-es homloklemezen beszál
lóajtó nincs,
-  a motorok tengelykapcsolói kifeje
zetten nem szolgálnak a kocsi hajtásá
ra és legyenek a válaszfalról kapcsol
hatók.
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11. ábra: Az épülő prototípus a várt 75 mm-es löveggel (К. E.)
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14. ábra: A tervezett változat rajza a 80 mm-es Bofors harckocsilöveggel, amellyel a DIMÁVAG nem készült el (К. E.)

Részletek a szerelési naplóból:

1944. 05. 01-én a kocsitesten kívül a 
futómű, belül a hajtásszerelés folyik.
05. 06-án a motorok a helyükön, 
készreszerelve.
05. 26-án a kocsi már gurult.
06. 06-án sebességváltó a helyén, 
készre szerelve.
06. 07-én folyik a hajtásszerelés.
06. 17-én az anyag jól kezd jönni.
06. 25-én bombázás, másnap csak ta

karítás, közben gyakran megszakítani 
a szerelést Zrínyi-munkálatok, átadá
sok miatt.
06. 29-én a toronygyűrű golyókosara 
fut.
07. 06-án a torony összeerősítve, kez
dik hegeszteni.
07. 22-én egy lánc összeszerelve.
Az utolsó naplóbejegyzés dátuma 07. 
24-e, a mindent elsöprő 07. 27-i bom
bázás előtt.
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Magyar rakétafejlesztők európai hírű munkássága 
a 19. század első felében II. rész

Dr. Ács Tibor

A rakétalövedék pályájának távolsága és oldalkitérése füg
gött a kilövés szögétől, fokbeállításától, a lőportöltet égésétől, 
a rakéta formájától, a stabilizáló rúdtól és a légmozgás válto
zásaitól. Hatótávolságuk 250 lépéstől 2400 lépésig, vagyis
187,5 métertől 1800 méterig volt a legsikeresebb. A legna
gyobb eredményt 800 és 1200 lépés között érték el a raké
ták. A hadirakéta nem volt tökéletes tűzfegyver, de egyesítet
te magában az ágyú romboló hatását és kézi lőfegyver köny- 
nyűségét, a gyors mozgathatóságot és a bármely terepen 
történő alkalmazhatóságot, a gyors tűzkészséget és a haté
konyságot a tüzérségi harcban, ezenkívül az eredményessé
get a gyalogsággal és a lovassággal szemben. Ez kitűnt már 
1821 -ben a Nápoly ellen alkalmazott két gyalog rakétaüteg 
bevetésénél, amikor 1200 lépésre is kielégítő találati ered
ményeket értek el. A rakétaütegek már jelzett előnyeit, na
gyobb lőszerkészletét bizonyítja az 1827-ben az itáliai cs. kir. 
hadsereghez vezényelt két rakétaüteg, amely 6-6 kilövőáll
vánnyal és 12 tartalékállvánnyal, 86 fős személyi állomány
nyal, 103 lóval és 5344 rakétával rendelkezett. Ez a szám 88 
lóval és 145 fővel volt kevesebb, mint két 6 fontos gyalog és 
egy 6 fontos lovas tábori üteg, melyben 6-6 löveg, 231 fő, 
191 ló és 2374 lövedék volt rendszeresítve. Az itáliai nemze
ti mozgalmak letörésére 1831-ben csapaterősítéseket küldött 
az udvar, ezek kötelékében 3, 6 és 12 fontos négy gyalog és 
négy lovas rakétaüteget.7
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12. ábra: Augustin táborszernagy (Heeresgeschichtliches 
Museum, Becs)

13. ábra: A cs. kir. rakétaintézet terve Augustin javaslatában 
a császár számára készített bemutatón (Fricke i. m. 135. o.)

Itt kell megemlíteni, hogy a cs. kir. röppentyűkar raké- 
tás alakulatait a tábori tüzérség szervezési elvei alapján 
létesítették. Egy rakétaütegbe 6 rakétalöveget -  kilövőáll
ványt -  szerveztek, 1 kilövőállványhoz 2-2 szállítókocsi 
és 9 lőszerkocsi tartozott. Az üteg személyi állománya 1 
főtisztből, 1 tűzmesterből, 3 tizedesből és 36 rakétás ka
tonából állt. Egy kilövőállványt 5 fős személyzet szolgált 
ki, és a szállítójárműről leemelt állványt egyetlen katona 
is levihette a vállán a tüzelőállásig. Az 1829-es békeév
ben a tűzszerészkar létszáma 3 törzstisztből, 13 főtiszt
ből, 60 altisztből és 400 főből állt. Az Udvari Haditanács 
1831. május 6-i rendeletére a tűzszerészkari hadilábra 
állították, a törzs 5 tábori századdal, valamint 1 raktár- és 
1 szer- vagy laboratóriumi századdal rendelkezett. Min
den tábori század 4 rakétaütegből, 2 mozgó- vagy köny- 
nyű ütegből és 2 gyalog- vagy nehéz ütegből állt. Egy 
üteg létszáma 2 főtiszt, 2 tűzmester, 60 közlegény és 2 
tisztiszolga volt. Békeidőben a tűzszerészkar szervezete 
a törzsből, 3 tábori, 1 raktár- és 1 laboratóriumi század
ból tevődött össze, létszáma mintegy 1000 főből állt.8

A reformkorban a hazai sajtó rendszeresen beszámolt az 
évente lezajló hadgyakorlatokról, nagy figyelmet szentelve 
a magyar sorgyalogezredek és huszárezredek, a magyar 
származású tábornokok, törzs- és főtisztek szereplésére, 
valamint a Magyar Királyság területén lefolyt hadgyakorla
tokra. Nagy teret szenteltek a tűzszerészkar első hazai, 
1833. szeptember 11-i, Sopron megyei hadgyakorlatának 
és parancsnokának, a különböző fajtájú hadirakétáknak és
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teljesítményüknek, kiemelve, hogy a feltalálójuk, báró 
Augustin Vince vezérőrnagy, dicsőségére nemzetünknek, 
igaz magyar lelkű és hazánkbeli származású. Atudomány- 
és technikatörténeti tudósításban ez volt olvasható:

„A hazai gyakorlatok közül nevezetesé a’ tüzműi- 
testnek (Feuerwerks-corps) hadgyakorlata, melly Ha
zánkban most első ízben sept. Ilikén  a’ csornai nagy

gyepen (Sopronyban) báró Augustin Vincze general- 
őrnagynak, mint a nevezett test főparancsnokának ügye
lése alatt tartatott igen nagy számú nézőség jelenlé
tében. Csodálkozásra méltó az emberi parányi ész, milly 
rettentő eszközöket talál ki ellenségei ronthatására!

E’ mutatványokat megelőzött estvén 9 és 10 óra köz
ben, az éji homálynak különös kedvezése mellett ugyan 
Csorna vidékében a’ napkeleti gyeptéren mintegy félórá
nyi távolságra világító rakétákat eresztettek föl, mellyek 
1800° magasságra emelkedve pattantak el ’s a’ világítót 
kibocsátván lassúd eséssel (a’ mit egy a rakéta fölibe kü
lönösen megerősített 1° átmérőjű ernyő eszközle) lenget
tek a’ földre alá olly világosságot okozva, hogy Csornán 
a’ torony maga színében, a’ házak keményestül, a’ körül- 
álló sokaságból pedig a’ nem s’ ruházat sőt a’ fák és fű
szálak is könnyen kivehetők valának.

Másnap reggel kezdődött a’ valóságos gyakorlati mu
tatvány mintegy 30 darab vakrakétának föleresztésivel 1 s 
azonnal a’ szekeresek és lovak, különös ügyességű for
dulatokban az első ponthoz érvén, ettől a’ kitűzött ’s 
fenálló nádból sárral és mésszel tapasztva készült 
czélkertecske 1,800 lépés távolságra lövetett részint 
emelkedőn részint földszínnel egyenesen hullámzón 
vagy kigyódzón repülő rakétákkal, mellyek czélt érve 
még azután 4 -  500 lép. távolnyira pattogtak széjjel, mi a’ 
füst és ropogásból vala kivehető.

A’ kitűzött lőpontok 18000,1400,1100 és 800 lépésnyi
re valának, de a’ czél mindegyikéről ’s a’ gyakorlásban 
használt rakéták mindenik nemével különös pontosság
gal volt elérve; úgy hogy a’ mutatvány végén a’ czélhoz 
menők a’ nádfalat száz meg száz helyen megszaggatva 
's a’ rakéták töredékivei elhintve találák. Lövettek kartács
golyók (28 darabot számlálván egy rakétára) és ökölnyi 
gránátok, mellyekből csak egy kettő szakadott össze úgy 
lévén a’ gyujtószer bennök alkalmazva, ’s végre a’ czél 
mellett nádból felállított viskó 1800 lépésnyiről gyújtó- 
rakétával és pedig az elsővel találtatván, az, az épen 
megeredt és igen szapora esőnek daczára is, porrá 
égett. E’ mutatványok igen nagy örömet szereztenek a’ 
néző sokaságnak, noha, kivált az előre nem gondosko
dók által meg általáztanak. B. Augustinnak ezen tulajdon 
’s uj találmányai által növekedett ága a’ hadi mesterség
nek egészen másformát adhat egykor az ütközeteknek, 
mellyek ámbár a’ nélkül sem szelídek, de ez által még vé- 
rengzőbbekké válhatnak, könnyíttetnek a’ hadtestnek 
mozdulatai, minthogy ha rósz utak vagy alkalmatlan he
lyezet miatt a’ nehéz vonatu álgyuk nem használhatók, 
ezen öldöklő rakéták mint az álgyuknál is sokkal vesze
delmesebb eszközök picziny asztalkáikról akárhol köny- 
nyen elröpíthetők. Dicsőségére Nemzetünknek: feltaláló
juk igaz magyar lelkű 's hazánkbeli származás.”9

A cs. kir. tűzszerészkarban és rakétagyártó üzemben 
1815-től 1848-ig több ezren, köztük, ha nem is nagy szám
ban, magyarok is szolgáltak vagy olyan személyek, akik le
szerelésük után Magyarországon telepedtek le. A tűzsze
részkar katonái és haditechnikusai közül, akik megtanulták 
és részt vettek az Augustin-rendszerű rakéták fejlesztésé
ben, gyártásában, két magyar rakétatechnikus európai hír
névre is szert tett, Westermayer Márton mechanikus és 
Lukaszy László pirotechnikus. Ajeles német technikatörté
nész, Fricke levéltári kutatásai tárták fel azokat a korabeli 
német, svéd és más iratokat, amelyek először bizonyítják 
és mutatják be Westermayer szerepét a korabeli európai 
rakétatechnika fejlesztésében és terjesztésében.10

A Székesfehérváron született Westermayer Márton rö
vid ideig szolgált a tűzszerészkarban, majd szinte a kez
detektől (1815) a bécsújhelyi Rakétagyártó Intézetben 
dolgozva, kiválóan elsajátította Augustintől a rakétaszer-

2006/6 HADITECHNIKA 3



16. ábra: A cs. kir. rakétakar 3, 6, 12 fontos hadirakétái

kesztés és -készítés mesterségét. Később a bécsi 
Bollinger mechanikus és társa mechanikai üzemében 
dolgozott, ahol a tűzszerészkar számára a rakéta mecha
nikai szerkezetét gyártották. A kiváló képességű 
Westermayer, miután megismerte a rakétakészítés és 
-tervezés szigorúan őrzött titkait, rakétatechnikussá válva 
saját hadirakétákat kezdett szerkeszteni, majd 1821-ben 
elhagyta Bécset és Varsóba utazott.11

Westermayer számos európai államban gyümölcsözően 
kamatoztatta a birtokába került Augustin-rendszerű rakéták 
készítésének titkait és az általa tovább fejlesztett változato
kat. Rakétakészítés, -kísérlet vagy saját rakétatervei eladá

sa és gyártása ügyében 1821 és 1847 között rövidebb- 
hosszabb időt töltött Varsóban, Spandauban, Stockholm
ban, Szentpéterváron, Hannoverben és Münchenben.

Westermayer a lengyel királyság hadseregének varsói 
rakétalaboratóriumában dolgozott mechanikusként 1821- 
től 1831 -ig, és részt vett a rakéták fejlesztésében és gyár
tásában, a hadsereg rakétatüzérségének hadirakétákkal 
való felszerelésében.12 A lengyel szabadságharc veresé
ge előtt, melyben a hadirakéták is jelentős szerepet ját
szottak, elhagyta Varsót. Három korabeli svéd dokumen
tum is bizonyítja, hogy 1831 áprilisában jelentkezett Ber
linben a svéd követségen Westermayer Márton rakéta
konstruktőr, hogy megfelelő fizetségért 3 hónap alatt át
adja hadirakéta-rendszerét a svéd hadsereg tüzérségé
nek, amiről Berlinben, 1831. május 18-án előzetes szer
ződést is kötött.13 Majd Stockholmban 1831 nyarán tár
gyalást is folyatott, de a rakétáival kapcsolatos ügye 1832 
decemberéig elhúzódott.14 Westermayer 1832-ben rövid 
ideig Szentpéterváron dolgozott a rakétagyárban, ahol 
rakétákat szerkesztett.15 Szentpétervárról 1833 február
jában érkezett Hannoverbe, hogy a királyi hannoveri had
sereggel megismertesse hadirakétáit, majd elkezdje 
gyártásukat, a rakétatüzérség felszerelését, a tisztek és a 
kezelőszemélyzet kiképzését.16 A rakétaszerkesztőnek 
erről a közel másfél esztendei munkásságáról a közel
múltban feltárt iratok értékes adatokat tartalmaznak. így a 
„Röttiger vezérőrnagy, a hannoveri hadsereg anyagi 
igazgatója és a magyarországi Székesfehérvárról 
Westermayer Márton úr közötti megállapodás” kilenc pa
ragrafusa, melyet Hannoverben 1833. február 28-án írt 
alá „A. Röttiger Gén. Máj.” és „Martin Westermayer, Me
chanikus”17. Ennek a szerződésnek a végrehajtását, a si
keres rakétakísérleti lövészetet jelzi a 3 tüzérezredbeli 
tiszt által készített és aláírt „Jegyzőkönyv az 1833. június 
3-án a marteleheide-i Varenwaldban 31 darab 2 hüvelyes 
Westermayer mechanikus készítette hadirakétákkal le
folyt kísérletről.”18 E rakétakísérlet alapján 1833. június 
29-én kiegészítették a régebbi szerződést, amely 5 pont
ban foglalta össze a két fél jogait és kötelességeit. Az 
1833. július 15-i rakétakísérlet jegyzőkönyve pedig 
Westermayer 37 darab különböző típusú hadirakétájának 
a Varenwaldban bizottság előtt tartott lövészetének ered
ményeit rögzítette részletesen.19

Amikor Westermayer 1833 augusztusában befejezte kí
sérleteit és rakétatechnológiájának átadását Hannoverben, 
felkereste a bajor követséget és közölte, hogy tökéletesített 
rakétáit átadja egy rakétatechnikusi állás, a hannoveri távo
zás útiköltsége és ellátása fejében 1500 tallér díjazásért. A 
bajor királyi hadsereg tüzérségének Münchenben bemutatta 
rakétái teljesítményadatait, de előzetesen közölte, hogy 12 
fontos rakétájának hatótávolsága 2000 láb, a 10 darab 6 fon
tos gömb alakú lövedékrakétából 600 lépésre 9, 800 lépésre 
pedig 6 találja el célt.20 Westermayer 1833 augusztusától 
1834 nyaráig, a bajor tüzérség müncheni főlaboratóriuma pe
dig utána 1849-ig gyártotta az 1833. mintájú Westermayer- 
rendszerű rakétákat. A végleges szerződést Westermayer 
Márton mechanikussal a királyi bajor hadügyminisztérium bi
zottsága Münchenben 1833. október 13-án kötötte meg, 30 
darab 2 hüvelyes, 15-15 darab 3 és 4 hüvelyes rakéták ké
szítésére. A szerződés 13 pontban sorolta fel a rakétagyár
tás és a technológiaátadás, a tisztek és altisztek kiképzésé
nek mikéntjét, illetve külön 12 pontban foglalták össze a költ
ségvetés adatait (3000 gulden tiszteletdíjat, határidőket 
stb.).21 Terjedelmes tüzérbizottsági jelentés foglalkozik 
Westermayer elkészült hadirakétáinak 1834. május 9-i kísér
leti lövészetével, kitérve a rakéták minden fontos jellemzőjé
re -  megállapítva többek között azt is, hogy a 40 kilőtt külön
böző hadirakéta hatótávolsága 600-2800 láb volt.22
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18. ábra: Magyar hadiröppentyű 1849-ből (Hadtörténeti 
Múzeum)

Érdekes adalék az is, hogy a görög királyság kormánya 
és a bajor hadügyminisztérium között 1834 augusztusá
tól 1835 végéig tárgyalások folytak arról, hogy 
Westermayer rakétáiból a görög hadsereg tüzérségét fel
szerelhesse és a kezelésükre katonáit kiképezhesse.23

Westermayer utoljára Varsóból 1841-ben írt levelében 
közölte, hogy még 3 évig a varsói hadirakéta-laboratóri- 
umban dolgozik,24 ettől kezdve ismeretlen a jeles magyar 
rakétakonstruktőr életének alakulása.

A másik ismert rakétaszerkesztő, Lukaszy László fizetség 
ellenében átengedte, illetve bemutatta rakétáit 1847 márciu
sában a württembergi fegyvertárnak, 1847 áprilisában a 
badeni hadfelszerelési igazgatóságnak, 1847 augusztusá
ban a hannoveri tüzérdandárnak, 1847 novemberében a 
szász tüzérségnek és végül a bajor tüzérségnek is.25

Ám a tűzszerészkar több más katonája is elismerése
ket szerzett. Ezt igazolja többek között a hazai rakétafej
lesztésben, -gyártásban és a honvédtüzérség röppentyű
kar létrehozásában 1848-49-ben nagy hírnevet szerzett 
Unger Károly Sámuel (Sopron, 1793) rakétás őrmester, 
pirotechnikus, Wilfing József (Sopron, 1818) 1835 és 
1846 között rakétás tizedes, Moser Sándor (Graz, 1818) 
1834 és 1841 között alrakétás, majd főrakétás (aki lesze
relése után osztrák származása ellenére hazánkban lete
lepedve magyarnak vallotta magát). De valamilyen kap
csolata volt a tűzszerészkarral és a bécsi pirotechnikai 
üzemekkel két neves rakétaszerkesztőnek, Skopál Jó
zsef (1814) műszerésznek és a későbbiekben európai 
hírnévre szert tett Lukaszy László (Nyársardó, 1819) pi
rotechnikusnak is.

Ács. kir. hadseregben a dandár vagy a hadosztály köte
lékébe 1 rakétaüteg volt szervezve. A katonai sematizmus 
szerint 1847-ben a „K. K. Feuerwerks-Corps” parancsnoka 
Vinzenz Augustin báró altábornagy volt, és a csapatnem
nél 2 őrnagy, 3 százados, 2 alszázados, 9 főhadnagy, 9 al
hadnagy és 1 kadét szolgált.26 A rakétacsapatnem törzsé
nek új állományát 1847. október végén a következőkben 
állapították meg: 1 őrnagy, 1 első osztályú százados, 2 
másodosztályú százados, 4 főhadnagy, 5 alhadnagy, 1 
művezető, 1 főorvos, 27 tűzmester és lőszerész, 4 dobos, 
3 főmester, 3 almester, 45 közlegény, segédmunkásként 
24 tizedes és 380 rakétás.27 Az 1848-49-es háborús esz
tendőben a rakétaütegek 2 szer- és 12 tábori századba 
voltak szervezve 2232 fővel, és ezek vettek részt az itáliai 
és a magyarországi hadszíntér harcaiban.28

Az eddig felvázolt tudomány- és technikatörténeti kép 
is jól érzékelteti, hogy 1848 tavaszától az önálló magyar 
hadügy fő szervezői milyen reformkori példákra és külföl
di tapasztalatokra támaszkodhattak a hazai röppentyű
gyártás és a honvéd röppentyűkar megteremtésében az 
1848-1849-es szabadságharcban.
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A Haditechnika megvásárolható
Szakkönyváruház (1065 Bp., Nagymező u. 43., 373-0500)

Sas Militaria (1051 Bp., Sas utca 5., 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)

Sajnálattal közöljük, hogy a korábbi Technika könyvesbolt és antikvárium, majd Gellért könyvesbolt
december 27-én beszünteti működését.

Ezzel Budapest egyik legrégebbi műszaki boltja végleg eltűnik.
Szerk.
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Katonai NŐNÉL gyújtórendszerek
Dr. Kovács Zoltán egyetemi docens 

ZMNE BJKMK Katonai Műszaki Tanszék

A NŐNÉL1 nem elektromos iniciálású katonai gyújtórend
szerek rendeltetése a különböző katonai robbantási fel
adatok során alkalmazott robbanóanyagok, töltetek kés
leltetett vagy késleltetés nélkül történő iniciálása. A 
NŐNÉL gyújtórendszer kezelésbiztonsága és iniciálóké- 
pessége révén alkalmazható a katonai robbantástechni
ka valamennyi területén.

A gyújtórendszer alkalmas a Magyar Honvédségben 
rendszeresített valamennyi robbanóanyag iniciálására, 
valamint az irányított hatású repesztöltetek és a kismére
tű kumulatív töltetek indítására, a villamos gyújtás és a 
tűzzel való gyújtási mód kiváltására. A Magyar Honvéd
ség a NŐNÉL katonai gyújtórendszerek két típusát alkal
mazza: a svéd gyártmányú Norabelt és a cseh gyártmá
nyú Austint. A két gyújtórendszer alapvető felépítése, 
főbb jellemzői és alkalmazásuk lehetőségei, kezelésük 
elvei hasonlóak, a szerkezeti kialakításukban viszont ta
lálható néhány eltérés.

A katonai NŐNÉL gyújtórendszer két fő elemből tevő
dik össze: az indítóból és a szerelt gyutacsból. A gyújtó
rendszer alapeleme az indító, mellyel egy töltet késlelte
tés nélkül történő robbantására van lehetőség. Több töl
tet egy időben történő iniciálása (gyújtóhálózat kiépítése) 
vagy késleltetett robbantás végrehajtása esetén az indí
tóhoz pillanathatású vagy késleltetett szerelt gyutacsokat 
kell csatlakoztatni.

A NŐNÉL indító

A Norabel NŐNÉL indítója (1. ábra) egy egyszer haszná
latos kézi elsütő mechanizmusból és a NŐNÉL jelveze
tékből áll, melynek egyik végén egy csappantyús primer 
gyújtóegység, a másik végén a töltet iniciálásához szük
séges pillanathatású gyutacs található.

Mivel valamennyi szükséges alapkomponens csatla
koztatva van az egységhez, a NŐNÉL indító egy teljesen 
önálló, bármilyen típusú robbantási feladathoz bármikor 
használatra kész iniciáló eszköz. Valamennyi Norabel 
gyártmányú indító tartalmaz még egy, a szerelt gyuta
csok (maximum 8 db) opcionális csatlakoztatását vagy 
leágaztatását biztosító csatlakozóegységet és két darab, 
a NŐNÉL jelvezeték kábeldobról történő le- és feltekeré- 
sét megkönnyítő műanyag fogantyút is.

A katonai NŐNÉL indítók többféle kiszerelésben, kü
lönböző hosszúságú jelvezetékkel rendelkeznek. Tárolá
si helyzetben az indító 30 m vezetékhosszig tekercsben, 
50-320 m jelvezetékhossz között kör keresztmetszetű 
vagy szögletes kialakítású tároló kábeldobon (2. és 3. áb
rák) van elhelyezve.2

Az Austin gyártmányú katonai gyújtórendszer NŐNÉL 
indítói néhány eltérő jellemzővel rendelkeznek. Az egyik 
legfontosabb sajátosság, hogy az SRNA R-1 típusjelű, 
többször felhasználható kézi elsütő mechanizmus nincs 
az indítókhoz készletezve. Valamennyi indítónak a kábel
dobja kör keresztmetszeti kialakítású, és nincsenek hoz
zá rendszeresítve a NŐNÉL jelvezeték le- és feltekerését 
megkönnyítő fogantyúk.

1. ábra: A NŐNÉL indító főbb részei (Norabel)
1 -  elsütő mechanizmus; 2 -  NŐNÉL jelvezeték; 3 -  primer 
gyújtóegység; 4 -  csatlakozóegység; 5 -  gyutacs; 6 -  kábel
dob; 7 -  műanyag fogantyúk

A kábeldobokon sincsenek előre kialakított rögzítőhe
lyek a gyutacs, a csatlakozóegység és a csappantyús pri
mer gyújtóegység számára. A gyutacsot kartonpapírból 
készült védőburkolat, a csappantyús primer gyújtóegysé
get pedig műanyag védőkupak védi a mechanikai hatá
soktól, melyeket öntapadós szalag rögzít a kábeldobhoz 
(4. ábra), míg a csatlakozóegység a vákuumfólia tasak- 
ban, a kábeldob mellett található.
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A NŐNÉL szerelt gyutacs

A szerelt gyutacsok (5. ábra) kiegészítő elemek a 
NŐNÉL indítókhoz abban az esetben, amikor egy idő
ben egynél több töltet kerül robbantásra, illetve a rob
bantásokat egymáshoz képest időben késleltetve kell 
végrehajtani.

A NŐNÉL szerelt gyutacs olyan különböző hosszúságú 
NŐNÉL jelvezeték, amelynek egyik végére a gyutacsot 
gyárilag rögzítették, a másik végét pedig az indítóhoz 
készletezett csatlakozó egységéhez kell csatlakoztatni. A 
szerelt gyutacs NŐNÉL jelvezetékét 1,2-30 m közötti 
hosszúságban gyártják3 -  a Magyar Honvédség csak a
4,2 és a 7,8 méteres kiszerelésűt alkalmazza - ,  míg a jel
vezetékre rögzített alumíniumköpenyes, 7,6 mm névle
ges átmérőjű, kb. 1 g robbanóanyagot tartalmazó gyu
tacs pillanathatású vagy különböző (7-6000 ms közötti) 
késleltetésű lehet.

Több töltet robbantásához alkalmazható még a mind
két gyártó által forgalmazott ún. csomóponti csatlakozó- 
egység (Bunch Connector), mely szintén különböző

4. ábra: A NŐNÉL 320 m-es indító főbb részei (Austin)
1 -  primer gyújtóegység; 2 -  NŐNÉL jelvezeték; 3 -  gyu
tacs; 4 -  kábeldob
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hosszúságú jelvezetékkel4 és pillanathatású gyutaccsal 
van szerelve (6. ábra). A csatlakozóhoz a robbanózsinór 
által képzett hurokba akár 20 darab NŐNÉL jelvezeték is 
kapcsolható.

A NŐNÉL indítók és szerelt gyutacsok jelvezetéke egy 
alacsony energiájú, nem elektromos elven működő, nem 
robbanóköpenyes jeltovábbító vezeték, névleges külső 
átmérője 3 mm. Általában barna színű, kétrétegű, ke
mény műanyag borítású cső, amelynek belső falára 1-2 
g oktogén (HMX) alapanyagú robbanóanyagfilmet fújtak, 
amely egy kb. 2000 m/s sebességű, zajmentes jelet to
vábbít a primer gyújtóegységtől a gyutacshoz.5

A Norabel gyártmányú gyújtórendszer minden egyes 
indítójához egyszer használatos marokkapcsoló (7. ábra) 
van készletezve a kézi elsütéshez. Ez egy többségében 
műanyagból készült mechanikai működésű elsütőszerke
zet, amelyben erőfeszítés nélküli rugó helyezkedik el az 
ütőszeg körül. Kettős biztosítási mechanizmussal rendel
kezik: biztosítószeggel és a nyomógomb körül elhelyez
kedő biztosítógyűrűvel (8. ábra).

Az Austin gyártmányú gyújtórendszer indítóit az SRNA 
R-1 típusú, többször használatos, fémötvözetből készült 
kézi elsütőmechanizmussal (9. ábra) lehet működtetni. 
Tárolási helyzetben műbőr tokban, a NŐNÉL elemektől 
elkülönítve van elhelyezve. Külalakjában kézifegyverre 
emlékeztet, ahhoz hasonlóan is működik: az oldalán lévő 
biztosítóval kell kibiztosítani, majd az elsütőbillentyű 
meghúzásával lehet működtetni.

A csatlakozóegység rendeltetése a NŐNÉL jelvezeté
kek leágaztatása, a pillanathatású vagy késleltetett gyu
taccsal ellátott NŐNÉL szerelt gyutacsok összekapcsolá
sa az indítóval, soros, párhuzamos vagy vegyes gyújtó
hálózat létrehozása. Műanyagból készült, egyik nyitott 
vége négy egyenlő nagyságú körcikkre van osztva, a má
sik végén pedig négy hajlékony, fogazott láb és egy 
zárógyűrű helyezkedik el, melyek a gyutacs megbízható 
rögzítését segítik elő (10. ábra).

A csatlakozó négy egyforma részre osztott elülső vé
gén nyílásonként 2-2, azaz legfeljebb 8 darab NŐNÉL 
jelvezeték bekötésére van lehetőség. A vezetékek vélet
len kihúzása a csatlakozóból megakadályozható, ha min
den egyes csatlakozón átvezetett NŐNÉL jelvezeték vé
gére annak átvezetését követően egy egyszerű csomót 
kötünk (11. ábra).

Az Austin gyártmányú gyújtórendszer indítóihoz kész
letezett csatlakozóegység szerkezeti kialakítása kissé el
térő, de rendeltetése és alkalmazási lehetőségei meg
egyeznek a Norabel gyújtórendszerhez készletezett csat
lakozóval.

Amennyiben nem áll rendelkezésre a szükséges 
mennyiségű szerelt gyutacs, vagy a robbantási feladat 
végrehajtásához szükséges biztonsági távolság megkö
veteli, másik NŐNÉL indító jelvezetéke is hozzákapcsol
ható a csatlakozóhoz anélkül, hogy a csappantyús primer 
gyújtóegységet el kellene távolítani a csatlakoztatni kí
vánt indítóról. Ebben az esetben a NŐNÉL jelvezetéket 
duplára kell hajtani (12. ábra), és úgy átvezetni a csatla
kozón, majd az átvezetett jelvezetékre az előzőekhez ha
sonlóan célszerű csomót kötni.

A csappantyús primer gyújtóegység (13. ábra) egy lak
kozással lezárt csappantyú, mely kevesebb mint 0,5 g 
robbanóanyagot tartalmaz. A gyújtóegység háza, mely
nek anyaga a Norabel rendszer esetén fém, az Austin 
esetén műanyag, M12 menetben végződik.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a NŐNÉL gyúj
tórendszerek elemei rendkívül könnyen kezelhetőek, a 
robbantási feladat előkészítése során a gyújtóhálózat ki
építése nem igényel olyan kiegészítő eszközöket (szige
telőszalag, gyutacsszorító fogó, kábelvágó kés stb.), me
lyek használata a tűzzel történő, illetve a villamos gyújtá
si mód során szükségesek. A jelvezeték kifektetése is 
gyorsan és biztonságosan végrehajtható. A már előkészí
tett elemek bármikor visszatelepíthetők, és később újra 
felhasználhatók.6

A gyújtórendszer további előnye, hogy a katonai fel
adatok végrehajtása során olyan sajátos körülmények -  
pl. viharveszélyes időjárási viszonyok és nagyfeszültsé
gű távvezetékek közelében -  között is alkalmazható, ahol 
a többi gyújtási mód nem minden esetben lehetséges és 
megengedett.

Felhasznált irodalom

http://www.norabel.com
http://www.austin.cz

Jegyzetek

1. NŐNÉL: non-electric (nem elektromos) kifejezés rövi
dítése.

2. A Magyar Honvédség a 30, 65, 100, 320 m kiszere
lésű indítókat alkalmazza, mely utóbbi három kör kereszt
metszetű kábeldobon van elhelyezve. Nem katonai cé
lokra a gyártó cégek akár 3000 m kiszerelésben is forgal
maznak NŐNÉL indítókat.

3. A jelvezetékben a gyutacs indításához szükséges 
energia eléréséhez a jelnek egy adott gyorsulási távolság 
szükséges, ezért a jelvezeték hosszának a csatlakozta
tott NŐNÉL egységek között minimum 0,6 méternek kell 
lennie.

4. A csomópont csatlakozóegység 3,0; 3,6; 4,8; 6,0; 
7,8; 10,2; 12,0; 15,0; 18,0 vagy 21,0 m hosszúságú jelve
zetékkel rendelkezik.

5. Minden NŐNÉL egység nedvességálló, ezért a jelve
zeték nem vágható el, továbbá nem tehető ki semmilyen 
egyéb mechanikai sérülésnek, mivel ez hibás működést, 
illetve a gyújtás eredménytelenségét okozhatja. Ameny- 
nyiben a jelvezeték megsérül, a rendszert nem szabad 
felhasználni!

6. A gyújtórendszer elemei légmentesen zárt alumíni
um fóliatasakokba vannak csomagolva. Ép tasak ese
tén az eszköz több évig tárolható normál tárolási felté
telek mellett, a felbontást követően viszont minél ha
marabb fel kell használni az indítót vagy a szerelt gyu
tacsot.
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A nukleáris fegyverek elterjedését megakadályozó nemzetközi 
rendszerek működési tapasztalatainak alkalmazása

Molnár Kolos -  dr. Solymosi József -  dr. Vincze Árpád

A nukleáris terrorizmus valós veszélyé
vel szembeni védekezésben és felké
szülésben kiemelkedő szerep ju t a 
megelőzésnek. Ennek egyik legfonto
sabb eleme annak megakadályozása, 
hogy a potenciálisan veszélyes felhasz
nálni kívánt nukleáris, illetve radioaktív 
anyagokhoz „illetéktelenek” hozzáfér
hessenek. írásunkban arra a kérdésre 
keressük a választ, hogy a nukleáris 
fegyverek elterjedését megakadályozó 
nemzetközi rendszerek (továbbiakban 
non-proliferációs rendszerek) működé
sének és fejlődésének tapasztalatai ho
gyan hasznosíthatók a radiológiai terro
rizmus elleni küzdelemben, különös te
kintettel a „piszkos bomba” előállításá
nak megakadályozására.

Bevezetés

A radiológiai terrorizmus veszélyének 
megjelenése előtt a radioaktív anyagok 
izolálása elsősorban sugár-, egész
ség- és környezetvédelmi célokat szol
gált. A tárolás, szállítás, alkalmazás 
szigorú előírásai, akárcsak a nyilván
tartásra vonatkozó követelmények, el
sősorban a sugárforrások által okozott 
véletlen baleseteket igyekeztek meg
akadályozni, illetve ezek hatásait mini
málisra csökkenteni. Ahogy a terroriz
mus módszerei egyre hatékonyabbá, 
radikálisabbá, a terroristák pedig egyre 
elszántabbá, könyörtelenebbé váltak, 
úgy kerültek előtérbe olyan potenciális 
terrorcselekmények forgatókönyvei, 
melyeket korábban elképzelhetetlen
nek tartottunk, illetve bekövetkezésük 
valószínűségét elhanyagolhatónak te
kintettük. A tragikus 2001. szeptember 
11-i merényletek rádöbbentették a vilá
got, hogy a terroristák találékonysága 
nem ismer határokat.

Az már korábban is köztudott és ké
zenfekvő volt, hogy a terrorszerveze
tek mindent igyekeznek elkövetni, 
hogy leginkább kész nukleáris fegy
verhez (mert ezek előállítása a terro
ristákra jellemző „házilagos” módszer
rel nehezen vagy csak kis hatékony
sággal oldható meg1) vagy legalábbis 
hasadóanyaghoz jussanak (gondol
junk csak a 90-es évek „vöröshigany”- 
incidenseire). Rendkívül sok aggoda
lomra adott okot, hogy a Szovjetunió 
széthullását követő bizonytalanság

ban fennállt annak veszélye, hogy 
esetleg nukleáris robbanófejek kerül
hetnek a terrorszervezetek kezébe. Az 
azóta eltelt 15 évben a helyzet norma
lizálódott, és a pesszimista találgatá
soknak ellentmondani látszik, hogy 
mind a mai napig nem történt terror- 
cselekmény, melyben nukleáris robba
nószerkezetet használtak volna. Már
pedig, ha egy ilyen eszköz a terroris
ták birtokába jut, azt nagy valószínű
séggel alkalmazzák is.

A „piszkos bomba”

Más néven radiológiai diszperziós esz
köz [1], melynek sematikus működési 
elve rendkívül egyszerű (1. ábra). Vala
milyen hagyományos robbanóanyag 
(dinamit, TNT, plasztik stb.) köré vala
mely radioaktív izotóp vagy ezek keve
rékének finom eloszlású pora,2 esetleg 
oldata kerül. A külső árnyékolás (pl. 
ólom) többféle célt is szolgálhat: min
denekelőtt az elkövető egészségét, 
életét védi a sugárzás élettani hatásai
tól, legalább az akció végrehajtásáig, 
másrészt megnehezíti a bomba felfe
dezését (álcázza, elrejti a detektorok 
elől), végül pedig a köpeny alkalmas ki
alakítása fokozhatja a bomba repesz- 
hatását, ezáltal közvetlen pusztító
erejét. A bomba működtetése nem tér 
el a hagyományos robbanószerkezete
kétől: működésbe hozhatja öngyilkos 
merénylő, de időzítve vagy távműköd
tetéssel is indítható. A hagyományos 
robbanószerkezet működésbe lépését 
követően, a keletkező hő és nyomás 
hatására, a körülötte lévő sugárzó 
anyag finomeloszlású por vagy permet 
(aeroszol, füst, köd) formájában elő
ször egy néhányszor tíz méteres felhő
ben felemelkedik, majd a meteorológi
ai viszonyoktól függően a szél nagy te
rületen szétviszi, elszennyezve az élő 
és élettelen környezetet, illetve a csó
vában tartózkodó embereket, ezáltal 
fejtve ki kártékony hatását. A „piszkos 
bomba” összeszerelése vagy működ
tetése tehát nem igényel különösebb 
szakértelmet, pusztán azokat a képes
ségeket, amelyekkel a terroristák a ha
gyományos robbanószerkezetek elké
szítése terén bizonyítottan rendelkez
nek. Viszont a művelet rendkívül koc
kázatos, nagy elszántságot igényel, hi

szen finom eloszlású, tehát könnyen 
inkorporálható, ráadásul igen nagy ak
tivitású anyaggal kell dolgoznia a ké
szítőnek. A munka során szinte bizto
san olyan sugárdózis érné, mely a ha
lálához vezetne, de legalábbis súlyos, 
maradandó egészségkárosodást szen
vedne. Az öngyilkos merénylőket 
azonban ez a tény nyilván nem tántorí
taná el a feladattól.

A „piszkos bomba” alkalmazása kap
csán a terroristáknak számos paramé
tert kell figyelembe venniük, céljaikhoz 
leginkább alkalmas módszer megvá
lasztására kell törekedniük. A rendel
kezésre álló sugárzó anyag minősége 
és mennyisége (aktivitása) behatárolja 
a lehetőségeiket. A felhasznált robba
nóanyag mennyisége adott sugárzó 
anyag mellett primer paraméterként 
meghatározza a kibocsátási felhőt, 
melynek terjedését a nukleáris baleset- 
elhárítási rendszerekben használatos 
légköri terjedési modellekkel lehet szi
mulálni. A terjedés a mindenkori mete
orológiai viszonyoktól (szélsebesség, 
szélirány, csapadék, Pasquill-kategória 
stb.) függ. Ezek ismerete elengedhe
tetlen annak érdekében, hogy hatéko
nyan valósíthassák meg terveiket. Az 
persze nem kiszámítható, hogy adott 
esetben mik lennének egy terrorakció 
prioritásai: nagy területet, de kisebb 
koncentrációval elszennyezni, ezáltal 
jelentősen megnövelni a helyreállítás 
költségeit, tehát elsősorban gazdasági 
hatásokat kiváltani, vagy inkább kevés 
emberre, de súlyosabb hatást gyako
rolni (pl. zárt rendszerek, metró stb.), 
ezáltal az áldozatok számát maximali
zálni és elrettentő hatást kelteni. A 
konkrét megvalósításban is igen nagy 
a variációs lehetőségek száma: a 
„piszkos bomba” csomagolása lehet 
egy bőrönd vagy táska, de pesszimista 
forgatókönyvek sugárzó anyaggal 
megrakott teherautók vagy kamionok 
felrobbantását is feltételezik. A végre
hajtásban is bármilyen megoldás el
képzelhető: öngyilkos merénylő, távirá
nyított vagy időzített bomba.

A „piszkos bomba” lehetséges hatá
sainak igen részletes bemutatása több 
lehetséges forgatókönyv következmé
nyeinek alapos elemzésén keresztül 
dr. Henry Kelly, az Amerikai Tudósok 
Szövetsége elnökének nevéhez fűző
dik, aki kutatásait 2002. március 6-án
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A “piszkos bomba” működési elve

□  nagy diszperzió fokú sugárzó anyag

■  hagyományos robbanóanyag 

■gyi'ijtószerkezet

■  árnyékolás

1. ábra: A „piszkos bomba” működési elve

Library of 
Congress

2. ábra: A Capitólium közelében végzett robbantás hatása

ismertette az Egyesült Államok Szená
tusának Külügyi Bizottsága előtt [2]. A 
forgatókönyvek életszerű feltételezé
sekből indultak ki: gyakran használt és 
a szcenárió szerint elveszett/ellopott 
forrásokat alkalmaztak az elképzelt tá
madásokban, melyek helyszínéül sű
rűn lakott, gazdasági vagy politikai 
központokat, nemzeti szimbólumokat 
választottak.

Az első esetben egy orvosi besugár
zóból eltűnt Cs-137 (g-sugárzó) izotó
pot használtak a „piszkos bombában”, 
melyet 10 font (kb. 4,5 kg) TNT fel- 
használásával szórtak szét Washing
ton D. С.-ben, a Capitólium közelében. 
Az ábrán (2. ábra) látható gyűrűk 
szennyezettségi szinteket jelölnek. Az 
egyes szinteken belül meghatározták 
a hosszú távú hatásokat: a daganatos 
megbetegedések valószínűségét 
(1/100, 1/1000 és 1/10 000), illetve a 
növekedését az átlagoshoz képest 
(5%, 0,5% és 0,05%), abban az eset
ben, ha a szennyezést követően nem 
történik meg a sugárzásmentesítés, il
letve amennyiben ez megoldhatatlan, 
úgy az evakuálás és a szennyezett 
épületek, városrészek lebontása, elta
karítása. Mivel a Cs-137 viszonylag 
hosszú felezési idejű (több mint 30 év) 
izotóp, így a sugárzás szintje mentesí
tés nélkül tartósan magas marad.

A második forgatókönyvben Man
hattan (New York City) déli csúcsán 
egy ipari besugárzóból származó, ún. 
„kobaltceruzát” -  1 hüvelyk (kb. 2,5 
cm) átmérőjű és 1 láb (kb. 30 cm) 
hosszú rúd -  használtak fel „piszkos 
bomba”-készítésre. A Co-60 szintén 
g-sugárzó izotóp, és az ábrán (6. ábra) 
látható gyűrűk magyarázata ugyanaz, 
mint az előbbi esetnél. A hatás drámai: 
amennyiben nem történik meg a men
tesítés, úgy egész Manhattant ki kell 
üríteni. A Co-60 izotóp felezési ideje 
5,26 év, ami azt jelenti, hogy mentesí
tés nélkül a sugárzás szintje kb. 16 év 
alatt csökken a kezdeti szint 1/8-ára, 
és 52 év múlva lesz az 1/1000-e.

A harmadik forgatókönyvben szintén 
New Yorkot támadták, viszont a felhasz
nált radioaktív anyag ezúttal a-sugárzó 
Am-241, mely elég gyakori geofizikai 
sugárforrás (pl. mélyfúrás-vizsgálók). A 
„piszkos bomba” hatóereje ezúttal mind
össze 1 font (kb. 45 dkg) TNT volt, ami 
azt jelenti, hogy a kisebb robbanás sok
kal kisebb területen, de adott mennyisé
gű sugárzó anyag mellett lényegesen 
nagyobb felületi koncentrációval szeny- 
nyezte el a területet, vagyis lényegesen 
kevesebb embert, de sokkal jelentő
sebb hatás ért. Emellett az a-sugárzók 
rendkívül veszélyesek, ugyanis 
inkorporálva igen súlyos, maradandó 
károsodásokat okozó élettani hatásaik 
már rövid távon is jelentkeznek. Ráadá-
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Megerősített nukleáris és radioaktív anyag csempészések 1993 -  2004 (Terras IAEA ITDB)
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4. ábra: Nukleáris és radioaktív anyagok megerősített csempészései 1993-2004 
(forrás: IAEA ITDB)

Kereskedelm i rad ioaktív  források (IAEA, 2001)
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5. ábra: Kereskedelmi radioaktív források

sül többségük nemcsak sugárzó anyag, 
hanem erősen toxikus is, már néhány 
milligrammnyi mennyiségben is akut 
mérgezést okozhatnak. Egy ilyen táma
dás esetén tehát nemcsak a hosszú tá
vú kiürítéssel, hanem az azonnali be
avatkozással is számolni kell (4. ábra). 
Az első gyűrűben tartózkodókat azon
nal orvosi felügyelet alá kell helyezni, a 
második gyűrűben tartózkodók a sugár
veszélyes munkakörben dolgozók ma
ximális éves sugárterhelését szenvedik 
el, a harmadik gyűrűben élőket pedig 
haladéktalanul ki kell telepíteni.

A számításba vehető radioaktív anya
gok köre igen széles, bár kétségtelen, 
hogy az alkalmazhatóságban és a hoz
záférhetőségben is igen nagyok a kü
lönbségek, vagyis nem minden radioak
tív anyag egyformán vonzó vagy elérhe
tő a terroristák számára (5. ábra). Az

eszköz hatása tehát semmiképp sem 
hasonlítható a nukleáris robbanószer- 
kezetekéhez, viszont kiválóan alkalmas 
pánikkeltésre. A szennyezett területek 
mentesítése és/vagy evakuálása, szük
ség esetén lebontása drasztikusan 
emeli a helyreállítás költségeit, emellett 
közvetlenül megnehezíti és lelassítja a 
mentést és a sérültek ellátását. A pánik, 
illetve egy azt követő tömeghisztéria na
gyon súlyos társadalmi és gazdasági 
következményekkel járna, mely akár 
destabilizációhoz, káoszhoz is vezethet, 
és elhúzódó hatásai lehetnek.

A „piszkos bomba” tehát nem fikció, 
hanem a terrorista módszereket és logi
kát figyelembe véve egy nagyon is reá
lis és praktikus terrorista fegyver, mely 
lényegesen könnyebben elérhető és el
készíthető, mint a nukleáris robbanó
szerkezetek, hiszen a radioaktív anya

gok beszerzése sokkal egyszerűbb, 
mint a nemzetközi egyezmények által 
szigorúan ellenőrzött nukleáris anyago
ké, a magas dúsításé, különleges hasa
dóanyagokról, illetve a fegyverfokozatú 
hasadóanyagokról nem is beszélve. 
Ráadásul a sugárforrások egy része, 
mely használton kívülivé vált (kallódó 
forrás), így tulajdonosának csak felesle
ges teher és költség, könnyen válik gaz
dátlan forrássá, illetve tűnik el. Koráb
ban ezek a források kizárólag mint su
gár-, egészség- és környezetvédelmi 
kockázatok kerültek szóba, most azon
ban nem szabad elfeledni, hogy poten
ciális alapanyagaivá válhatnak a „pisz
kos bombának” is. Komoly aggodalom
ra adnak okot azok a tendenciák, me
lyek kiolvashatók a Nemzetközi Atom
energia Ügynökség adatbázisából, 
mely a radioaktív és nukleáris anyagok 
ismertté vált csempészési eseteit tartja 
nyilván (6. ábra). (Természetesen az is
mertté vált esetek számát jelentősen 
meghaladhatják a sikeres illegális moz
gások.) Figyelemre méltó a radioaktív 
anyagok csempészésszámának szigni
fikáns növekedése, a nukleáris anyagok 
csempészésszámának visszaesése 
mellett. Ez pedig egyértelmű bizonyíték 
arra, hogy a nemzetközi terrorizmus és 
a szervezett bűnözés figyelme egyre in
kább a könnyebben megszerezhető ra
dioaktív anyagok felé fordult, vagyis a 
„piszkos bomba” valós fenyegetés [3].

A non-proliferációs rendszerek

Már a Manhattan-terv lezárásakor a 
programban részt vevő tudósok közül 
sokaknak komoly aggályai támadtak 
az atombomba bevetésével kapcsolat
ban [4]. A magyar származású kiváló fi
zikus, Szilárd Leó már ekkor felhívta a 
figyelmet a fegyverkezési verseny ré
mére. Ennek ellenére az első nukleáris 
fegyver kifejlesztése „láncreakciót” in
dított el, és a második világháború ké
sőbb ellenséggé váló győztes hatalmai 
valamennyien kifejlesztették nukleáris 
fegyvereiket. Emellett komoly gazda
sági potenciállal rendelkező fejlett or
szágok, illetve lokális hatalmak is jelen
tős erőfeszítéseket tettek a „saját” 
bomba kifejlesztésére (India, Pakisz
tán, Izrael, Dél-Afrika, Brazília, Argentí
na, Svédország) [5]. A hidegháború 
korszakának kettéosztott világában 
azonban a 60-as évek végére, néhány 
súlyos veszéllyel fenyegető válság 
után két felismerés született. Az első: 
minél több ország rendelkezik katonai 
nukleáris potenciállal, annál nagyobb a 
kockázata egy esetleges konfliktus 
esetén a nukleáris csapásnak, mely 
könnyen globális nukleáris háborúvá 
eszkalálódhat, és az akár az egész
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emberi civilizációt megsemmisítheti, il
letve az élővilágban és természetben 
is helyrehozhatatlan károkat okozhat. 
A második: globális nukleáris háború 
gyakorlatilag megnyerhetetlen, az első 
csapást szükségszerűen követő vá
laszcsapás valamennyi fél számára 
végzetes veszteségeket okozna. Az el
ső felismerés hívta életre a nukleáris 
fegyverek elterjedésének megakadá
lyozásáról szóló -  közkedvelt néven az 
„atomsorompó” -  szerződést (az angol 
rövidítés NPT). A második pedig elindí
totta a stratégiai atomfegyverek lesze
relését célzó tárgyalásokat, illetve a 
mindenkori nukleáris egyensúly fenn
tartása mellett, az arzenál csökkenté
sében és a fegyverkezési verseny le
zárásában tette érdekeltté a szemben
álló katonai szövetségeket [6].

Az NPT szerződésről az ENSZ Köz
gyűlésének XXII. ülésszakán született

döntés, és 1968. július 1-jén bocsátot
ták aláírásra. Hazánk az elsők között 
csatlakozott a szerződéshez, melyet 
az 1970. évi 12. törvényerejű rendelet
tel hirdetett ki, és 1970. március 5-én 
lépteti hatályba [7]. Az NPT legfonto
sabb célkitűzése: a nukleáris fegyve
rek elterjedésének megakadályozása 
révén a globális nukleáris háború koc
kázatának csökkentése. Ennek érde
kében az „atomfegyveres” országok 
(az angol rövidítés NWS) kötelezettsé
get vállalnak arra, hogy az „atomfegy
verrel nem rendelkező” országok (az 
angol rövidítés NNWS) számára nem 
adnak át semmilyen nukleáris fegy
vert, robbanószerkezetet, vagy akár 
az ezek feletti ellenőrzés jogát, emel
lett nem nyújtanak semmilyen segítsé
get ezen államoknak ilyen eszközök 
kifejlesztésében sem. Az NNWS- 
országok pedig kötelezik magukat,

hogy nem fejlesztenek ki ilyen eszkö
zöket, illetve nem vesznek át ilyen 
eszközöket, beleértve az ezek feletti 
ellenőrzés jogát is. A szerződés ponto
san meghatározza, melyek az NWS- 
országok, amelyek 1967 előtt fejlesz
tették ki és robbantották fel nukleáris 
fegyvereiket: Egyesült Államok, Szov
jetunió, Egyesült Királyság, Franciaor
szág és Kína. Fontos hangsúlyozni, 
hogy a szerződéshez való csatlakozás 
önkéntes alapon történik, a vállalt kö
telezettségekért cserébe a részes 
NNWS-állam előnyöket élvez, hiszen 
hozzájut mindazokhoz a tudományos 
és technológiai ismeretekhez, melye
ket a nukleáris kutatásokban helyze
tüknél fogva élenjáró NWS-országok a 
nukleáris energia békés célú alkalma
zása terén megszereztek.

Természetesen kezdettől fogva akad
tak olyan országok, melyek nem kíván
tak élni a lehetőséggel, és úgy döntöt
tek, hogy a saját útjukat járják, és nem 
korlátozzák önkéntesen nemzeti szuve
renitásukat, nem mondanak le annak le
hetőségéről, hogy adott esetben nukle
áris fegyver kifejlesztésébe fogjanak. 
Ezzel egyúttal vállalva, hogy akár a bé
kés célú felhasználáshoz szükséges tu
dományos ismertek, technológiák, be
rendezések és anyagok beszerzése is 
nehézkessé válik számukra, illetve an
nak ódiumát, hogy a nemzetközi közös
ségek aggódva és gyanakodva figyelik 
tevékenykedésüket. Az öt NWS- 
országon kívül bizonyítottan nukleáris 
fegyverrel rendelkező3 India és Pakisz
tán, valamint a köztudottan ilyen fegyve
reket birtokló Izrael (az ún. „küszöbálla
mok”) soha nem csatlakoztak az NPT- 
hez. A bizonyítottan katonai célú nukle
áris programmal rendelkező országok 
közül a Dél-Afrikai Köztársaság „sikeres 
és eredményes” atomprogramját szá
molta fel, mikor 1991-ben csatlakozott 
az NPT-hez, majd nukleáris létesítmé
nyeit és anyagait a Nemzetközi Atom
energia Ügynökség ellenőrzése alá ren
delte a biztosítéki egyezmény megköté
sével. Argentína és Brazília is feladta 
hasonló törekvéseit és 1995-ben, illetve 
1998-ban csatlakoztak az NPT-hez. 
Rajtuk kívül a komolyabb nukleáris 
technológiával rendelkező országok kö
zül csak Kuba csatlakozására kellett 
várni 2002 végéig.

Az NPT-hez 1985 végén csatlakozó 
Koreai NDK pedig egyedülálló módon 
2003 elején egyoldalúan felmondta a 
szerződést. Jelenleg az NPT-nek 189 
aláíró állama van [6].

Az iráni és a koreai atomválság kap
csán igen fontos hangsúlyozni a kü
lönbséget az NWS, NNWS országai, 
illetve az NPT-hez nem csatlakozó or
szágok között. Irán és a Koreai NDK 
az NPT-hez történő csatlakozásával
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kötelezettséget vállalt arra, hogy soha 
nem fejleszt ki vagy vesz át semmilyen 
nukleáris fegyvert vagy robbanószer
kezetet. Mindezen önként vállalt köte
lezettségért és korlátozásért cserébe 
mindkét ország nyugodtan kiépíthette 
saját békés célú nukleáris potenciálját, 
könnyedén beszerezhette a szüksé
ges berendezéseket, anyagokat és ki
képezhette szakembereit. Az NPT-hez 
nem csatlakozó országok nem élvez
hették ezeket az előnyöket, sőt, igen 
komoly akadályokkal kellett megküz
deniük még a békés célú nukleáris 
technológia beszerzésében, kifejlesz
tésében is. Az NPT felmondásával a 
Koreai NDK rávilágított a szerződés 
gyenge pontjára: az önként vállalt kö
telezettségektől következmények nél
kül meg lehet szabadulni, de a meg
szerzett technológia és tudás ott ma
rad. Ez a gyakorlat pedig teljességgel 
elfogadhatatlan a szerződésben vállal
takat becsületesen teljesítő többi 
NNWS-ország számára, illetve na
gyon rossz példa a szerződés korlátáit 
feszegető országok számára.

A biztosítéki egyezmény

Az NPT-ben megfogalmazott célkitűzé
sek eléréséhez egy hatékony nemzet
közi ellenőrzési rendszerre van szük
ség. Ennek működtetése a Nemzetkö
zi Atomenergia Ügynökség (az angol 
rövidítés IAEA) egyik feladata. A másik 
feladata pedig a békés célú és bizton
ságos alkalmazás elősegítése a nem
zetközi tapasztalatok, tudományos 
eredmények megismertetése, tanács
adás, segítségnyújtás és koordinálás 
révén. Az ellenőrzési rendszer alkal
mazásához az NPT-t aláíró államnak 
nukleáris biztosítéki egyezményt kell 
kötnie az IAEA-val (az angol elnevezés 
Safeguards Agreement). Hazánk en
nek a kötelezettségének 1972. március
6-án tett eleget, és az egyezményt az 
1972. évi 9. törvényerejű rendelettel 
hirdette ki, mely 1972. március 30-án 
lépett hatályba [8]. Az egyezmény pon
tosan meghatározza az aláíró állam jo
gait és kötelezettségeit, valamint az 
IAEA ellenőrzési jogkörét, továbbá az 
ellenőrizendő létesítmények és nukleá
ris anyagok körét, illetve a tagállam je
lentéstételi kötelezettségeit. Az ellenőr
zés rendszere az aláíró állam által be
jelentett nukleáris létesítményekre és a 
nyitóleltárban bejelentett nukleáris 
anyagokra épül. Az aláíró államnak be 
kell jelenteni a nukleáris anyag készle
tében bekövetkező minden változást 
(szállítás, export, import, nukleáris át
alakulás, elvesztés, találás stb.), emel
lett évente leltároznia kell a rendelke
zése alá tartozó nukleáris anyagokat,

melyről szintén jelentést kell küldeni az 
IAEA-пак. Az IAEA nemzetközi ellen
őrei pedig előzetes értesítés alapján el
lenőrzik a deklarált nukleáris létesítmé
nyeket, illetve a nukleáris anyagok fizi
kai leltárát, továbbá a helyi nyilvántar
tások rendszerét, valamint hitelesítik a 
létesítmények jelentéseit, ezen keresz
tül pedig közvetve igazolják a biztosíté
ki egyezményben, valamint az NPT- 
ben foglaltak betartását az aláíró állam 
részéről. A nukleáris anyagok készlet- 
változási és leltárjelentéseinek feldol
gozásában, továbbításában, valamint 
az IAEA ellenőrzések lebonyolításában 
igen fontos szerepe van a nemzeti ha
tóságoknak. A biztosítéki egyezmény 
végrehajtásával kapcsolatos feladato
kat hazánkban az Országos Atomener
gia Hivatal (OAH) látja el.

Az NWS-országok önkéntes alapon 
nemzetközi ellenőrzés alá rendelhetik 
békés célú nukleáris technológiájukat 
az IAEA-val kötött egyezmények kere
tében. Az NPT-hez nem csatlakozó or
szágok számára szintén nyitott a lehe
tőség, hogy a békés célú nukleáris 
technológiájukat az IAEA ellenőrizze, 
különös tekintettel az importált techno
lógiákra és nukleáris anyagokra. Ezzel 
a lehetőséggel mindhárom jelentős 
nukleáris technológiával és nukleáris 
fegyverekkel rendelkező, de az NPT- 
hez nem csatlakozó ország élt is, az 
INFCIRC/66 típusú biztosítéki egyez
mény aláírásával [9].

Egyéb non-proliferációs 
rendszerek

Az NPT és a végrehajtásához szüksé
ges biztosítéki egyezmény mellett más 
nemzetközi non-proliferációs rezsimek 
is működnek. A nukleáris fegyverkísér
letek tilalmával -  közkedvelt nevén 
„atomcsend” -  kapcsolatban számos 
szerződés született, bár sajnos erede
ti célját máig egyik sem érte el. A rész
leges atomcsendszerződés (az angol 
rövidítés PTBT) a világűrben, a légkör
ben és a víz alatt tiltja meg a kísérleti 
nukleáris robbantásokat, de a föld 
alattit nem korlátozza [5]. Az 1963-ban 
létrehozott szerződéshez sajnos nem 
csatlakozott a nukleáris fegyverekkel 
rendelkező Kína és Franciaország. A 
Szovjetunió összeomlását követően, a 
kétpólusú világrend -  és ezzel együtt a 
fegyverkezési verseny -  végével újra 
felerősödött az „atomcsend” iránti 
igény. A nukleáris fegyverkísérletek 
teljes körű tilalmáról szóló szerződést 
(az angol rövidítés CTBT) 1996-ban 
fogadta el az ENSZ közgyűlése. Ha
zánk még ebben az évben csatlako
zott a szerződéshez, melyet az 1999. 
évi L. törvényben hirdetett ki [10]. A

szerződés nemzetközi hatálybalépé
séhez a 44 fejlett nukleáris technológi
ával rendelkező ország csatlakozása 
és a szerződés ratifikálása szükséges. 
Sajnos az atomfegyverrel rendelkező 
országok közül India és Pakisztán 
nem is csatlakozott a szerződéshez, 
az Egyesült Államok, Izrael és Kína 
pedig nem ratifikálta azt [4]. A kritikus 
országok közül nem csatlakozott még 
a Koreai NDK, valamint az NNWS- 
országok közül nem ratifikálta még 
Egyiptom, Indonézia, Irán és Kolumbia 
[11]. Ennek ellenére a szerződés vég
rehajtásáért felelős CTBTO szervezet 
bécsi székhellyel létrejött, és meg
kezdte a nemzetközi megfigyelőrend
szer kiépítését, melynek keretében a 
világ minden részén automatikus mű
ködtetésű mérőállomásokat telepíte
nek. Ezek feladata az esetleges nukle
áris robbantások észlelése és földrajzi 
behatárolása. A föld alatti robbantások 
észlelésére szeizmikus, a légköri rob
bantásokéra infrahang, a víz alatti rob
bantásokéra pedig hidroakusztikus 
mérőállomásokat telepítenek. Emellett 
a robbantás radioaktív nyomainak mo
nitorozására izotópokat azonosító mé
rőállomásokat állítanak rendszerbe. A 
mérőrendszerek adataikat automatiku
san, műholdkapcsolaton keresztül a 
bécsi központ felé továbbítják, ahol 
azokat folyamatosan értékelik. A rend
szer része még a világ számos pont
ján létrehozott jól felszerelt izotóplabo
ratórium, ahol minták azonosítására, 
elemzésére van lehetőség, továbbá 
egy nemzetközi szakértőkből álló, 
szükség esetén helyszíni ellenőrzés 
végrehajtására képes csoport, mely
nek feladata, hogy gyanú esetén bizo
nyítékokat szerezzen a szerződés 
megsértésére, az automatikus mérőál
lomások adatai alapján valószínűsít
hető helyszínen, igen rövid időn belül. 
A szerződéshez eddig csatlakozó 176 
ország közül 132 ratifikálta azt.

A non-proliferációs rendszerek igen 
fontos elemei még a nukleáris anya
gok és berendezések exportját szabá
lyozó rendszerek [12]. Ezeket a kez
deményezéseket az a felismerés hívta 
életre, hogy a nukleáris anyagok és lé
tesítmények ellenőrzése mellett és a 
nukleáris anyagok exportellenőrzésén 
kívül szükség van az „érzékeny tech
nológiák” exportjának ellenőrzésére is. 
Ezek közé az érzékeny technológiák 
közé tartoznak mindazon anyagok, 
berendezések és eszközök (ideértve a 
kettős használatú termékeket is), me
lyek a nukleáris technológiával kap
csolatosak vagy kapcsolatosak lehet
nek. A két legfontosabb ilyen rendszer, 
melyeknek hazánk is tagja, a Nuclear 
Suppliers Group (NSG) és a Zangger 
Committee.
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A klasszikus non-proliferációs 
rendszer korlátái

Az első öbölháború után, 1991-ben az 
IAEA ellenőrei Irakban „eltitkolt” nukle
áris tevékenység nyomaira bukkantak. 
Ez volt az első bizonyítéka annak, 
hogy egy NPT-t aláíró állam megpró
bálta kijátszani a biztosítéki egyez
ményt, és titokban megsérteni az NPT- 
t. Hasonló gyanú merült fel a Koreai 
NDK-val kapcsolatban néhány évvel 
később, melynek tüneti kezelését je
lentette a sokat bírált USA-KNDK gen
fi keretegyezmény, melynek értelmé
ben az NPT-t többé-kevésbé nyíltan 
megsértő, a biztosítéki egyezményt be 
nem tartó állam szankciók és büntetés 
helyett gazdasági előnyöket csikart ki 
az Egyesült Államoktól. Az engedmé
nyek odáig vezettek, hogy a KNDK 
2003 elején egyedülálló módon, egyol
dalúan felmondta az NPT-t és a bizto
sítéki egyezményt [5]. Jelenleg a krízist 
a két fél, Oroszország, Kína, Japán és 
Dél-Korea bevonásával „hatoldalú tár
gyalások” keretében próbálja rendezni, 
sajnálatosan ismét a nemzetközi szer
vezetek kihagyásával.

Ezek a sajnálatos események rá
döbbentették a világot, hogy a biztosí
téki egyezmény keretében működő el
lenőrzési rendszer alapos felülvizsgá
latra és átalakításra szorul. Ennek a 
felülvizsgálatnak szellemében szüle
tett meg a biztosítéki egyezmény ki
egészítő jegyzőkönyve, mely alapve
tően reformálta meg az IAEA ellenőr
zési jogkörét. A hangsúly a bejelentett 
nukleáris tevékenység rutinszerű el
lenőrzéséről áthelyeződött az esetle
ges nem deklarált nukleáris tevékeny
ségek felderítésére. Ehhez mindenek
előtt az aláíró államoktól sokkal részle
tesebb, nem csak a létesítményekre 
és nukleáris anyagokra szorítkozó, ha
nem például az ilyen jellegű kutatások
ra, érzékeny technológiákra stb. vo
natkozó jelentéseket is kértek. Emel
lett kiszélesítették az IAEA ellenőrzési 
jogkörét, a korábban kizárólagosan 
csak a nukleáris létesítményekre kor
látozódó, tervezett ellenőrzéseken kí
vül, 24 órával előbb bejelentve tetsző
leges helyszínen hajthatnak végre el
lenőrzéseket, illetve a létesítménye
ken belül, a rutinszerű ellenőrzések al
kalmával 2 órán belül bármely helyszí
nen ellenőrizhetnek. Igen fontos esz
közzé vált az ellenőrzéseken a kör
nyezeti mintavételezés, mely kiváló 
eszköz a nem deklarált nukleáris tevé
kenység felderítésében. A biztosítéki 
egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvét 
eddig a 115 aláíróból 76 léptette ha
tályba [13]. Az egyezménynek termé
szetesen részese az Európai Unió is 
(akárcsak a biztosítéki egyezmény

nek). A kiegészítő jegyzőkönyvet ha
zánk az 1999. évi XC. törvénnyel hir
dette ki [14].

A non-proliferációs rendszerek mű
ködése tehát nem csupa sikertörténet, 
viszont a korlátok és hiányosságok fel
ismerését követően hatékony vála
szok születtek a kihívásokra. A legfon
tosabb eredmény azonban az, hogy 
az atomfegyverrel rendelkező államok 
száma az 1968-ashoz képest csak az 
NPT-hez soha nem csatlakozó 3 ál
lammal nőtt. Vagyis minden állam, 
mely aláírta az NPT-t, a mai napig nem 
jutott el a nukleáris fegyver kifejleszté
séhez.4 Ez pedig, akárhogy nézzük, 
nem lebecsülendő eredmény, majd 40 
év távlatából, figyelembe véve Ken
nedy elnök jóslatát, hogy az ezredfor
dulóra mintegy 30 ország rendelkezik 
majd atomfegyverekkel [5]. Ezért sem
miképpen nem meglepő, hogy az 
IAEA és főigazgatója kapta a 2005. évi 
béke Nobel-díjat.

Az IAEA szerepe 
a sugárforrások biztonsága 
és fizikai védelme tekintetében

Az IAEA tanácsadó és koordináló sze
repére példa, hogy a sugárforrások 
biztonságával kapcsolatban több kiad
ványt is készített nemzetközi és nem
zeti szakértők bevonásával. Ezek a ki
adványok többek között igyekeznek 
szakmai segítséget nyújtani a nemzeti 
hatóságoknak szabályozó tevékeny
ségük elvi megalapozásához. Előké
szítésük több fordulóban, műszaki bi
zottsági üléseken történik, ahol a 
szakértőknek módjukban áll ismertetni 
tapasztalataikat, esetleg ütköztetni ál
láspontjaikat. A sugárforrások bizton
ságával kapcsolatban ki kell emelni a 
„Code of Conduct on the Safety and 
Security5 of Radioactive Sources” affé
le alapdokumentumát [15]. Fontos se
gédlet a sugárforrások által jelentett 
kockázat értékelésében „Categoriza
tion of Radioactive Sources” [16], a 
„Security of Radioactive Sources” [17] 
pedig a sugárforrások fizikai védelmé
vel kapcsolatosan fogalmaz meg aján
lásokat. A radioaktív és nukleáris 
anyagok illegális kereskedelme és 
csempészése elleni küzdelem számá
ra igen fontos megállapításokat tartal
maznak a megelőzés, észlelés és vá
laszadás tematikájában a „Prevention 
of the Inadvertent Movement and Illicit 
Trafficking of Radioactive Materials” 
[18], a „Detection of Radioactive Mate
rials at Borders” [19] és a „Response 
to Events Involving the Inadvertent 
Movement or Illicit Trafficking of 
Radioactive Materials” [20] dokumen
tumok, többek között a határátkelőhe

lyeken telepítendő sugárkapukkal kap
csolatban. Fontos megjegyezni, hogy 
az IAEA működteti a tagállamok beje
lentései alapján azt az adatbázist, 
mely a nukleáris és radioaktív anya
gok elvesztésével, illetve megtalálásá
val kapcsolatos eseményeket tartal
mazza (lásd 6. ábra). Ennek az adat
bázisnak a kutatása igen fontos tanul
ságokkal szolgálhat a nukleáris vagy 
radiológiai terrorizmus esetleges tö
rekvéseinek, potenciáljának megisme
résében, előrejelzésében.

A non-proliferációs rendszerek 
tapasztalatainak átvétele 
a sugárforrások hatékony 
elszigetelése érdekében

A nemzetközi non-proliferációs rend
szerek működésének alapja tehát egy 
hatékony nemzetközi nyilvántartási és 
ellenőrzési rendszer, vagyis az aláíró 
államok által küldött jelentések feldol
gozása és a nemzeti nyilvántartás és a 
helyi fizikai leltárok hitelességének 
igazolása az IAEA ellenőrzései révén. 
Természetesen a radioaktív anyagok 
esetében egy hasonló nemzetközi el
lenőrzési rendszer kiépítése gyakorla
tilag megoldhatatlan lenne, figyelembe 
véve a tételek hihetetlenül nagy szá
mát, az anyagokat birtoklók és hasz
nálók rendkívül széles körét és sokfé
leségét. Emellett indokolatlan is lenne 
egy ilyen költséges és óriási apparátus 
működtetése egy stratégiainak egyál
talán nem nevezhető és nem is tömeg- 
pusztító, alapvetően leginkább pánik
keltésre alkalmas, viszont emiatt a ter
roristák számára valószínűleg nagyon 
vonzó eszköz elleni védekezésben. 
Ehelyett sokkal fontosabb az egyes or
szágok nemzeti nyilvántartási és ellen
őrzési rendszerének átalakítása a 
nemzetközi non-proliferációs rendsze
rek működési tapasztalatainak figye
lembevételével.

Hazánkban a radioaktív anyagok 
központi nyilvántartása meglehetősen 
hosszú múltra tekinthet vissza, gya
korlatilag az 50-es évek közepétől (te
hát a sugárforrások alkalmazásának 
kezdetétől) létezik az országos nyil
vántartás, mely kezdetben természe
tesen papír alapú, majd a 70-es évek
től kezdve egyre inkább számítógépes 
nyilvántartást jelentett. A hitelessége 
nagyon sokáig kétségtelen volt, azon
ban a rendszerváltást követő átmeneti 
időszakban (állami vállalatok megszű
nése, átalakulása) sajnos eltávolodott 
a valóságtól, mivel a változások egy 
jelentős részéről nem kapott tájékozta
tást. A számítástechnikai lehetőségek 
fejlődésével egyre nagyobb adatbázis
ok, egyre többféle adattartalom haté-
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копу és gyors kezelése vált megold
hatóvá. A sugár-, egészség- és kör
nyezetvédelemi szempontok mellett 
pedig egyre inkább felerősödött a hite
les nyilvántartás szükségességének 
igénye a radiológiai terrorizmus meg
előzésében, a sugárforrások izolálásá
ban is. A sugárforrások izolálásának 
egy jól működő, rendszeresen ellenőr
zött, hitelesített nyilvántartás termé
szetesen nem elégséges, de feltétle
nül szükséges feltétele, vagyis leg
alább biztosítéka annak, hogy sugár
forrás észrevétlenül nem kerülhet ille
téktelenek kezébe.

Ezeket a felismeréseket támasztot
ták alá azok a nemzetközi tendenciák, 
melyek a sugárforrások biztonságának 
eddigi ajánlásai mellett egyre inkább 
hangsúlyozták a nemzeti nyilvántartá
si és ellenőrzési rendszer szükséges
ségét is. Az IAEA ebben a témában ki
adott ajánlása („Code of Conduct on 
the Safety and Security of Radioactive 
Sources”) gyakorlatilag mérföldkőnek 
tekinthető. Sajnos számos, egyébként 
fejlett gazdasággal rendelkező ország
ban sem volt egységes központi nyil
vántartása a sugárforrásoknak, mely a 
nyilvánvaló sugár-, egészség- és kör
nyezetvédelmi kockázatok mellett le
hetővé tette, hogy sugárforrás észre
vétlenül illetéktelen kezekbe kerüljön, 
ezáltal valamely rosszindulatú cselek
ményben váljék felhasználhatóvá. A 
„Code of Conduct on the Safety and 
Security of Radioactive Sources” 
mindazon államok számára, melyek 
elfogadják ajánlásait, kötelezővé teszi 
a nagy kockázatú források központi 
nyilvántartását. Sajnos a dokumentum 
tárgyalása során többségbe került az 
a vélemény, hogy csak a két legveszé
lyesebb kategóriába tartozó forrásokra 
kelljen alkalmazni [16].

Hasonló felismerések húzódtak meg 
a nagy aktivitású zárt radioaktív sugár
források és a gazdátlan sugárforrások 
ellenőrzéséről szóló, 2003. december
22-i 2003/122/Euratom irányelve mö
gött is, mely ugyan csak a nagy aktivi
tású forrásokra, de szigorú nyilvántar
tási, ellenőrzési, valamint évenkénti 
leltározási kötelezettségeket ír elő.

A hazai új szabályozás, a 33/2004. 
(VI. 28.) BM-rendelet a radioaktív 
anyagok központi és helyi nyilvántar
tásának rendjéről mindezen ajánlások 
és irányelvek valamennyi követelmé
nyét teljesíti, sőt, számos területen 
meg is előzi azokat [21]. Mindenek
előtt a rendelet nemcsak a nagy aktivi
tású, vagy az 1. és 2. osztályba tarto
zó sugárforrásokra [16] terjed ki, ha
nem valamennyi forrásra, melynek tu
lajdonlása, alkalmazása engedélykö
teles. A rendelet előírja, hogy a helyi 
nyilvántartásokat ezután alapvetően

számítógéppel kell vezetni, amihez a 
sugárforrások birtoklói, illetve felhasz
nálói térítésmentesen kapják a korsze
rű nyilvántartó szoftvert, melyet a köz
ponti nyilvántartás működtetéséért és 
a helyi nyilvántartások ellenőrzéséért 
felelős OAH fejlesztetett ki, és amely 
egységes rendszert alkot a központi 
nyilvántartás új szoftverével. A nem
zetközi non-proliferációs rendszerek 
tapasztalatainak figyelembevételével 
igen fontos a változások nyomon kö
vetése és ellenőrzése a központi nyil
vántartásban. A rendelet szerint a zárt 
sugárforrások készletében bekövetke
ző minden változást 10 munkanapon 
belül jelenteni kell a központi nyilván
tartásnak. Átadás-átvétel esetén mind
két félnek jelentenie kell. A központi 
nyilvántartás a két fél jelentését össze
hasonlítja, és csak teljes egyezés ese
tén vezeti át a sugárforrást az átadó 
nevéről az átvevőére. Ehhez hasonló 
ellenőrzés működik az IAEA adatbázi
sában, ahol nukleáris anyag szállítá
sakor összehasonlítják a feladó és a 
fogadó fél jelentéseit, hogy kiszűrjék 
az esetleges hibákat, eltéréseket. Az 
új nyilvántartási rendszer teljesen új 
eleme a hatósági bizonyítvány beve
zetése a zárt sugárforrásokra. Ez a bi
zonyítvány a gyártó vagy forgalmazó 
által kiállított műbizonylathoz képest, 
mely egy technikai, kereskedelmi do
kumentum volt, hivatalos kísérő okirat, 
mely annak tényét igazolja, hogy az 
adott zárt sugárforrást az adott tulajdo
nos nevén a központi nyilvántartás 
rögzítette. Átadás-átvételkor (a válto
zásjelentések összehasonlítását köve
tően) az átadó nevén lévő hatósági bi
zonyítványt bevonják, és az átvevő 
nevére újat állítanak ki.

A szabályozás további fontos, új ele
me, hogy a zárt és nyitott sugárforrá
sok készletét minden naptári évben 
leltározni kell. A leltárjelentést a helyi 
nyilvántartó szoftver automatikusan 
összeállítja, de a helyi nyilvántartás 
vezetőjének kell elküldenie a központi 
nyilvántartásnak. A központi nyilván
tartás a leltárjelentéseket feldolgozza, 
vagyis ellenőrzi, hogy a helyi és a köz
ponti adatok megegyeznek-e, illetve a 
helyi nyilvántartás konzekvens-e az ál
tala jelentett változásokhoz képest. Ez 
a fajta, számos redundanciát tartalma
zó rendszer igen fontos biztosítéka, 
hogy az engedéllyel rendelkező fel
használóknál, tulajdonosoknál lévő 
sugárforrások nem kerülhetnek észre
vétlenül illetéktelenek kezébe.

A rendszer másik igen fontos eleme 
a helyi nyilvántartások ellenőrzése, a 
tényleges fizikai leltár hitelesítése. Az 
éves ellenőrzési tervet az OAH a je
lentések értékelésének tapasztalatai 
(nem jelentő, késve jelentő, pontatla

nul jelentő helyi nyilvántartások), illet
ve az adott engedélyes sugárforrásai
nak kockázati besorolása [16] [17] 
alapján, saját erőforrásainak figyelem- 
bevételével határozza meg. A jól mű
ködő ellenőrzési rendszer fontos kellé
ke az eredményes nyilvántartásnak, 
hiszen a hatósági ellenőrzések, a ha
tósági jelenlét elengedhetetlenek a 
rendszer hitelessége, tekintélye és a 
helyi nyilvántartások pontos és fegyel
mezett vezetése szempontjából.

Természetesen a szigorú nyilvántar
tási és ellenőrzési rendszer csak egyik 
fontos, alapvető, de nem kizárólagos 
eleme a radiológiai terrorizmus elleni 
megelőző módszereknek. Hasonló 
fontosságú a sugárforrások fizikai vé
delme, a sugárforrások illegális keres
kedelme, csempészése elleni nemzet
közi küzdelem. Másfelől elengedhetet
len az érintett nemzeti hatóságok, 
rend- és katasztrófavédelmi szervek, 
titkosszolgálatok szoros együttműkö
dése, a lényeges információk zavarta
lan áramlása, éppúgy, mint a regionális 
és nemzetközi összefogás a felkészü
lés, a képzés és a gyakorlatok terén.
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elfogadott Átfogó Atomcsend Szerző
désnek a Magyar Köztársaság által tör
ténő megerősítéséről és kihirdetéséről.
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11 http://www.ctbto.org/
12 http://www.fas.org/nuke/control/
13 http://www.iaea.org/OurWork/SV/ 

Safeguards/sg_protocol.html
14 1999. évi XC. Törvény a Magyar- 

ország és a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség között a nukleáris fegyve
rek elterjedésének megakadályozásá
ról szóló szerződésnek megfelelő biz
tosítékok alkalmazására az 1972. már
cius 6-án kötött egyezményhez kap
csolódó, Bécsben 1998. november 26- 
án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv 
megerősítéséről és kihirdetéséről.

15 Code of Conduct on the Safety 
and Security of Radioactive Sources 
(IAEA). Bécs 2004. január.

16 Categorization of Radioactive 
Sources (IAEA-TECDOC-1344). Bécs 
2003. július.

17 Security of Radioactive Sources -  
Interim Guidance for Comment (IAEA- 
TECDOC-1355). Bécs 2003. június.

18 Prevention of the Inadvertent 
Movement and Illicit Trafficking of

Radioactive Materials (IAEA- 
TECDOC-1311). Bécs 2002. szep
tember.

19 Detection of radioactive materials 
at borders (IAEA-TECDOC-1312). 
Bécs 2002. szeptember.

20 Response to Events Involving the 
Inadvertent Movement or Illicit 
Trafficking of Radioactive Materials 
(IAEA-TECDOC-1313). Bécs 2002. 
szeptember.

21 33/2004. (VI. 28.) BM-rendelet a 
radioaktív anyagok központi és helyi 
nyilvántartásának rendjéről.

Jegyzetek

1. Plutóniumbomba csak bonyolult 
implóziós technikával hozható műkö
désbe. Primitív uránbomba elméleti
leg készíthető egyszerű módszerek
kel is, de ehhez viszonylag nagy 
mennyiségű hasadóanyagra van 
szükség.

2. Alkalmasak lehetnek a radioaktív 
izotópok sói: pl. kloridok, nitrátok stb.

3. India (1974) és Pakisztán (1998) 
is deklaráltan „békés célú” nukleáris 
kísérleti robbantásokat hajtott végre.

4. A Koreai NDK valós katonai nuk
leáris potenciáljára vonatkozóan nin
csenek cáfolhatatlan bizonyítékok.

5. Az angol safety és security sza
vakra a magyar nyelvben egyaránt a 
biztonság kifejezést használjuk. A 
kettő megkülönböztetésére találták ki 
a security szinonimájaként a physical 
protection kifejezést. A fizikai véde
lem tehát a szándékos, illetéktelen 
hozzáféréssel szembeni védettséget 
jelöli, így a biztonság kifejezés a vé
letlen balesetek elleni védelemre van 
fenntartva. Másrészt üdvözlendő, 
hogy a safety megkülönböztető fordí
tásaként kezd meghonosodni a ma
gyar szaknyelvben az üzembizton- 
ság/üzembiztosság kifejezés is, mely 
kiválóan leírja az angol kifejezés lé
nyegét.

A HM Technológiai Hivatal közleménye
2006. július 1. és szeptember 30. között tanúsított szervezetek

Okirat száma A tanúsítás dokumentuma Szervezet megnevezése Érvényesség
142/032/2006 AQAP2120 SZIRÉN Ruházati Szövetkezet 2009. 07. 04.
142/037/2006 AQAP 2120 EURÓKARDÁN Kft. 2009. 07.13.
142/038/2006 AQAP2120 PROTECT Service Biztonsági 

és Magánnyomozó Kft. 2009. 07. 18.
142/042/2006 AQAP 2120 „TEENS-TEXTIL” Kereskedelmi 

Ipari és Szolgáltató Kft. 2009. 07. 26.
142/049,050/2006 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2120 „3” ÁSZ Kft. 2009. 08. 30.
142/051/2006 AQAP 2110 OVIBER Kft. 2009. 09. 05.
142/052/2006 AQAP 2120 Tigers 2009. 09. 13.
142/047,048/2006 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2120 CIVIL zRt. 2009. 09. 13.

Sikeres doktori védések a HM TH-ban
2006 folyamán a HM TH munkatársai közül az alábbiak sikeresen megvédték doktori disszertációjukat a ZMNE 
minősítő bizottsága előtt.

Ráth Tamás mérnök ezredes: A hazai haditechnikai kutatás-fejlesztés lehetőségei a NATO szövetségi
rendszerén belül, és hatása a védelemgazdaságra

Bartha Tibor mérnök ezredes: A nem halálos fegyverek és alkalmazásuk lehetőségei a Magyar
Honvédség egyes nem háborús katonai műveleteiben

Piroska György oki. gépészmérnök: A belballisztika fő feladatának numerikus megoldására alapuló modell
megalkotása porózus lőporokra
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Nemzetközi radarkonferencia -  2006 Krakkó
Válogatás a krakkói radarhét előadásaiból 

Dr. Balajti István

2006. május 22-26. között a történelmi lengyel főváros
ban, Krakkóban rendezték meg a második mikrohullámú 
és radarkonferenciát. Az egész napos elfoglaltság után 
minden estére jutott egy hivatalos rendezvény, ahol a 
résztvevők ismerkedhettek egymással, egymás nézetei
vel. Jozef Modelski, a Varsói Műszaki Egyetem profesz- 
szora a MIKON-t, míg Hermann Rohling professzor az 
IRS eseményeit nyitotta meg.

A radarhét négy nagy témaköre a következő volt:
• Nemzetközi konferencia a mikrohullámú, radar- és 

vezeték nélküli híradásról (MIKON -  2006. május 22-24.)
• Nemzetközi Radar Szimpózium IRS -  2006. (május 

24-26.)
• Űrtechnológiai műhely (május 23.)
• GaN eszközök műhely (május 24.)
Mivel mindkét eseményt az IEEE szponzorálta, ennek 

elnöke, S. Kenney, a Georgia Műszaki Egyetem profesz- 
szora röviden összefoglalta az IEEE helyzetét és a vár
ható fejlődési irányokat.

Ezt követően két meghívott előadó, M. J. Schindler 
(USA) és D. M. Vavriv (Ukrajna) igazolta, hogy az első 
nap eseményei széles érdeklődési körre tartanak számot. 
Schindler a mobiltelefonok fejlődési trendjeit tekintette át. 
Mivel az iparág szinte határtalan pénzügyi lehetőségekkel 
rendelkezik, és a vásárlók igényei is folyamatosan nőnek, 
az elmúlt néhány év fejlődésének kiteljesedése várható. 
Ugyanakkor a piaci és technológiai lehetőségek néhány 
területen korlátba ütköznek. Ezek közül két tényezőt kell 
kiemelni: az első a mobiltelefon ára, amely nem haladhat
ja meg az 500 USD-t, különben eladhatatlan. A második 
tényezőt a súly, a méretek és az energiaellátás alkotják, 
melyek összesen az ár 30-50%-át is elérhetik. Ezek adott 
paraméterek (pl. az akkumulátorok tárolókapacitása csak 
nagyon lassan és rendkívül költséges technológiával len
ne növelhető, így meg kell elégedni a maximálisan lead
ható átlag 1-3 W teljesítménnyel). A konkurenciaharc és 
a felhasználói igénynövekedés viszont új, szélesebb nép
rétegek számára elérhető szolgáltatásokat nyújtó, még 
modernebb képességek beépítését követeli meg a jól is
mert mobiltelefonokba.

Ez azt jelenti, hogy a jelenlegieknél kisebb vagy meg
egyező fogyasztás mellett néhány év alatt meg kell tíz
szerezni az adatátviteli sávszélességet, a többcsator
nás, több üzemmódban működő telefonokba kamerát, 
képfeldolgozó rendszereket, GPS vevő- és adatfeldolgo
zó képességeket, különféle széles sávú számítógépes 
internetes hálózatok szabványait (pl. TCP/IP) automati
kusan felismerő rendszereket kell biztosítani. Ezek az el
várások a különböző mikroelektronikai gyártástechnoló
giák igen kis helyen való összezsúfolását jelentik, „high- 
tech” analóg és digitális jelfeldolgozás, számítógépes 
adattárolás és jelfeldolgozás kialakítása céljából. Ezek 
hatása alapvetően befolyásolhatja a radarokban alkal
mazott nagyfrekvenciás analóg és számítástechnikai 
eszközöknek nemcsak az új fejlesztésű radarokban való 
kialakítását, de a jelenleg üzemelők logisztikai biztosítá
sának módszereit, ezek gazdaságosságát és fenntartha
tóságát is.

Ez érthető, hiszen ez utóbbit a radarfejlesztés kezde
tétől 15-20 évre előre határozzák meg. Ez a tényező 
annyira fontos, hogy valaki a szünetben megjegyezte 
„elég 10 000 mobiltelefont venni, tápegység, antenna, 
luxuscsomagolás nélkül, és rákapcsolni egy korszerű 
fázisrácsantennára”. Korszerű fázisrácsantennák ese
tén ugyanis az energia a térben összegződik, nagy az 
antennanyereség, és az így kisugározott átlagteljesít
mény már most meghaladhatja a sokat emlegetett, 
Zengőre korábban tervezett radarét. A 10 000 mobilte
lefon szinkronizálása ugyan komoly feladatnak látszik, 
de a modulokba az ehhez szükséges eszközöket már 
most beintegrálták. A rendelkezésre álló digitális jelfel
dolgozás is messze meghaladja akár a legigényesebb 
radarelvárásokat. „Csak” a rendszer összeállításának 
„know-how”-ját kell nekünk, radarszakembereknek 
hozzáadni ehhez az elképzeléshez. Szinte biztos, hogy 
egy ilyen radar kifejlesztési ideje és költsége fele-har
mada lenne a jelenleg folyó fejlesztések költségeinek. 
A fenntartási/logisztikai biztosítás koncepciója is meg
változhatna, hiszen még akkor is jelentősen csökken
nének a költségek, ha minden 2-3  évben lecserélnénk 
a 10 000 mobiltelefont.

Az ukrán D. M. Vavriv a nagy felbontású radarok lehe
tőségeit és a környezet tanulmányozásában általuk elért 
eredményeket ismertette, melyek közül a 36 GHz-en 
üzemelő meteorológiai radar lenyűgöző műszaki para
méterei miatt kiemelt figyelmet érdemel (1. ábra). Ez a ra
dar már képes egy 0,1 mm-es esőcseppet 10 km távol
ságról detektálni. A jelkiértékelő és adatfeldolgozási ké
pességei is kiemelkedők.

Talán hazai szakemberek érdeklődésére is számot tart
hat a cikk második részében leírt képalkotó radar plat- 
formrezgés-billegés kompenzálás, mely a könnyű kisgé
pek vagy pilóta nélküli eszközök esetén áll fenn. Ez azért 
érdemel figyelmet, mivel a szokásos (de ugyanakkor nem 
elég hatásos), a hordozó platform különböző, egymástól 
távoli helyeire helyezett GPS-vevők helyett impulzus 
Doppler-radarelven működő, földfelszín felé fordított ér
zékelőket alkalmaztak. Az elért képességjavulás meg
győzte a jelenlévő szakembereket a módszer alkalmaz
hatóságának célszerűségéről.

A különböző képalkotó radartechnikák továbbra is 
népszerű témakörei a radarkonferenciáknak. E téma
körben sok érdekes előadás hangzott el. Ezek közül ki
emelném a német FGAN kutatója, J. H. G. Ender elő
adását, mely a lehetőségeket és kihívásokat foglalta 
össze. Az általa bemutatott radarképek minőségére je l
lemző, hogy elérik a 7x7 cm-es felbontást, és némelyi
kük egy új kutatási irány, a „hibrid-bisztatikus” kísérleti 
mérések eredménye.

Érdemes odafigyelni Lengyelország légvédelmi és 
légtérellenőrző képességeinek fejlődésére, sikeresen 
ötvözik a saját elvárásaikat és lehetőségeiket a közös
ségi (NATO) elvárásokkal. (Néhány esetben meg is 
előzik azt.) Most felpezsdülni látszik a lengyel szakem
berek munkája, hiszen sikerült több területen együtt
működési és konkrét fejlesztési szerződést aláírniuk
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2. ábra: A 36 GHz-en üzemelő meteorológiai radar

német kollégáikkal, és távoli országok (Peru, Argentí
na, India, Japán, Algéria) részéről is érdeklődés ta
pasztalható.

A lengyel előadások közül A. Katcki „A lengyel légvéde
lem automatizált rendszere -  lengyel út a Hálózat Ren
delkezésre Állás megvalósítására” és W. Klembowski, T. 
Brenner, W. Wizner „A PIT eredményei a radar- és ELIN 
technológiák területén” című előadását emelném ki. Len
gyel szakemberek adoptálták az amerikai eredetű 
„hálózatcentrikus harcászati” (Network Centric Warfare -  
NCW) és a NATO „hálózat rendelkezésre állás” (Network 
Enable Capabilty -  NEC) képességeket, melyet a PIT 
szakértőgárdájának vezetésével dolgoztak ki, és a 
DUNAJ rendszer legújabb generációjában valósítottak 
meg. Ez a rendszer az egyre növekvő széles sávú szá
mítógépes kapacitások katonai kihasználását, illetve a 
meglévő és a kifejlesztendő, illetve külföldről vásárolt 
eszközök egy rendkívül hatékony rendszerbe integrálá
sát jelenti. A rendszer radarelemei közül csak a két leg
újabbat emelném ki. Az első az új L-sávú nagy hatótávol
ságú radar (2. ábra), a második egy többfunkciós S-sávú

radar, melynek érdekessége, hogy nemcsak a helyszög, 
de a 360 fokos oldalszög szerinti letapogatást is elektro
mos nyalábmozgatással oldja meg. (3. és 4. ábrák). En
nek köszönhetően a céltárgyak adatfrissítési ideje 1 má
sodperc alatti.

Több cikk is bizonyítja, hogy lengyel kollégáink nagy fi
gyelmet fordítanak a radarokban alkalmazható félvezetős 
teljesítményerősítők kifejlesztésének. Ugyanakkor a ha
gyományos, jól bevált nagy teljesítményű adócsövek 
élettartam- és megbízhatóságnövelése is napirenden lé
vő téma.

Sok előadás foglalkozott a digitális, illetve szoftver ve
vők témakörével, mivel ez a terület látványosan fejlődik. 
A német H. Deitersen áttekintette a téma jelenlegi helyze
tét a lehetőségeket a „polcról levehető eszközökre”
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(Commercial Off The Shelf -  COTS) korlátozva. Megálla
pítása szerint ma már olyan digitális radarvevők építhe
tők COTS alapelemekből, melyek 125-135 MHz-es min
tavételezéssel rendelkeznek. Az általuk megépített vevő 
80 MHz KF jelet képes feldolgozni 90 dB dinamikával a 
legkülönbözőbb szűrési és radar-jelfeldolgozás mellett. A 
bemutatott kísérleti eszköz 80 MHz KF jel esetén „csak” 
80 dB dinamikával rendelkezett, de a feldolgozott sáv- 
szélesség rendkívül nagy, 50 MHz-es. A finn T. Lensu és 
társai számításokkal és eredményekkel bizonyították 
(amit a HTI szakemberei a 90-es évek elején szintén 
megtettek), hogy a radarok analóg részeinek digitális jel- 
feldolgozással való cseréje jelentősen csökkenti a vesz
teségeket, és növeli a feldolgozható jel dinamikatartomá
nyát, s ezzel új, az előzőeknél hatékonyabb passzív za
varszűrési eljárások alkalmazását teszi lehetővé.

Számunkra is fontos a vezetési rendszerrel nem 
együttműködő céltárgy-azonosítás nagy felbontású rada
rokkal pl. az X-sávban, mivel ennek a megléte a tragikus
2001. szeptember 11-i események után jogos elvárás 
egy ország felelős vezetői számára. Jelentősége miatt 
érthető a téma titkos kezelése, de a felbukkanó gyér pub
likációkra illik odafigyelni. Dr. D. Nagel és társai azokat a 
német eredményeket mutatták be, melyeket egy nagy fel
bontású radar céltárgyról visszavert jeleinek feldolgozása 
és az általuk kidolgozott céltárgyakra jellemző egyszerű
sített modellek számítógépben tárolt jellemzőinek korre- 
láltatása által nyertek. Az eljárások rendkívül bonyolultak, 
hiszen a céltárgy nemcsak elmozdul a vizsgálat alatt, de 
el is fordul, ami jelentősen növeli a változó tényezők szá
mát. Több eljárást is vizsgáltak, és találtak olyat, melynek 
valóságnak való megfeleltetése rendkívül biztató.

5. ábra: MiG-25-ös radarképe Fourier-transzfomációval ké
pezve

6. ábra: MiG-25-ös radarképe adaptív Fourier- 
transzfomációval képezve

ÚTVONAL MEGERŐSÍTÉS ,  
CÉLTÁRGY AZONOSÍT

INTEGRÁLT 
RADAR RENDSZER 

VEZÉRLÉS

KÖZPONTI
ADATFELDOLGOZÄS

7. ábra: Több frekvenciasáv előnyeit kihasználó integrált jel- 
és adatfeldolgozással, valamint vezérléssel rendelkező háló
zat centrikus mobilrendszere
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8. ábra: Zajradarok spektrumjellemzői

Az angol R. J. Miller és társa ugyanebben a témában, 
de az előző előadástól függetlenül szintén megvalósítha
tónak tartja a céltárgy-azonosítást modellek alapján. 
Eredményei folytatásra ösztönzik a téma finanszírozóit. 
Mindkét előadásból kimaradt az elemzett jellemzők né
hány típusa, pl. a céltárgy mozgására vonatkozó Dopp- 
ler-frekvenciajellemzők kihasználása az azonosításban. 
Ez lehet véletlen vagy tudatos, de a kanadai-jugoszláv 
közös kutatások több cikke pont a Doppler-frekvencia 
mérésén alapuló céltárgy-azonosítás eredményeit tárta 
elénk (T. Thayaparan, I. Djurovic, L. Stankovic, G. 
Lampropoulos, valamint W. Brinkman). Az 5. és 6. ábrák 
szemléltetik, hogy az általuk javasolt adaptív Fourier- 
transzfomáción alapuló algoritmus jelentősen csökkenti a 
céltárgy elmosódottságát. A szimuláció 9 GHz frekvenci
án üzemelő 500 MHz sávszélességgel rendelkező nagy 
felbontású radar inverz szintetikus apertúrájú képalkotás
nak felel meg.

A Budapesti Műszaki Egyetem három előadással mu
tatta be kutatási eredményeit. Több résztvevő kereste 
Berceli professzort, aki a radarkonferenciákon a magyar 
optikai jelfeldolgozás eredményeinek bemutatása kap
csán ismert személy, és a technikai előkészítő bizott
ságnak is tagja, de most más elfoglaltsága miatt nem tu
dott jelen lenni. Helyette Kovács Gábor mutatta be az
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optikai csomag-kapcsolt hálózat címkézési módszeré
nek kísérleti eredményeit. A téma fontossága azonnal 
érthető, ha tudjuk, az üvegszálas adatátviteli sebesség 
közeledik a 40 GHz-hez. Egy radarszakemberben fel
merül a kérdés: használható-e, és ha igen, milyen hatá
sokkal, megkötésekkel ez a módszer mondjuk 10 000 
egymás közelében elhelyezett mobiltelefon működésé
nek összehangolására?

Marozsák Tamás a radarokban is gyakran alkalmazott 
PLL/VCO áramkörök széles sávú szabályozásának egy 
integrált áramkörben történő megoldását ismertette. A 
széles szabályozási tartományt 16 kapacitáscsoport be
ültetésével és munkapontjaik speciális kialakításával érte 
el. A nagy projektek ismertetése után ez a „kis” téma 
meglepően nagy érdeklődést váltott ki.

Zólomy Attila és Törő Tibor a nagy impedanciával ren
delkező antennák illesztését egy olcsó, a vezeték nélküli 
kommunikációban használt integrált áramkörhöz csatol
va oldotta meg és mutatta be. A megoldás, mely egy dif
ferenciál kiegyenlítésen alapszik, előnyt élvez a hasonló 
megoldásokhoz képest abban, hogy hatékonyabb, ki
sebb az energiafelvétele, és nem kíván bonyolult illesztő 
hálózatot az adó és az antenna között. Vajon ez a tudás 
kamatoztatható-e a fent említett 10 000 mobiltelefon ki
meneteinek a radarantennához való illesztésében?

A lengyel-német-norvég (T. Brenner, H. Kuschel, К. E. 
Olsen) szerzők által kidolgozott többfrekvenciás radartel
jesítmény modellezési eljárás hazai érdeklődésre is szá
mot tarthat, hiszen a SET078/RTG 46 RTO NATO-tevé- 
kenység 2005-ös livornói adatainak részbeni feldolgozá
sán alapszik, ahol magyar szakemberek szép számban 
képviseltették magukat.

Az előadás során ismertették a modell kifejlesztésé
nek módszerét, mely a valós mérési eredmények széles 
körű feldolgozásán alapszik. A módszer előnye, hogy 
különböző hullámtartományú radarok kis területre való 
koncentrálását és azonos céltárgyak detektálási para
métereinek rögzítését használja ki. A módszer megbíz
hatósága rendkívül nagy, összehasonlítva a különféle 
szimulációs eljárásokkal, ahol a természetes körülmé
nyek csak rendkívül körülményesen, közelítésekkel ve
hetők tekintetbe. A kezdeti eredményeket a szerzők ki 
kívánják terjeszteni a videojelek feldolgozásának rész
letes elemzésére is.

Hasonló témakörben, a céltárgyparaméterekkel kap
csolatban e cikk szerzője felhívta a figyelmet néhány vár
ható kutatási irányra. Ez a többfrekvenciás radarkoncep
ció a 7. ábrán látható, és egy mobilrendszer elemein ke
resztül érzékelteti a megoldandó feladatokat, illetve azok 
nagyságát. (A rendszer részletes ismertetése Balajti i. 
m.) Ennek lényege az, hogy a hatásos radarkeresztmet- 
szet-vizsgálat különböző frekvenciasávú radarok esetén 
már ismert, de ha a radarok egy olyan rendszerbe van
nak kapcsolva, ahol egyazon területről érkező jeleket egy 
időben kell kiértékelni, akkor a már ismert Swerling-alapú 
kiértékelési módszerek nem adnak optimális eredményt.

Olyan céltárgy-statisztikai modelleket kell kidolgozni, me
lyek egyszerre veszik figyelembe a VHF és az S- (vagy 
L-) sávú radarok sajátosságait, és a céltárgyhelyzet bi
zonytalanságának függvényében megoldják a vett jelek 
optimális összegzésének kérdését.

A széles sávú vagy „zaj” radarok alatt olyan radarokat 
értenek, melyek adójelspektruma zajszerű: véletlensze
rűen változik a jel fázisa (frekvenciája) és/vagy amplitú
dója és néhány esetben időtartama. Népszerűségüket 
annak köszönhetik, hogy általuk rendkívül nagy 
impulzuskompresszió (jelentős jel-zaj viszony) - 
növekedés állítható elő, ugyanakkor a radaradójelek ne
hezebben észlelhetők, növelve ezzel a radar védelmét pl. 
az önrávezető rakéták ellen. A témakörben a házigazdán 
kívül a svédek (pl. A. Nelander) és az ukrán tudósok (pl.
O. Zemlyaniy) tartották a legtöbb előadást.

Ezen utóbbiak közül választottam az utolsó bemuta
tandó témát, mivel egy lépéssel tovább mentek dr. Y. D. 
Shirmana és társai a nagyon kis valószínűséggel felde
ríthető (Low Probability of Intercept -  LPI) radarok de
tektálása új módszerének elemzésével. Ezen keresztül 
betekintést nyerhetünk a LPI radarok tulajdonságaira is. 
Az ilyen radarok rendkívül nagy sávszélesség-impul
zusidő szorzattal rendelkeznek (pl. tipikusnak tekinthető 
a 105 érték). Ugyanakkor az adójel amplitúdója kb. tize
de a környezet termikuszaj-értékének (8. ábra), de a le
adott átlagjel-teljesítmény már legalább 35 dB-lel meg
haladja a termikus zaj értékét. (Az érthetőség kedvéért: 
hasonló nagyságú átlagteljesítményről van szó a Me
csekre tervezett radar esetén.) Az ilyen radarok hagyo
mányos módszerekkel nem vagy csak nehezen detek
tálhatok (vehetők észre). A szerzők által javasolt mód
szer is feltételezte, hogy más forrásokból ismert az LPI 
radar néhány paramétere, és erre vonatkozóan dolgoz
ták ki a nem koherens jelintegráláson alapuló módsze
rüket, melyet az előadás megtartásának időpontjáig már 
sikeresen teszteltek is.

A konferencia jelentőségét emelte, hogy számos fiatal, 
tehetséges kutató színvonalas előadások keretében mu
tathatta be kutatási eredményeit. A konferencia anyaga 
jól szerkesztett könyv és CD formában az érdeklődök 
számára hozzáférhető. Az elhangzott előadások közül 
csak kevés bemutatására nyílt lehetőség, de, remélem, 
sikerült felkeltenem a témakör iránt érdeklődők figyelmét, 
így találkozhatunk a harmadik radarhét rendezvényein 
2008-ban.
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Az interoperabilitás élettartamot átölelő tervezése a Link-16 
harcászati adatvonal megvalósításakor

Dr. Csorba János nyá. mérnök alezredes

A Link-16 képesség megteremtése során az interoperabi
litás kulcsfontosságú kérdésként jelenik meg. A cikk Link-16 
képességgel rendelkező platformoknak az olyan haditechni
kai eszközöket, rendszereket, vezetési és irányítási közpon
tokat nevezi, amelyek képesek egymással harcászati infor
mációcserét folytatni a NATO STANAG 4175 szabványosí
tási egyezmény követelményeit kielégítő terminálok segítsé
gével, valamint a STANAG 5516 üzenetszabvány előírásai
nak megfelelően. Egy platform Link-16 képességének meg
teremtését a Link-16 adatvonal platformra történő integrálá
sának hívják. Ami a képesség konkrét tartalmát illeti, az a 
megvalósítási adatok részletes ismerete nélkül önmagában 
nem értelmezhető. Az, hogy egy-egy platform pontosan mi
lyen Link-16 képességgel rendelkezik, egyebek között függ 
a rendeltetésétől, feladataitól, olykor a képesség fejlesztésé
hez rendelkezésre álló anyagi lehetőségektől.

Egy Link-16 képességfejlesztési program részben egy
más utáni, részben egymásba fonódó szakaszokra tagol
ható. Az 1. ábrán a balról jobbra növekvő idő függvényében 
elhelyezett nyilak ábrázolják egy hagyományos fejlesztési 
program elvi általánosított szakaszait. Az első szakasz az 
alkalmazói követelmények meghatározása, melynek kere
tében általában kidolgozzák az alkalmazási koncepciót, és 
megfogalmazzák a harcászati-hadműveleti követelménye
ket. A műszaki és más követelmények meghatározását ma
gában foglaló második szakasz a Link-16-integrálás elvég
zésére vonatkozó ajánlatkérést vagy tenderkiírást is tartal
mazza, s általában a kiválasztott vállalkozóval való szerző
dés megkötésével zárul. Ezután kerül sor a szerteágazó 
feladatokat magában foglaló integrálási szakaszra, hard
ver- és szoftverfejlesztési munkákra. Az átvétel szakaszát a 
rendszerbe állítás és a gyakorlati alkalmazás, vagyis a ki
fejlesztett rendszer általában hosszú üzemeltetési szaka
sza követi. Az üzemeltetés során módosítási, változtatási 
igények merülhetnek föl, melyek kielégítése érdekében 
vissza kell térni a képességfejlesztési program korábbi sza
kaszaihoz. Ezeket a lehetséges módosításokat az ábra az 
egyszerűség kedvéért nem tünteti fel.

Az integrálás folyamán és az átvételi szakaszban sok
féle vizsgálatot folytatnak le, így például berendezéstesz
teket, tesztközpontok berendezéseinek bevonásával

Alkalmazói követelmények meghatározása 

|  Műszaki és más követelmények meghatározása

| 7> Integrálás

l __ ^  ÁtVétd

Üzemeltetés | ~ ((

Az interoperabilitás tesztelése

1. ábra: Hagyományos fejlesztési program

végrehajtott integrálási teszteket, valamint a platform 
tényleges működésével egybekötött integrálási és elfo
gadási teszteket végeznek. Ezek a vizsgálatok sokszor 
átlapolódnak egymással, de az 1. ábra szerinti hagyomá
nyos fejlesztési modell esetében az úgynevezett 
interoperabilitás tesztelésére csak a fejlesztés végső 
szakaszában kerül sor. A Link-16 megvalósítása terén 
szerzett évtizedes tapasztalatok bebizonyították, hogy az 
ilyen hagyományos fejlesztésiprogram-modell a Link-16 
adatvonal esetében teljes mértékben alkalmatlan.

Interoperabilitás

Ha a Link-16 harcászati adatvonallal kapcsolatban léte
zik olyan terület, melynek jelentőségét szinte lehetetlen 
túlértékelni, akkor ez az interoperabilitás területe. Az 
interoperabilitási követelmények magas fokú teljesítése 
nélkül ugyanis a Link-16 adatkapcsolat különböző plat
formokon történő megvalósításának gyakorlatilag semmi 
értelme nincs.

Az egyik általánosan használt definíció szerint az 
interoperabilitás rendszereknek, egységeknek és erők
nek azt a képességét jelenti, hogy más rendszerek, egy
ségek és erők számára szolgáltatásokat nyújtsanak, 
azoktól szolgáltatásokat fogadjanak, és az egymással 
cserélt szolgáltatásokat úgy használják fel, hogy az lehe
tővé tegye hatékony együttműködésüket. Az 
interoperabilitás más szavakkal tehát a hatékony együtt
működés képessége. A harcászati adatvonal esetében a 
definícióban szereplő szolgáltatás alatt elsősorban har
cászati információt kell érteni. A fenti meghatározás nem 
tesz olyan kikötést, hogy az interoperabilitásnak 100%- 
osnak kell lennie, mint ahogyan az a gyakorlatban soha 
nem is érhető el.

Mindig alapkérdés, hogyan biztosítható a hatékony 
együttműködés, és hogy milyen tényezőkből tevődik ösz- 
sze. A Link-16 harcászati adatvonal esetében az együtt
működésnek számos szintje különböztethető meg, me
lyeket a 2. ábra szemlélteti. Az üzeneteket fizikailag 
elektromágneses hullámok segítségével továbbítják (ez 
a rádiófrekvenciás spektrumszint), és az üzenetszabvány 
előírásainak megfelelően az adott információcsere-köve
telmények teljesítéséhez szükséges adatokból állítják 
össze (adatszint). Az üzenetek cseréjéhez az adatvonal 
működéséhez meghatározott protokollokat alkalmazzák 
(protokollszint). Vételkor az információkat megjelenítik 
(ember-gép kapcsolati szint), és alapvető követelmény, 
hogy azokat a kezelőnek helyesen kell értelmeznie (ke
zelői szint).

Az interoperabilitási követelményeket a felsorolt szin
tek mindegyikén teljesíteni kell. A hatékony együttműkö
dés előfeltétele, hogy az interoperabilitás teljesüljön a rá
diófrekvenciás spektrum, az adatok, a protokollok, az 
ember-gép kapcsolati berendezések és a kezelők szint
jén egyaránt. A hatékony együttműködés hiányának 
egyik kiváltó oka lehet, ha az interoperabilitási kérdések
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_____________ Kezelői szint

Protokoll és integrálás szint 

Adat szint

Ezek a szintek kapcsolódnak az 
együttműködő Link 16 platformok 

^ ugyanilyen szintj eihez

2. sz. L ink 16 
platfbim

3. sz. Link 16 
platform

A  Link 16 platformok elemei:
•  Kezdő állomány,
•  Ember-gép kapcsolati berendezések (H M I),
•  Alaprendszer számítógép (és az alaprendszer más egységei),
•  T emunál, tápegység, antennák.

N/ n. sz. Link 16 
platform

2. ábra: Az interoperabilitás szintjei

tárgyalásakor nem nevezik meg, hogy annak mely szint
jéről van szó. Ezért interoperabilitás fogalma alatt, ha 
adott esetben másként nem definiálják, célszerű mind
egyik szintet együttesen érteni.

A 2. ábra az 1. számú Link-16 platformra vonatkozóan 
képekkel szemlélteti a platform fő elemeit. A kezelőállo
mány létszáma platformfajtánként eltérő. Egyszemélyes 
harcászati repülőgépen például csak egy kezelő van, aki 
maga a repülőgép-vezető. Az ember-gép kapcsolati be
rendezések (Human Machine Interface, HMI) kijelzőket 
és kezelőszerveket foglalnak magukban. A Link-16 adat
vonalat befogadó alaprendszer (host system) számítógé
pe ugyancsak a Link-16 platform fontos részét képezi. 
Végül ide tartozik a terminál (egyes platformoknak több 
terminálja is lehet), a tápegységek és az antennák. A be
fogadó alaprendszer-funkciók és a terminál üzenetfunkci
ók integrálása, valamint a platformon az ember-gép kap
csolat, s azon belül elsősorban a kijelzés megoldása kü
lönös figyelmet érdemel. Ezek a kérdések ugyanis nin
csenek definiálva a NATO STANAG 5516-ban.

A 2. ábra azzal, hogy nem csak kettő, hanem több 
Link-16 platformot ábrázol, érzékelteti, hogy az inter
operabilitás teljesülése minden együttműködő Link-16 
platformfajtával külön-külön vizsgálatra szorul.

Az interoperabilitásra koncentráló 
fejlesztési program

Vélelmezhető, hogy az 1. ábra szerinti megoldási elgon
dolásnak sok híve van, hiszen számos rendszer eseté
ben ez bizonyítottan eredményesnek bizonyult. Gondot 
csak az jelenthet, ha ezt a hagyományos elgondolást a 
Link-16 képességfejlesztési programokra is ráerőltetik, 
illetve megpróbálják ráerőltetni. A kérdés egyébként

Alkalmazói követelmények meghatározása

I Műszaki és más követelmények meghatározása

I ^ ' 'ó >  Integrálás

| %  Átvétel
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Interoperabilitás tervezési folyamat a telj es élettartamon keresztül (TULIP)

Az interoperabilitás vizsgálata dokumentációk alapj án

Az interoperabilitás tesztelése

3. ábra: A TULIP eljárás szerinti fejlesztési program

nemcsak fejlesztők és gyártók esetében kulcsfontossá
gú, hanem a Link-16 képességet beszerző és alkalmazó 
bármely szereplő esetében is. A kulcsrakész megoldások 
beszerezési lehetőségének feltételezése összefonódva 
esetleges olyan nézetekkel, hogy a Link-16 képességfej
lesztés egymástól függetlenül kezelt részletekben meg
oldható, hogy az adatvonal önmagától üzemelni fog, és 
hogy folyamatos menedzsmentet nem igényel, tévhit.

A 3. ábra az interoperabilitás kérdését a Link-16 plat
formok teljes élettartamán keresztül középpontban tartó 
program felépítését illusztrálja. Ennek lényege az úgyne
vezett TULIP eljárás (Through Life Interoperability 
Planning -  az interoperabilitás teljes élettartamon keresz
tül tartó tervezése) elveinek és módszereinek folyamatos 
és következetes alkalmazása a program minden szaka
szában.
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Az ábra alsó részén látszik, hogy a hagyományos prog
ramhoz viszonyítva megjelent az interoperabilitás vizsgá
lata dokumentációk alapján, amely már az alkalmazói kö
vetelmények meghatározásának szakaszában elkezdődik, 
és hogy az interoperabilitás tesztelése is sokkal hamarabb 
kezdetét veszi, mint a hagyományos programnál. A TULIP 
feliratú nyíl a program teljes időtartamán keresztül végig
húzódik, jelezve, hogy elemei minden szakaszban érvé
nyesülnek. A TULIP egy olyan egységes integrált folyamat, 
amely meghatározott dokumentumok, eljárások és adat
bázisok felhasználásán alapul, s amely a platformok közöt
ti interoperabilitási követelmények felmérését, elemzését, 
értékelését, valamint teljesülésének tanúsítását szolgálja.

A TULIP eredetileg egy, a Lockheed Martin STASYS 
vállalat által kifejlesztett folyamat volt, amely a harcásza
ti adatvonal integrálási programok támogatásában meg
szerzett évtizedes tapasztalatokon alapult. Később azon

ban az adatvonal interoperabilitási kérdéseinek hatékony 
kezelési eszközeként széles körben meghonosították. 
Előírták kötelező alkalmazását az Egyesült Királyságban, 
bevezették az Amerikai Egyesült Államokban, valamint 
több más NATO- és nem NATO-országban és NATO- 
szervezetnél is.

A TULIP eljárás alkalmazásának előnyét negatív példá
kon keresztül is meg lehet világítani. Az amerikai légierő a 
JSTARS repülőgépen végrehajtott Link-16-fejlesztés kap
csán például 70 millió USD megtakarítását érhette volna 
el, ha annak idején alkalmazzák az eljárást. A Link—16 
kezdeti megvalósításához ugyanis a JSTARS repülőgé
pen a Northrop Grumman vállalat egyedül csak a MIL- 
STD 6016 szabványt (ennek NATO-megfelelője a 
STANAG 5516) használta fel, ami végül azzal az ered
ménnyel zárult, hogy az interoperabilitás nem teljesült. Az 
amerikai légierőnek ezért az interoperabilitási problémák 
kiküszöbölésére további 70 millió USD-t kellett elköltenie. 
A TULIP eljárás alkalmazásával az Egyesült Királyság 
F-3 Tornado típusú repülőgépének korábbi Link—16 prog
ramja is 56 millió USD-megtakarítással járhatott volna.

Az interoperabilitási követelmények teljesülését a 
TULIP eljáráson kívül is számos tényező, például az érin
tett személyek kiképzettségének mértéke befolyásolja. 
Ezek elemzésének mellőzésével a 4. ábra azt érzékelteti, 
hogy egymáshoz viszonyítottan milyen eredményekre le
het számítani az eljárás alkalmazásával, illetve alkalma
zása nélkül. E nélkül is elérhető az interoperabilitás a 
funkciók jelentős százalékában, de nem lehet biztosan 
tudni, hogy pontosan mi az, ami jól működik és mi az, ami 
nem. TULIP használatával az interoperabilitási szint ma
gasabb, bár soha nem éri el a 100%-ot. Rendkívül fontos 
eredménye, hogy a lehető legkorábbi fázisban ismertté 
válik, hogy az interoperabilitás hol nem tökéletes. így az 
interoperabilitási problémák kiküszöbölésén a rendelke
zésre álló erőforrások függvényében tovább lehet dolgoz
ni, s addig is, amíg nem oldják meg őket, felmerülésüket 
a gyakorlatban el lehet kerülni. Ezért a TULIP-ot a tökélet
lenség kezelésének az eszközeként is szokták emlegetni.

„Éles” vizsgálatok
I gen me gbízható. N ацгоп drága. A  forgatókönyvet é s a 
feltételeket nehezen lehet szabályozni. Nehezen repró dukálható. 
Problémát jelenthet a platform ok rendelkezésre állása

Teszt-közp ont vizsgálatok
Megfelelő teszt berendezések használatával teszt 
központokban zajlik. A  forgatókönyv telj es mértékben 
szabályozható. Reprodukálható. Megbízható.
Az adatokat rögzítik, azok utólag is elemezhetőek.

Pap í r  акр  ú v izsgalato к
Elméleti megköz elité sjeEemzi. Specifikáción, 
nem pedig tényleges megvalósításon alapul. 
Magas fokú  in te ll ektuáli s követeim ényeket 
támaszt

5. ábra: Az interoperabilitási vizsgálatok fajtái
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A TULIP eljárást időközben továbbfejlesztették, s létre
hozták az úgynevezett ISMART (Interoperable Systems 
Management and Requirements Transformation -  
interoperábilis rendszermenedzsment és követelmény
transzformáció) folyamatot, melyben a TULIP rész lénye
gében nem változott, csak a folyamatot más területekre 
és rendszerekre is kiterjesztették. Az ISMART napjaink
ban gyakorlatilag nemzetközi szabványként funkcionál, 
mivel részben vagy egészében történő alkalmazását sok 
ország bevezette.

Az interoperabilitási vizsgálatok fajtái

Az interoperabilitás várható vagy elért szintjének megha
tározása érdekében vizsgálatokat kell végezni. Ezeknek 
az 5. ábrán szemléltetett háromféle szintje van: a doku
mentumok tartalmának elemzése útján végrehajtott, a 
földi tesztközpontok összekapcsolásával végrehajtott és 
a Link—16 platformok tényleges alkalmazása közben vég
zett, úgynevezett „éles” interoperabilitási vizsgálatok.

Az 5. ábrán látható piramis szeleteinek nagysága az 
egyes vizsgálati fajták részarányát mutatja. Noha a leg
megbízhatóbb, a többihez viszonyítva mégis a legkeve
sebb az „éles” vizsgálat. A Link-16 harcászati adatvonal 
esetében olyan sok tételt kell ellenőrizni, ami valóságos 
működési környezetben, így egyebek között temérdek re
pülési feladat gyakorlati végrehajtásával lehetetlen. Más
részt szükségtelen is, hiszen más módszerek is rendel
kezésre állnak.

A tesztközpontok összekapcsolásával végzett 
interoperabilitási vizsgálatok rendkívül hatékonyak. Plat
formonként egy-egy földi tesztközpontot hoznak létre, 
melyekben a tényleges berendezései és szimulátorok se
gítségével leképezik annak működését. A tesztközponto

kat hírközlő csatornákon keresztül összekötik egymással, 
így a terminálok tényleges működésének szükségessé
gét kiiktatják, miáltal a hatótávolság korlátozási problé
máit is kiküszöbölik. Ezzel a módszerrel lehetőség van 
egymástól tetszőleges távolságra lévő tesztközpontok 
összekapcsolására.

A papír alapú interoperabilitási vizsgálatok elvégzésé
hez nincs szükség magukra a platformokra vagy azok va
lóságos, illetve szimulált berendezéseire, csupán a tény
leges vagy tervezett Link-16-megvalósítási adatokra. 
Ezek a vizsgálatok már jóval az integrálási munkák meg
kezdése előtt is folytathatóak, így az esetleges problémák 
valóban a lehető legkorábbi fázisban észrevehetőek. Ez 
és a másik két fentebb említett vizsgálat is igen nagy fel- 
készültséget követel a részt vevő személyi állománytól, a 
platform és az adatvonal alapos ismeretét igényli.

Összefoglalás

A Link-16 harcászati adatvonal elősegíti a harcászati in
formációk gyors és többértelműségtől mentes cseréjét a 
platformok között, ezért hatékony megvalósítása jelentős 
hadműveleti előnyöket nyújt, de gyenge minőségű meg
valósítása rosszabb lehet, mintha egyáltalán meg sem 
valósították volna.

Az interoperabilitás kérdésével mint kulcskérdéssel a 
Link-16 képességfejlesztési program teljes tartama alatt 
foglalkozni kell, s egyáltalán nem csak annak a végső 
szakaszában. Ennek az erőfeszítésnek már a kezdeti 
specifikációnál el kell kezdődnie, folytatódnia kell az in
tegráláson keresztül, beleértve az időközben óhatatlanul 
előforduló változtatások, eltérések hatásának felmérését, 
és tartania kell a rendszeresítés és az azt követő alkal
mazás során mindvégig.

A Haditechnika korábbi, 1998-2005. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők:
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Nemzetközi haditechnikai szemle

Tatrapan AMB
A Szlovák Köztársaság hadseregének új terepjáró, 

páncélozott egészségügyi járműve

A Tatrapan AMB páncélozott egészségügyi jármű 
jelenleg a Tatrapan katonai járműcsalád legfiata
labb tagja. Ennek a típusnak az első példányai 
már szolgálatban állnak, részt vesznek a szlovák 
ENSZ-kontingens egészségügyi biztosításában 
Eritreában.

A Tatra jól bevált alváz- és futóműrendszere képezi 
konstrukciós alapját a katonai változatoknak, a Tatrapan 
páncélozott járműtípusoknak. Valamennyi Tatrapannak 
a vezetőfülkéi és a kocsiszekrények páncélozottak. A 
vezetőfülkék lebillenthetők, illetve leválaszthatók, a ko
csiszekrények könnyen cserélhetők. Az egyes katonai 
változatok mindenekelőtt a különböző felépítmények
ben, azok belső kialakításában és felszereltségében kü
lönböznek egymástól, a szlovák fegyveres erők, illetve 
egyes külső megrendelők specifikus követelményeinek 
megfelelően.

1990-től 2001-ig az alábbi változatokat fejlesztették ki, 
és legalább prototípusként legyártásra, illetve kiszállítás
ra kerültek:

• Tatrapan T1 -  páncélozott személyszállítójármű (sze
mélyszállító páncélos),

• Tatrapan VESPRA -  páncélozott mozgó harcállás
pont,

• Tatrapan PVO -  páncélozott mozgó légvédelmi harc- 
álláspont,

• Tatrapan MOD -  páncélozott törzsjármű,
• Tatrapan VP -  páncélozott parancsnoki jármű,
• Tatrapan ZASA -  páncélozott személyszállító jármű 

(szlovák ENSZ-csapatok szaharai bevetéséhez),
• Tatrapan AMB -  páncélozott sebesültszállító jármű 

(megerősített páncélzattal az aknák ellen, sebesültek el
látásához, kisebb műtétek végrehajtásához szükséges 
felszerelésekkel, klímaberendezéssel, magas hőmérsék
letű területen történő alkalmazás esetén).

Az eddig legfiatalabb változatnak, a Tatrapan AMB-nek 
a fejlesztése 2001-ben kezdődött, és a második prototí
pus legyártásával 2003-ban sikeresen befejeződött. Az 
első példányok mint egészségügyi páncélosok a szlovák 
UNMEE'-kontingensnél már szolgálatban állnak 
Eritreában.

Műszaki leírás

A Tatrapan AMB páncélozott, terepjáró, egészségügyi 
gépjármű2 biztosítja az első orvosi ellátást, a szükséges 
műtétek végrehajtását, a sebesültek biztonságos, gyors 
elszállítását. Magas felépítése lehetővé teszi bonyolult 
terepen való mozgását, éjszakai működést biztosító be
rendezése éjszaka, rossz látási viszonyok között történő 
alkalmazását. Beépített levegőszűrő rendszerei biztosít
ják a jármű szennyezett terepen történő áthaladását, mű
ködését.

A Tatrapan AMB tulajdonképpen a Tatrapan ZASA-nak 
(szaharai személyszállító változat) a magas szintű 
egészségügyi ellátás érdekében továbbfejlesztett válto
zata. Az alvázba két kormányozható mellső tengely került 
beépítésre, a jármű meghajtását 12 hengeres turbódízel 
motor biztosítja. A súrlódó kuplungot lemezes megerősí
téssel, a mechanikus főhajtóművet kapcsoló teljesít
ményerősítővel látták el.

A járműnek tíz előremenet- és két hátramenet-tartomá
nya, sebességfokozata van. A kétszakaszos fordulat- 
szám-csökkentő áttételt elektropneumatika működteti. A 
bolygókerekes (differenciálzáras) hajtómű áttételi viszo
nya -  a mellső tengelyek és a mögöttes tengelyek között 
-  1,8:1. A tengelyek közötti kiegyenlítő hajtómű mellett

1. ábra: A Szlovák Köztársaság hadseregének új egészség- 
ügyi járműve
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három tengelydifferenciál van, hasonlóképpen differenci
álzárakkal. A lengőtengely független rugózása elöl lapru
gókkal, hátul pneumatikusan működik. Mind a hat kereket 
15,00-21 MP-914 típusú gumiabronccsal látták el. A kor
mányzás hidraulikus kormány teljesítményerősítővel me
chanikusan történik, a kétkörös fékrendszer pneumatiku
san működik.

A jármű állandó személyzetéhez a parancsnok (orvos 
vagy felcser) és a jármű vezetője tartoznak. A sebesülte
ket és a betegeket a belső térben az orvossal vagy a fel
cserrel együtt helyezik el.

A járműátalakítás (adaptáció nélkül) az alábbi elhelye
zési lehetőséget biztosítja:

• 8 ülő beteg és egy orvos (felcser)
• 1 fekvő, 4 ülő beteg és egy orvos (felcser)

A jármű átrendezésével az elhelyezés bővíthető:
• 4 fekvő beteg és egy orvos
• 2 fekvő, 4 ülő beteg és egy orvos

A vezetőfülkét és a felépítményt kívülről különleges anyag
gal vonták be a külső sugárzás csökkentésére. A belső 
teret lemosható anyaggal burkolták, a padlózatra csú
szásgátló anyagot fektettek. Ebben a térben helyezték el 
mindazon egészségügyi felszereléseket, eszközöket, 
amelyek a sebesültek életmentő beavatkozásához szük
ségesek.

A kocsiszekrény mindkét oldalán 3-3 lehajtható abla
kot, a jobb oldalán ajtót, a hátsó részére egy nagy 
csomagtérajtót helyeztek el.

A vezetőfülkének és a belső térnek is külön-külön üze
melő szellőző-, fűtő-, klíma- és szűrőrendszere van. A ve
zetőfülke fűtése dízelüzemű, maximális fűtőteljesítménye
8,2 kW, a belső tér fűtése hasonlóképpen dízelüzemű,

4. ábra: A Tatrapan jobb oldali része: jól felismerhető a veze
tőfülkétől elkülönített kocsiszekrény, a hátsó részén a 
csomagtérajtó és a lehajtható ablakok

5. ábra: A Tatrapan AMB terepen: jól felismerhető a két 
kormányozható mellső tengely és a talajtól való magas fel
építése

teljesítménye 2x3,8 kW. A vezetőfülke klímaberendezé
sének hűtőteljesítménye 4 kW, a belső térben lévő telje
sítménye 6,8 kW. Ezeket a klímaberendezéseket külön 
dízelaggregátor működteti, amelyet a kocsiszekrény jobb 
oldalán egy vízhatlan rekeszben helyeztek el. A tűzoltó 
berendezések hasonlóképpen elkülönített rendszerben, 
a motortér és az üzemanyagtartály közvetlen közelében 
vannak.

A külső rádiókapcsolatot egy RF 1325 UKW rádió 
adó-vevő, a személyzet belső kapcsolatát egy R-174 
telefon biztosítja. A vezető egy TVNE-4B típusú inf
ravörös éjjellátó készülékkel is rendelkezik. Ha szük
séges (kívánság szerint), lehetőség van egy GPS 
navigációs rendszer beépítésére is a vezetőfülkébe. 
A fékrendszert WABCO típusú blokkolásgátlóval sze
relték fel.

A vezetőfülke és a kocsiszekrény páncélzata 100 m 
távolságból minden irányból véd, vízszintesen leadott 
lövések esetén, B-32 acélmagvas 7,62 mm-es 
lövedékek ellen. Az alváz 500 m-es távolságból, 
vízszintesen lőtt 7,62 mm-es acélmagvas lövedékek 
ellen véd.

A Tatrapan AMB külső festése fehér vagy olívzöld, illet
ve khaki. Valamennyi külső oldalát és a tetejét fehér kör 
alapon vörös kereszttel látták el.

2006/6 HADITECHNIKA 27



A kocsiszekrény belső berendezése 
és felszereltsége

1. Nirosta mosdókagyló
2. Beépített szekrény
3. Belső világítás (összesen 3)
4. Forgószék
5. Egészségügyi hulladéktartó (gyűjtő)
6. Vizsgáló lámpa (összesen 2)
7. Halogénlámpa
8. Mentőorvosi táska, feltöltve
9. Hűtőszekrény
10. Kézi tűzoltó készülék
11. Víztartály
12. Mennyezeti kapaszkodó (összesen 2)
13. Tízliteres oxigénpalackok (összesen 4)
14. Oxigénvezeték (összesen 2)
15. 220 V-os vezeték
16. Sínek és rögzítők (gipszelő)
17. Elektrokauter (behegedéssel történő vérzéscsillapí

táshoz)
18. Újraélesztő készülék (összesen 4)
19. Defibrillátor
20. Infúzióadagoló készülék (összesen 2)
21. Elektromos porszívó
22. NATO sebesült szállító ágy (összesen 4)
23. Árammérő
24. Újraélesztő készülék
25. Vákuumpárna-készlet (végtagok rögzítésére)
26. Vákuummatrac (összesen 2)
27. Zárt sterilizátor
28. Mentőtakaró (terítő)
29. Vöröskereszt lámpa
30. Padok tárolótérrel (összesen 2)
31. 12 V-os akkumulátor, többek közt a defibrillátor szá

mára
32. Csatlakozás külső energiaforráshoz
33. 24 V-os vezeték
34. Infúzió-tartóállvány (összesen 2)
35. Hordozható lámpa

Főbb műszaki-technikai jellemzők

Hossz 8460 mm
Magasság 2940 mm
Szélesség 2500 mm
Hasmagasság 390 mm
Saját tömeg 20 800 kg
Össztömeg 22 000 kg
Mért teljesítmény 12,5 kW/t
Legnagyobb sebesség 70 km/h
Kapaszkodóképesség max. 30°
Áthidalóképesség 1100 mm
Függőlegesakadály-leküzdő képesség max. 600 mm
Vízmélységleküzdő képesség
(előkésztés nélkül) max. 1400 mm
Üzemi hőmérséklet -4 0 -  + 50 °C
Üzemanyagtartály-nagyság 2x2301

(+ 80 I kannákban)
Üzemanyag-fogyasztás terepen 68 1/100 km
Motorteljesítmény 275 kW

2210 fordulat/min.
Hengerűrtartalom 19 000 cm3
Maximális forgatónyomaték 1330 Nm/fordulat/min.

Felhasznált irodalom

Truppendienst, 2004/4. (Frantisek Jezek szlovák 
páncélostechnikai fejlesztő hadmérnök cikke)

Jegyzetek

1. UNMEE = United Nations Missions in Ethiopia and 
Eritrea (Etiópiái és Eritreai ENSZ-misszió).

2. Osztrák, illetve német meghatározás szerint egész
ségügyi páncélos, ez a fogalom azonban Szlovákiában 
még nem alkalmazott.

Dr. Lits Gábor nyá. alezredes

Daniel Forrester
A LÉGIÓ AZ ÉLETEMBEN, AZ ÉLETEM A LÉGIÓBAN

A szerzői álnév egy magyar fiatalembert rejt, aki minden színezés nélkül, a maga szürke 
valójában igyekszik beszámolni arról, hogy ő milyennek látta a francia idegenlégiót. Neki 
tetszett, utólag sajnálja, hogy hat év után leszerelt.

„A katonaság a szolgálni akarás. A legszebb kihívásnak tartom férfi számára mint hiva
tást, és a legteljesebbnek mint életformát. Halálom napjáig büszke leszek arra, hogy ne
kem mindezt az idegenlégióban volt szerencsém megtapasztalni, megélni. Az igazi katona 
alapvetően szerény. Közöttünk is akadnak Rambók, akik mesélik életüket a televízióban, 
írják a hazugsággyűjteményeiket, élvezik, ha körülülik őket, és be vannak exponálva. Lát
tam már itthon légióst az ottani kis mitugrászból, senkiből háborús hőssé válni alig egy óra 
alatt. A szánalom, a megvetés és a szégyen érzése közül nem tudom, melyik volt bennem 
az erősebb. Ha katonával akarsz beszélni, ráérezni ennek a szellemnek, mentalitásnak a 
varázsára, hajtóerejére, azt keresd, aki csendben van, és érd el, hogy nyisson feléd. Ha az 
ezredéről beszél, a szakaszáról, a feladatról, és nem arról, hogy ő... akkor megtaláltad egy 
társamat.”

A magánkiadásban megjelent 188 oldalas mű kapható a könyvesboltokban, vagy a teljes postaköltséget magá
ban foglaló 1600 Ft-os áron megrendelhető az interneten, a forrester@mailbox.hu címen.
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Soko J-22 Orao II. rész

Repülési jellemzők

A repülőgép korlátozás nélkül műrepülhető, repülési jel
lemzői alapján megállapítható, hogy a fő erénye az ala
csony szárnyterhelésnek, a kedvező aerodinamikai ki
alakításnak és a relatív magas, 7-8 g-t is elérő túlterhe
lésnek köszönhetően a pillanatnyi manőverek végrehaj
tásában rejlik, állandósult manőverezőképessége pedig 
meghaladja a felfegyverzett kiképző repülőgép kategóri
áját. A fenti helyzet a viszonylag kis teljesítményű hajtó
művek és az elfogadható fel- leszállási, valamint kis se
bességű jellemzők közötti kényszerű kompromisszum 
eredménye.

Az eltérő szerkezeti tömeg és hajtómű-teljesítmény, va
lamint az Orao-B változatnál alkalmazott szárny-törzs ki
alakítás miatt a manőverezőképesség területén is eltérés 
van a két alváltozat között. Az Orao-A vátozat külső 
függesztmény nélkül, fél belső tüzelőanyag-feltöltéssel, 
teljes gépágyú-javadalmazással, 7600 kg-os tömegnél 
292 kg/m2 felületi terheléssel 176 km/h minimális repülé
si sebességgel rendelkezik, míg a maximális 10 500 kg- 
os tömegnél, 404 kg/m2 felületi terheléssel minimális re
pülési sebessége 241 km/h. Az Orao-B típus azonos fel
tételek mellett 7200 repülési tömegnél 277 kg/m2 felületi 
szárnyterheléssel 174 km/h, maximális 11 320 kg-os re
pülési tömeg esetén 274 km/h minimális repülési sebes
séggel bír. Az üzemszerűen alkalmazott minimális sebes
ség a repülőgép oldalirányú csúszása és instabilitása mi
att 185 km/h a LERX-szel ellátott repülőgépek esetén, 
míg az eredeti szányakkal ellátott repülőgépeknél ez az 
érték 10-20 km/h-val magasabb.

Felszállásnál a orrfutó 200-220 km/h sebességnél, az 
egész repülőgép 8-10°-os emelkedési pályán, 250-260 
km/h sebességnél emelhető el. A leszállási sebesség 
230-250 km/h, a megközelítési sebesség a repülési tö
meg függvényében 310-380 km/h értékű.

A sorozatban gyártott IJ-22 Orao-A változat tenger
szinten külső függesztmény nélkül 740 km/h sebesség
nél, maximális „száraz” hajtómű-teljesítménnyel egy 360 
fokos fordulót 4,10 g állandósult túlterheléssel 33 s alatt 
hajt végre, ami 11°/s értéknek felel meg, és a forduló su
gara eléri az 1080 métert, míg a pillanatnyi fordulási 
szögsebessége a maximális 8 g túlterheléssel 21,57s.

Az Orao-B változat azonos feltételek mellett 
utánégetővel, 5,55 g túlterheléssel egy teljes 360 fokos 
fordulót 24,10 s alatt képes elvégezni, ami 14,937s állan
dósult fordulási szögsebességnek felel meg, és a forduló 
sugara eléri a 789 métert. Utánégető nélkül ezek az érté
kek 4,24 g és 11,57s értékre módosulnak, míg a pillanat
nyi fordulási szögsebesség a maximális 8 g túlterhelés 
mellett azonos az Orao-A változatnál mért értékkel. A re
pülőgép 1300 kg-os függesztménnyel 4-4,5 g túlterhelé
sű manőverekre képes.

A típus orsózási szögsebessége kis magasságon eléri 
a 2507s értéket, a szárnyforma és a szárnykarcsúság 
alapján a normál repülés során elérhető maximális állás
szög az Orao-A nál 22-24 fokra, az Orao-B változatnál 
30 fokra tehető.

A vadászbombázó változat tengerszinten 0,95 Mach, 
9145 méteres magasságon utánégetővel 0,97 Mach, ma

ximális száraz teljesítménnyel 0,94 Mach sebességre ké
pes. Az Orao típus berepülések alkalmával maximálisan 
1,18 Mach zuhanósebességre volt képes, ezt az értéket 
üzemszerű alkalmazáskor az eléréséhez szükséges 
nagy magasságvesztés miatt a szériagépeknél 1,04 
Mach-ra korlátozták.

A típus repülési jellemzői alapján kis magasságon, ma
gas szubszonikus sebességtartományban manőverező 
légi harcban reális ellenfele lehet a MiG-21-es repülő
gépnek, mely a hidegháború végén a legnagyobb tömeg
ben alkalmazott vadászgéptípus volt a Jugoszláviát öve
ző tömbországok fegyverzetében.

A felderítő változatú Orao-C a 10 000 méteres magas
ságot 5 perc 12 másodperc alatt éri el a leggyorsabb 
emelkedés, és 5 perc 42 másodperc alatt a legjobb moz
gási enegiájú emelkedés törvényszerűségei szerint. Az 
Orao-B változat a kisebb tömegnek és az utánégetős 
hajtóműveknek köszönhetően lényegesen jobb csúcsma
gassággal és emelkedőképességgel rendelkezik (az 
utánégetők alkalmazása esetén a 6000 méteres magas
ság eléréséhez 1 perc 20 másodpercre van szükség); az 
aerodinamikai változtatások pedig a forszázs alkalmazá
sa nélkül is lehetővé teszik a gazdaságos utazómagas
ság rövidebb idő alatti elérését, ez kompenzálja a hajtó
művek nagyobb fogyasztását, és a változatlan tüzelő
anyag-mennyiség ellenére az alapváltozathoz hasonló 
hatótávolságot eredményez.

Az Orao típus hatótávolsága hatezer méteres magas
ságon, 626-675 km/h gazdaságos utazósebességgel, 
belső tüzelőanyaggal 1240 km, négyezer méteres ma
gasságon ez az érték 1050 km, 500 méteren 870 km. Két 
póttartállyal ezek az értékek 1320 km (H-6 km), 1180 km 
(H-4 km), 1000 km-re (H-0,5 km) módosulnak.

A repülőgép 4 NIR blokkal, ötperces célkörzetben tar
tózkodással, A -A -A  repülési profillal 260-300 km-es, két 
NIR blokkal és 6x100 kg-os bombaterheléssel és egy 
póttartállyal, A -A -M  repülési profillal 10 perces harcot 
feltételezve 420-450 km-es, M -M -M  repülési profilnál 
pedig 500-530 km hatósugárral rendelkezik ötperces 
harc esetén; míg két 500 literes póttartállyal és és 6x100 
kg-os bombateherrel, M-M-M bevetési profillal 380 km- 
es hatósugáron belül 40-45 perces várakozási idővel 
rendelkezik.

Az egyéb taktikai-technikai jellemzők a típus három 
alváltozatát összehasonlító 1. táblázatban (lásd 2006/5. 
szám) találhatók.

Hajtómű

A fejlesztés kezdeti stádiumában az előzetes számítások 
szerint a várható repülőgéptömeg függvényében a terve
zett teljesítmény elérésére ideálisan 50-55 kN hajtómű
teljesítmény lett volna szükséges, melyet kedvező eset
ben egy vagy -  alternatív megoldásként -  két hajtómű 
szolgáltatott volna. A két megoldás közül az egy hajtómű
ves kialakítás prioritást élvezett, mivel kedvezőbb légel
lenállású, kisebb keresztmetszetű repülőgéptörzs-szekci- 
ót igényelt. A VTI szakemberei kilenc potenciális amerikai, 
francia, angol és szovjet hajtóművet vettek számításba.
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10. ábra: A gép orrfutója és törzsféklapjai (Sz. Sz.)

A Rolls-Royce Viper 600-as alkalmasság szempontjá
ból a 8-ik helyen szerepelt, rendszeresítése elsősorban a 
jelentős angol politikai nyomásnak volt köszönhető. A 
hajtóművel szembeni alapelvárás a licenchonosítás ré
vén történő jugoszláviai és romániai helyi gyártás volt, így 
kellő tapasztalat hiányában szóba se jöhetett nagy bo
nyolultságú hajtómű rendszeresítése. A kellő teljesítmé
nyű Rolls-Royce RB401 vagy a Rolls-Royce/Turbomeca 
Adour hajtómű a varsói szerződéshez tartozó Románia 
részvétele miatt csak a jugoszláv fél számára lett volna 
elérhető, ami jelentősen megnövelte volna a repülőgép 
darabárát, valamint teljesen megkérdőjelezte volna ko
operációs program létjogosultságát is.

A repülőgép kényszerű okokból két hajtóműves kialkítású 
lett, melyek típusa a prototípus és a kezdeti Soko IJ/IJN-22 
Orao-A és az IJ-22 Orao-C esetében a 17,50 kN teljesít
ményű Viper 632-41, míg a Soko J-22NS/IJ-22NS/IJN- 
22NS Orao-B típusváltozatnál az utánégetőtérrel ellátott 
Viper 633-47-es egyáramú sugárhajtómű.

A Rolls-Royce Viper-632-41 kiszerelt állapotban 13 
760 min-1 fordulatszámnál 17,93 kN fékpadi tolóerővel 
rendelkezik. A hajtómű nyolcfokozatú aksziális komp
resszorral, gyűrűs égetőtérrel és kétfokozatú turbinával 
ellátott. A forgórész három fő támra van helyezve, mely
ből kettő radiális, a harmadik pedig radiális-aksziális típu
sú, és forgási iránya az óramutató járásával ellentétes. A 
hajtómű beömlőnyílásán keresztül jut a levegő a nyolcfo
kozatú aksziális kompresszorba, ahol a sűrítés végbe
megy. A tömegáram egynegyede jut az égetőtér primer 
zónájába, ahol keveredik a tüzelőanyaggal, és részt vesz 
a tüzelőanyag elégetésének folyamatában. A hajtómű in
dításakor a tüzelőnyag az égetőtérbe 6 indító fecskendőn

keresztül jut be, ahol levegővel keveredik. A gyújtást két 
magasfeszültségű gyertya biztosítja, melyek hátulnézet- 
ből 3 és 8 óra irányban találhatóak. A tüzelőanyag az 
égetőtérbe 24 fecskendőn keresztül jut, és az égés folya
matában részt nem vevő levegő az égetőtér nyílásain ke
resztül a turbina forró elemeinek hűtését szolgálja.

A hajtómű 100%-os teljesítménye 20 percig, 98%-os 
teljesítménye 30 percig engedélyezett (itt a fúvócsőből 
kiáramló égésgázok hőmérséklete 772°C és 740°C ), 
95%-os teljesítménynél a gázhő 695°C, 40-41 %-os tel
jesítménynél 200°C, és az adott teljesítményhatáron 
belül elméletileg korlátlan ideig üzemelhet a hajtómű, 
aminek egyedül a tüzelőanyag mennyisége szab ha
tárt. A hajtómű olajfogyasztása 0,51 l/h—0,71 l/h, és há
ton repüléskor 30 másodpercig olajnyomás nélkül ké
pes üzemelni. Az olajnyomás 95%-os hajtómű-teljesít
ménynél 1,3-1,7 bar, és a feldat-végrehajtáshoz mini
mum 0,34 bar olajnyomás szükséges. A hajtómű alap
adatai megegyeznek a táblázatban a Viper 633-47 haj
tóműnél feltüntetettekkel, azzal a különbséggel, hogy a 
hajtómű fúvócsövének tömege 38 kg, és értelemszerű
en nincs utánégetős üzemmódja.

A teljesítmény növelésének egyetlen járható útja az 
utánégetős hajtóműváltozat kifejlesztése lett, mely a vá
rakozásokkal ellentétben meglehetősen időigényes és 
nehéz feladatnak bizonyult annak ellenére, hogy a fej
lesztést a hatalmas tapasztalatokkal rendelkező Rolls- 
Royce végezte.

A hajtóműfejlesztés elhúzódása miatt a módosított sár
kányszerkezetű repülőgépek első sorozata még a kisebb 
teljesítményű Viper 632-41 -es erőforrást alkalmazta, e gé
peket 1985-től pótlólag, az utánégetős Viper hajtóművek 
sorozatgyártásának megindulása után építették be. Az új 
alváltozatú repülőgépek típusjelzésében az NS rövidítés a 
Naknadno Sagorevanje-utánégetés kezdőbetűit takarja.

A Viper hajtóműcsalád legnagyobb teljesítményű tagjá
ról, a Viper 633-47-es hajtóműről megjegyezhető, hogy a 
legtöbb egyáramú sugárhajtóműhöz viszonyítva az 
utánégetős üzemmódban meglepően alacsony fajlagos 
tüzelőanyag-fogyasztással rendelkezik. A keleten gyár
tott hajtóművekkel összevetve hosszabb élettartammal 
és javításközi idővel bír, a lényegesen drágább és kor
szerűbb kétáramú hajtóművekhez viszonyítva viszont a 
kisebb fajlagos levegőfogyasztásának köszöhetően telje
sítményének csökkenése kevésbé intenzív a sebesség 
és a magasság növekedésével. A fent említett előnyök 
azonban elhanyagolhatóak, ha figyelembe vesszük, hogy 
a típus teljesítményét egyetlen utánégető nélküli hajtómű 
is biztosíthatta volna, mint például a Rolls-Royce Spey 
807 az olasz-brazil AMX típus esetében. A két alkalma
zott Viper 633-47-es hajtómű valószínűleg nem csere- 
szabatos, főképp az utánégetőtér többlet-tüzelőanyag 
betáplálását biztosító csővezetékek és tüzelőanyag-pum
pák eltérő elhelyezése miatt. A hajtómű cseréjéhez, a ré
gebbi tervezésű repülőgépekhez hasonlóan a komplett 
törzshátsórész leválasztása szükséges.

A repülőgép feladatköréből adódóan az utánégetők al
kalmazására (az önvédelmi légi harc kivételével) a nagy 
harci teherrel történő felszállásokkor, a harckörzet eléré
se előtti gyorsítási fázisnál, valamint -  ha a taktikai hely
zet megengedi -  a feladat végrehajtása után a célkörzet 
elhagyásakor kerül sor.

A második számú táblázatban megtalálhatóak a Rolls- 
Royce Viper 633-47-es hajtómű technikai adatai, össze
hasonlítva a Northrop F-5E Tiger II vadászrepülőgép 
széles körben alkalmazott, teljesítmény tekintetében 
nagyságrendileg hasonló, szintén egyáramú General 
Electric J85-GE-21-es hajtóművel.
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Technikai adatok
2. táblázat

Tüzelőanyag

Általános jellemzők Rolls-Royce 
Viper 633-47

General Electric 
J85-GE-21

Hajtóműtípus Egyáramú
sugárhajtómű

Egyáramú
sugárhajtómű

Kompresszor Axiális 8 fokozatú Axiális 9 fokozatú
Tüzelőtér Egyáramú,

gyűrűs
Egyáramú,

gyűrűs
Turbina Axiális,

2 fokozatú
Axiális,

2 fokozatú
Méretadatok
Hossza (mm) 2433 (1806*) 1186
Hossza
utánégetővel (mm)

4601 2856

Tömegadatok
Tömege (kg) 396 202
Tömege
utánégetővel (kg)

531 306

Utánégetőtér 
tömege (kg)

135 104

Max. tolóerő/tömeg 
aránya (N:N)

4,31:1 7,39:1

Teljesítményadatok
Maximális katonai 
tolóerő (kN -  kg)

17,50 (1783,25) 15,80 (1610,02)

Max. tolóerő 
utánégetővel (kN -  kg)

22,50 (2292,75) 22,20 (2262,18)

Fajlagos
fogyasztása (kg/kN/h)

1,01 1,00

Fajlagos 
fogyasztása 
utánégetővel (kg/kN/h)

1,75 2,13

Olajfogyasztása (kg/h) 0,57-0,71 -
Fajlagos levegő 
fogyasztása (kg/s)

26,50 23,80

Maximális
fordulatszám (F/min)

13 800 16 600

A kompresszor 
nyomásviszonya (N:N)

5,81:1 8,30:1

Turbina előtti gáz 
hőmérséklete (°C)

853,00 976,85

Rendszeresítés éve 1985 1972

Az együléses repülőgépek az alváltozattól függetlenül 
3075 literes betölthető és 2950 literes felhasználható tü
zelőanyag-standarddal rendelkeznek, a kétüléses repülő
gépeknél a 0,41 méterrel meghosszabbított repülőgép
törzs ellenére ez az érték 2700 liter, melyet kiegészít ma
ximum három, egyenként 500 literes póttartály.

A tüzelőanyag tizenegy belső tartályban kap elhelyezést, 
melyek a hajtóművek fúvócsöve alatt található 7-es számú 
fémtartály kivételével gumiból készülnek. A tüzelőanyag
tartályok logikai sorrendben tartálycsoportokra oszlanak.

Az A csoport a 875 literes gyűjtőtartályból, а В csoport a 
980 literes törzsközép- és a két szárnytartályból, a C cso
port az összesen 920 literes 4, 5, 6-os számú, jobb és bal 
oldalon, a levegő-beömlőnyílások bordázata között elhe
lyezett tartályokból, a D csoport a 7-es számú 300 literes 
tartályból áll, míg az E csoportot a vadászbombázó válto
zatnál három, a felderítő változatnál két póttartály képezi.

A tartályok túlnyomásának biztosítására a hajtómű 
kompresszorából megcsapolt levegőt használják. A 
törzstartályok 0,207 bar (3,00 psi), a szárnytartályok 
0,396 bar (5,75 psi), a póttartályok 0,517 bar (7,50 psi) 
túlnyomás alatt állnak.

Az üzemanyag betöltése egypontos túlnyomásos rend
szeren keresztül, az összes alváltozaton alkalmazott 500 
literes póttartályok feltöltése szabadeséssel történik.

A rendelkezésre álló tüzelőanyag mennyiségének mé
rése a szárny- és a póttüzelőanyag-tartályok esetében 
átfolyásmérőkkel, a törzstartályok esetében a tüzelő
anyag térfogatának mérésével történik, az indikátoron 
pedig a repülés időtartamára rendelkezésre álló 
összmennyiségként kerül kijelzésre.

A tüzelőanyag adagolása a hajtóművek teljesítményé
nek függvényében, a repülőgép súlypontjának megtartá
sa mellett, automatikusan, a pilóta beavatkozása nélkül 
történik.

A hidromechanikus tüzelőanyag-rendszer negatív túl
terhelés esetén 15 másodpercig képes a hajtóművek za
vartalan működését biztosítani.

Avionika és műszerezettség

A repülőgép teljes IFR/VFR műszerezetséggel rendelke
zik. A jugoszláv változatra jellemző, hogy főleg nyugati 
eredetű műszereket és avionikai részegységeket építet
tek be, melyek -  összehasonlítva a román változat ha
sonló jellegű, főleg szovjet eredetű eszközparkjával -  ki
sebb tömegűek és helyigényűik, kedvezőbb meghibáso
dási mutatókkal és kisebb karbantartási és energiaellátá
si igénnyel rendelkeznek.

A típuson beépítésre került a Honeywell SPG-500-as 
iker-giroplatform, a GEC Avionics gyártmányú repü- 
léstabilizáló rendszer és robotpilóta, melynek helyi típus
jelzése UPSU (a rendszer a beérkezett adatok alapján a 
stabilitás növelésére automatikusan kitéríti a kormányfe
lületeket, kompenzálva a repülőgép kis magasságú be
vethetőségét kedvezőtlenül befolyásoló alacsony szárny
terhelést). A robotpilóta az alapfunkciókon túl rendelkezik 
automatikus kivezető üzemóddal is.

Az Orao-A változat a Ferranti ISIS 282D típusú 
gíróstabilizált célzókészülékkel és D282 típusú folyama
tos működésű fegyverzeti kamerával, valamint szintén 
Ferranti gyártmányú fegyverzeti számítógéppel (WAC) 
rendelkezik. Az Orao-B változaton a francia gyártmányú 
Thomson CSF VE-120T típusjelzésű HUD/WAC-ot 
rendszeresítették.
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A navigációs rendszer a Marconi AD-370B vagy e 
rendszert felváltó nagyobb hatósugarú és pontosabb 
Iskra VARK 01/A-96 rádióiránytűből és a Collins 
VOR/ILS VIR-30-as kombinált VOR, műszeres leszálló 
és a DME-40-es távolságmérő rendszerből, az Iskra 
75R4 VOR markervevőből, az RM-1 típusú rádió-mág
neses indikátorból, a TIP 407-es mágneses iránytűből és 
a TIP 011 jelzésű időórából áll.

Az Orao-A változatok eredetileg barometrikus, az 
Orao-B-k francia licenc alapján készülő AHV-6 típusú 
rádió magasságmérővel rendelkeznek. A kommunikációs 
rendszer egy 717 csatornás ER 4,671 D VHF rádió adó
vevőből és az LFB-2M1 típusú interfon rendszerből áll.

Export esetén opcióként egy GEC Marconi gyártmányú 
2000 csatornás VHF és egy 3500 csatornás UHF rádió adó
vevő, valamint egy brit Cossor 2720 sorozatú saját-idegen 
azonosító rendszer (IFF) került volna rendszeresítésre, me
lyekkel a repülőgép jugoszláv változatai nem rendelkeznek.

A repülőgép műszerfalát teljes mértékben hagyomá
nyos, analóg műszerekkel látták el, ez alól a 
szemmagaságú kijelző (HUD), a besugárzásjező indiká
tora, valamint az AGM-65B Maverick kisméretű képer
nyős kijelzője képez kivételt.

A rádióelektronikai harc (REH) eszközei között megta
lálhatók az Iskra SO 1 típusú lokátorbesugárzás-jelző 
rendszer, a törzs alatti pótvezérsík és a főfutóműaknák 
között, oldalanként konformálisan elhelyezett, egy-egy 
20 töltetet tartalmazó pneumatikus infracsapdaszóró au
tomata. A lokátorok elleni passzív védekezés céljára a 
P-10-65-13-as típusú dipólszóró berendezés szolgál, 
mely külső függesztésű konténerben kapott helyet.

A felderítő változatú repülőgépek a törzs alatti függesz- 
tési ponton az 500 literes póttartályból kialakított felderítő 
konténert hordoznak, melyben 4 függőleges A-39-es és 
egy A-5M ASchChAFA panorámakamera és a 32 töltetet 
tartalmazó UPOR típusjelzésű infracsapda-automata. A 
konténer tömege kamerákkal 228 kg, a Hawker-Siddeley 
401IRLS infravörös soros letapogató beépítése esetén 
302 kg. A fent említett szovjet kamerák helyett az angol 
Vinten V880 és V7533A kamera és az infravörös soros 
letapogató felhasználásával kifejlesztésre került a felderí
tő konténer egy másik változata is.

Az Orao típusú repülőgépeken eddig aktív elektronikai 
hadviselésre alkalmas zavarókonténer rendszeresítéséről 
nincs hír (a repülőgép fejlesztésének idején a passzív vé
delmet és a kis magasságú repülési profilt elegendőnek tar
tották a lokátorirányítású fegyverek elleni védekezésként).

A JRV i PVO 1990-ben a típus korszerűsítési terveze
tében igényt jelentett be új robotpilótára és térképező és 
távolságmérő üzemódokkal rendelkező többcélú lokátor
ra is, ez azonban nem valósult meg.

Elektromos rendszer

A repülőgép fő energiaforrása a két párhuzamosan kötött 
9 kW teljesítményű Lucas BC0107 típusú startergenerá
tor, mely biztosítja a hajtóművek külső energiaforrás 
(APU) vagy a fedélzeti 36 Ah teljesítményű Ni-Cd akku
mulátor által történő indítását is. A J-22 Orao 28 V-os 
egyenáramú hálózattal rendelkezik, melyben a repülőgép 
fémszerkezete képezi a negatív pólust, és erre kapcso
lódnak a felhasználók és az energiaforrás is.

A 3x115 V/400 Hz háromfázisú és a 26 V/400 Hz 
monofázisú váltóáramot igénylő fedélzeti rendszerek 
számára három 300 VA teljesítményű, egyfázisú statikus 
átalakító szolgál, melyek csillagba kötve háromfázisú 
rendszert alkotnak, egy további statikus átalakító tartalé

kot képez. A fenti rendszer látja el elektromos energiával 
a célzórendszert, a giroplatformot, a műhorizontot, rádió
magasságmérőt, a robotpilótát, a manométereket stb.

Az elektromos hálózat védelmét megfelelő áramerőssé
gű automata biztosítékok látják el, az elektromos rendszer 
működtetésére a műszerfalon és az oldalkonzolokon el
helyezett kapcsolók és potenciométerek szolgálnak.

A pilótakabin belső megvilágításának intenzitása a 
fényviszonyok függvényében állítható, a külső megvilágí
tást a repülőgép orr-része alatt található kifordítható és 
az orrfutóműszáron elhelyezett leszállóreflektor adja. A 
repülőgép a szárnytörő végeken piros, a függőleges ve
zérsíkon fehér pozíciófénnyel rendelkezik.

Futóművek, hidraulikus rendszer

A repülőgépnek hárompontos, ún. tricikli elrendezésű fu
tóműve van, kormányozható orrfutóművel. A főfutóművek 
ikerkerekesek, hidropneumatikus lengéscsillapítókkal, 
elektromos blokkolásgátlóval és hidraulikus működtetésű 
tárcsákkal ellátott fékrendszerrel. A futóművek kiengedé
sét és behúzását hidraulikus munkahengerek végzik. A 
futóművek kiengedésének, illetve behúzásának sebes
séghatára 475 km/h, és az egész művelet 12 másodperc 
alatt zajlik le. A maximális engedélyezett függőleges föl
det érési sebesség 2,5 m/s.

A főfutóműveken található ikerkerekek 615x225x254 
mm-esek, az orrfutómű kereke 451x190x127 mm-es,
4,5 bar, illetve 3,8 bar abroncsnyomással. A típus földi 
manőverezőképességére jellemző, hogy a repülőgép mi
nimális fordulósugara mindössze 7 méter.

A típus harci sérülésálló képességének javítására és 
repülésbiztonsági okokból két egymástól független, no
minálisan 210 bar nyomáson működő hidraulika-rend
szerrel rendelkezik, ez az ún. fő hidraulikus rendszer és 
a repülésvezérlő rendszer.

A fő hidraulika-rendszert a jobb oldali hajtómű 
hidropumpája üzemelteti. A főfutómű és az orrfutó, a 
törzsféklapok, az orrsegédszárnyak kiengedése és behú
zása mellett, a csűrőkormányok, a vízszintes vezérsíkok 
és az oldalkormány kétkamrás szervorásegítőinek egy- 
egy kamráját látja el. A 58 l/min teljesítményű hidro- 
pumpa Vickers gyártmányú, és egy 8 literes alacsony 
nyomású tartályban és az 1 literes 50 bar nyomású 
hidroakkumulátorban található hidraulikus folyadékot 
használja a rendszer működtetéséhez.

A repülésvezérlő rendszer üzemeltetését a bal oldali haj
tómű hidropumpája végzi, és a csűrőkormányok, a vízszin
tes vezérsíkok és az oldalkormány szervorásegítőinek má
sodik kamráját, valamint a fékernyő elektrohidraulikus ve
zérlő rendszerének üzemeltetését látja el. A típus harci túl
élőképességéhez jelentősen hozzájárul a hidraulikus rend
szer szétválasztása és a kétkamrás szervorásegítők alkal
mazása, melyek üzemeltetése párhuzamosan a fő és a re
pülésvezérlő rendszerből történik, így üzemzavar esetén 
elméletileg az egyik rendszer mindig üzemképes marad (a 
repülőgép futóműve és a fékrendszer tartalékként saját 
hidroakkumulátorral rendelkezik).

A szárnymechanizáció 400 km/h sebességig alkalmaz
ható, a törzsféklapoknál nincs sebességi korlátozás.

A futóművek a Hispano-Messier-Bugatti, a hidraulikus 
rendszer többi eleme Dowty és Vickers tervezésű, melye
ket a trszteniki Prva Petoletka üzem gyártott licenc alapján.

(Folytatjuk)

Szigeti Szilveszter
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Operacija Kavkaz II. rész
A szovjet V-PVO részvétele Egyiptom légvédelmében 1967-73

Szovjetek harcban

Az első éles riasztás 1970. április 13-án történt (sikerte
len volt), majd még ugyanezen a napon Korotyuk ezre
des került közel egy felderítő Phantom elfogásához, de 
miután az izraeli lehallgatóállomások felfigyeltek az orosz 
kommunikációra, visszarendelték gépüket a hazai légtér
be. Az izraeli légierő a továbbiakban is kerülte a konfron
tációt a szovjetekkel, és olyan helyeken támadott, ahol ki
zárólag egyiptomi egységek védték az országot. Ezt fel
ismerve a szovjetek tizenegy különböző reptérre telepí
tettek készültségi gépeket, így próbálván növelni az esé
lyét a sikeres elfogásnak. Miután az orosz pilóták akkli- 
matizálódtak, nagy önbizalommal vetették bele magukat 
az ország légvédelmébe, kezdeményezőkészségnek 
nem voltak híján, de felülről nagy nyomás nehezedett rá
juk, Moszkva türelmetlenül várta az eredményeket. A kö
vetkező néhány napon az izraeliek már a saját bőrükön 
érezhették a szovjetek és fegyvereik jelenlétét.

Elsőként a légvédelmi rakétaalakulatok jártak sikerrel, az 
SA-3-as rakétáknak esett áldozatul egy Skyhawk, majd 
nem sokkal később két Phantom. A MiG-ek első eredmé
nyes fellépése a 135. ezred nevéhez fűződik. Giancalis 
körzetében megtámadtak egy Skyhawk-köteléket, majd ül
dözőbe vették, és mélyen a Sínai-félsziget felett megron
gálták az egyik A-4-est. Elkerülhetetlenné váltak a további 
összecsapások a szovjet és izraeli pilóták között, így a kö
vetkező hetekben számos harcérintkezésről tett jelentést 
mindkét fél. Az orosz pilóták több légi győzelmet is jelen
tettek, ezek azonban mind a mai napig nem nyertek meg
erősítést. Erre jó példa június 22-e: A Szuezi-csatorna fe
lett légi harc bontakozott ki négy Mirage, négy Skyhawk és 
tíz MiG-21-es között, amelyben Salmikov százados egy 
A-4-es lelövését jelentette K-13-as rakétával.

A légvédelmi rakéták viszont ismét bizonyítottan eredmé
nyesek voltak június 30-án. Egyetlen éjszaka leforgása alatt 
a szovjetek több SA-3-as rakétaüteget áttelepítettek jól ál
cázva. A támadó Phantomok úton voltak a Szuez-Kairó fő
útvonal 101. kilométerénél települt egyiptomi SA-2-es üteg 
megtámadására, amikor két gépüket rakétatalálat érte, és 
mindkét F-4E lezuhant. Személyzetük sikeresen katapul
tált, de Rami Harpaz százados és Itzhack Peer százados pi
lóták, valamint Eyal Ahikar(?) fogságba esett. David Yair 
hadnagynak azonban sikerült elrejtőznie a sötétedés beáll
táig, és az éjszaka folyamán helikopterrel kimentették. Júli
us 5-én ismét eredményes volt az SA-3-as, a Szuezi-csa
torna felett „leszedte” Amos Zamir és Amos Levitov 
Phantomját, mindketten az egyiptomiak fogságába kerültek.

Az SA-3-as nyilvánvaló problémát jelentett az izraeliek 
számára, amit az amerikaiak a QRC-335A (később 
AN/ALQ-101-re átnevezett) elektronikai zavarókonténer vil
lámgyors átadásával próbáltak orvosolni. A július 18-ai izra
eli válaszcsapás célpontjául öt egyiptomi SA-2-es üteget 
választottak ki 55 kilométerre Szueztől nyugatra. Az ameri
kaiak azt tanácsolták az izraelieknek, hogy repüljenek köze
pes magasságon, és „bízzák a munkát” az elektronikára, 
akik követték az utasítást. Amint a Szuezi-csatornát átrepül
te a kötelék, ismét belefutottak egy pálmaligetekben jól álcá
zott, előző éjjel áttelepített SA-3-as üteg sortüzébe. A piló

ták többségének intenzív manőverezéssel sikerült elkerülnie 
a találatot, de a 201 -es század parancsnoka, Smuel Chetz 
százados gépével együtt lezuhant Ismailia közelében, míg 
társa, Menahem Eini a hátsó kabinból sikeresen katapultált 
és fogságba esett. A Phantomok az egyik rakétaüteget el
pusztították, egy továbbit megrongáltak, de eközben egy 
újabb gép kapott találatot. A megrongált F-4-es lángolva el
vergődött a Refidim légibázisig, ahol a sikeres leszállás után 
kiégett. Pilótája, Avihu Ben-Nun alezredes később a légierő 
parancsnoka lett. Az izraeli vadászbombázók ellen július 23- 
án Salmikov százados ismét lőhelyzetbe tudott kerülni, de a 
K-13-as rakéta csak megrongálta az A-4E Skyhawkot -  
mindez az izraeli Refidim légibázis közelében történt. (Ez az 
izraeli verzió, amely jellemzően nem egyezik a szovjet jelen
tésekkel. Az orosz dokumentumok szerint Salmikov száza
dos július 22-én és 25-én vett részt bevetéseken, és alaku
lata 23-án egyáltalán nem jelentett harcérintkezést.)

Jurij Nastyenko altábornagy, az akkori századparancs
nok utólag így értékelte a kialakult helyzetet:

„Ezek után az izraeli légierő felhagyott a mélységi tá
madásokkal, csupán felderítőgépeik tűntek fel néhanap
ján, de rendszerint kitértek a harc elől. Pusztán a jelenlé
tünk tisztázta a szituációt Egyiptom égboltján. Az izraeli
ek áttették tevékenységük súlypontját a csatornaövezet
re. Tulajdonképpen innentől az idegek háborúja kezdő
dött. Rendszeresen feltűntek izraeli kötelékek nagy ma
gasságban erejüket demonstrálva, ugyanakkor mögöttük 
jobbra vagy balra földközelben nagyobb erejű kíséret re
pült, melyet nem láttunk a radarokon, legfeljebb sejtet
tünk, vagy a parti megfigyelőktől értesültünk a berepülé
sükről. Ezeket szintén semlegesítenünk kellett volna. 
Amint felemeltük a készültséget, a többi pilóta azonnal 
előlépett első fokú készültségbe, az összes repterünkön 
ugyanígy. Hajó ritmusban indítottuk a második, harmadik 
hullámunkat, az izraeliek rendre kitértek az egyenlő felté
telek melletti harc elől. Az egyiptomi reptereken a kifutó-

8. ábra: Egy izraeli Phantom-ll roncsai egyiptomi kiállításon
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9. ábra: SA-2 és SA-3 rakéták egyiptomi bemutatón

pályák mindkét végén fedezékek voltak a készültségi gé
pek részére, hosszú órákat töltöttünk itt magassági ruhá
ban beszíjazva gépeink ülésébe. Mindezt 40 Celsius-fo- 
kos hőségben. Hihetetlenül megterhelő szolgálat volt...”

A csapda

A helyzet tarthatatlannak bizonyult Izrael számára, a légvé
delmi rakéták egyre közelebb települtek a csatornához, ez
zel egyre inkább bezárult minden folyosó az egyiptomi lég
térbe jutáshoz, és a saját csapatok közvetlen oltalmazása is 
kockázatossá vált. Bármennyi rakétaállást is romboltak le, a 
következő napra pótolták azokat, kimeríthetetlennek tűntek 
a szovjet források. Mivel ennek nem találták ellenszerét, 
megszületett a döntés egy minden eddiginél alaposabban 
előkészített kelepce felállítására, kifejezetten a szovjet vadá
szok tőrbe csalására. Az ütközet helyszínéül az izraeliek a 
Szuezt és Kairót összekötő műút harmadánál lévő területet 
választották Kotmiya közelében. A kötelékbe gondosan be
válogatott pilóták az izraeli légierő eddigi légi győzelmeinek

10. ábra: SZ-125 rakétaüteg telepítve

közel hetven százalékát tudhatták magukénak, igazi „mes
terlövész” társulat voltak. A Phantomokon repült Avihu Ben- 
Nun, Aviem Sela, Yehud Hankin és „Gál”. A Mirage- 
kötelékekben repült Amos Amir és Asher Snir is.

1970. július 30-án nem sokkal 14 óra után egy Phantom 
géppár kazettás bombákkal elpusztította az egyiptomi 
Sohanai radarállást a Szuezi-öbölben, ezzel rést ütve a ra
darhálózaton, és megfosztva a szovjeteket a tiszta helyzet
képtől. Négy Mirage nagy magasságban megközelítette az 
egyiptomi partvonalat, alattuk közvetlenül a hullámok felett 
Avihu Ben-Nun négy gépből álló Phantom-köteléke körö
zött. A Mirage-ok repülési magasságát és sebességét úgy 
választották meg, hogy megegyezzen a csapásmérő 
Phantom-, Skyhawk-kötelékek repülési profiljával. Várták a 
szovjetek felbukkanását. Néhány kilométerrel hátrébb a 
tenger felett további nyolc Mirage várakozott. Miután nem 
volt reakció a szovjetek részéről, 14.20-kor Asher Snir a 
magasan repülő Mirage-kötelékkel berepült Egyiptom lég
terébe, és Kairó felé vette az irányt. A Phantomok a dűnék- 
hez simulva követték. 12 perccel a radarállás megtámadá
sa után az oroszok végül reagáltak.

Elsőként 8 MÍG emelkedett a levegőbe Kamencev szá
zados vezetésével a 135. Vadászrepülő ezredtől Beni- 
Suefről. Úgy gondolták, hogy Skyhawkok vagy 
Phantomok ellen mennek, amelyek útban vannak Kairó 
felé. Valójában a Mirage-ok csupán a Phantomok elé 
„húzták” a szovjeteket. Ezt követően a szovjetek további 
12 MiG-et indítottak Kom Awsimból. Ekkor a hátsó 
Mirage-kötelékek is színre léptek. Erre reagálva a szov
jetek további négy gépet emeltek Kutamiah-ról. Az egyik 
egyiptomi radarállás észlelte a második közeledő Mirage- 
köteléket, és a kezelő mellé beosztott szovjet összekötő 
tiszt megragadta a mikrofont: „Bajban vagytok, azonnal 
tűnjetek el onnan!” „Nem futunk” -  hangzott a válasz.

Aviem Sela a következőket nyilatkozta az izraeli sajtó
nak néhány nap múlva: „A Phantom-kötelék vezérének 
voltam a kísérője ezen a napon. Mi és a két Mirage hoz
závetőleg tíz MiG-gel kerültünk szembe. Párosával jöttek 
nagy sebességgel, mint egy parádén, ijesztő volt egy
szerre ennyi repülőgépet látni, ilyen közel egymáshoz. A 
légtér tele volt a leoldott, kalimpálva zuhanó póttankok
kal. A számbeli fölényük nem különösebben aggasztott, 
inkább attól féltem, nehogy nekem repüljön valaki, vagy 
összeütközzek egy póttartállyal... Az egyik Mirage (Aser 
Snir) kilőtt egy rakétát rögtön az összecsapás kezdetén, 
amely eltalálta az egyik MiG-et, az pedig kigyulladt. A pi
lótája katapultált, a gép pedig pörögve zuhanni kezdett 
10 000 méter magasból. Az orosz ernyője tökéletesen ki
nyílt, amin meglepődtem. A mentőrendszerek 3000 méter 
körüli magaságon kell, hogy automatikusan kinyíljanak, 
ezzel óvnak minket a fagyási sérülésektől és az oxigén
hiánytól. De ez a pilóta a manuális rendszert használta, 
és aktivizálta a nyitómechanizmust. Talán nem akarta túl
élni... Vagy a pillanat hevében rosszul döntött?

Közben további gépeink csatlakoztak a harchoz, az oro
szok nem sokáig élvezhették számbeli fölényüket. Keresni 
kezdtem egy MiG-et, amit leszedhetnék. Meg is láttam 
egyet olyan két kilométerre, jobb fordulóban volt, megpró
bálta hátulról »meglátogatni« a vezéremet. Jobbra kitör
tem, a MÍG otthagyta Ben-Nunt, és jött rám! Együtt süllyed
tünk nagyjából 5000 méter magasságig, ekkor nem volt 
messzebb tőlem 150 m-nél, tisztán láttam a pilóta sisakját.

Kezdtem úgy gondolni, hogy ez az orosz pilóta tapasz
talatlan, nem tudja, hogyan repülje gépét harci helyzetben. 
5000 méteren már biztos voltam ebben, amikor meredek 
zuhanással akart menekülni, és lesüllyedt egészen 2000 
méterig. Két kilométerről indítottam egy Sidewindert, hatal
mas robbanás volt, de a MÍG előtűnt a füstfelhő túlsó olda-
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Ián, és látszólag sértetlenül repült tovább. Ez felbőszített, 
és útjára indítottam még egy rakétát, de ez már felesleges
nek bizonyult. Már az első rakétától végzetesen megsérült, 
lángolni kezdett, és darabjaira hullott, mire a második raké
ta elérte volna, már nem volt belőle semmi.”

Avihu Ben-Nun: „A légtér tele volt gépekkel, nagyon 
kellett ügyelnünk, nehogy egymást találjuk el, ezzel 
ugyanígy lehettek az oroszok is...”

A Mirage-on repülő „Avik” gépágyúval végzett egy 21- 
essel. Az események olyan gyorsan peregtek, hogy Iftach 
Spector egy időben három lángoló roncsot is látott zuhan
ni. Spector és Snir szinte ugyanabban a pillanatban indí
totta rakétáját, és mindketten eltalálták a célt. Az éter han
gos volt az orosz pilóták kiabálásától, pánik terjengett a le
vegőben. Ekkor a szovjet irányítás kiadta végre az elsza
kadási parancsot. Ugyanígy tett a Refidim légibázis irányí
tótornyában tartózkodó Moti Hód is: „Minden gép azonnal 
hagyja el a harcteret, és térjen vissza támaszpontjára”. A 
Mirage-ok és a Phantomok hiánytalanul hazatértek, de a 
MiG-ek roncsai még sokáig füstölögtek a sivatagban.

Ezzel gyakorlatilag véget is ért a harc, mindkét fél eltávo
lodott egymástól és visszavonult. Az izraeliek ebben a sza
kaszban nem erőltették különösebben a további sikereket, 
holott ezt még távolról is megkísérelhették volna a Sparrow 
rakétákkal. Az oroszok még kilőttek néhány rakétát ekkor, 
de egyik sem talált. Koleszovlev és Puszkarszkij százados 
jelentésében szerepel egy-egy megrongált Mirage, de ezt 
az izraeliek tagadják. Ivlev százados még valamivel koráb
ban megrongálta ugyan Asher Snir Mirage-át, miközben 
Snir megpróbált „beülni” egy MÍG mögé, de sikerült haza
vinnie sérült gépét, és épségben landolt Refidimen. Ezt le
számítva az oroszok üres kézzel távoztak a helyszínről.

Az öt szovjet MÍG közül, melyet lelőttek, ezen a napon 
csak egy pilóta ért földet szerencsésen. Egyikük az ejtő
ernyőjén lógva vesztette életét, Zuravjev, Jurcsenko és 
Jakovlev századosok pedig elestek. Egy további 
MiG-21-es leszálláskor tört össze olyan mértékben, hogy 
le kellett selejtezni.

Avihu Ben-Nun konklúziója: „Véleményem szerint kitű
nő pilótákkal kerültünk szembe, akik a csata kezdetén 
agresszíven kezdeményeztek, és több lehetőséget is te
remtettek maguknak a légi győzelemre, de első bajtársuk 
elvesztése és a mi meglepő színrelépésünk megzavarta 
őket. Kitűnő pilóták voltak, de taktikailag képzetlenek. 
Nyilvánvaló híján voltak a harci tapasztalatnak.”

A szovjet pilóták gyászos szereplése ebben az ütközet
ben újabb erőket mozgósított Moszkvában. Pavel S. 
Kutakhov légimarsall, a Szovjet Légvédelmi Erők parancs
noka azonnal Kairóba repült kivizsgálni az eseményeket. 
Közvetlen következményként a Szovjetunió egy további 
MiG-21 MF-fel felszerelt repülőezredet és egy Szu-15 nagy 
hatótávolságú elfogóvadász-repülőgépekkel felfegyverzett 
századot küldött erősítésként Egyiptomba. Az egyiptomi pi
lóták számára szerény elégtételt jelentett, hogy szovjetek is 
áldozatául estek az izraeliek szokványos taktikájának. Ettől 
kezdve gyökeresen megváltozott a hangnem a repülőtere
ken, végre elkezdték kölcsönösen tisztelni egymásban a 
szövetségest. Augusztusban tovább folytak az intenzív légi 
összecsapások, de elsősorban a vadászbombázók tevé
kenykedtek a csatorna mindkét partján.

Augusztus 3-án újabb Phantom került az SA-3-as győ
zelmi listájára. A Szuezi-csatorna felett eltalált gép pilótá
ja, Yigal Shohat elesett, operátora, Moshe Goldwasser 
fogságba került. Utoljára 7-én Oleg Csoj főhadnagy indí
tott K-13-as rakétát egy Mirage ellen, de eredményről 
nem tudott beszámolni.

Még ezen a napon az ENSZ nyomására létrejött a tűz
szünet. Az elkövetkező egy év során csupán néhány ki

sebb helyi incidens zavarta meg a térség látszólagos 
békéjét.

A Foxbat-affér

1971 derekán újabb modern szovjet típus tűnt fel a Kö
zel-Kelet égboltján. A sajtó szenzációként kürtölte világgá 
a Szuezi-csatorna mentén történt repüléseket, melyeket 
Izrael képtelen volt megakadályozni. Később a Sínai-fél- 
sziget légterében is háborítatlanul fotóztak a MiG-25R- 
ek, nagy sebességű átrepüléseikkel ablakok ezreit zúzva 
darabokra. Bár az egyiptomiak harci moráljára serkentő
leg hatottak ezek a bevetések, a gépek feladata elsősor
ban az amerikai Hatodik flotta manővereinek megfigyelé
se volt. Az izraeliek sínai védelmi objektumairól készült 
fotók létfontosságúak voltak Egyiptom számára, de soro
zatos kéréseiket ezek újbóli fotózására az oroszok rend
re visszautasították, ezzel is rombolva a már amúgy is 
elhidegülőfélben lévő szovjet-egyiptomi kapcsolatokat.

Kivonulás

1970. szeptember 28-án szívrohamban elhunyt Nasszer 
elnök, akit Anwar Sadat alelnök követett az ország élén. 
Az új vezető még nagyratörőbb tervekkel állt elő Izrael 
megsemmisítésére, ugyanakkor csökkenteni kívánta or
szága függőségét a Szovjetuniótól. 1971 -ben a szovjet lé
gierő 3000 katonája tartózkodott Egyiptomban, és 12 000 
további katona szolgált a légvédelem egyéb alakulatainál,
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ezenkívül civil mérnökök és munkások ezrei dolgoztak az 
ország védelmében. Megjelentek az egyiptomi reptereken 
az An-12 Cub C elektronikai felderítő és II—38 May hadi
tengerészeti járőrgépek. A kiküldött személyzetek kép
zettsége nagyban eltért a kezdeti magas normáktól, úgy 
tűnt, a Szovjetunió kezdi csupán kedvező időjárású, olcsó 
gyakorlóterepnek tekinteni Egyiptomot fiatal tisztjei szá
mára. Sadat elnök további, még modernebb támadó fegy
vereket kért az oroszoktól, de rendre elutasították.

1971 májusában puccskísérlet történt Sadat eltávolítá
sára a hatalomból, melyben a szovjetek is gyanúba keve
redtek. Elkezdődött az egyiptomi belpolitikába történő be
avatkozásuk is, aminek végzetes következményei lettek a 
két ország kapcsolataira. 1972 júliusában Sadat ismét ke
mény szavakkal fordult a szovjetekhez, miszerint ameny- 
nyiben nem hajlandóak a kért modern fegyverek szállítá
sára és az egyiptomi politikai életből való kivonulásra, tá
vozniuk kell. Mivel nem kapott kielégítő választ, ultimá
tumban felszólította a szovjeteket a tíz napon belüli kivo
nulásra, ami 1972. július 17-én meg is kezdődött. A Szov
jetunió még megpróbálta a modern fegyverek, Szu-20-as 
vadászbombázók, Tu-22-es bombázók és MiG-23-as va
dászgépek eladásával visszaállítani a „rendet” , de Sadat 
elnök végképp új utakra lépett. A szovjetek fegyvereik át
adásával távoztak, csupán a radarok és az elektronikai 
megfigyelő eszközök nagy részét vitték magukkal. Afolya- 
matban lévő fegyverszállítások, az SA-6 légvédelmi 
komplexumok és a SCUD-rakéták szállítása még lezajlott, 
de ezután Egyiptom véglegesen hátat fordított a Szovjet

uniónak. A fáraók földjére lépő szovjetek közül 12-en 
vesztették életüket, 29-en sebesültek meg súlyosabban. 
Napjainkig a legmagasabb rangú orosz katona, aki hazá
jától távol veszítette életét szolgálat közben, egy vezérőr
nagy, akit 1970. július 5-én ért a végzet egy légvédelmi 
egységnél, légitámadás következtében.

Az itt kiemelt részletek csupán momentumai a hivatalo
san 1141 napig tartó anyagháborúnak nevezett konflik
tusnak. Ebben az izraeli légierő a levegőben megsemmi
sített 113 egyiptomi repülőgépet, további 25-öt pedig a 
légvédelem lőtt le. Eközben légi harcban 4 Mirage pusz
tult el, 13 gép elvesztése azonban a szovjet-egyiptomi 
légvédelem számlájára írható.
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Szombati Róbert

Open Dragon -  holland légibemutató

A Holland Királyi Légierő (RNLAF -  Royal Nederlands Air 
Force) 2006. július 16-17-én nyílt napot tartott a 
leeuwardeni légibázisán. Az 1938-ban megnyitott reptér 
biztosította a helyszínt, hogy az érdeklődők betekinthes
senek a haderőnem életébe.

A NATO-tagország több szövetséges (amerikai, német, 
brit, olasz) állammal karöltve számos nemzetközi misszi
óban (Allied Force -  Deny Flight / Koszovó-Bosznia) volt 
jelen, és ma is jelen van Afganisztánban. (Ami az aktivi
tást illeti, a koszovói válság idején a 322. egység vadász
sólyma AMRAAM rakétával leküzdött egy szerb 
Fulcrumot.) A Gloster Meteorok, Hawker Hunterek és 
Lockheed F-104 Starfighterek egykori sasfészkében ren
dezett színvonalas eseményen a Koninklijke Luchmacht 
(RNLAF) repülőeszközein kívül számos szövetséges és 
külföldi légierő (belga, cseh, finn, német stb.) is részt vett. 
Világhírű kötelékek (Svájci Őrjárat, Francia Őrjárat, Jor
dán Sólymok, Kék Angyalok) fémjelezték produkcióikkal 
a nyitott napot.

A bemutatókra elsődlegesen a kötelékrepülések voltak 
jellemzők, de ezek mellett bepillantást kaphattunk a repü
lés egészéről is. A főbejáratnál a közönséget a Jet- 
korszak első meghatározó típusa, egy Gloster Meteor fo
gadta. Amint haladtunk tovább a bázis belsejébe, az egyik 
füves sportpályán egy rövid törzsű Pumát és egy Alouette 
lll-as helikoptert figyelhettünk meg. Elérkeztünk a hangá
rokhoz, és ezzel eljött az a pillanat, amikor mindenki szá

mára világossá vált a nyitott nap fogalma. A műszaki han
gár egy műszaki ember számára maga volt a „kánaán”. 
Az előtérben az érdeklődők a Paveway-lll széria 
GBU-24-es precíziós lézervezérlésű bombáját tekintették 
meg. Az egytonnás csöppség ugyan a kordon mögött volt, 
de csak egy karnyújtásnyira, középen belül pedig egy 
F-16A várta a látogatókat teljesen lecsupaszítva, azaz 
szárnyak, vezérsíkok és hajtómű nélkül kilemezelve. Tel
jes méretében szemügyre lehetett venni például a 20 mm- 
es M61-es Vulcan gépágyút, a lokátor elektronikai blokk
jait vagy a pilótafülke berendezéseit. Baloldalt a szárnya- 
szegett gép előtt a Pratt & Whitney F-100 PW 220-as 
gázturbinás sugárhajtómű két példánya volt látható.

Az egyik speciális szerelőállványon egy moduljaira 
széthúzott, illetve szétszerelt sugárhajtómű, míg a mási
kon egy elektrooptikai átvizsgálásra előkészített példány 
volt kiállítva. Ilyen javítási stádiumban lévő vadászgépet 
és sugárhajtóművet nyilvánosság elé tárva még nem lát
tam. De nem rejtették el a kíváncsi tekintetek elől pl. a kü
lönböző (AIM-9 és AIM-120) rakétákat sem. A követke
ző hangár, amelyet kiemelnék, a 303-as kutató-mentő 
(SÁR) egységé volt. Ez 1977-től működik a bázisról, 
amelyet a feladatkörnek megfelelően speciálisan felsze
relt Augusta-Bell AB-412 SP helikopterekkel üzemeltet
nek napjainkban. Az említett típuson kívül különböző 
mentési felszereléseket is bemutattak, valamint egy múlt
idéző Alouette-ll-est.
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Az első statikus soron a külföldi országok légierejének 
modern repülőgépei várakoztak. A belga és a dán légierő 
egy-egy korszerűsített F-16 MLU-ját állította ki, a csehek 
egy Gripent, míg a lengyelek egy MiG-29-est. A 
Luftwaffe egy-egy Tornado IDS-sel, korszerűsített F-4F 
Phantommal és Typhoonnal képviseltette magát. A törö
kök egy modernizált kétüléses NF-5-2000-sel voltak je
len, a USAF lakenheathi bázisáról egy F-15E Strike 
Eagle volt látható, majd utolsóként a Royal Navy 
Jetstreamje zárta a sort.

A középmezőnyt egy mobil Patriot légvédelmirakéta- 
üteg uralta, amely két rakétaindító állványt, egy fázisve
zérelt síklokátort, továbbá egy híradós műszaki egységet 
foglalt magában. Ezektől jobbra egy igazi statikus 
rotorshow-t nézhettünk meg. Legelöl a házigazdák 
AS532 Cugar Mk 1-ese, majd egy Lynx és egy AH-64D 
állt. Az Apache teljes harci díszben, illetve fegyverzettel 
(8 db Hellfire és 2x19 db 57 mm-es, nem irányított raké
ta) -  az impozáns látvány érdekessége az volt, hogy a 
rotoragy tetején csak a „Longbow” kiegyenlítő adaptere 
látszott.

A belga légierőt egy felfegyverzett Augusta A-109 M 
képviselte, míg a németeket egy páncéltörő BO-105-ös 
és egy újdonsült EC-635-ös. A bal szárnyon igazi nagy
vasakat állítottak ki a vendéglátók a szitakötők közül. A 
sorban megtalálható volt az RNLAF tandemrotoros 
CH-47D Chinookja, a Bundeswehr CH-53G-je, valamint 
a brit és belga haditengerészet egy-egy kutató-mentő 
Sea Kingje. Érdekességként még kiemelném a veterán 
csillagmotoros Lockheed Electrát és a Fokker Fourt.

A bázis északkeleti szektorában kizárólag merev szár
nyú nagy gépek sorakoztak. Már messziről szembetűnt a 
NATO AWACS flotta egyik E-3A Sentryjének radardómja 
és a rá merőlegesen beállított német tengerészeti 
Dassault-Breguet Atlanti-2-es. De volt itt még finn és 
holland Fokker-27/60-as, spanyol CASA CN-235-ös és 
cseh An-26-os is a francia C-160-as Transall szomszéd
ságában.

Ami a dinamikus bemutatót illeti, a szervezők a légi 
show minden egyes órájában tudtak meglepetéssel vagy 
érdekességgel szolgálni, ami profizmusra vall. A bemu
tató megkezdése előtt két megkésett veterán, egy 
DC-3-as és egy PBY-5 Catalina landolt, majd „sietősen” 
elhagyták a betont, teret adva a főszereplőknek. A negy
venes évek repülőtechnikája után elsőként a Fokker 
Four és Saab Safir légcsavaros kötelék vette birtokába a 
légteret. Közvetlenül a négygépes formáció után egy 
igazi második világháborús „csemege”, a normandiai 
partraszállás idejéből származó három légi győzelmes 
P—51D következett. A Mustang légiközelharc-elemeket 
tartalmazó show-jával szó szerint uralta az eget és a né
zők figyelmét egyaránt.

A második meglepetést a Brit Királyi Légierő (RAF) 
Hercules gépének fantasztikus programja okozta. A 
C-130J rövid nekifutású felszállását követően intenzív 
fordulót tett, majd nagy sebességű áthúzás után a „Sza
rajevó” leszállási manőverrel landolt. A kifutási úthosszt a 
turbólégcsavaros hajtóművek légellenállásfékjeivel (lég
csavarlapátok negatív állása) rövidítette le, az álló gép 
nyitott rámpáján keresztül a gyors reagálású erők két 
Range Rover terepjárója száguldott ki. Amíg a speciális 
egységek végrehajtották a harci feladatot, a „dagiberci” 
megtolatott (kb. 150-200 m), majd a fedélzetére vette a 
Defendereket, és rövid úton távozott, illetve felszállt.

A belga légierő F-16MLU bemutatója káprázatos volt, 
de a cseh légierő Mi-24-es kűrje igencsak rövidre és la
posra sikeredett. A háromgépes Hunter repülő csoport is 
a levegőbe emelkedett, majd a trió duóra apadt, de a tő-

1. ábra: A holland légierő F-16 A MLU köteléke a megnyitón 
2006. július 17-én

2. ábra: A holland légierő veterán Spitfire Mk. IX. 
vadászgépe (3WO 17)

3. ábra: Egy veterán P-51D Mustang vadászgép inváziós 
csíkokkal
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70. ábra: A USAF F-15E Strike Eagle csapásmérő 
repülőgépe

lük megszokott színvonalas formát hozták. Az Asas de 
Portugal Alpha Jet-kettőse újra felpörgette a légi show 
hangulatát nagyszerű szárnyalásával. A portugál formá
ció után a házigazdák két Chinookja tartott ízelítőt képes
ségeiből. A levegőben tartózkodó „indián” Bambi 
Buckattel tüzet oltott, míg társa a hátsó futókra támasz
kodva landolt, és repgép üzemmódban gurult. Tolatott, 
fordult és újra a levegőbe emelkedett, majd kötelékbe 
rendeződve elhagyták a légteret az iskolakor után.

A Magyarországon még nem látott Jordán Sólymok Ext
ra EA 300-asokkal hajtották végre bemutatójukat, ami a 
műrepülés magasiskolájáról tanúskodott. Apropó, magas
iskola! Az RNLAF holland módra mutatta be kis magassá
gú légi csapását, ez alkalomra 8 db vadászsólymot (6 db 
„A”, 2 db „B” változatot) vetettek be géppárokba rendezve. 
Az F-16-osok a reptér egy kijelölt szektorát támadták 
más-más irányból, egymást fedezve, egyszeri rácsapás
sal. A találatokat foszfortöltetek robbanása imitálta, illetve 
jelezte. A kijöveteleknél a gépek intenzív manőverezésbe 
kezdtek, miközben infratölteteket szórtak rendkívüli lát
ványt nyújtva, majd sikeres feladat-végrehajtás után gyé
mántalakzatba rendeződve áthúztak a beton felett.

A vadászsólymok után egy holland veterán következett 
Spitfire képében, amely korához képest igencsak fürgén 
manőverezett. Az ezüstös vadászt a finn légierő négygé
pes Hawk-formációja követte, és a kidolgozottan végre
hajtott manőverek nem hagytak kétséget a „rokonok” fel- 
készültsége felől. A skandinávok után egy imitált légi tan
kolás következett, amelyet a házigazdák KDC-10 
tankere és egy kétüléses F-16-os hajtott végre pályaten
gelyben. Avasmadarakat igazi élők követték a show-ban. 
Christian Moullec motorossárkányával vadliba kíséreté
ben kötelékezett, ámulatba ejtve a közönséget. A tollasok 
után a holland légierő turbólégcsavaros PC-7-ese vette
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11. ábra: A holland légierő Patriot-ütegének egyik 
indítójárműve

birtokába az eget, majd a 303-as kutató-mentő egység 
pilótakimentést szemléltetett.

Egy díszfestésű F-16-os fülsiketítő dübörgéssel emel
kedett a levegőbe, nagyszerű produkciójához, ezzel kez
detét vette a légi show-ban a vadászgépek dominanciája. 
A holland vadászsólymot a spanyol légierő F/A-18-asa 
követte harci manőverek illusztrálásával. A nyitott nap hát
ralévő időszakát „igazi nagyágyúk” fémjelezték. Elsőként 
a Patrouille Suisse hatgépes (F-5E Tiger—II) formációja 
rajzolta tele az ég kékjét. Az alpesi ország köteléke után 
egy nem mindennapi produkciót láthattunk az amerikai lé
gierő jóvoltából. A USAF F-15E taktikai vadászbombázó
ja lélegzetelállító manővereket produkált, a rendkívül di
namikus bemutatón (kb. 15 perc alatt) közel 13 percig 
használta a sugárhajtóművek (Pratt & Whitney F-100 
PW-229) utánégetőit. A sascsapás végén a Patrouille de 
France Alpha Jet tőlük megszokott, precízen kidolgozott 
manővereket és látványelemeket mutatott be, nagy siker
rel. Az RNLAF történelmi örökségük szárnyalását elevení

t i  ábra: A Patriot-üteg lokátora telepített helyzetben

tette fel, amikor egy kötelékbe rendezte a Spitfire B-25 
Michelt és a szólódemo F-16-ost.

Végül, de nem utolsósorban egy Európában nagy rit
kán (kb. 15 évenként) látott kötelék, az amerikai haditen
gerészet (NAVY) Blue Angels 6+1-ese parádézott. Be
mutatójuk első felében а КС-130 T feladatköréből kisza
kadva „extrém" manővereket hajtott végre (pl. startraké- 
tás meredek elemelkedést). A tréfásan csak „Fet Albert”- 
nek nevezett Hercules után kezdődött a kőkemény légi 
show. Az F/A-18-as vadászbombázók rendkívül szoros, 
precíz manőverei a NAVY-nél alkalmazott repülési alak
zatokon alapultak. Az átdolgozások és a rengeteg gya
korlás után vált igazán profivá és egyedivé a Kék Angya
lok formációjának rendkívüli bemutatója, melyet a közön
ség -  köztük jómagam is -  lenyűgözve csodáltunk.

A fotókat a szerző készítette.

Baranyai László

Kenyeres Dénes
A KECSKEMÉTI KATONAI REPÜLÉS TÖRTÉNETE 
KEZDETEKTŐL A GRIPENIG (1913-2006)
A kötet a napokban jelent meg a szerző magánkiadásában. A hírős város repüléstörténetét 
feldolgozó reprezentatív könyv 20 fejezetre osztva 440 oldalon tárgyalja az eseményeket 
(háborús cselekmények, békekiképzés), az újabb és újabb technikai eszközök hadrendbe 
állítását és a gépek üzemeltetését. A műben olvasható a hajózó és a parancsnoki állomány 
névsora is.

A kemény borítóval ellátott B/5 méretű kötetet 552 fekete, illetve színes fotó teszi 
szemléletessé, ára postaköltséggel együtt 4000 Ft. Megrendelhető a szerzőnél a 06- 
76/323-175-ös telefonszámon.
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Skylark -  az izraeli mini UAV

Az izraeli Elbit és Silver Arrow cégek két újabb pilóta 
nélküli felderítő repülőgéppel növelték az egyébként is 
bőséges kínálatot. A Skylark és a Seagull mini UAV-k 
fejlesztésével egy új osztályt hoztak létre az izraeli esz
közökön belül. A mini UAV-k kisalegységek, csoportok 
számára biztosíthat felderítési információt a közeli te
repszakaszokról relatív alacsony költséggel. A 
Skylarkot (az angol név megegyezik a magyar fejlesz
tésű pilóta nélküli repülőgéppel, de a Pacsirta közepes 
felderítési távolságával egy magasabb osztályba tarto
zik) a szárazföldi, míg a Seagullt a partvédelem számá
ra fejlesztették. A Skylark rendszert a 2005-ös Le 
Bourge-i kiállításon mutatták be először. A rendszer 3 
darab pilóta nélküli repülőgépet, egy földi irányító állo
mást és repülőgépekhez tartozó 2 nappali és 1 éjsza
kai felderítésre alkalmas hasznos terhelést tartalmaz. 
Az egész rendszer két személy által egy-egy hátizsák
ban hordozható. A repülőgép maximális felszálló
tömege 5,5 kg, szárnyának fesztávolsága 2,4 (más for
rás szerint 2 m) teljes hossza 2,2 m. Rendkívül csen
des elektromotoros hajtása maximum 2 óra repülési 
időt tesz lehetővé. A nappalra tervezett hasznos terhe
lése (színes CCD kamera) színes, valós idejű

videoképet továbbít a földi egységre (felszállótömeg 4 
kg), míg az éjszakai változat (flir kamera) a hőkamera 
képét jeleníti meg ugyanott (felszállótömeg 4,5 kg).

A nappali kamera stabilizált, nagy képfelbontású 
(720x576 pixeles), tízszeres optikai zoommal rendelke
ző színes CCD kamera. Tömege 0,5 kg. A jó közepes 
paraméterekkel rendelkező kamera jó látási viszonyok 
között néhány száz méteres repülési magasságból al
kalmas felderítésre, járművek, eszközök azonosításá
ra. A kevesebb mint 80 dkg tömegű hűtetlen 
bolometrikus kamera átlagos 384x288 pixeles felbon
tással rendelkezik. Az eszköz emberek, járművek fel
derítésére és korlátozott mértékű azonosítására alkal
mazható.

A repülőgép csúcssebessége 74 km/h, 5-10 km kö
zötti felderítési távolsággal rendelkezik. A jelentős kü
lönbséget nemcsak a gép szélérzékenysége okozza, 
hanem a terepviszonyoktól függő rádiókapcsolat is be
folyásolja azt. Leszállás után másodpercek alatt cse
rélhető az akkumulátor, és a gép újra indítható. A 
payloadok cseréje sem vesz igénybe többet pár má
sodpercnél. Hasznos terhelése lehet még lézeres cél
megjelölő, idegen-barát azonosító, kommunikációs át-

3. ábra: A repülőgép indítása történhet kézből
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1. ábra: A Skylark pilóta nélküli mini robotrepülőgép 
összeszerelése és a földi állomás telepítése

2. ábra: A kis konténer tartalmazza az akkumulátort, a 
szenzort és a leszállásnál felfúvódó légzsákot is



Open Dragon -  holland légibemutató
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I 1. ábra: Az USN KC-130T Hercules kigurulása

4. ábra: Holland Pilatus PC-7 gyakorlógép
8. ábra: Holland Spitfire Mk. IX, B-25-ös és F-16A MLU 
köteléke

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd az 36. oldalon. Szerk. Fotók: Baranyai László
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A Royal Air Force hendoni múzeuma

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd az 50. oldalon. Szerk.

1. ábra: British Aerospace Harrier GR3 vadászgép
2. ábra: Eurofighter Typhoon vadászbombázó
3. ábra: Avro Rota autogíro
4. ábra: Saunder Roe Skeeter AOP Mk. 12 helikopter

forgószámyagya
5. ábra: MBDA Strom Shadow robotrepülőgép
6. ábra: Saunder Roe Skeeter AOP Mk. 12 helikopter
7. ábra: Gazelle HCC4 VIP helikopter

Fotók: dr. Pokorádi László
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Elment az utolsó Titan

2. ábra: Rövid orrkúpos Titan-4B-indítás Vandenbergrői 
(FÁS)

3. abra: Hosszú orrkúpos Titan-4B indítása (LockMart)

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd az 57. oldalon. Szerk. Fotók: Schuminszky Nándor gyűjteményéből
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1. ábra: A Titan-11IC hordozórakéta startja a MOL katonai űr
állomás makettjével 1966-ban (USAF)

4. ábra: Az utolsó Titan-start, klasszikus NRO műholddal 
(LockMart)



Soko J-22 Orao

1. pitotcső, 2. orrkúp, 3. giroplatform, 4. kifordítható le
szálló reflektor, 5. ILS-antenna, 6. dielektromos borítás, 
7. DME-antenna, 8. orrfutóműakna, 9. szerviznyílás, 10. 
bal oldali oxigénpalack, 11. áramlásterelő pótvezérsík, 
12. orrfutóműakna-ajtók, 13. orrfutóműszár, 14. leszálló
reflektor, 15. orrfutóművilla, 16. orrfutóműkerék, 17. 
avionikai részegységek, 18. avionikai felszerelés reke
sze, 19. szerviznyílások, 20. légiadat-számítógép, 21. 
tartalék pitotcső, 22. a pilótakabin szellőzőszelepe, 23. a 
pilótakabin válaszfala, 24. Az avionikai rekesz légvezeté
ke, 25. Ferranti ISIS-282D girostabilizált célzókészülék, 
26. D-282 fotógépuska, 27. Tip 407 mágneses iránytű, 
28. háromrészes golyóálló szélvédő, 29. a műszerfal tük
röződést gátló borítása, 30. botkormány, 31. műszerfal, 
32. bal oldali konzol, 33. gázkar, 34. jobb oldali konzol, 
35. kabintető, 36. Martin-Baker MK-10YU 0-0  típusú ka- 
tapultülés, 37. a pilótakabin padlózata, 38. az oldalkor
mány vezérlő rendszere, 39. a pilótakabin nyomástartó 
szelepe, 40. a pilótakabin hátsó válaszfala, 41. jobb és 
bal oldali levegő-beömlőnyílás, 42. a légkondicináló pára
kiválasztó rendszere, 43. a kabintető mechanizmusa, 44. 
hőcserélők, 45. a hőcserélő hűtőnyílása, 46. tüzelő- 
anyag-törzstartályok, 47. a hajtómű légvezetéke, 48. a 
vízszintes stabilizátor vezérműve, 49/50. Marconi 
AD-370B típusú rádióiránytű antennái, 51. gumi tüzelő
anyag-tartályok, 52. gyűjtő tüzelőanyag-tartályok, 53. a 
levegő-beömlőnyílás csatornája, 54. NiCd 36 Ah teljesít
ményű akkumulátor, 55. Gsh 23Yu 2x23 mm-es gép
ágyú, 56. lőporgáz-kivezető nyílás, 57. a törzsféklap hid
raulikus munkahengere, 58. perforált törzsféklap, 59. füg
gesztő konzol, 60. felderítőkonténer (IJ—22), 61. a 
főfutómű ikerkereke benti helyzetben, 62. bal oldali 
főfutóműakna, 63. aknaajtók, 64. futóműszár, 65. ikerke
rekek, 66. lengéscsillapító tag, 67. futóműtám, 68. 500 kg 
terhelhetőségű belső függesztési csomópont, 69. 300 kg 
terhelhetőségű külső függesztési csomópont, 70. 
orrsegédszárny, 71. szárnytörővég, 72. pozíciófény (pi
ros), 73. külső áramlásterelő lemez, 74. belső áramláste
relő lemez, 75. szárnyfőtartók, 76. szárnypilon bekötési

pontjai, 77. szárnypilon bekötési pontjai, 78. szárnytartály 
hátsó válaszfala, 79. szárnymerevítő bordák, 80. az 
orrsegédszárny és a csűrő hidraulikus munkahegere, 81. 
Fowler típusú fékszárny, 82. csűrőkormány, 83. a fék
szárny vezérlő rendszere, 84. a bal oldali hajtómű leve
gőcsatornája, 85. a bal szárny bekötési csomópontjai, 86. 
a fékszárny vezérlő mechanizmusa, 87. Rolls-Royce 
Viper 632-41 típusú egyáramú sugárhajtómű, 88. a 
törzshátsórész leválasztására szolgáló törzskeret, 89. a

törzsgerinc borítása, 90. a hajtóműtér hűtőnyílása, 91. 
bal oldali pótvezérsík, 92. a vízszintes stabilizátor hidrau
likus munkahengere, 93. teljesen elfordítható vízszintes 
stabilizátor, 94. antiflater pótsúly, 95. hajtóműfúvócső 96. 
a hajtómű fúvócsövének aerodinamikai borítása, 97. a 
vízszintes stabilizátor tengelye, 98. fékernyőkonténer, 99 
az oldalkormány hidraulikus munkahengere, 100. a víz
szintes stabilizátor vezérműve, 101. bal oldali vízszintes 
stabilizátor, 102. a függőleges vezérsík belépőéle, 103. a 
függőleges vezérsík áramvonalas borítása, 104. baleseti 
adatrögzítő, 105. VOR-antenna, 106. pozíciófény (fehér), 
107. oldalkormány, 108. VHF-kommunikációs antenna, 
109. a függőleges vezérsík dielektromos borítása, 110. 
vízszintes stabilizátor, 111. flaterremegés elleni pótsúly, 
112. jobb oldali vízszintes stabilizátor, 113. bal 
szárnykilépőél, 114. jobb szárnykilépőél, 115. bal 
szárnykilépőél, 116. SN-2? típusú hármas bombazár 
117. PRAB100-as légibombák, 118. KPT-150-es jugo
szláv kazettás bomba, 119. PRAB-250-es légibomba.

12. ábra: Soko J-22 Orao A változata (metszetrajz) © Szigeti Szilveszter Az ábrához vonatkozó cikket lásd a 29. oldalon. Szerk.
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A sinsheimi Technikai Múzeum

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd az 75. oldalon. Szerk.
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A sinsheimi Technikai Múzeum

9. ábra: Az Sd. Kfz. 171. Panther A harckocsi 13. ábra: A Junkers Ju 52/3m szállító repülőgép

10. ábra: A Goliath B1 távirányított robbantó jármű 14. ábra: A Steyer RSO/01 keleti területekre épített vontató

11. ábra: Az átépített Pz 38(t) harckocsi téli színekben
15. ábra: Az Sd. Kfz. 138 páncélvadász 38 egy 7,5 cm-es 
Pák 40/3 löveggel

16. ábra: A 7,5 cm-es Pak.40 páncéltörő ágyú

Fotók: Matthaeidesz Konrád
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Kiegészítés a Tas nehéz harckocsi leírásához

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 84. oldalon. Szerk. Fotók: Kovácsházy Ernő és Kovácsházy Miklós
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4. ábra: Terepháttér elé montírozott kép a Skylark 
repüléséről

játszó és kémiai/biológiai detektor is. A Skylarkot a re
pülés teljes időtartamában robotpilóta irányítja. Útvo
nala előre meghatározható, és a repülés teljes időtar
tama alatt módosítható. Az eszköz képes igen szélső
séges hőmérsékleti viszonyok közötti repülésre is. Ki
próbálták felhős, esős időben -1 7  és +50 °C közötti 
hőmérsékleti tartományban, és kifogástalanul műkö

dött. Az indítás kézből történik a papír repülőgép eldo
básához hasonlatos módon, de a modellrepülőgépek- 
hez hasonlóan gumis kilövéssel is. A földet éréskor fel
fúvódó légzsák csillapítja az ütést. A földi egység egy 
katonai kivitelű számítógépből, rádió adó-vevőből és 
antennáiból áll.

A Skylark rendszert öt NATO-országban és a koalíciós 
erők két másik hadseregében rendszeresítették. Az egyik 
az ausztrál hadsereg, amely hat teljes készletet vásárolt 
és állított sürgősséggel hadrendbe, hogy Afganisztánban 
és Irakban szolgálatot teljesítő csapatai biztonságát to
vább erősítse.

A Skylark és a Seagull az Elbit Systems Ltd. UAV 
családjának legkisebb tagjai. A Hermes 1500, a 
Hermes 450 és a Hermes 180 típusú pilóta nélküli fel
derítő repülőgépeik az izraeli hadseregben és a világ 
számos más hadseregében teljesítenek szolgálatot. 
Eddig több mint 45 000 repült órányi tapasztalat áll a 
cég háta mögött. Repülési csúcsmagassága 5000 mé
ter, ami kategóriájában világcsúcsnak számít, bár ezt 
egy 4500 méter magas hegy tetejéről történő indítással 
érték el, ahonnan még 500 méternyi pluszmagasságot 
gyűjtött.

A különböző méretű és teljesítményű pilóta nélküli re
pülőgépek különböző feladatokra készültek, így az egyes 
osztályok összehasonlítása értelmetlen lenne. Ebben a 
kategóriában számos magyar fejlesztés van (volt?) napi
renden. Rendszerbe állítható katonai kivitelű változat a 
mai napig nem készült.

Hajdú Ferenc

Brian Taylor: A BARBAROSSÁTÓL BERLINIG
A Keleti Front kronológiája 1941-1945 
1. rész: Keleti irányban 1941. június 22-1942. november 18.

A mű a történelmi előzmények és a különböző frontszakaszokon felvonuló erők bemutatá
sa után napi bontásban ismerteti a Keleti Front fontosabb hadműveleteit, összecsapásait.

„1940-41 telén a németek folyamatosan alakítgatták, tökéletesítették a Szovjetunió elle
ni hadjárat tervét. Hitler 1940. december 18-án a 21. számú direktíva aláírásával elrendel
te: a május közepére tervezett hadműveletre kijelölt egységek kezdjék meg a felvonulást a 
szovjet határ mentén. (...) 1941. március 20-án Golikov tábornok, a Vörös Hadsereg hír
szerzési osztályának vezetője a hadi helyzetről és annak várható változásairól szóló tájé
koztatójában azt állította Sztálinnak, bizonyítékokkal rendelkezik arra nézve, hogy a néme
tek május végén, de legkésőbb június elején támadást akarnak indítani a Szovjetunió nyu
gati határa ellen.”

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2006.
Terjedelem: 364 oldal + 25 térkép + 16 oldal fekete-fehér fénykép.
2400 Ft + 500 Ft postaköltség áron megrendelhető a kiadónál: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32.
Telefon: 06-30-419-3530. E-mail: rendel@hajja.hu Honlap: www.hajja.hu

B R I A N  T A Y L O R

A BARBAROSSÁTÓL  
B E R L IN IG

1. RÉSZ
KELETI IRÁNYBAN

1941. JÚNIUS 22.-1942. NOVEMBER 18.

Szakirodalom és tárgyi gyűjtemény eladó
Top Gun és Aranysas -  az első megjelenést követően évente bekötve; Aero Magazin, Aviator, Haditechnika -  
darabonként, teljes sorozat. Magassági ruha -  komplett, sisakkal, rádiós sapkával; anti-G nadrág; zöld dzseki-overall, 
magyar hajózó; Gentlex sisak. Repülőgép-alkatrészek (MiG-15, MiG-19, MiG-21, Ka-26, Li-2 stb.); 
repülőgépműszerek -  a fentiekből + második világháborús repülőgépből is (7 db); katapult, deszantejtőernyő. 
Repülőgép-katalógusok, szakkönyvek, szakirodalom; kb. 750-760 db felvarró (karjelzés -  magyar repülő ezredes, US 
Air Force, US Navy, US Army, Police, Security stb.); jelvények-kitűzők.
Elérhetőség: Németh László, 7434 Mezőcsokonya, József A. u. 2. Tel.: 06-82/715-141; 06-20/97-22-853
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A Royal Air Force hendoni múzeuma I. rész

London egyik északi külvárosában, Hendonban található 
a brit Királyi Légierő (Royal Air Force) múzeuma.

Hendon a brit repülés egyik első központjává Claude 
Grahame-White munkássága következtében vált, a RAF- 
múzeum napjainkban is a Grahame Park Wayen található. 
Grahame-White repülés iránti érdeklődését Blériot 1909- 
es csatornarepülése keltette fel, ennek hatására belevá
gott egy Bleriot-féle repülőgép építésébe. 1910-ben pilóta
képző iskolát alapított, amely felvirágoztatta ezt a London 
közeli repülőteret. 1914-ben az első világháború kitörése
kor a repülőtér katonai irányítás alá került. Grahame-White 
kibővítette a kis üzemet, és számos repülőgépet készített 
katonai felhasználásra. A háború befejezése után a repü
lés jelentősége csökkent, és ezzel együtt Grahame-White 
aktivitása is, bár Hendon továbbra is központi szerepet ját
szott az évenként megrendezett repülőbemutatók követ
keztében. 1939 és 1945 között ismét RAF-bázisként mű
ködött, ekkor szállító repülőgépek repülőtereként. A máso
dik világháború után több társával együtt bezárták.

1964-ben a légierő vezetése -  Sir Dermot Boyle légi 
marsall lelkesedésének eredményeként -  szükségesnek 
tartotta, hogy a RAF számára egy önálló múzeumot hoz
zon létre. Az 1965. augusztus 26-i keltezésű alapító ok
irat az alábbiakat tartalmazta:

,,...(a múzeum) célja támogatni a Királyi Légierőt
a) gyűjteni, megőrizni és kiállítani olyan eszközöket és 

dokumentumokat, melyek kapcsolódnak a Royal Air 
Force, illetve a vele kapcsolatban álló vagy állt légierők 
történelméhez és tradícióihoz ... gyűjteni és közzétenni a 
kapcsolódó információkat; és

b) támogatni a fent említett történelemhez, tradíciókhoz 
és anyagi eszközökhöz kapcsolódó információk kutatá
sát, valamint azok tezaurálását, terjesztését.”

A lehetséges helyszín keresésének, az anyag felkuta
tásának és összegyűjtésének kihívása a cranwelli Royal 
Air Force College könyvtárosára, dr. John Tannerre há
rult. Különböző területek kerültek szóba, a nevezetes 
RAF-bázisoktól kezdve London központjáig. Végül a Lon
don északi részén, a történelmi hendoni bázison találha
tó két hangár adott otthont a gyűjteménynek.

A múzeumot Őfelsége II. Erzsébet királynő 1972. no
vember 15-én nyitotta meg, a közönség körében egyből 
nagy sikert aratott. A főcsarnokot a történelmi hangárokból 
alakították ki, melyet még 1917-ben építettek. 1978-ban 
egy új épületet -  a Battle of Britain Hallt -  építettek, ahol a 
Királyi Légierő harcát mutatják be a náci Németországgal 
szemben. 1983-ban egy újabb nagyméretű csarnokot -  a 
Bomber Hallt -  adtak át. Itt a második világháború és a hi
degháború bombázóit állították ki. A legújabb a Milestones 
of Flight kiállítás épülete, melyet II. Erzsébet férje, Fülöp 
herceg 2003. december 17-én, a Wright fivérek első moto
ros repülésének centenáriumára nyitott meg.

A múzeum kertjének bejáratánál egy B.A.C. Bloodhound 
(Véreb)-rakéta fogadja a látogatót. A Bloodhound rakéta- 
rendszert a RAF mint hatásos felszín-levegő légvédelmi ké
pességet alkalmazta 32 éven keresztül, 1991-es rendszer
ből való kivonásáig. Eredetileg a nagy magasságon a lég
térbe behatoló repülőgépek ellen tervezték, de kis magas
ságú légi célokat is megsemmisített. A Bloodhound képes 
a behatoló repülőgép radarzavaró jelének vezetősugarával
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6. ábra: Hawker Hart Trainer kiképzőgép

7. ábra: Sikorsky Hoverfly 1 helikopter

repülni, valamint a közelségi gyújtóval ellátott nagy robba
nóerejű harci fejjel megsemmisíteni a célt. A rakéta fő teste 
körül négy darab szilárd hajtóanyagú gyorsító segédrakéta 
látható, egy-egy nagyméretű szárnnyal, valamint két nagy
méretű Thor torlósugár-hajtómű, melyek a rakéta kétszeres 
hangsebességen történő repülését biztosították.

A kiállított rakéta a 85. Squadron jelzését viseli, ame
lyet 1975-től 1991. július 31-i felszámolásáig Blood- 
hounddal szereltek fel, és ebben az időben West 
Raynhamben állomásozott (1. ábra).

Milestones of Flight

A látogatót először a múzeum legújabb állandó kiállítási 
helyére, Milestones of Flight (A repülés mérföldkövei) 
csarnokba invitálják (2. ábra). Ezt a motoros repülés első 
száz éve emlékének szentelték. Itt az egyetemes repülés 
történetét, fontosabb állomásait és repülőgépeit ismer
hetjük meg.

Bemutatják a hőskor eszközeit, így például a Nulli 
Secudum léghajó gondoláját (3. ábra). Sőt, az a repülő
gép is látható (pontosabban annak egy mása), mellyel 
1909. január 23-án először repülte át építője a Csatornát, 
és ezzel -  ahogy a korabeliek fogalmaztak -  Nagy-Bri- 
tannia megszűnt szigetnek lenni. Ez a történelmi repülés 
indította el -  Claude Grahame-White tevékenységével -  
a hendoni repülőtér és így a múzeum történetét is.

Megtekinthető a Fokker D.VII repülőgép egy példánya 
(4. ábra), amelyet 1917-ben terveztek azzal a céllal, hogy 
az első világháború nyugati frontján visszaszerezzék a né
met légi fölényt. Negyvenöt századot terveztek feltölteni a 
típussal 1918 során, ami végül nem sikerült, de az első vi
lágháború legvégén a német ászok már ezzel repültek.

1928 júliusában repült első alkalommal a Hawker Hart 
nappali bombázó (5. ábra), mely a maga korában kiemel
kedő paraméterekkel rendelkezett. Több mint 400 ilyen gé
pet építettek a RAF számára, így a közép-keleti és az indi
ai squadronokat is ezekkel szerelték fel. 1932-ben elkészí
tették a típus kiképző változatát is, amelynek egy példánya 
megtalálható a múzeum főcsarnokában (6. ábra).

Az Egyesült Államokban dolgozó Igor Sikorsky tervez
te a Hoverfly 1 helikoptert (7. ábra), melyből csupán 133 
darabot gyártottak, mégis jelentős szerepet kapott mind a 
RAF, mind a US Army Air Force történetében. Ugyanis ez 
a helikopter volt az, melyet legelőször állítottak rendszer
be, a RAF keretén belül az andoveri Helicopter Training 
Scoolban és a -  mindössze 5 hónapig létező -  539. 
Squadronnál.

A második világháború legfejlettebb repülőgépének a 
Messerschmitt Me 262 repülőgép tekinthető. Mint az első 
rendszerbe állított sugárhajtóműves repülőgép, már egy új 
korszakot jelentett a repülés történetében. Tervezése 1938- 
ban kezdődött el, és első -  tisztán sugárhajtóműves -  fel
szállására 1942 júliusában került sor. Bár a szakértők sze
rint a gép vadászgépként jobb tulajdonságokkal bírt, Hitler 
1943 decemberében elrendelte, hogy csak vadászbombá
zóként gyártsák. Végül -  a háború végének közeledése mi
att -  csak kis számban kerültek rendszeresítésre, ennek el
lenére a szövetséges pilóták félelmetes ellenfélként ismer
ték meg őket. A kiállításon látható egy példány (8. ábra) egy 
Junkers Jumo 004 típusú hajtómű metszetével együtt. A 
metszetben jól látható a hajtómű egyik szerkezettani érde
kessége a kompresszor első támaszánál, az orrkúpban el
helyezett dugattyús indítómotor (9. ábra). 1945 után a 
Csehszlovákia területén talált részegységekből és alkatré
szekből több Me 262-est építettek, és S-92 típusjelzéssel 
üzemeltették azokat a csehszlovák légierő kötelékében.
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A következő legendás típus a de Havilland DH 98 
Mosquito, mely a Facsoda (The Wooden Wonder) becene
vet kapta (10. és 12. ábra). A fegyverzet nélküli bombázó 
repülőgépet ugyanis fából építették. A Királyi Légierőben el
sőként 1942 májusában a 105. Squadront szerelték fel 
Mosquitóval, és számos merész feladatot hajtottak végre a 
háború során, például Koppenhága, Oslo és Berlin különle
ges célpontjai ellen, vagy a normadiai partraszállás során. 
A Mosquito utolsó, B35 jelű változata 1945. március 12-én 
hajtotta végre első felszállását, így azok rendszerbe állítá
sát már megelőzte a második világháború vége. A bombá
zásokon túl felhasználták őket más feladatok végrehajtásá
ra is, légi cél vontatására, fotófelderítésre vagy hajó elleni 
támadó feladatokra. A típust 1963-ig tartották rendszerben.

A brit repülőipar méltó büszkesége a British Aerospace 
Harrier függőleges fel- és leszállásra képes sugárhajtóműves 
vadászgép. A kiállításon a GR3-as változat egy példánya lát
ható a Rolls-Royce Pegasus hajtómű egy metszetével 
együtt. A típust (annak GR1-es változatát) 1969-ben rend
szeresítették a RAF-nál, pontosabban a cottesmore-i bázi
son települt 1. Squadronnál, mely azóta is Harriert üzemeltet.

A mai korszerű haditechnikát jelenti a brit-francia fej
lesztésű Strom Shadow légi indítású robotrepülőgép is 
(13. ábra). A sugárhajtóművel felszerelt gép 0,8 Machhal 
képes repülni 30-40 méteres talaj feletti magasságon, és 
így juttatja célba a 450 kg tömegű harci részt. Indítása a 
Tornado GR4, az olasz légierőnek gyártott Tornado IDS, 
a Eurofighter Typhoon, a Harrier GR4, a Mirage 2000 és 
a Rafale típusú repülőgépekről lehetséges.

A kiállítás történelmi áttekintését a XXI. század európai 
vadászgépe, a Eurofighter Typhoon makettja zárja. Ezt a 
típust többfeladatúra tervezték, így felhasználható va
dászgépként, bombázóként, illetve szárazföldi csapatok 
támogatására is. A Royal Air Force-nál jelenleg két 
Squadront szereltek fel a Typhoonnal. A 17. Squadron a 
BAE Systems wartoni repülőterén állomásozva, az első 
példányokat még mint tartalékegység kapta meg 2003- 
ban. 2005. május 19-én a tartalékegységet -  ünnepélyes 
keretek közt -  hivatalosan „éles”, harcoló alakulattá nyil
vánították, és a Coningsby RAF-bázisra helyezték át. A 
másik, a 29. Squadron tartalékegységként továbbra a 
gyári repülőtéren marad, és továbbsegíti a gyári szakem
berek munkáját és az új Typhoon-pilóták átképzését.

Bomber Hall

A Bombázó Parancsnokság csarnokában a brit repülés tör
ténetének híres bombázógéptípusait tekintheti meg a láto
gató. Kiállítottak egy Avro Lancastert a második világhábo
rú második legtöbb bevetésével büszkélkedhető bombázó
gépet, mellyel összesen 137 alkalommal hajtottak végre 
bombázást a megszállt Európa fölött. Látható a Boeing 
B17G Flying Fortresst, az Avro Vulcan, valamint Buccaneer 
is. Sajnos a múzeum ezen része -  az első brit hidrogén
bombát ledobó XD818 Vickers Valiant B1 bombázó 
cosfordi múzeumba való átszállítása miatt -  zárva volt.

Historic Hangars

Jelentős helyet foglal el a főcsarnokban a forgószárnyas 
repülőgépek Whirling Rotors című kiállítása. A látogató 
megvizsgálhat itt egy ritka forgószárnyas repülőgéptí
pust, az autogírót is. Ez a repülőgép a szükséges felhaj
tóerőt az autorotációs (önforgási) üzemmódon működő 
forgószárnya segítségével hozza létre, a gép mozgatását 
pedig egy légcsavarral oldják meg.

8. ábra: Messerschmitt Me 262 repülőgép Junkers Jumo 004 
hajtóművel
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14. ábra: Gloster Gladiator II. roncsa

Az autogírók fejlesztésében úttörő szerepet játszott 
Juan de la Sierva spanyol aviatikus. A RAF-fal való 
együttműködése eredményeként jelentek meg a harmin
cas évek közepén az Avro Rota C-30A, majd később a 
C-40 típusjelű gépek. A közös fejlesztőmunkának a RAF 
Old Sarum-i bázisa adott otthont.

A típust -  és így a kiállított gépet üzemeltető 529. 
Squadront 1943. június 15-én hozták létre a haltoni 
légibázison. Kihasználva, hogy igen kis sebességgel ké
pesek repülni, egy igen titkos feladatra, a brit 
lokátorrendszer kalibrálására alkalmazták őket. Mivel 
1945 májusában felállították az első helikopteres 
squadront, melyet Sikorsky Floverfly 1-esekkel szereltek 
fel (ezek egyik példánya a Milestones of Flight kiállításon 
megtekinthető), 1945. október 15-én az 529. Squadront 
felszámolták, és az autogírókat kivonták a rendszerből.

Az Avro Rota autogíró főbb adatai
1. táblázat

Maximális sebesség: 180 km/h
Motor: 1 db Armstrong Siddeley Genet 

Major héthengeres csillagmotor
Motorteljesítmény: 105 kW (140 LE)
Forgószárnyátmérő: 11,3 m
Törzshossz: 6 m
Maximális felszállótömeg: 860 kg

A kiállított K4232 oldalszámú példány a háború után 
Svédországba került, ahol SE-AZB lajstromjellel repült. 
A múzeum 1977-ben megvásárolta, és a következő év
ben visszaszállította Nagy-Britanniába, ahol visszaállítot
ták az eredeti RAF-jelzését és oldalszámát.

A következő történelmi forgószárnyas repülőgép a 
Saunder Roe Skeeter AOP Mk.12 típusú, kétüléses 
könnyű helikopter. A Skeeter volt az első rendszeresített 
helikopter a brit Army Air Corpsnál.

A Saunder Roe Skeeter első repülését 1948-ban hajtot
ta végre. 1956-ig számos verzióját készítették el, amíg vé
gül megrendelték légi megfigyelő (AOP -  Air Observation 
Post) változatát a RAF számára. Ez kapta az AOP Mk.12 
jelzést, és a RAF-on belül pilóták kiképzésére alkalmazták. 
1960-ban leállították gyártásukat. A típust 1967 és 1968 
között Scout helikopterek váltották fel a szolgálatban.

A kiállított, XM555 oldalszámú példány 1959-ben ké
szült, és az Army Air Corps Middle Wallpo-i bázisán állí
tották hadrendbe. A 654. Squadron kötelékében 1959 au
gusztusától 1967. április 13-ig, a kivonásáig Nyugat-Né- 
metországban teljesített szolgálatot. Ezután a ternhilli, 
majd a shawburyi légibázison pihent mint „kapuőr”. Végül 
ez utóbbi bázis önkéntesei 1983-ban felújították, és a 
RAF cosfordi múzeumában mutatták be.

(Folytatjuk)

Dr. Pokorádi László
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A Szovjetunió számára az első női űrhajósok kivá
lasztása, kiképzése, felkészítése az űrutazásra alig 
valamivel tartott egy évnél tovább. Számos repülési 
tervezet megvizsgálását követően Valentyina 
Tyereskova alhadnagyot jelölték ki a Vosztok-6 piló
tájának -  páros repülést kellett végrehajtania a 
Vosztok-5 űrhajóval. 1963. június 1-jén a női űrhajós
csoportot a kozmodromra szállították, hogy meg
kezdjék a végső előkészületeket Tyereskova repülé
séhez.

Előkészületek a kozmodromban

A kozmodromra való érkezéskor elsőként a négy nő szállt 
ki az An-10-es repülőgépből, Tyereskovával az élen -  
mindannyian a szovjet légierő alhadnagyi egyenruháját 
viselték.

Az első indítást -  a Vosztok-5 űrhajóét -  június 7-re 
tervezték, ezért a női csapat megérkezését követően, jú
nius 3-án meg is kezdték a startelőkészületeket. Ezzel 
egy időben Tyereskova és Szolovjeva jelentkezett 
űrruhapróbára, de ekkor kezdték el az űrkabin és kata- 
pultülés végső ellenőrzését is. Probléma adódott 
Tyereskova szkafanderével, és -  bár nem tűnt súlyosnak 
-  behívták Ponomarjevát is, próbálja ki a sajátját, vala
mint a járulékos berendezéseket elővigyázatossági okok
ból. Évekkel később azt írta, akkoriban úgy gondolta, 
Tyereskova gondjai esetleg talán növelhetik az ő esélye
it a repülésre, de nem így történt.

Másnap az Állami Bizottság tagjai ismét találkoztak. 
Az első számú jelölt és tartalékja újra megjelent előt
tük -  mindenekelőtt a tévékamerák ottléte miatt új
fent megerősítették elhatározásukat. Azonban az elkö
vetkezendő napokra előre jelzett erős szélrohamok, 
valamint a Vosztok-5 kapcsán felmerült kommunikáci
ós problémák néhány napos indítási halasztást 
kényszerítettek ki, ami természetesen a Vosztok-6 
startját is érintette.

Június 6. a sajtókonferencia napja volt Bikovszkij és 
Tyereskova számára. A kiválasztott résztvevők termé
szetesen valamennyien szovjetek voltak, egyenként je
lölték ki őket. Előre elkészített fotókkal és életrajzi ada
tokkal látták el valamennyiüket, a kérdéseik így nem 
okoztak különösebb problémát. Kamanyin nagyon bol
dog volt, hiszen a sajtóval való első találkozó sikeresen 
végződött.

Eközben a Vosztok-5 űrhajónál újabb problémák je 
lentkeztek, ezért nem vihették ki a startasztalra. 
Tyereskova első alkalommal június 8-án tekinthette 
meg a Vosztok-6 Sárik űrhajót, még az összeszerelő 
álláson, ahol számos különböző próbát végzett el a fe
délzeten Frelov főmérnök felügyelete alatt. A techniku
sok meg voltak elégedve az űrhajósjelölt tevékenysé
gével.

Az Állami Bizottság ismét ülésezett, és elhatározták, 
hogy a fő terv mellé -  miszerint Tyereskova 5 nappal

követi Bikovszjkijt az űrben -  kidolgoznak egy másik 
verziót. E szerint Tyereskova mindössze két nappal 
követte volna Bikovszkijt abban az esetben, ha valami
lyen ok miatt le kell rövidíteni a Vosztok-5 nyolc napra 
tervezett repülését. Tyereskovával kapcsolatban véle
ménykülönbség adódott: a startról szóló kommüniké
ben a szovjet légierő tisztjének nevezzék-e, vagy csak 
egyszerűen civil női űrhajósnak? A légierő tisztjei az 
előbbi megoldást favorizálták, a szavazás azonban 
megosztotta a társaságot, Kamanyin ezért jó előre be
biztosította magát a propagandagépezettel szemben, 
eldöntötte, ha már egyszer Tyereskova felszállt, majd 
ő kiadja a megfelelő jelentést Moszkva felé. Június 9- 
én aztán a Vosztok-5 végül elfoglalhatta helyét az in
dítóálláson, startját két nappal későbbre tervezték -  a 
folyamatos halasztások érthetően megviselték az űr
hajósokat.

Másnap Bikovszkij és tartalékja, Borisz Volinov további 
várakozásra kényszerült, hiszen folyamatosan növekvő 
napaktivitást észleltek, ami miatt legalább június 14-15- 
re kellett halasztani az indulást. Tyereskovát elbeszélge
tésre hívták. Koroljov, a főkonstruktőr szeretett volna 
meggyőződni arról, vajon a női jelölt tényleg felkészült-e 
a repülésre.

Június 13-án reggel az Állami Bizottság ismét ülése
zett, ekkor döntötték el, hogy a fokozott naptevékeny
ség ellenére a Vosztok-5 űrhajót másnap délután 
mégis felbocsátják, ami egyáltalán nem ígérkezett 
könnyű feladatnak az addigiak ismeretében. A többi 
űrhajós, ideértve a négy női jelöltet is, csatlakozott 
Bikovszkijhoz és Volinovhoz az indítóálláson. 
Bikovszkij nem sokkal dél után elfoglalta a helyét az 
űrkabinban a 14 órára tervezett indításnak megfelelő
en. Azonban szinte a beszállásának pillanatában prob
lémák sora jelentkezett, újabb és újabb halasztásokat 
kikényszerítve. Bikovszkijnak az űrkabinban kellett tar
tózkodnia mindaddig, amíg valamennyi akadályt elhá
rítottak.

Tyereskova és a többi női űrhajósjelölt egy erre a célra 
kijelölt megfigyelési területről követte az eseményeket, 
biztonságos távolságban a startasztaltól. Erről 1964-ben 
papírra vetett beszámolójában így írt: „Tartalék pilótáim
mal, valamint Valerij tartalék pilótájával egyetlen binoku
láris távcsövön osztoztunk és figyeltük az indítóállást. Mi
után mindannyian megszemléltük az eseményeket, né
ma pillantásokat váltottunk, nem kívánván megtörni a 
csendet a megfigyelőálláson. Valamennyien mélysége
sen aggódtunk. Leginkább én, hiszen mindaz, aminek 
ma szemtanúja vagyok, két nappal később ugyanígy 
megtörténhet velem is, miközben a Vosztok-6 indítására 
várok.”

Végül is több mint ötórás várakozást követően a 
Vosztok-5 17 órakor felemelkedett, és néhány perccel 
később Bikovszkij elérte a Föld körüli pályát. Azonban a 
keringési pálya nem volt elég magas ahhoz, hogy biz
tonságos legyen egy nyolcnapos útra, ezért a tervezett 
repülési időtartamot öt napra csökkentették. Ez a dön
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tés magával hozott egy másikat is, a Vosztok-6 indítá
sát előrehozták; alig több mint egy nappal későbbre, jú 
nius 16-ra.

Június 15-én Tyereskovát Kamanyin tábornok meg
beszélésre hívta kora délelőtt, megerősítve számára, 
hogy az indítására most már biztosan sor kerül más
nap délután, egyúttal az indítás valamennyi részletét 
alaposan átvették. Kamanyin már hónapok óta azon 
volt, hogy Tyereskova legyen az első női űrhajós, és 
most, hogy a startja közeledett, szinte már apai érdek
lődést tanúsított a jelölt közérzetét és felkészültségét 
illetően.

Naplójában ezt jegyezte fel: ....A reggelit követően
tájékoztattam Tyereskovát, az indítást irányító pa
rancsnoksággal 17 órakor találkozónk lesz, egyben 
megbeszéltük a jelölt e találkozón tartandó beszédé
nek tartalmát. Az orvosok biztosítottak afelől, hogy 
Tyereskovának jó étvágya van, és még némi súlyt is 
felszedett, számomra azonban úgy tűnt, Valja észreve
hetően lefogyott, emellett sokkal sápadtabb volt, mint 
szokott, és egy kissé ideges is.”

Tyereskova három órát töltött Feoktyisztov és 
Rauschenbach, a két főmérnök társaságában, akik to
vábbi információkkal szolgáltak számára a startelőkészü
letek helyzetéről és magáról a Vosztok űrhajóról. A 
Vosztok-5 halasztása és a Bikovjszkijjal történt esemé
nyek ellenére teljes erőbedobással azon voltak, hogy 
Tyereskova számára mindent a lehető legnagyobb rend
ben lévőnek tüntessenek fel. Mindkettejüket meglepte a 
női jelölt nyugalma. Rauschenbach megkérdezte 
Tyereskovát, fél-e, mire Tyereskova elmosolyodott, és 
közölte: „Természetesen nem”.

Valentyina a felszállásra készülődvén a többi női űr
hajósjelölttel is eltöltött valamennyi időt, eközben fo
gadta a jókívánságokat és a propagandajellegű üzene
teket. Késő délután, mikor mindhárom női jelölt egyen
ruhába öltözve készen állt, hogy elinduljon az indítóál
lás felé, üzenet érkezett Moszkvából, vegyenek föl civil 
ruhát, mivel úgy döntöttek, a startot követő kommüniké
ben nem áll szándékukban arra utalni, hogy Valentyina 
a légierő tisztje.

Az ünnepségről szóló saját beszámolójában 
Tyereskova a következőket írja: „Megköszöntem a sok
sok szakértőnek részvételét a Vosztok-6 előkészületi 
munkálataiban, és megígértem, mindent meg fogok tenni 
annak érdekében, hogy erőfeszítéseiket viszonozzam. 
Egyúttal azonban egyik legkeményebb megpróbáltatá
sommal is meg kellett birkóznom, hiszen sokkal jobban 
nyugtalankodtam, mint az életem során valaha is. Hatal
mas csokor virágot kaptam, melyet aztán odaadtam a fő- 
konstruktőrnek (Koroljovnak)...

Rézfúvós banda játszotta a Szovjetunió himnuszát. 
Az ismerős dallam soha nem hangzott még olyan ün
nepélyesnek számomra, mint abban a pillanatban, egy 
égbe meredő űrhajó közvetlen közelében. Miközben 
hallgattam a csodálatos muzsika hangjait, figyeltem a 
jókívánságaikat felém küldő emberek sokaságát, akik 
rengeteget dolgoztak és mindent elkövettek, habár ők 
is és én is pontosan tudtuk, a dolog az életembe ke
rülhet...

Az indítást irányító parancsnoksággal való találkozót 
követően én és a tartalékom átöltöztünk egy könnyű 
sportruhába, aztán a főmérnökkel együtt lifttel felemel
kedtünk a Vosztok űrhajóhoz. Negyven percet töltöt
tünk ott, újra elpróbáltunk mindent, azokat a tevékeny
ségeket, melyek a hatalmas rakéta felemelkedését és 
orbitális pályára jutását megelőzik. A főkonstruktőr 
csendesen hallgatta a magyarázatokat, szorosan figye

lemmel kísérve minden egyes reakciómat. Azután a pi
lótakabinba a tartalékom szállt be, s minden szó újra 
megismétlődött.”

Az ünnepségről szóló további beszámoló egy riport ke
retében látott napvilágot Anatolij Zemszkaja nyugállomá
nyú ezredes elbeszélése alapján, aki akkoriban, 1963- 
ban tiszthelyettes volt a kozmodromon. így írt: „Az én 
időmben az űrrepülőtéren soha senki sem küldött nőt az

13. ábra: 1963. június 16., 12.15 -  Valentyina Tyereskova al
hadnagy jelenti, hogy a Vosztok-6 űrhajó fedélzetén készen 
áll a fellövésre. Jobbról, a hangfelvétel készítőjében a ké
sőbbi űrsétálót, Alekszej Leonovot ismerhetjük fel

14. ábra: 1963. június 15., a kilövés eseménye. A rakéta al
jánál Tyereskova az űrrepülésre való felkérés elfogadásáról 
tartja beszédét, miközben Ponomarjeva és Szolovjeva lát
szólag osztozik az emelkedett légkörben. Szergej Koroljov a 
háttérben látható fehér ingben
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15. ábra: 1963. június 16., vasárnap. Az ideges tekintetű 
Tyereskova magára ölti az SK2 jelű űrruhát, felkészülve,
hogy belépjen a szimulátorkabinba a repülési előkészületek 
egyik utolsó állomásaként. Jobbján German Tyitov, a máso
dik szovjet kozmonauta, akit felhatalmaztak, hogy elkísérje 
Tyereskovát a l/osztok űrkabinhoz

16. ábra: Tyereskova a kilövőállás állványzatán készen áll a 
beszállásra a Vosztok-6 űrhajóba

indítási rendszerek tanulmányozására, és senki még 
csak fel sem vetette soha a lehetőségét, hogy valaha is 
olyan űrrepülésre kerülhet sor, ahol a pilóta a szebbik 
nem képviselője. Ám 1963 júniusában, amikor jelentet
tük, hogy a rakéta a startállványon áll és indulásra kész, 
megdöbbenéssel láttam, amint egy Volga odahajt, 
Koroljovot szállítva, és ott, közvetlen előttünk, felbukkan 
három lány a légierő alhadnagyi egyenruhájában pará
dézva. Szergej Pavlovicsnak még arra sem maradt ideje, 
hogy a száját kinyissa és bemutatkozzon nekik, amikor 
egy újabb gépkocsi érkezett, és egy tiszt valamit súgott a 
főkonstruktőr fülébe.

A lányokkal hamarosan elhajtottak. Azonnal megin
dult közöttünk a szóbeszéd, hogy mindhárman kozmo
nauták, és egyikük holnap fel fog szállni az űrbe! Egy 
óra múltán a lányok visszatértek, ezúttal valamennyien 
civil ruhát viseltek, aztán végül valamennyiüket be is 
mutatták nekünk. Valentyina Tyereskovát (és valami
lyen különleges okból két tartalékot!), Valentyina 
Ponomarjevát és Irina Szolovjevát. Annak okát is meg
tudtuk, mért öltöztek át egyszerű „városlakóknak”. Uta
sítások érkeztek a Szovjet Kommunista Párt Központi

Bizottságának ideológiai osztályáról. Figyeltük Tyeres
kova beszédét -  elszántnak és boldognak tűnt, hirtelen 
ugyanez az érzés uralkodott el rajtam is valamennyi kol
légámmal együtt, elkezdtük csodálni őt, személyisége 
magával ragadott, úgy éreztük, minden energiánkat 
mozgósítanunk kell annak érdekében, hogy repülése 
biztonságos és sikeres lehessen...

Az ünnepséget követően valamennyi fiatal tiszt beszél
ni szeretett volna a lányokkal. Megráztam Valja 
Tyereskova kezét, és biztonságos repülést kívántam ne
ki. Rám mosolygott. Aztán felvitték a lányokat a hordozó- 
rakéta tetejére a Vosztok űrkabin kipróbálása végett, mi 
pedig elhagytuk az indítóállást.”

Tyereskova és Szolovjeva átvonultak a Kozmonauták 
Házába, ahol valamennyi kozmonauta -  Gagarintól kezd
ve -  eltölti utolsó éjszakáját a repülés előtt. Erről 
Tyereskova így számolt be: „Addig az estéig számos ha
lasztást nem tűrő tennivaló töltötte ki a startelőkészület 
időszakát. Ám gyakran gondoltam az otthonomra, édes
anyámra és a bátyámra. Megpróbáltam most is rájuk 
gondolni napközben, azonban tudtam, azon az estén, 
amikor elérkezik a pihenés ideje, a fejemnek tisztának 
kell lennie ilyesféle magángondolatoktól, azért, hogy 
gyorsan elalhassak.

Gyalog mentünk az orvosi laboratóriumoktól a Kozmo
nauták Házáig, lassan mentünk és élveztük a tiszta leve
gő belélegzését; éjszakára meglehetősen felfrissült. Egy 
orvos kísért el bennünket, egész úton tréfálkozott, ször
nyűséges történeteket mesélve. Megpróbálta jókedvün
ket fenntartani. Tény, ha ezekben a percekben egyedül 
maradtunk volna a saját gondolatainkkal, biztosan el
kezdtünk volna nyugtalankodni, és kétségeink támadtak 
volna a küldetéssel kapcsolatban, minek köszönhetően 
biztosan nem tudtuk volna megfelelően kipihenni magun
kat a sorsdöntő másnap előtt.”

A Kozmonauták Házában Tyereskovát és Szolovjevát 
meglátogatta Gagarin és Koroljov. Egy 1998-ban készült 
interjúban Szolovjeva így emlékezett vissza arra az esté
re: ....a repülést megelőző este Szergej Pavlovics
(Koroljov) megérkezett szálláshelyünkre, s rövid cseve
gést követően Valentyinához fordult, majd tréfásan meg
kérdezte: »Holnap, ugyanebben az időben, a start köz
ben ugye nem fog az anyukájáért kiáltani?« Persze vicc
nek szánta a kérdést, de egyáltalán nem támadt jobb 
kedvünk tőle, hiszen elég nyomasztóan éreztük ma
gunkat.

Pontosan tudtuk, az űrhajózáshoz használt technika 
közel sem 100%-osan megbízható, ez egyértelműen ki
derült a korábbi repülésekből. Ám úgy gondolom, akkori
ban ez közel sem volt ilyen egyszerű kérdés. Az űrutazá
sok megfelelő biztonságának érdekében az űrhajó egyes 
rendszereit megkétszerezték, sőt, megháromszorozták, 
hogy a »vészhelyzet vészhelyzete« ne következhessen 
be. És természetesen egyikünk sem akart »anyuért« ki
áltani a start pillanatában, habár mindannyian tudtuk, 
azok a másodpercek igencsak rémisztőek, amikor a ra
kéta hatalmas hajtóművei életre kelnek alattad, és lassan 
felemelkedsz az égbe egy hatalmas és tomboló lángcsó
va tetején.”

Valentyina a korábban úttörő jelentőségű repülést vég
rehajtó Gagarin ágyát foglalta el, az orvosok az előcsar
nokban maradtak, figyelték a kozmonauták alvását, ké
szen állva bármilyen esetlegesen felmerülő probléma ke
zelésére.

(Folytatjuk)

Aranyi László
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Elment az utolsó Titan

Közel fél évszázados szolgálat után 
végleg kivonták a használatból az 
amerikai Titan hordozórakéta-csalá
dot. A legutolsó startra 2005. október
19-én került sor a kaliforniai Vanden- 
berg légibázisról. A sorozat utolsó tag
jaként egy Titan-4B emelte fel azt a tit
kos katonai felderítő holdat, amelynek 
üzemeltetője az NRO (National 
Reconnaissance Office, Nemzeti Fel
derítő Hivatal).

A Titan az amerikai rakétaprogram 
egyik oszlopa volt hosszú évtizedeken 
át. Az a fényes karrier ért most véget, 
amely az 1950-es években az ameri
kai légierő által kifejlesztett Titan-I két
fokozatú interkontinentális ballisztikus 
rakétával kezdődött. Az először 1959- 
ben indított Titan-I továbbfejlesztett 
változatát, a T itan-Il-t a NASA a 
Gemini űrhajók pályára juttatására 
használta. A későbbi Titan—III különfé
le változatait már nagy tömegű mes
terséges holdak alacsony, illetve 
geoszinkron pályára állítására, vala
mint magas, elnyúlt elliptikus pályára 
kerülő holdak feljuttatására alakították 
ki. Az indítókapacitás az évek során 
folyamatosan növekedett. A Vanden- 
berg légitámaszpontról ez az utolsó 
volt egyben a 200. Titán-indítás, míg a 
floridai Cape Canaveralről 168 db 
Titan startolt. Mára a Titan viszonyla
gos bonyolultsága és magas költségei 
miatt korszerűtlenné vált, ezért le
mondtak a további használatáról.

A számtalan katonai és kémműhold 
indításával a Titan-család jelentős 
szerepet játszott a hidegháború ide-

1. ábra: A Gemini-2 űrkabin, amely -  az űrrepülőgépet megelőzve -  kétszer jutott el a 
világűrbe (USAF)

A Titan-4B változatai
1. táblázat

Centaur-T IUS végfokozat nélkül
Pályatípus geoszinkron átmeneti geoszinkron átmeneti LEO
Föld-távolpont 400 000 km 40 000 km 1000 km
Hasznos teher 9000 kg 9000 kg 21 680 kg
Magasság 62,2 m 54 m 54 m
Indulótömeg 939 000 kg 925 000 kg 910 000 kg
Tolóerő 15 000 kN 15 000 kN 15 000 kN

A Titan-4B fokozatainak fő adatai
2. táblázat

0. fokozat 1. fokozat 2. fokozat 3. fokozat IUS 3. fokozat 
Centaur-G

4. fokozat

Név USRM Titan-4-1 Titan-4-2 IUS-1 Centaur-G IUS-2
Darab 2 1 1 1 1 1
Teljes tömeg 357 239 kg 163 000 kg 39 500 kg 10 841 kg 23 880 kg 3919 kg
Üres tömeg 52 040 kg 8000 kg 4500 kg 1134 kg 2775 kg 1170 kg
Tolóerő 7561 kN 2429 kN 460 kN 182 kN 146,8 kN 78,4 kN
Égésidő 140 s 164 s 223 S 152 s 625 s 103 s
Hossza 33,54 m 26,37 m 9,94 m 3,52 m 9 m 2,08 m
Átmérője 3,2 m 3,05 m 3,05 m 2,34 m 4,33 m 1,61 m
Hajtóanyag szilárd N204/

Aerozin-50
N204/
Aerozin-50

szilárd LOX/LH2 szilárd

Hajtómű (db) 1 2 1 1 2 1
Hajtóműnév USRM LR-87-11 LR-91-11 SRM-1 RL-10A-3A SRM-2
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Titánok indítási darabszáma starthelyek szerint
3. táblázat

Típus Cape Canaveral (db) Vandenberg (db)
Titan—I ICBM 47 20
Titan-ll ICBM 23 58
Titan-ll 0 13
Titan-ll -  Gemini 12 0
Titan—MIA 4 0
Titan—NIB 0 57

Titan—MIC 36 0
Titan—111D 0 22
Titan—HIE 7 0
Titan-34B 0 11
Titan-34D 8 7
Commercial Titan 4 0

Titan-4 27 12
Összesen 168 200

jén. ATitan-lll-hoz fűződik az első ka
tonai űrállomás, pontosabban na
gyobb részben makettjének felbocsá
tása. A MÓL részeként a Gemini-2 űr
hajó volt az első az űreszközök közül, 
amely másodszorra is eljutott a világ
űrbe. A Titan hordozórakéták „hátán” 
feljutott műholdak, űrszondák közül a 
leghíresebbek a Marshoz küldött Vi
kingek, a külső Naprendszerben járó 
Voyagerek és a legfiatalabb, a Szatur
nusz körül keringő Cassini.

A Titan-4B főbb adatai

Mivel e hasábokon már foglalkoztunk 
a Titan rakéták korábbi változataival, 
most csak a -4B  változatra szorítko
zunk. A legnagyobb különbség a vég
fokozatban rejlik: az UA1207-es hajtó
művet egy továbbfejlesztett, szilárd 
hajtóanyaggal működő hajtóműre cse
rélték le. Erre a Challenger űrrepülő
gép 1968-as katasztrófája, majd a rö
viddel utána bekövetkezett Titan-34D 
felrobbanása miatt került sor.

A rakétát a Martin Marietta fejlesztet
te ki, mára ez a cég beleolvadt a Lock
heedbe. Magassága 44 méter, közpon
ti átmérője 3,05 méter. Indulótömege 
943 050 kg, tolóereje 13 694 kN. A 
Titan-4B hasznos terhe LEO (alacsony 
Föld körüli) pályán, 150 km-es magas
ságig és 28,6° hajlásszöggel 21 680 
kg, míg geoszinkron pályára 5760 kg. 
A fejlesztési költségek elérték a 15,8 
milliárd dollárt 1996-os árfolyamon 
számolva. A felvitt műholdak, űrszon
dák a következőek: Advanced Orion, 
Cassini, DSP Block 14, Huygens, 
Improved CRYSTAL, Lacrosse, Milstar.

A Titan-4B három változata ismere
tes: Centaur-T, lUS végfokozattal, il
letve végfokozat nélkül.

Titan-4B napló

1997. február 23. -  Cape Canaveral 
LC40 -  Titan 402B B-24/IUS (К-24, 
45D-4).

• USA 130 (DSP Block 14) -  korai ri
asztó műhold. A geoszinkron pályán 
keringő műhold utolsó ismert pozíciója 
1999-ben 70° keleti hosszúság.

1997. október 15. -  Cape Canaveral 
LC40 -  Titan 401В B-33/Centaur 
(45Е-13).

• А Cassini űrszonda a Szaturnusz- 
rendszer vizsgálatát végezte. 
Huygens nevű egysége leszállt a Sza
turnusz Titán nevű holdján.

1998. május 9. -  Cape Canaveral 
LC40 -  Titan 401В B-25/Centaur 
(К-25).
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• USA 139 (Advanced Orion-2 ) -  
Sigint osztályú felderítő műhold, 
geoszinkron pályán. Egyéb adat nem 
ismeretes.

1999. április 9. -  Cape Canaveral 
LC41 -  Titan 402B B-27/IUS (К-32).

• USA 142 (DSP Block 14) -  korai ri
asztó műhold. Az infravörös telesz
kóppal felszerelt holdat és az IUS- 
fokozatot a rakéta 188x718 km-es, 
28,6°-os parkolópályára vitte fel. Az 
IUS első fokozata rendben működött, 
és a szerelvény elérte az átmeneti pá
lyát. A második fokozat azonban an
nak ellenére gyújtott be, hogy az első

nem vált le róla teljesen, így a műhold 
egy olyan pályára került, ahonnan fel
adatát nem teljesíthette.

1999. április 30. -  Cape Canaveral. 
LC40 -  Titan 401В B-32/Centaur 
(К-26).

• USA 143 (Milstar—2 F1/DFS 3) -  
katonai kommunikációs műhold. A 
M ilstar-2 F1 volt az első továbbfej
lesztett változat, egy nagyobb telje
sítményű Medium Data Rate cso
maggal. Az MDR egység tartalmazta 
az EHF (44 GHz), SHF (20 GHz) és 
UHF kommunikációs adó-vevőket, 
és műhold-műhold összeköttetések

szűk nyalábban való biztosítását a 
rádiózavarások ellen. A tervezett pá
lyát nem érte el, hiába működtek a 
Titan-fokozatok pontosan. A Centaur 
rakétával három pályamanővert ter
veztek: először egy 170x190 km-es 
parkoló, majd egy átmeneti szakasz 
után a geoszinkron pálya elérését. 
Mindhárom begyújtás -  egy fellépő 
programhiba miatt -  rossz időben 
történt, sőt, a harmadik begyújtás 
előtt a MilStar levált a Centaur foko
zatról, és egy használhatatlan, 
28,2°-os, 1097x5149 km-es pályára 
került.

1999. május 22. -  Vandenberg SLC4E 
-T itan  404B B-12.

• USA 144 (Misty?) -  lopakodó, 
optikai felderítő műhold. Az NRO el
ső sikeres Titan-startja -  négy pró
bálkozásból. A63,5°-os hajlásszögű, 
2700x3100 km-es pályára állított 
műholdat Lacrosse radartérképező, 
felderítő holdként adták meg. A start
képek alapján a Titánon a rövidebb,
15,2 méteres orrkúp volt, a Lac- 
rosse-nál használatos hosszabb, 
20,1 méteres helyett. A rövidebb orr
kúpot használták az Improved 
Crystal fotó-felderítő műholdhoz 
1992 novemberében, ezért most egy 
óceánmegfigyelő „hold hármasfogat” 
vagy egy Improved CRYSTAL lapult 
meg az orrkúp alatt. Veterán amatőr 
műhold-megfigyelők egybehangzó 
állítása szerint ez a Misty második 
startja volt. (Misty 1 mint USA 53, 
1990 februárja).

2000. május 8. -  Cape Canaveral 
LC40 -  Titan 402B B-29/IUS.

• USA 149 (DSP Block 14/DSP F20) 
-  2380 kg tömegű, korai riasztó mű
hold. Az USAF holdját az IUS-22-es 
fokozat sikeresen vitte fel a 
geoszinkron pályára. Az előző -  DSP 
F19 -  kísérlet a kétfokozatú IUS hibá
ja miatt sikertelenül végződött.

2000. augusztus 17. -  Vandenberg 
SLC4E -  Titan 403B B-28 (K-25).

• USA 152 (Onyx F1) -  14 500 kg tö
megű radarhold. Az NRO tájékoztatá
sa szerint ez volt az Onyx (hivatalosan 
Lacrosse) első indítása, és a hold si
keresen elérte a 68°-os hajlásszögű, 
689x695 km-es pályát 98,53 perces 
keringési idővel. Amatőr megfigyelők 
két kisebb pályamódosításról számol
tak be augusztus 23-án.

2001. február 27. -  Cape Canaveral 
LC40 -  Titan 401В B-41/Centaur 
(К-30).

• USA 157 (Milstar-2 DFS 4) -  
4670 kg tömegű, katonai kommuni
kációs műhold, UHF-, EHF- és SHF-
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sávú átjátszókkal. Több halasztás 
után a magasabb adatátviteli képes
séggel és több biztonsági berende
zéssel -  a megbénítás ellen -  ellátott 
műholdat a Centaur-T22-es vitte fel 
a geoszinkron pályára (utolsó ismert 
pályaadata: 4,5° hajlásszög, 35 
764x35 768 km, 1435,05 perc kerin
gési idő).

2001. augusztus 6. -  Cape Canaveral 
LC40 -  Titan 402B B-31/IUS.

• USA 159 (DSP Block 14/DSP F21)
-  2300 kg tömegű korai riasztó mű
hold. A USAF infravörös tartományban 
dolgozó, rakétamegfigyelő holdját az 
IUS-16 előbb átmeneti, majd közel 
geoszinkron pályára helyezte (2,9° 
hajlásszög, 35 780x35 780 km, 
1435,76 perc keringési idő). A 10 mé
ter hosszú, 6,7 méter átmérőjű DSP 
F21 hatezer hőérzékelőt tartalmazó 
szárnyával a földi rakétaindításokat 
képes érzékelni, de a nukleáris rob
bantások és az erdőtüzek sem marad
nak felderítetlenül.

2001. október 5. -  Vandenberg SLC4E
-  Titan 404B B-34.

• USA 161 (EIS-2, Improved
Crystal) -  16 650 kg tömegű megfigye
lő (surveillance) műhold. Az NRO nap
szinkron pályán (97,9° hajlásszög, 150 
kmx1050 km) keringő holdja az EIS 
(Earth Imaging System, földfényképe
ző rendszer) családhoz tartozik, és a 
BBC weboldalán olvasható riport sze
rint 10 cm-es felbontású képek készí
tésére alkalmas. Az ElS-sorozat első 
tagja USA 144 néven 1999 májusában 
startolt.

2002. január 16. -  Cape Canaveral 
LC40 -  Titan 401В B-38/Centaur.

• USA 164 (Milstar 2-F3/DFS-5) -  
4550 kg tömegű, EHF-, SHF- és 
UHF-sávú, katonai kommunikációs 
műhold. A Titan rakétáról 9 perc után

levált Centaur TC-19 fokozat három 
manőverrel vitte fel a geoszinkron 
pályára valamilyen európai hosszú
sági fok fölé.

2003. április 8. -  Cape Canaveral LC? 
-T itan  401В В-35.

• USA 169 (Milstar 2-F4) -  4500 kg 
tömegű katonai kommunikációs mű
hold. Többszöri halasztás után (2002. 
november 4., 2003. január 21., február
2., és 4., március 5., 8. és 21., április
6.) sikeresen pályára állt. Egyéb adat 
nem ismeretes.

2003. szeptember 9. -  Cape Cana
veral LC? -  Titan 401В В-36.

• USA 171 (Sigint, Advanced Ori
on?) -  5200 kg tömegű felderítő mű
hold. A geoszinkron pályán keringő 
hold -  megfigyelők szerint -  az 
USA-110 és USA-139 holdak utód
ja. Az egykori RHYOLITE- 
programhoz való esetleges kapcso
lódáson és a néhányszori startha
lasztáson kívül egyéb adat nem is
meretes.

2004. február 14. -  Cape Canaveral 
LC40 -  Titan 402B B-39/IUS.

• USA 176 (DSP Block 14/DSP F22) 
-  2380 kg tömegű korai riasztó mű
hold. Az utolsó Titan-start IUS végfo
kozattal. A DSP műhold egy külön 
IMEX csomag programját törölték. A 
kétszeri halasztás dátumán (2003. no
vember 4., 2004. január 17.) kívül 
egyéb adat nem ismeretes.

2005. április 30. -  Cape Canaveral 
LC? -  Titan 403В В-30.

• USA 182 (Lacrosse) -  14 500 kg 
tömegű radarműhold. Pályaadatok: 
57° hajlásszög, 481x705 km. Hétsze
ri halasztás (2001. december 18.,
2002. július 3, 2004. október 2., 
2005. február 20., április 6., 10. és 
11.) után az utolsó floridai Titán

indítás. Amatőr megfigyelők ezt a ra
darholdat az ötödiknek tekintik a sor
ban (Onyx). Bár a Lacrosse felvétele
inek legjobb felbontása nem haladja 
meg az egy métert, ám előnyük, hogy 
a felvételek nem az optikai (látható), 
hanem a radar (láthatatlan)-tarto- 
mányban készülnek. így ezek a mű
holdak az éjszakába, ködbe vagy fel
hőbe burkolózó területeken is képe
sek a flották, csapatösszevonások, 
repülőterek megfigyelésére, és ezzel 
a meglepetésszerű katonai tevé
kenységek előrejelzésére. A mostani 
indítás után azonban Floridából már 
nem indul több Titan, és 2008-ra va
lószínűleg az indítóhelyét (Launch 
Complex 40) is felszámolják.

2005. október 19. 22.05 GMT -  
Vandenberg SLC4 -  Titan 404В 
В-26.

• USA 186 (EIS—3?, Improved 
Crystal) -  20 000 kg tömegű megfi
gyelő (surveillance) műhold. Pálya
adatok: 97,9° hajlásszög, 264x1050 
km. Többszöri halasztás után az utol
só Titan rakéta helyezte poláris pá
lyára az NRO holdját. Amatőr megfi
gyelők -  a pályaadatok alapján -  azt 
feltételezik, hogy az elektronikus 
képfelderítő műhold az 1996-ban in
dított USA-129 felváltására készült. 
Ezzel végérvényesen lezárult egy kö
zel fél évszázados történet.

Felhasznált irodalom

Federation of American Scientists 
(FAS)

http://www.fas.org/spp/military/prog- 
ram/launch/titan.htm 

Űrvilág -  www.urvilag.hu 
Mark Wade -  Encyclopedia 

Astronautica -  www.astronautix.com

Schuminszky Nándor

Dennis „Hurricane” David: 1956 VILÁGOSKÉK PIMPERNELE
A 2000-ben elhunyt szerző a RAF eredményes vadászpilótája volt a második világhábo
rúban. Az újabb kutatások szerint egyénileg és kötelékben 21 német gépet lőtt le. Önélet
rajza második felében a háború utáni pályafutását ismerteti, kitér a Rákosi-rezsimre és az 
1956-os magyarországi forradalomhoz fűződő emlékeire.

„Láttam a pilótát kiszállni a gépből, és ahogy átrepültem fölötte, integetett és tisztelgett 
nekem. Alig hagytam magam mögött, gépemet hirtelen erőteljes lökés rázta meg. Vissza
néztem, és láttam, hogy a Heinkel bombái felrobbantak. A pilótát mintha a föld nyelte vol
na el. Nagyon elszomorodtam, mert abban a röpke pillanatban úgy éreztem, nem ellen
ségek vagyunk, hanem egyforma pilóták. Komor hangulatban tértem haza...”

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2006.
Terjedelem 234 oldal + 16 oldal fekete-fehér fénykép.
2400 Ft + 500 Ft postaköltség áron megrendelhető a kiadónál: Hájjá és Fiai Kft., 4017 
Debrecen, Pf. 32. Telefon: 06-30-419-3530. E-mail: rendel@hajja.hu Honlap: www.hajja.hu
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Hazai tükör

М И М  futárhelikopterek az MN hadrendjében IX. rész
1978-1982 -  A gépek kivonása a hadrendből

Az 1978-as kiképzési év

A magyar szakemberek 1978-ban a Német Demokratikus 
Köztársaságtól vásároltak a Mi-1-es típushoz motorokat 
és egyéb sárkánytartozékokat (faroklégcsavar, olajradiá
tor stb.), így lényegesen javult a gépek üzemeltetési lehe
tősége.

1978. április 18-án az 1032 oldalszámú helikopter a 
versenymozgalomban második helyezett lett. Abban az 
időben a Mi-1-es helikoptereket az alábbi gépjárművek, 
technikai eszközök szolgálták ki: APA-12 repülőtéri 
áramforrások, UMP-250 típusú hőlégfúvó gépkocsik, 
VZ-20/350 típusú levegős gépkocsi, UPG-250 típusú 
hidraulika-ellenőrző gépkocsi.

Ebben a kiképzési évben is a megszokott módszerrel 
és tematika szerint szervezték a repülőkiképzést. Szep
tember 26-án az első váltásban parancsnoki repülést haj
tottak végre három Mi-1-es és öt Ka-26-os helikopterrel. 
A módszertani repülés célja a helikoptervezető-állomány 
kiképzésének folytatása képzettségi szintjüknek megfele
lően. A szervező parancsnok Dobosi Ottó őrnagy, ОРК, a 
repülésvezető Antalóczi Dezső őrnagy volt.

A helikoptereken október 15. és november 15. között 
hajtották végre a téli üzemeltetésre való áttérést. A szem
le november 18-án volt.

Az 1978-as év rövid értékelése

Az év folyamán a Mi—1 helikopterszázad összesen 104 
repülési váltást tervezett 434 géppel. Az átlagos repülési 
idő egy helikopterre már csak 66 óra, az üzemképességi 
mutató 76,3% volt. A gépek üzemeltetésük során 156 
717 kg üzemanyagot fogyasztottak el. Az év során egy 
géptörést regisztráltak.

Az 1979-es kiképzési év

1979. január 15-én néhány helikopter gazdát cserélt. 
Üzemeltetés céljából az 5006 oldalszámú gépet Nagy Já
nos törzsőrmester Kovács Gyula törzsőrmesternek, a 
1033-ast Kaptás Béla törzsőrmester Molnár János őr
mesternek, a 4038-ast Molnár János Bimba József őr
mesternek, a 4031-est Bimba őrmester Csikász Tibor 
törzsőrmesternek adta át.

A Mi-1-es század augusztus 29-30-án repülőszázad 
harcászati gyakorlatot szervezett a kijelölt légtérben, il
letve terepen. A kiszolgáló és biztosító állomány mene
tet hajtott végre a szükséges gépjármű-technikai esz
közparkkal. A települt földi lépcső gyakorolta a megszállt 
terep (körlet) földi védelmét, a teendőket a légitámadás
kor, atomcsapás után és tűz esetén. Gyakorolták a tábor 
telepítését és áttelepítését, valamint a kényszerleszállt 
helikopterek mentését és tábori körülmények közötti ja
vítását.

A Fertőd—II fedőnevű intézkedés értelmében 1979. 
szeptember 1-jei hatállyal módosították a mozgósítási 
feladat- és harckészültségi rendszert: a háborús veszély, 
harckészültség elrendelésekor az osztályt megszüntették 
a keretátadási feladatok végrehajtásával.

Szeptember 25-én repülést szerveztek egy váltás
ban. A szervező parancsnok Jankovics János alezre
des, a repülésvezető Komáromi Gábor őrnagy, az 
ügyeletes mérnök Keserű Sándor százados volt. A vál
tásban négy M i-1-es és három Ka-26-os típusú heli
kopter repült.

Az 1978-79-es kiképzési év értékelése

A ciklusban 3520 repült órát terveztek, ezzel szemben 
3374 órát teljesítettek, ez 95,8%. Ekkor már csak 15 
pilótával számoltak, 11 fő első osztályú és négy pedig 
osztályba sorolás nélküli hajózó volt. 1979-ben az egy 
helikopterre jutó repült idő 106 óra, az üzemképességi 
mutató 76,8% volt. Az üzemeltetés során a gépek 152 
719 kg üzemanyagot használtak el. Egy géptörés 
esett.

Az 1980-as kiképzési év

Január 3-án szervezték az első kiképző repülést 5-5 he
likopterrel, a szervező parancsnok Dobosi Ottó őrnagy 
volt. Április 1. és május 15. között hajtották végre a nyári 
üzemre való átállást a helikoptertechnikán és a kiszolgá
ló eszközökön. A mérnökállomány a kijelölt bizottsággal 
május 21-22-én hajtotta végre a szemlét.

Április 23-25. között Kiskőrösön repülőharcászati 
gyakorlaton vett részt két Mi-1-es helikopter és kiszol
gáló személyzete. Az ellátószázad állományából há-

1. ábra: 1975, díszszemle-felkészülés -  Cseh István, Kollár 
Gábor, Rorárius László, Oravecz Dezső, Szűcs Csaba, 
Freytag Béla, Farkas Mátyás
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rom töltőgépkocsit, egy mentőt vezényeltek ki. A tele
pülés során felderítő és vegyimentesítő feladatokat 
hajtottak végre, igen eredményesen. Május 20-21-én 
a kiképző repüléseken négy Ka-26-os és öt Mi-1-es 
típusú helikopter vett részt. A szervező parancsnok 
Dobosi őrnagy, repülésvezető Komáromi Gábor őr
nagy volt.

1980. október 15. és november 15. között készítették 
fel a helikoptertechnikát és a kiszolgáló eszközöket téli 
üzemre. December 16-án egy repülésváltást hajtottak 
végre. A szervező parancsnok Árva József őrnagy, repü
lésvezető Károly Sándor főhadnagy volt. Három-három 
helikopter vett részt a repülésen.

1972-1980 között a Mi—1 -es század 17 308 óra repülési 
időt kapott. Ebből 15 680 órát repült, ami 90,5 százalékos 
teljesítmény. Az 1976-80 közti időszakban a 88. Könnyű 
helikopterosztály gépei (Ka-25 és Mi—1) összesen 24 986 
óra repülési időt kaptak kiképzésre, melyből 20 063 órát 
(80,3%) teljesítettek. A Mi-1-es század 8439 óra légi időből 
7522 órát repült, ez 89 százalékos felhasználás.

Az 1970-1980 közötti évtizedben a parancsnoki állo
mány jártasságot és tapasztalatot szerzett a szárazföldi 
csapatok támogatási feladatainak szervezésében és 
végrehajtásában (ismeretlen területen való leszállás kor
látozott látási viszonyok között, személyszállítás, veze
tésbiztosítási feladatok végrehajtása, leszállás kis alapte
rületre stb.).

Az 1980-as év értékelése

A helikopterszázad részére 1760 órát terveztek, ebből 
csak 1556 órát repültek, és ez 88 százalékos teljesítés 
volt. A bonyolult időkben történő repülések teljesítése el
maradásban volt, a Mi-1-esek csak 54%-ot teljesítettek.

A kiképzési évben 15 hajózó repült a típuson, 12 fő el
ső osztályú, két másodosztályú, egy harmadosztályú 
címmel rendelkezett. Átlagos repülési idő egy helikopter
re 111 óra, üzemképességi mutató 88,5% volt. Az év so
rán a gépek 141 169 kg üzemanyagot használtak fel. A 
Mi-1-es létszáma 16 fő volt. Az év folyamán egy géptö
rés történt.

2. ábra: Szentkirályszabadja, 1972 nyara. Erdős Róbert őr
nagy és Török József főtörzsőrmester, a gép mechanikusa 
hadtápgyakoriaton -  gondolás mentőszállítás

3. ábra: A fotó a „Kapaszkodj a fellegekbe!” című film felvé
telén készült. A kabinban Tóth József százados és az opera
tőr, jobb oldalon Török József őrmester, a gép mechanikusa

Az 1981-es kiképzési év

A Bakony-81 fedőnevű harcászati gyakorlaton 1981. ja
nuár 19-24. között szerepeltek a Mi-1-es típusú helikop
terek is. Futárfeladatokat hajtottak végre a magasabb 
egységek parancsnokságai részére. Az MN 19. Gépesí
tett lövész hadosztálytörzs vezetésbiztosítására egy 
Mi-1-es Várvölgy (négy km-rel északnyugatra) leszálló- 
helyre települt.

A futár-helikopterszázad EMO csoport az ötszörös 
élenjáró raj, a rádióscsoport pedig a háromszoros élenjá
ró címet érdemelte ki. Március 1-jével a Csapatrepülő pa
rancsnokság Édes Imre főhadnagyot kinevezte a 4. Fu- 
tár-helikopterrajba helikoptervezetőnek. Április 2-án és
16-án a Mi—1 század 2-2 sorkatonát adott az őrség ki
egészítésére az őrszázadhoz.

Az 1981. április 1 -jén megjelent parancs szerint a futár- 
helikopterszázad sorállomány-beosztása az alábbi volt: 
írnok-raktáros Popovics László őrvezető; szerelők: So
mogyi Sándor, Kancsel Gyula, Schmuck Tibor, Deák Jó
zsef, Tokos Tibor, Bencsik József, Szalai Béla, Juhász 
László, Polonyi Imre, Vörös János, Józsa Lajos, Fodor 
István honvédek; műszer-elektromos: Krausz László, 
Páncél Tibor honvéd; rádiósok: Szabadi Károly, Tóth Gá
bor honvédek.

Május 10-15. között a Bástya-81 fedőnevű parancsno
ki és törzsvezetési gyakorlaton vettek részt a Mi-1-es 
század gépei. Jenő (500 m-rel nyugatra) leszállóhelyre 
az 5. hadsereg részére május 11-én a 4038 számú heli
kopterrel Barna László őrnagy pilóta és Molnár János őr
mester mechanikus települt. Sóly (2 km-rel délre) leszál
lóhelyre a 7. Gépesített hadosztály érdekében május 11- 
én a 4034 oldalszámú géppel Mosolygó János főhad
nagy és Kancsár Béla zászlós települt. Csákvár (4 km-rel 
északra) leszállóhelyen május 11-én a 4031 számú gép
pel Oravecz Dezső főhadnagy és Szilágyi József őrmes
ter települt.

Édes Imre főhadnagy május 10-én sikeres vizsgát tett 
Mi-1-es típusból és a parancsnok engedélyezte részére 
a gyakorló repülés megkezdését. Május 6-án és 20-án 
őrségkiegészítést adott a század.

A futár-helikopterszázadhoz július 9-től beosztották he
likoptervezetőnek Színi Gábor, Balázs Péter, Gász Tibor, 
Nagy Ferenc, Farkas László hadnagyokat, mechanikus
nak Papp Sándor törzsőrmestert és Szilágyi József őr
mestert. Augusztus 5-től a Mi-1-es század pilótájának ki
nevezték Bartus Tibor főhadnagyot, október 22-én pedig 
Moczó Ferenc alhadnagyot helikopter-rajparancsnoknak.

Október 25-én a típus üzemeltetéséből sikeres vizsgát 
tettek: Barkó Károly tsz. szakaszvezető, Papp Sándor 
törzsőrmester, Csiha Sándor tsz. őrvezető és Nagy Sán
dor tsz. szakaszvezető. Az OPK engedélyezte részükre a
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gépek üzemeltetését. Desits Ferenc százados, sárkány
hajtómű csoportparancsnok ötvenéves jubileumi elisme
rést kapott az egység parancsnokától.

Repülési mutatók

A Mi—1 -es század 1973. január 1. és 1981. március 1. kö
zött nappal, egyszerű időjárási körülmények között 3254; 
nappal, bonyolult időben 2704; éjjel, egyszerű időjárási 
viszonyok között 2762; éjjel bonyolult időben 852; had
műveleti feladat végrehajtása során 5463,5; egyéb fel
adat céljából 614 alkalommal repült, ami összesen 15
649,5 óra. Ez a tervezetthez képest 89,3% volt. 1981 -ben 
a Mi-1-es század gépei 115 695 kg üzemanyagot hasz
náltak fel.

1982 -  a Mi-1-es típus kivonása az arzenálból

1982. február 6-án és 20-án a század két-két sorkatonát 
adott az őrség kiegészítésére. Februárban Bodó László 
százados az 1. Hajózóraj parancsnoka kiváló rajparancs
noki, a 2. raj élenjáró címet kapott.

1982. április 1-jén a század sorállományának beosztá
sa: írnok-raktáros: Popovics László tizedes; műszaki 
üzembentartó szolgálat, sárkányhajtómű üzembentartó 
csoport: Molnos Ede, Németh László, Sándor Ferenc, 
Hajdufi Tibor, Molnár István, Oláh Nándor, Szalai Béla, 
Gács János, Schmuk László, Szűcs Károly, Szabadi 
Károly, Paizer László, Petrányi Mihály, Adamik Imre, 
Májer László, Tiringer Zoltán honvédek; műszer-elektro
mos csoport: Iszak Imre, Csernus Tibor honvédek; rádi
óscsoport: Fülöp Miklós, Lehoczki László honvédek.

Április 19-22. között harcászati gyakorlaton voltak a 
Mi-1-esek. Május 28-tól az OPK engedélyezte Édes Im
re főhadnagynak a hadműveleti repülési feladatok végre
hajtását. Július 10-én tartalékos tiszti kiképzésre bevo
nultak az alakulathoz és a Mi-1-es századhoz kaptak be
osztást: Tamási László, Zsabka Sándor t. törzsőrmeste
rek. Augusztus 9-től kinevezték helikoptervezetőnek a fu- 
tár-helikopterszázadhoz Ötvös László, Ács László, Rácz 
Tamás hadnagyot.

Új században a Mi-1-es típus

1982. szeptember 1-jétől átszervezték a CSRPK-ság alá
rendeltségébe tartozó Börgönd helyőrségben diszlokáló 
alakulatokat. Az MN 90. Vezetésbiztosító zászlóalj és az 
MN 88. Könnyű helikopterosztály állományából és hadi- 
technikájából, eszközeiből megalakították az MN 90. Ve
zetésbiztosító és futár-helikopterezredet. Az alakulat pa
rancsnoka Dobosi Ottó alezredes lett. Az egység had
rendjébe került új elemként az 1. Helikopterszázadba a 
Mi-2-es futárhelikopter-típus. A századot fokozatosan 
töltötték fel a beszerzett helikopterekkel. Közben az al
egységnél még használatban maradtak a Mi-1-es gépek 
is. A kiképzést a századnál mindkét típuson folytatták 
egészen 1982. december 21-ig. Átéli üzemre való felké
szülést október 1-30. között hajtották végre. November 
elején tartották meg a technikai szemlét a helikoptereken 
és a technikai eszközökön.

Elöljárói döntés alapján 1982. december 21-i hatállyal 
kivonták a légierő hadrendjéből a Mi-1-es típusú futárhe
likoptereket, így a gépek típusselejtté váltak.

Sajnos az utolsó év repüléseiről nem rendelkezem sta
tisztikai adatokkal.

Az Mi-1-es gépek sorsa

Sajnos elég mostoha sors jutott ennek a típusnak is, mint 
a légierő korábbi harceszközeinek. A 4031-est évekkel 
később felújították, és egy amerikai repülőmúzeum vette 
meg. A 401 030-as a Budapesti Közlekedési Múzeum 
gyűjteményét gyarapítja. Az 5006-os és a 2013-as a 
Pestvidéki Gépgyár tanműhelyébe került. A Szolnoki Re
pülő Múzeumban az 5009-es található, illetve több sérült, 
hiányos példány. Kecelen a Haditechnikai Parkban is fel
lelhető egy felújított W 01032 gyári számú és 32 oldal
számú példány, és ismeretlen oldalszámú helikopterek 
vannak még néhány tanintézetnél vagy egyéb helyen.

5. ábra:1970-es évek eleje, Szentkirályszabadja. Sorakozó a 
hivatásos állomány részére. A Mi-1-es század, elöl Komáro
mi Gábor őrnagy

6. ábra: 1975, Farkas Mátyás százados, a Mi-1-es század 
megfigyelője
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7. ábra: Ünnepi csapatgyűlés, Börgönd, 1981

8. ábra: Börgönd, 1979. A Javítóosztály teljes állománya, 
akik dolgoztak a Mi-1-es típusú helikopteren. Középen Tóth 
Viktor alezredes, OPK

A Mi-1-es helikopterszázad parancsnokai

Pávics János őrnagy (1961-1970)
Komáromi Gábor őrnagy (1970-1973)
Árvái István őrnagy (1973-1982)

A kettős halálesettel járó katasztrófa 1970. június 3-án 
történt. Mándi István százados oktatópilóta Bodolai 
László hadnaggyal szállt fel Szentkirályszabadjáról a 
08002 gyári számú MÍ-1MU típusú kétkormányos kikép
ző helikopterrel. Mándi százados rajparancsnok a saját 
rajába tartozó Bodolai hadnagyot ellenőrizte légtérrepü
lés közben.

Királyszentistván község légterében ezer méter 
magasságon repültek, amikor eltörött a helikopter 
faroktengelye. A forgószárny szinte leborotválta a 
gép farokrészét, a helikopter ezáltal kormányozhatat- 
lanná vált. A gépben nem volt buszterrendszer, így a 
botkormány olyan fizikai erővel csapkodott körbe-kör- 
be, hogy a hajózok kezét-lábát eltörte. A helikopter a 
község mellett zuhant le, mindkét pilóta életét vesz
tette.

A katasztrófa okát vizsgáló bizottság műszaki hibát ál
lapított meg. A vizsgálat idejére a típusra repülési tilalmat 
rendeltek el. A honvédelmi miniszter Mándi századost és 
Bodolai hadnagyot a Magyar Néphadsereg halottjává 
nyilvánította.

Felhasznált irodalom

Mi-1-es helikoptervezetők repült ideje a típuson

Gonda Sándor ezredes: 1421 óra, 3390 felszállás 
Dobosi Ottó alezredes: 1121 óra, 2673 felszállás 
Komáromi Gábor alezredes: 3803 óra, 8722 felszállás 
Árvái István alezredes: 2923 óra, 6722 felszállás 
Ecseghy László őrnagy: 1062 óra, 2517 felszállás 
Kiss Tibor őrnagy: 953 óra, 2210 felszállás 
Pávics János őrnagy: 1312 óra, 2983 felszállás 
Tóth József őrnagy: 842 óra, 1915 felszállás 
Antalóczi Dezső őrnagy: 4458 óra, 9367 felszállás 
Buczkó Mihály ezredes: 908 óra, 2071 felszállás 
Freytag Béla alezredes: 1191 óra, 2781 felszállás 
Oravecz Dezső őrnagy: 1543 óra, 3710 felszállás 
Emperger Ferenc őrnagy: 1040 óra, 2481 felszállás

A Mi-1-es katasztrófája

A Mi-1-es futárhelikopterek magyarországi üzemelteté
se során a több mint húsz év alatt csak egy katasztró
fa történt a típussal. Természetesen balesetek, géptö
rések és egyéb sérülések azért elő-előfordultak néme
lyik géppel.
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Műszaki-technikai eszközök az árvízi védekezésben

A 2006 tavaszán kialakult árvízi helyzet sok szempont
ból emlékezetes marad. A folyóinkon levonuló ár több 
helyen is meghaladta az addig mért vízszinteket, az el
húzódó árhullám hetekig tartó védekezésre kény
szerítette az országot, és a töltésekre soha nem látott 
víznyomás nehezedett. A kormány árvízvédelmi ve
szélyhelyzetet hirdetett ki a Tisza Kisköre és az or
szághatár közötti szakaszára és egyéb tiszai mellékfo
lyókra. Az ország erejét megfeszítve védekezett, fel
használva minden olyan humán és technikai erőfor
rást, amely rendelkezésre állt. Az erőforrások egyik 
hatékony eleme volt a Magyar Honvédségtől kirendelt 
erők és eszközök. Volt olyan nap, amikor 3622 katona 
és 643 technikai eszköz védekezett egy időben, be
csülettel teljesítve azt, ami az alkotmányból következik 
és a Honvédelmi Törvényben rögzített kötelesség.

A Magyar Honvédség kirendelt erőforrásainak meg
határozó erejét a műszaki csapatok jelentették. Első
sorban a Tisza mentén folyó védekezésben nyújtottak 
a műszaki katonák maradandót, amit a köztársasági el
nök zászlószalagja, a kitüntetett katonák sokasága és 
a folyó mentén élő lakosok elismerése bizonyít. Műsza
ki katonáink sokadszor bizonyították elkötelezettségü
ket és leleményességüket. A felnőtt korú műszaki-tech
nikai eszközök szakértő alkalmazásával, új és haté
kony módszerek bevezetésével segítették a védeke
zésben részt vevők munkáját. Abban, hogy az átázott 
és meggyengült töltések állták a víz nyomását, nagy 
szerepe volt azoknak a módszereknek, amelyeket ka
tonáink itt alkalmaztak először. A következőkben azo
kat a műszaki-technikai eszközöket és módszereket 
mutatjuk be, amelyek a védekezés heteiben kiemelke
dő szerepet játszottak.

A PMP folyami hídkomp 
alkalmazásának tapasztalatai

A PMP hídkészlet a széles folyóakadályok leküzdésé
nek eszköze. A készlet alkalmas úszó aljzatú hidak és 
különböző teherbírású kompok építésére, az átkelőhe
lyek hosszú időtartamú -  esetleg több hónapos -  fenn
tartására, vegyes forgalom átbocsátására.1 A hídkész
letet 1965-ben rendszeresítették, a hasonló elven mű
ködő változatok tucatnyi ország haderejében megtalál
hatók. Az eszköz legnagyobb előnye az egyszerűség, 
így rövid idejű felkészítés után a kezelőszemélyzet ké
pes a feladat gyors és hatékony végrehajtására. A híd
készlet mechanikus kapcsolószerkezettel működik, 
karbantartása, szállítása, telepítése és felszedése egy
szerű.

Kompként történő alkalmazása az árvízi védekezés so
rán több kérdést is felvetett. A töltések hullámtér felőli 
megközelítése nagy óvatosságot igényel, különösen át
ázott gátak és magas vízszint esetén. A komp és a ma
nőverezésre használt nagy teljesítményű motorcsónakok 
keltette hullámok rongálják a töltést és a fóliatakarást, 
megbontják a töltésmagasításra használt homokzsáko
kat. Mindezen veszélyek miatt a 2006 tavaszán folyó vé
dekezés olyan megoldásokat követelt, amelyek hordoz

tak némi kockázatot, de a folyamatosan emelkedő víz, az 
egyre nehezebben járható terep, a töltések megcsúszá
sa indokolta a kockázatvállalást.

Ebben a helyzetben született meg az a döntés, amely a 
PMP folyami hídkompot az eddigiektől eltérő módon kíván
ta alkalmazni. Rövid idő alatt olyan mennyiségű homok
zsákot kellett a helyszínre szállítani, hogy azt sem a heli
kopterek, sem a mentett oldalon még közlekedni tudó jár
művek nem voltak képesek teljesíteni. A töltések megerő
sítése, a töltésmeghágás elleni magasítás, az ellennyomó 
medencék építése tízezerszámra követelte a töltött ho
mokzsákokat. A 2 0 1 teherbírású folyami hídkompok a hul
lámtér felől közelítették meg a munkahelyeket. Ideális 
esetben a PMP hídelemek mozgatása 5 t önsúlyú 
BMK-130 vontató motorcsónakkal történik. Ebben a hely
zetben a magas vízszint miatt a BMK-130 nem felelt meg, 
a motorcsónak keltette hullámok miatt. Ezért döntöttek úgy 
a szakemberek, hogy kisebb teljesítményű, így kisebb hul
lámokat keltő motorcsónakokat alkalmaznak (1. ábra).
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A szétnyitott PMP komp két oldalára kenderkötéllel 
két darab CSM-40 rohamcsónakot vagy KD-84 csó
nakot rögzítettek. Az így kialakított komp fedélzetére 
helyezték el a homokzsákokat, egyéb építőanyago
kat. A zsákok méretétől és tömegétől függően akár 
700-900 db-ot is szállíthattak egyszerre. Ilyen körül
mények között ez a mennyiség más eszközzel bizton
ságosan nem szállítható. Ez nem jelenti azt, hogy a 
20 t-s kompok mozgatása egyszerű volt, hiszen a töl
tés és a védőfüzes közötti távolság nem haladta meg 
a 25 m-t. Ekkora sávban kellett manőverezni úgy, 
hogy közben a vízmagasság megközelítette a töltés 
koronáját.

Az így kialakított 20 t teherbírású komp előnyei:
-  gyorsan telepíthető és bontható;
-  jelentős szállítókapacitással rendelkezik;
-  manőverezőképessége kiemelkedő (jól irányítható, 

fordulási sugara kicsi, sebessége jó);
-  merülési mélysége kicsi, tehát a töltés koronája meg

közelíthető;
-  kicsi az üzemanyag-felhasználása;
-  minimális a hullámkeltés.

Hátrányai:
-  viszonylag nagy méretek (a szűk hajózóúton a kom

pok csak a fák közé behúzódva vagy a parthoz kikötve 
tudták a másik komp elhaladáshoz az utat biztosítani);

-  nincs kialakított rögzítési pontja a CSM-40 és KD-84 
csónakoknak, így azok folyamatosan a ponton oldalához 
csapódhatnak, maradandó sérüléseket, alakváltozásokat 
okozva és szenvedve (megoldást jelent a ponton és a 
csónakok közé rögzített gumiabroncs-ütköző, amely 
csökkenti a sérülés veszélyét);

-  a CSM-40 és KD-84 csónakok kisebb teljesítménye 
miatt az erősebb sodrású vizeken ez a szerkezet nem al
kalmazható.

Az árvízi védekezés során -  2006. 04. 17-05. 03. kö
zött -  voltak olyan napok, amikor a 37. II. Rákóczi Ferenc 
Műszaki Dandár katonái 25 kompot üzemeltettek egy idő
ben, napi 50 000 db körüli homokzsákot szállítva a ve
szélyeztetett helyekre (2. ábra).

Az így használt komp fontosabb technikai adatai 
és paraméterei

PMP CSM^tO Összesen
Súly (kg) 6790 400 7590
Hossz (m) 8,09 - 8,09
Szélesség (m) 6,91 1,3 9,51
Magasság (m) 1,11 0,64 1,11
Teherbírás (t) 20 - 20
Szállítófelület (m2) 55,9 - 55,9
Merülési mélység (m) 0,4-0,6 - 0,4-0,6
Sebesség (km/h) 2 2 2
Szállítható homokzsák 
mennyisége

700-900 - 700-900

Kezelőszemélyzet (fő) 2-3 fő 2 fő 4-5 fő

Érdekes mozzanata volt a védekezésnek, amikor a töltés 
megerősítéséhez nagy tömegű technikai eszközöket kel
lett a helyszínre juttatni. A szádfalazó technika szállításá
hoz két darab 20 t-s folyami hídkomp összekapcsolására 
volt szükség. Az így megépített 40 tonnás komp mozga
tására 2 db BMK-130 vontató motorcsónak kellett, amit a 
méretek és a mozgatandó tömeg indokolt. A helyszínen a 
kompot 2 db horgonnyal (a töltés oldalában rögzítve) és 
2 db drótkötéllel (a füzes fáihoz való kötéssel) vagy hor
gonnyal a mederben rögzítették.

A PTSZ-M fontosabb technikai adatai és paraméterei

Tömege (kg) 17 000
Kezelőszemélyzete (fő) 2
Teherbírása (kg) 10 000

(vízen vagy 3 km-ig szárazon)
5000
(tartósan szárazon)

Sebessége 30 km/h szárazon 6-10 km/h vízen
Hossza (m) 11 426
Szélessége (m) 3,3
Magassága (m) 2,65
Hasmagasság 5 t-s terhelésnél (m) 0,4
Max. emelkedési és lejtési szögek 30° (terhelés nélkül) 15° (101 terheléssel)
Max. oldaldőlési szögek 20° (terhelés nélkül) 10° (10 t terheléssel)
Árokáthidaló képesség (m) 2,5
Lépcsőmászó képesség (m) 0,65
Vízbe és vízből hajtás max. terepszögei 10 t-s terhelésnél 15°
Szállítható személyek száma (fő) 70
Szállítható homokzsák mennyisége (talajviszonyoktól függően) 300-400

66 HADITECHNIKA 2006/6



Hátrányai:
-  nagy méret;
-  szállítása vasúton vagy traileren történik.

A védekezés legintenzívebb szakaszában voltak na
pok, amikor egyszerre 21 PTSZ-M szállította az anya
gokat, napi 70-80 ezer homokzsákot juttatva a töltések 
közelébe.

A 2006. évi események újra bizonyították, hogy a Ma
gyar Honvédség árvízi védekezésben való részvétele to
vábbra is meghatározó marad a védekezés hatékonysága 
szempontjából. A speciális felkészültségű szakemberek és 
a különleges technikai eszközök sokasága, a mobilizálha
tóság, a teljes logisztikai háttér és a feszes vezetettség 
olyan előnyök, amelyekkel más szervezetek nem rendel
keznek. Mindenki érdeke, hogy ez az erőforrás továbbra is 
szolgálhassa a katasztrófákra történő felkészülés ügyét.

Felhasznált irodalom

A PTSZ-M közepes lánctalpas, úszó gépkocsi 
alkalmazásának tapasztalatai

Az árvízi védekezés másik meghatározó műszaki-tech
nikai eszköze a PTSZ-M közepes lánctalpas, úszó gép
kocsi volt. Az eszköz alkalmas vízen és szárazon embe
rek, anyagok és élő állatok szállítására. Mivel az árvé
dekezés elhúzódása, a gyakori esőzések és az átázás 
miatt a töltések megközelítése a mentett oldalról is igen 
nehéz volt, szükségessé vált a jó terepjáró képességek
kel rendelkező PTSZ-M bevonása a védekezésbe (3. 
ábra).

A jármű hasznos rakfelülete korlátozott, így a 8 méter 
hosszúságot és 3 méter szélességet meghaladó méretű 
tárgyak nem szállíthatók rajta. A lánctalpas eszköz szinte 
bármilyen szilárdságú talajon, nappal és éjszaka képes 
közlekedni, 2,5 méteres árokáthidaló képessége megnö
veli a terepen való mozgás lehetőségét -  ezek a képes
ségei teszik nélkülözhetetlenné az árvédekezésben. A Ti
sza mentén folyó védekezés során elsősorban anyag, 
valamint a védekezésben részt vevő erők szállítására 
használták (4. ábra).

A PTSZ-M alkalmazásának előnyei:
- jó  manőverező- és terepjáró képesség;
-  megbízható működés;
-terhelhetőség.

Görög István -  Padányi József: Az IFOR-SFOR Magyar 
Műszaki Kontingens 1996-2002. Zrínyi Kiadó, Budapest, 
2005.

Berta Sándor: „Igáslovak és öszvérek”. A magyar 
SFOR-alakulat műszaki felszerelése. Haditechnika, 
1999/4.

http://www.arcanum.hu/haditechnika/lpext.dll?f=
templates&fn=main-hit-h.htm&2.0

2006. június 27-én.

Jegyzetek

1. A Magyar Műszaki Kontingens egyik fontos feladata 
volt Bosznia-Hercegovinában a rombolt hidak kiváltása. 
A PMP típusú hídkészlet bizonyította, hogy alkalmazásá
nak lehetőségei szélesebbek, mint amit eddig vállaltunk. 
Jó példa erre a doboji pontonhíd, amely 281 napon ke
resztül működött, és a Bosanska Krupa-i pontonhíd, 
amelyen 147 864 kerekes és 81 lánctalpas eszköz haladt 
át. (Görög István -  Padányi József: Az IFOR-SFOR Ma
gyar Műszaki Kontingens 1996-2002. Zrínyi Kiadó, Bu
dapest, 2005.

2. A cikkben közölt képek a 37. II. Rákóczi Ferenc Mű
szaki Dandár archívumából származnak.

Nyers József -  Padányi József

Punka Gyoigy - SarhiOai Gyula

M A G Y A R  S A S O K
A Magyar Királyi Honved Legiero 

1 92 0 -19 4 5

Punka György -  Sárhidai Gyula: MAGYAR SASOK 
A Magyar Királyi Honvéd Légierő 1920-1945
„Először sikerült több tucat korhű színes géprajzot egy kötetbe összegyűjteni. Első ízben 
jelenik meg a légi győzelmek listája a most rendelkezésünkre álló legrészletesebb 
bontásban. Ez utóbbi ma sem teljes és lezárt, mivel az okmányok nagyfokú pusztulása 
miatt még mindig kutatnak kb. 60 légi győzelmet elért pilóta után. Ugyancsak itt közöljük 
pár repülőgép fennmaradt eredeti adatlapját, illetve a pilótának szóló eredeti utasítását. 
Mindezek a jövőre nézve alapvető dokumetumok, amelyek még bővülni fognak, kissé 
pontosabbak lesznek, de megváltozni nem fognak.”
A csak korlátozott mennyiségben, pár példány erejéig forgalmazott nagyalakú, 
keménytáblás, 196 oldalas (ebből 42 oldal színes) könyv megrendelhető az Uj Hírért 
Bt.-nél. Ára 8500 Ft (ebben benne van az utánvétes postaköltség). Tel.: 06-20-536- 
5392 (10-20 óráig.) E-mail: sz.joc@freemail.hu. Levélcím: 1139 Bp. Teve u. 9/B. Csak 
postai szállítással, a helyszínen vásárlás nem lehetséges!
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Húsz éve történt -  Csernobil

Időről időre felerősödnek, és a médiában is megje
lennek az atomerőművek alkalmazását szorgalmazók 
és az azt ellenzők vitái. A főként környezetvédelmi in
díttatású ellenzők gyakori érve a csernobili katasztrófa 
réme. A baleset 20. évfordulója ismét aktuálissá teszi 
az események felidézését, hiszen a mai fiatalok több
sége még nem is élt, illetve nagyon kicsi volt ahhoz, 
hogy emlékezzen az eseményekre. Az idősebbek pe
dig, akik már felnőttek voltak, abban az időben csak 
erősen szűrt, illetve torzított információkhoz juthattak. 
Az alábbiakban igyekszem összefoglalni azokat a mű
szaki, üzemeltetési és társadalmi körülményeket, 
melyek a katasztrófához vezettek (és amiből kiderül, 
hogy Magyarországon miért nem következhet be ha
sonló tragédia).

A baleset bekövetkezésének 
műszaki-biztonsági körülményei

A csernobili reaktorok RBMK (Reaktor Bolsoj Mosnosztyi 
Kanalcij = nagy teljesítményű, csatorna típusú reaktor) tí
pusúak, melyeket abban az időben csak a volt Szovjet
unió területén alkalmaztak. Az ilyen típusú reaktoroknak 
számos műszaki és gazdasági előnyük mellett biztonsá
gi szempontból komoly hátrányai vannak. A balesetet 
előidéző okok elemzését célszerű ezek feltárásával kez
deni.

A világon ma működő atomerőművek túlnyomó többsé
gének üzemanyaga enyhén dúsított urán, moderátora és 
hűtőközege könnyűvíz. Két alaptípusuk van: nyomott vi
zes és forraló vizes. Mindkettő legfontosabb összetevője 
a reaktortartály, amely az atomerőmű működéséhez (tí
pustól függően) szükséges 4-13 Mpa nyomást biztosítja. 
A reaktor teljesítményét elsősorban az előállítható tartály 
mérete korlátozza, mert a térfogategységből kivehető tel
jesítménynek biztonsági korlátái vannak; a tartály mére
tének maximumát az erőmű helyszínére való szállítás 
korlátozza. Ez az oka annak, hogy a könnyűvizes reakto
rok villamos teljesítménye ritkán haladja meg az 1000 
MW-ot.

Az ilyen típusú reaktoroknál két balesettípust kell vizs
gálni:

• hűtőközeg elvesztése, aminek következtében a reak
tor hűtés nélkül marad, és az uránrudak megolvad
hatnak;

• reaktivitás-baleset, melynek következtében a nukleá
ris láncreakció ellenőrizhetetlenné válik.

Az első balesettípus kivédésére a reaktorba egy sor 
vészhűtőrendszert építenek be, amelyek pótolják az 
elveszett hűtőközeget. Csernobilban a másodikként 
említett baleset következett be. A könnyűvizes reaktor 
reaktivitás-baleset szempontjából inherens biztonság
gal rendelkezik, vagyis, ha valamilyen okból a reaktor 
sokszorozási tényezője megváltozik, a reaktor ezt 
spontán ellensúlyozza, ekkor a reaktor teljesítményté
nyezője negatív. Ha egy könnyűvizes reaktor nem 
ilyen, vagy lehetséges olyan üzemmódja, amelyben ez 
a tényező nem negatív, akkor nem kap üzemeltetési 
engedélyt.

A negatív teljesítménytényező eléréséhez egységnyi 
urántömegre vonatkoztatva a láncreakció szempontjából 
az optimálisnál kevesebb moderátort kell alkalmazni, 
mert ha a reaktorban nő a teljesítmény, a moderátor hő
mérséklete is megnövekszik, ekkor a hőtágulás miatt 
romlik az urán-moderátor arány, tehát csökken a sokszo
rozási tényező, a teljesítmény növekedése lelassul, majd 
megáll.

Az RBMK típusú reaktor az alábbi szempontokban kü
lönbözik a többi könnyűvizes reaktortól:

• Moderátora grafit, de a hűtőközege könnyűvíz. Egy 
csőben 18 uránrúd helyezkedik el, amelyben víz áramlik, 
a cső pedig egy 25x25 cm keresztmetszetű grafitblokk
ban van. Ezt nevezik csatornának, hossza 7 méter. A 
csatornákból kilépő vizet és gőzt összegyűjtik, és villa
mos energia termelésére használják.

• A csatornákban levő cső megtartja az erőmű működé
séhez szükséges nyomást, ezért nincs szükség tartályra. 
Az RBMK típusú reaktorok teljesítményének nincs felső 
korlátja, mert a csatornákból elméletileg bármennyit egy
más mellé lehet tenni. A balesetet szenvedett reaktorban 
1700 csatorna volt.

• A könnyűvizes reaktorok elhasznált üzemanyaga 
csak a reaktortartály kinyitásával cserélhető frissre, míg 
az RBMK esetében a reaktor leállítása nélkül is bármely 
csatorna frissíthető.

• A grafittal moderált reaktor nagyon jól hasznosítja a 
neutronokat, így különösen alkalmas plutónium termelé
sére. A katonai célokat szolgáló plutóniumot minden 
nagyhatalom grafitos reaktorban termelte, a könnyűvizes 
reaktor erre a célra nem alkalmas. A villamos energia ter
melésének és a katonai felhasználásnak az optimuma el
lentmond egymásnak, mert a villamosenergia-termelésre 
optimalizált reaktorban keletkező plutónium katonai célra 
alkalmatlan.

• Az RBMK típusú reaktornál a nagyszámú csatornából 
már mindössze néhány darab kiadja a kritikus tömeget, 
ezért kritikusságuk csak nagyszámú, sűrűn elhelyezett 
szabályozó rudakkal biztosítható. Csernobilban 200 da
rab volt a szabályozó rudak száma.

Az RBMK előnye a könnyűvizes reaktorral szemben a 
felső teljesítménykorlát hiánya és a csatornák üzem köz
ben való cseréje. Hátránya, hogy rendkívül bonyolult a 
szabályozása: a szabályozó rudak mozgatására bonyo
lult előírások vonatkoznak. Továbbá egyes üzemállapo
tokban pozitív az üregegyütthatója. Ennek jelentése, 
hogy ha a víz forrni kezd és buborékok (üregek) jelennek 
meg benne, a sokszorozási tényező növekszik. A hűtőkö
zegként alkalmazott víz nagyobb mértékben nyeli el a ne
utronokat a grafitnál, így inkább neutronabszorbensnek 
tekinthető a grafit mellett.

Az elmondottak alapján az alábbiakban foglalhatóak 
össze a balesethez vezető és a már bekövetkezett bal
esetet tovább súlyosbító műszaki okok:

• Az alapvető ok a pozitív üregegyüttható. Az operáto
rok által sorozatban elkövetett hibák következtében a re
aktor teljesítménye nőni kezdett, a víz forrása intenzíveb
bé vált, ami növelte a sokszorozási tényezőt, ezáltal a re
aktor teljesítménye egyre gyorsuló ütemben nőtt. így kö
vetkezett be a reaktivitás-baleset.
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• A baleset másik oka a rendkívül bonyolult szabályo
zás, mely előírja, hogy a reaktor csak egy minimális szá
mú szabályozó rúd beengedése mellett üzemeltethető. 
Az operátorok ezt a szabályt úgy sértették meg, hogy a 
reaktor alsó, szabályozó rúd nélkül maradt része a felső 
résztől függetlenül kritikussá vált, és pozitív lett az üreg
együtthatója.

• A balesetet súlyosbította, hogy az uránrudak 
cirkóniumburkolata a növekvő hőmérsékletű vízzel re
akcióba lépve hidrogént termelt. Ez az ismert reakció 
megy végbe szobahőmérsékleten víz és nátrium kö
zött; míg a víz-cirkónium reakció 1100 °C hőmérséklet 
felett kezdődik, s ez a reaktivitás-baleset következté
ben megtörtént. A keletkező hidrogén kémiai robbanást 
eredményezett. Továbbá a forró víz és a grafit találko
zásakor jól égő gázkeverék, generátorgáz keletkezett. 
Ennek égése még napokkal a baleset után is tartott, s 
ez több kilométer magasba emelte a kiszabadult radio
aktív anyagokat. A grafit égésével kapcsolatban nem 
tisztázott, hogy mi hozta létre az ehhez szükséges 
4000 °C hőmérsékletet, valószínűleg az égést a cirkó
nium katalizálta.

• Mivel az RBMK-ban nincs reaktortartály, ezért nem 
építettek a könnyűvizes reaktor esetében kötelező védő
burkot. így semmi nem korlátozta a radioaktív anyagok 
szétszóródását. Csak az elsők között épült, szovjet terve
zésű könnyűvizes reaktorokban nincs védőburok. Pak
son van!

Az Egyesült Államokban a katonai célú plutóniumot 
Hanfordban, még a második világháború alatt épült re
aktorokban állították elő. Moderátoruk az RMBK-hoz 
hasonlóan grafit volt és a hűtőközeg könnyűvíz. Amikor 
az 1950-es években már szükséges mennyiségű plutó
niummal rendelkeztek, biztonsági okokból -  a lehetsé
ges pozitív üregegyüttható miatt -  polgári célokra nem 
engedélyezték ennek a reaktortípusnak a használatát. 
A franciák és britek hasonló célú reaktoraiban a hűtőkö
zeg víz helyett szén-dioxid volt, aminél nem merül fel a 
pozitív üregegyüttható problémája. Ezt a típust próbál
ták kereskedelmi célokra áttervezni, de az nem vezetett 
gazdasági sikerre. Létezik egy kanadai fejlesztésű, ke
reskedelmi reaktortípus, a CANDU, mely az RBMK elő
nyei mellett nem rendelkezik annak hátrányaival. Csa
tornákból áll, amelyeket kalandriacsöveknek neveznek, 
de a moderátor és a hűtőközeg nehézvíz. Emiatt az 
üregegyüttható és a teljesítménytényező nem pozitív, 
sőt a CANDU a hűtőközeg elvesztésével szemben is jól 
védve van a nagy mennyiségű nehézvíz miatt. A ma 
üzemelő reaktortípusok közül ez tekinthető az egyik leg
biztonságosabbnak.

A baleset előzményei és lefolyása

A baleset idején 14 darab RBMK reaktorblokk működött a 
Szovjetunióban, melyeknek üzemviteli mutatói jók voltak.

A csernobili blokk üzemszerű leállítását 1986. április
25-re tervezték, és ennek során kísérletet kívántak vég
rehajtani annak kipróbálására, hogy a turbógenerátorok 
forgási energiája az erőmű teljes feszültségkimaradása 
esetén mennyi ideig képes biztosítani a blokk áramellátá
sát. A feszültség elvesztése tervezési üzemzavar. A fe
szültség elvesztésekor a reaktor működését, a láncreak
ciót a védelmi rendszernek le kell állítania, és a fontosnak 
tekintett fogyasztók áramellátását a dízelüzemű berende
zések biztosítják (a legfontosabbak akkumulátorról folya
matosan működnek). Tekintettel arra, hogy a dízelek in
dulása többször tíz másodpercig tart, igénybe vehető a

feszültség elvesztésekor automatikusan leálló turbóge
nerátorok tehetetlenségéből származó energia. A cser
nobili atomerőmű blokkjain a villamos rendszer fogyaté
kosságai miatt ez az energia nem volt optimálisan kihasz
nálható. Ezen változtattak, és a módosított rendszert kí
vánták kipróbálni, amely az üzemzavari hűtőrendszer szi
vattyúinak működését 40-50 másodpercig tudta volna 
biztosítani.

A program előirányozta a reaktor teljesítményének 
csökkentését egy alacsony, de stabil állapotba, majd az 
üzemzavari zónahűtőrendszer kikapcsolását, mivel az a 
kísérletben vizsgált folyamatban automatikusan -  és elv
ben teljesen feleslegesen -  működésbe jöhetett volna. 
Önmagában ez a körülmény nem tekinthető hibának, de 
az események végkifejletét károsan befolyásolta.

A feszültség kiesését úgy kívánták szimulálni, hogy bi
zonyos számú főkeringető szivattyú áramellátását levá
lasztják, és az üzemzavarnak megfelelő helyzetbe hoz
zák. Normál körülmények között hat működik, két továb
bi a tartalék. A kísérlet során a szivattyúk feszültségellá
tását át kellett rendezni: négy az erőmű villamos rendsze
réről, négy a majd lassuló turbógenerátorról kapta a be
táplálást, és így a kísérlet végén, amikor a turbógenerá
tort izolálták és kifutása leállt, a négy főkeringető szivaty- 
tyú biztosította volna a leállított zóna hűtését.

A kísérleti program a következő lépésekből állt:
• a teljesítmény csökkentése 700-1000 Mwth-ra,
• az üzemzavari zónahűtőrendszer kikapcsolása,
• a főkeringető szivattyúk rekonfigurálása,
• a turbógenerátor izolálása.
A kísérleti program problematikus részének e szimulá

ció elektrotechnikai megfelelőségét tartották, és a nukle
áris biztonság kérdése fel sem merült.

A kísérlet lefolyása

• Április 25. 01.00 -  megkezdték a teljesítmény csökken
tését a normál üzemi állapotból, az 1000 MW villamos- 
energia-termeléshez szükséges 3000 Mwth termikus 
energiáról.

• 13.05 -  1500 Mwth teljesítménynél a csökkentést be
fejezték, és a kísérletben szerepet nem játszó másik tur
bógenerátort (helyesen) lekapcsolták.

• 14.00 -  az üzemzavari zónahűtőrendszert kikapcsol
ták, de az ukrán teherelosztó diszpécsere a blokk leállí
tását nem engedélyezte. így a teljesítmény további csök
kentését felfüggesztették, és a blokk további kilenc órát 
üzemelt kikapcsolt üzemzavari hűtőrendszerrel. Ez a 
szabályok igen súlyos megsértése, de közvetlen követ
kezménye nem volt. (A csökkentett teljesítmény követ
keztében természetesen a reaktor xenonkoncentrációja 
megnőtt, és a zóna vészleállását végző abszorbens ru
dak azért, hogy a teljesítmény ne változzon, optimális 
helyzetükből, azaz a zóna középső szakaszától egyre fel
jebb kerültek.)

• 23.10 -  tovább folytatták a teljesítmény csökkentését. 
Ekkor az operátor ügyetlensége (?!) folytán a teljesít
mény 30 MWth-ra esett, míg a tervezett érték 700-1000 
Mwth volt. Ilyen kis teljesítményen a reaktor stabilitása 
nem volt megfelelő, ami alapvető tervezési probléma. A 
reaktivitás gőztartalom szerinti visszacsatolási tényezője 
ilyen kis teljesítményen ugyanis már olyan nagyon pozi
tív értékű, hogy azt a negatív visszacsatolású effektusok 
már nem kompenzálhatták. Az ilyen állapot elkerülését 
nem szabad az operátorokra bízni, arról a konstrukciónak 
kellett volna gondoskodnia.
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• Április 26. 01.00 -  az abszorbensrudakat még fel
jebb kellett húzni a teljesítmény tervezett értékre való 
növelése érdekében, miközben a xenonkoncentráció to
vább növekedett. Végül 200 MWth-on sikerült a teljesít
ményt stabilizálni. A reaktort ekkor mindenképpen le 
kellett volna állítani, és kísérletet nem lett volna szabad 
tovább folytatni.

• 01.03 és 01.09 -  az operátor két további főkeringető 
szivattyút bekapcsolt, aminek következtében a tömeg
áram a megengedett érték fölé került. A gőzleválasztó- 
ban levő nyomást és vízszintet igyekeztek fenntartani, de 
ez nem sikerült. Egyes védelmeket bénítottak, hogy in
kább a meg nem engedett üzemi állapotban tartsák a re
aktort, mintsem azt leállítani kényszerüljenek. A nagyobb 
hűtőközeg-forgalom további hűléshez vezetett, minek ha
tására az abszorbensrudak még följebb kerültek.

• 01.22 -  az operátorok észlelték, hogy nincs meg az 
üzemeléshez az előírás szerint szükséges reaktivi
tástartalék. (A reaktort emiatt is feltétlenül le kellett volna 
állítani!)

• 01.23.04 -  az eredeti terveknek megfelelően izolálták 
a turbógenerátort. (A „mindkét turbina kiesett” védelmi je
let, aminek következtében a reaktor automatikusan leáll, 
már korábban bénították annak érdekében, hogy a kísér
letet szükség esetén rövid időn belül meg lehessen ismé
telni. Ez nagy felelőtlenség volt.)

• 01.23.40 -  az operátorok a reaktivitás növekedését 
észlelték, és megnyomták azt a gombot, melynek hatásá
ra az abszorbensrudak az aktív zónába esnek.

• 01.24 -  két egymás utáni robbanás hallatszott, a re
aktor felrobbant. A kritikussági baleset következtében a 
fűtőelemek felizzottak és szétestek. A hűtőközeg gyorsan 
kiforrt, a sérült üzemanyag forró részei a technológiai 
csatornákba kerültek, ahol a nyomás gyorsan megnőtt, 
és a csatornák megsérültek. Ez volt az első robbanás, 
melyet hőrobbanásnak nevezhetünk. A második robba
nás létrejöttében a csatornák felnyílása -  és ezáltal a le
vegő bejutása -  játszott szerepet. Ez az exoterm víz
gőz-cirkónium reakciót tovább gyorsította: a levegő oxi
génje az ebből a reakcióból keletkezett hidrogénnel és a 
grafitból keletkezett szén-monoxiddal is reakcióba lépett. 
A robbanásokat grafittűz követte.

A baleset bekövetkezésének társadalmi okai

A balesethez vezető társadalmi okok az akkori Szovjet
unió társadalmi viszonyaiban és az iparág vezetésében 
keresendők, és az alábbiakban összegezhetők:

• A volt Szovjetunió kivételével aligha létezik ország, 
ahol a fenti hibákkal rendelkező reaktorok üzemeltetését 
engedélyezik.

• A baleset előzménye egy kísérlet volt. Az engedélye
ző erőművi vezető több előírást megsértett (a kísérlet ter
vét a tudományos háttérintézménnyel ellenőriztetni kel
lett volna). A helyzetet tovább súlyosbította, hogy menet 
közben a tervezett műveletektől eltértek, s az operátorok 
-  a túlhierarchizált társadalom jellemzőjeként -  nem ta
gadták meg a sorozatos szabálysértések végrehajtását.

• A Szovjetunióban a nukleáris iparág sokkal tovább 
katonai ellenőrzés alatt maradt, mint más országokban. A 
műszaki hiányosságok miatt elképzelhető veszélyes 
üzemállapotok elkerülésére elégségesnek tekintették az 
üzemi szabályzatban való tiltást, és nem számoltak az
zal, hogy polgári területen a szabályzat kényszerítő ereje 
lényegesen kisebb, mint katonai területen. Másutt mű
szaki intézkedéseket tesznek ilyen üzemállapotok elkerü
lésére.

• A szovjet társadalom tartósan a gyors és látványos si
kerek bűvöletében élt. Emiatt törekedtek például egyre 
nagyobb reaktorblokkok építésére. Ugyanakkor nem for
dítottak kellő figyelmet és elégséges anyagi erőforráso
kat a biztonságot megalapozó kutatásokra és fejleszté
sekre.

• A közvetett okok közé tartozik a politikai szembenál
lás és titkolózás légköre. A nagyhatalmak közti megfele
lő információcsere esetén talán létre sem jött volna az 
RBMK reaktortípus.

A paksi atomerőmű, következtetések

A paksi atomerőmű szovjet, VVER-440 típusú nyomott 
vizes reaktorokból épül fel. A reaktorban keletkező hőt 
zárt hűtőrendszerben (primer kör) lévő nagy nyomású 
víz szállítja a hőcserélőkhöz. A hőcserélőből kijövő 
gőz (szekunder kör) működteti a turbinákat, amely 
mozgási energiáját a generátorba továbbítja. A 
cirkóniumtartalmú ötvözetből készült tokban elhelye
zett fűtőelemek 3,6% 235 U-tartalmú U02-ból készül
nek. A hűtővíz egyúttal moderátor is. A reaktorteljesít
mény gyors változtatása B4C vagy Ag-ln-Cd szabályo
zó rudakkal történik, a lassúbb reaktivitásváltoztatást a 
moderátorfolyadékban oldott bórsavval végzik. A reak
tort a primer sugárvédelmet szolgáló betonárnyékoló 
borítással, a primer kör technológiai berendezéseivel 
és a hőcserélővel együtt egy, a belső oldalán 20-30 
mm vastag acélborítással ellátott betontárolóba helye
zik el.

A paksi reaktorban az RBMK-nál fennálló műszaki hi
ányosságok nincsenek meg. Mivel a moderátor víz, így 
egy esetleges baleset alkalmával nem alakulhat ki gra
fittűz, amely a kikerülő szennyeződések távolra jutásá
nak fő oka lehet. A beépített biztonsági rendszerek ha
tékonyságát jellemzi, hogy az INEX-2 HU gyakorlat 
tervezésekor a legnagyobb problémát a reaktor olyan 
fokú „elrontása” jelentette, amelynek lehetséges némi 
reális alapja is. A beépített biztonsági rendszerek mel
lett jól kidolgozott biztonsági és műveleti előírások, va
lamint igen hatékony hatósági és társadalmi kontroll 
gondoskodik az erőmű balesetmentes működéséről. 
Ezt igazolják azok a nemzetközi ellenőrzések is, me
lyek értékelése alapján a paksi atomerőmű a legbizton
ságosabb tíz között szerepel (a világon jelenleg közel 
250 atomerőmű üzemel).

A csernobili baleset létrejöttében a műszaki és a társa
dalmi okok együttesen játszottak szerepet, és tetézte 
azokat nem csekély emberi mulasztás (a kellő körültekin
tés hiánya, felelőtlenség, elemi biztonságtechnikai sza
bályok megsértése).

A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy a csernobilihoz 
akár csak megközelítőleg hasonló reaktorbaleset ha
zánkban nem képzelhető el.

Felhasznált irodalom

Az összeállítás a csernobili atomerőművi baleset 10. év
fordulója alkalmából rendezett (MTA, Budapest, 1996.
03. 25-28.) tudományos ülésszakon elhangzott előadá
sok anyagainak felhasználásával készült.

Newsweek, 1986. május 12.
Az eredeti változat az internet VKBT honlapján a „Fia

tal kutatók írják” rovatban jelent meg 1999. 06. 21-én.

Gyulai Gábor
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Haditechnika-történet

Az 1956-os forradalom és szabadságharc haditechnikai eszközei
V. rész

Tüzérségi eszközök

122 mm-es tarack

A szovjet hadvezetőség a 30-as években egy új, korszerű 
követelményeknek megfelelő tarack kifejlesztését tartotta 
szükségesnek. Felmerült a 105 mm-es űrméret is, de a 
Kreml döntésére a 122 mm-es űrméretet kellett kifejleszteni 
a már rendszerben lévő 1910/30 M Schneider típusú tarack 
nyomdokain. Az F. Petrov által vezetett tervezőcsoport 1938 
végére sikerrel elvégezte a szükséges lőkísérleteket, és a lö- 
veget 1938M megnevezéssel rendszeresítették. A második 
világháború idén jól alkalmazható fegyvernek bizonyult. Ér
dekességként megemlíthető, hogy Moszkva védelmekor 
közvetlen irányzással páncéltörő lövegként alkalmazták.

A forradalom alatt a szovjet tábori tüzérség egyik alapvető 
lövege volt. A dokumentumok szerint egy ilyen lövegekkel 
felszerelt szovjet egység a Ferenc, illetve József körúti 
részen nagy veszteségeket szenvedett, hátrahagyva 
számos löveget és kiégett, főként ZiSZ-151 típusú vontató 
terepjárókat. November 4. után ilyen lövegekkel lőtték az 
ellenállási gócokat a jelenlegi M7-es autópálya kivezető 
szakaszánál állt Osztyapenko-szobortól is, valamint 
Dunapentelét is november 7-én, amikor azok a magyar és 
szovjet katonák felszólítására nem tették le a fegyvert. A 
Corvin közben látható volt egy ilyen zsákmányolt löveg, amit 
nem használtak, mert nem volt hozzá lőszer. A 122 mm-es 
tarackot a Diósgyőri Gépgyár licencia alapján gyártotta, és 
rendszeresítették a Magyar Néphadseregben. Az 1938M 
tarack felváltására fejlesztették ki a 60-as években a 
hasonló űrméretű körtüzelésre alkalmas D-30 tarackot. 
Később ennek módosított változatát alkalmazva készítették 
el a 2SZ1 típusú zárt páncéltestben elhelyezett önjáró 
tarackot (Gvozgyika -  Szegfű néven).

Harcászati-műszaki adatok

Tömeg 2400 kg
Lőtávolság 11 800 m
A cső emelkedési szöge -3° + 63,5C
Gyakorlati tűzsebesség 5-6 1/min

Lövedéktípusok

-  Repeszromboló
Tömeg 21,76 kg
Kezdősebesség 515 m/s
-  Kumulatív
Tömeg 13,34 kg
Kezdősebesség 335 m/s

42M páncéltörő ágyú

A löveg kifejlesztésének hosszú története van. Először az 
1930M típusú 37 mm űrméretű páncéltörő ágyút rendsze

resítették, de már akkor is felmerült a nagyobb űrméret 
szükségessége. 1932-ben elkészült egy 45 mm-es válto
zat, amelyet számos módosítás után 1937-ben rendszere
sítettek. A háború kezdetekor ez volt a szovjetek páncéltö
rő ágyúja. 1941 nyarán világossá vált, hogy nagy tömegben 
kell ezt a löveget előállítani, így a nagy sorozat előtt mód 
nyílott a típus korszerűsítésére. Ennek során több változta
tást végeztek el: kiegészítő védőlemezeket helyeztek el a 
lövegpajzs alján, korszerűsítették a hátrasiklás mechaniz
musát, tökéletesítették a löveg kiegyensúlyozottságát. A lö
veg 1942-ben megjelent a fronton, de hamarosan az 
1943M 57 mm űrméretű típussal váltották le. Az eszközt a 
Varsói Szerződés több országában rendszeresítették.

A forradalom alatt ez a löveg a szovjet csapatoknál már 
nem volt rendszerben, a Magyar Néphadseregnél viszont 
igen. Ezért több fényképes dokumentum van a jelenlété
ről például a Corvin közben is.

Harcászati-műszaki adatok

Tömeg 625 kg
Lőtávolság 4500 m
A cső emelkedési szöge -8° +25°
Oldalszög 60°
Gyakorlati tűzsebesség 20-25 1/min

Lövedéktípusok

-  Páncéltörő
Tömeg 1,43 kg
Kezdősebesség 870 m/s
-  Repesz
Tömeg 2,14 kg
Kezdősebesség 343 m/s
-  Űrméret alatti
Tömeg 0,48 kg
Kezdősebesség 1070 m/s

1939M 37 mm-es légvédelmi gépágyú

A légvédelmi gépágyú közvetlenül a háború kitörése előtt ke
rült rendszerbe a Szovjetunióban. A fegyvert a svéd Bofors 
gyár 40 mm-es hasonló célú eszköze alapján fejlesztették ki 
a kalinyini (ma Tver) Tüzérségi Tervező Intézetben. Ez a tí
pus volt rendszerben a háború alatt Nagy-Britanniában, az 
Egyesült Államokban, de Magyarországon is. A gépágyú tü
zelési helyzetben négy tappancsra támaszkodott. Menet
helyzetben a löveg csövét hátul rögzítették. A 100 kg tömegű 
lövegpajzsot számos esetben leszerelték. A gépágyút csak 
közvetlen rálátás esetében lehetett alkalmazni, mert nem volt 
lokátor tűzvezető rendszere. Ezek a csapatlégvédelmi löve- 
gek a háború után is még sokáig szolgálatban álltak, mind a 
Szovjetunióban, mind a Varsói Szerződés tagállamaiban, de
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számos más országba is exportálták, Afrikába, Közép- és 
Távol-Keletre. Kína licencia alapján Type 55 néven gyártotta. 
Az ikercsövű változatot pedig Type 63-ként exportálta is.

A forradalom alatt ez a típus rendszerben volt mind a 
szovjet, mind a magyar hadseregnél, és megjelent a fel
kelők fegyverzetében is, amit több fénykép bizonyít. A fel
kelők a nagy kezdősebességgel tüzelő gépágyút főleg 
páncélozott célok ellen alkalmazták. A löveg a 880 m/s 
kezdősebességgel kilőtt 0,732 kg tömegű lövedékeivel 
500 m távolságban 47 mm vastag páncélt tudott átütni.

Harcászati-műszaki adatok

Személyzet 8 fő
Tömeg 2100 kg
Lőtávolság 6700 m
A cső emelkedési szöge -5° +85°
Gyakorlati tűzsebesség 80 1/min

85 mm-es légvédelmi ágyú

A löveg a 76 mm-es 1938 M típus továbbfejlesztett válto
zata, amely a repülőgépek nagyobb repülési magassága 
követelményeinek megfelelően nagyobb űrmérettel ké
szült. Az előző ágyú lövegtalpára építették fel, és több al
katrészét átvették. A nagyobb teljesítménye miatt cső- 
szájfékkel kellett ellátni, ami a visszalökési energia közel 
30%-át felfogta. A nagyobb űrméretű löveg lényeges elő
nye az volt, hogy sokkal nagyobb pusztító hatást tudott 
kiváltani a cél körzetében. A közepes légvédelmi ágyú 
már a háború első napjaiban megjelent a szovjet csapa
toknál, és a háború után még hosszú évekig rendszerben 
maradt lőelemképzővel és tűzvezető lokátorral kiegészít-

4. ábra: Egy budapesti téren álló 37 mm-es 39.M légvédelmi 
gépágyú

5. ábra: A 85 mm-es 39. M légvédelmi ágyú
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6. ábra: Az 57 mm-es 43. M páncéltörő ágyú

7. ábra: A 42.M 76,2 mm-es páncéltörő ágyú

8. ábra: A 43.M 160 mm-es nehéz aknavető roncsa

rokkal. A Budapest légvédelmét képező tűzrendszer né
hány pontján ellenállást fejtettek ki a szovjet harckocsikkal 
szemben, Soroksáron, Kőbányán, az óbudai Schmidt- 
kastélynál és Nagykovácsi közelében. Csepelen egy II—28 
típusú felderítő-bombázó repülőgépet leszállás közben le 
is lőttek. Ezt az esetet a különböző repüléstechnikai is
mertető könyvek meg is említik. Honi légvédelmi eszkö
zökkel védekeztek a dunapentelei harcokban november
7-én is a támadó MiG-17-es repülőgépek ellen.

Harcászati-műszaki adatok

Tömeg 4300 kg
Lőtávolság 10 500 m
A cső emelkedési szöge -3° +82°
Gyakorlati tűzsebesség 20 1/min

Lövedéktípusok

-  Repesz
Tömeg 9,2 kg
Kezdősebesség 800 m/s
-  Páncéltörő nyomjelző
Tömeg 9,2 kg
Kezdősebesség 800 m/s
-  Űrméret alatti páncéltörő
Tömeg 5 kg
Kezdősebesség 1050 m/s

M43 vontatott páncéltörő ágyú

Az 57 mm űrméretű löveget 1941-ben fejlesztették ki. Ha
bár a fegyver teljesítette az előírt harcászati-műszaki kö
vetelményeket, különböző okok miatt nem rendszeresí
tették a háború előtt. 1943-ban, amikor megjelentek a ne
héz német harckocsik, a gyárnak mindössze 3 hetet ad
tak a gyártás megkezdésére, majd M43 néven rendsze
resítették. Jóllehet az 1941-ben készült löveggel nem tel
jesen azonos, a ballisztikai jellemzők és a lőtáblák meg
egyeztek. Az 57 mm-es ágyú lövegtalpára még 1941-ben 
egy új csövet tettek, így fejlesztették ki a 76 mm-es had
osztályágyút. 1943 után a két löveg gyártása egy löveg- 
talpon jó megoldásnak bizonyult. A háború után módosí
tották a lövegpajzsot, hogy az éjszakai irányzékot be tud
ják építeni.

Harcászati-műszaki adatok

Tömeg 1250 kg
Legnagyobb lőtávolság 8400 m
Űrméret 57 mm
Űrmérethossz L/73
Emelkedési szög -5°-25°
Oldalszög 54°
Tűzsebesség 20-25 1/min
Vontatási sebesség 50 km/h

Lövedéktípusok

ve, így a forradalmi események során szereplő szovjet 
csapatoknál is.

A Magyar Néphadseregben az 1939M légvédelmi ágyú 
a honi légvédelem alapvető fegyvere volt. A lövegekhez 
PUAZO-4 (pribor upravlenyija artyilleriszkim zenyitnim 
ognyem -  légvédelmi tüzérségi tűzvezető műszer) elekt
romechanikus műszert alkalmaztak, és megkezdődött a 
kivonuló csapatok ellátása a MOSZT-2 tűzvezető lokáto-

-  Páncéltörő
Tömeg 3,14 kg
Kezdősebesség 990 m/s
Hatásos lőtávolság 1100 m
-  Repesz-romboló
Tömeg 3,48 kg
Kezdősebesség 700 m/s
Hatásos lőtávolság 800 m
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-  Űrméret alatti
Tömeg 1,79 kg
Kezdősebesség 1270 m/s
Hatásos lőtávolság 1250 m

1942M 76 mm-es vontatott páncéltörő ágyú

A 30-as években intenzív tüzérségi korszerűsítési prog
ram folyt a Szovjetunióban. Ennek megfelelően kifejlesz
tették, és 1936-ban rendszeresítették a 76 mm-es had
osztályágyút. A löveg gyártási technológiája azonban 
nem volt kielégítő. 1939-ben kifejlesztettek egy új válto
zatot, amelynek szintén voltak hiányosságai, főleg kezel- 
hetőségi, ergonómiai szempontból. A további fejlesztő- 
munka során alakult ki a nagy sorozatban gyártható lö
veg, tűzereje megfelelt a többcélú rendeltetésnek. Ebben 
a kategóriában ez volt az utolsó, ezután már nagyobb űr
méretű lövegeket gyártottak ilyen célra.

Harcászati-műszaki adatok

Tömeg 1200 kg
Legnagyobb lőtávolság

repeszromboló lövedékkel 13 290 m
Űrméret 76,2 mm
Űrmérethossz L/42,6
Emelkedési szög -5 ° -  -  37°
Oldalszög 54°
Tűzsebesség 25 lövés 1/min
Vontatási sebesség 50 km/h

Lövedéktípusok

-  Repeszromboló
Tömeg 6,2 kg
Kezdősebesség 680 m/s
Hatásos lőtávolság 820 m
-  Páncéltörő
Tömeg 6,5 kg
Kezdősebesség 655 m/s
Hatásos lőtávolság 780 m
-  Űrméret alatti
Tömeg 3,02 kg
Kezdősebesség 950 m/s
Hatásos lőtávolság 940 m

BM-13 rakéta-sorozatvető

rétében az amerikai Studebaker US6 típusokra. Az alkal
mazott RSZ-132 (raketnij sznarjad -  rakétalövedék) ra
kétákat szilárd nitrocellulóz alapú hajtóanyag juttatta cél
ba. A kisrakétákat harckocsikról, tüzérségi vontatókról is 
indították, egy módosított változatát pedig repülőgép-fe
délzeti rakétának használták. 1941. július 14-én egy 7 in
dítóból álló kísérleti üteget Orsánál vetettek be, és az el
ső, egyenként 36 indítóból álló nyolc tüzérezredet már 
augusztusban felszerelték. 1943-ban BM-13N megneve
zéssel egy módosított változatot rendszeresítettek. Kifej
lesztettek egy 300 mm-es kivitelt is. A háború után a hor
dozó járművet ZiSZ-151-esre cserélték.

1956-ban mind a Vörös Hadseregnek, mind a Magyar 
Néphadseregnek rendszeresített és alkalmazott fegyvere 
volt. Irodalmi utalásokat találhatunk arra, hogy a sorozat
vetőt a magyar nemzetőrök is alkalmazták, például Cse
pelen a tököli repülőtér ellen.

Harcászati-műszaki adatok

Űrméret 132 mm
Tömeg 42,5 kg
A robbanófej tömege 22 kg
Lőtávolság 5-8 km

160 mm űrméretű nehéz aknavető

A fegyvert elődje, a 120 mm-es aknavető tapasztalatait fi
gyelembe véve fejlesztették ki, és 1943-ban rendszeresí
tették. Az aknavető töltésekor egy kar segítségével a 
csövet vízszintes helyzetbe lehetett hozni, majd a löve
dék betöltése után a lövedék tömege tüzelési helyzetbe 
hozta az aknavető csövét. így ezzel a módszerrel egyide
jűleg megszűnt az aknavetőknél előforduló végzetes „rá
töltés” veszélye is.

Háborús körülmények között jól vizsgázott a fegyver, hi
szen alkalmasnak bizonyult a fából és földből kiépített tá
bori fedezékek ellen, valamint a helységharcokban a fá
ból, kőből, téglából épített megerősített védelmi pontok el
len. A Ferenc körúton megsemmisült szovjet tüzéralegy
ségnél is rendszeresített fegyver volt. A BTR-152-essel 
két kerekén vontatott, még égő -  vagy már szétroncsoló- 
dott -  aknavető jelenlétéről számos fénykép tanúskodik. 
Az eseményeket leíró alkotások tanúsítják, hogy a 
dunapentelei harcokban ezek az eszközök részt vettek. 
Minden bizonnyal alkalmazták Budapesten is a novembe
ri harcokban, mert az aknagránát magas röppályája miatt 
alkalmazása a helységharcokban igen eredményes volt.

Harcászati-műszaki adatok

Tömeg 1170 kg
Lőtávolság 620-5100 m
Emelkedési szög 45-80°
Oldalszög 12-50°
Tűzsebesség 3 lövés 1/min
Vontatási sebesség 50 km/h

Lövedék típusa

-  Repeszgránát
Tömeg 48,865 kg
Kezdősebesség 140-245 m/s

(Folytatjuk)

A BM-13 rakéta-sorozatvető sorozatgyártására közvet
len a háború kitörése előtt született határozat. A fegyver 
a háború alatt „Katyusa” néven vált híressé (kevésbé igé
nyes források a helyi háborúkban használt rakéta-soro- 
zatvetőket is így nevezik). A németek jellegzetes hangja 
miatt „Sztálin-orgonának” nevezték, ezt a megnevezést a 
magyar katonák is átvették, és ez elterjedt a magyar hát
országban is. A rakétákat Langemak és Koroljov tervez
te, akiket később a hírhedt Gulagokra (goszudarszt- 
vennoje upravlényije lagerej -  állami tábor igazgatóság) 
száműztek. Langemakot kivégezték, Koroljov később 
visszatért, és a szovjet űrprogram egyik vezetője lett.
1938-ban A. Kosztyikov tett javaslatot több rakétalövedé
ket indító állványos fegyver megszerkesztésére, és még 
abban az évben két mintapéldányt el is készítettek há
romtonnás tehergépkocsikra szerelve. A háború alatt 
szovjet gyártmányú ZiSZ-6 típusú tehergépkocsira sze
relték, majd a kölcsönbérleti szerződés (Lend Lease) ke- Amaczi Viktoi
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A sinsheimi Technikai Múzeum

Sinsheimben már messziről látható a hatalmas szabadté
ri kiállítás, a Technikai Múzeum. A BNV legnagyobb csar
nokának területét is meghaladó két kétszintes kiállítási 
pavilon várja a látogatókat. Fedett területen a technikai 
eszközök sokasága -  varrógép, mezőgazdasági eszkö
zök, erőgépek, gépkocsik -  tekinthető meg. Vannak itt 
hatalmas autócsodák, többek között Hitler gépkocsijai, 
két-, illetve háromtengelyes Mercedesek, melyeket 
számtalan bevonulási parádé bemutatásával őrzött meg 
a filmszalag. Nem lenne teljes a gyűjtemény, ha hiányoz
nának a versenyautók, a világrekorder gépkocsik. A jár
művek között megbújva ott vannak a motorkerékpárok és 
a robogók is.

Tekintélyes számban találunk harceszközöket, melyek 
érdekességét növeli a köröttük kialakított dioráma löve- 
gekkel, féllánctalpasokkal és élethűen felfegyverzett bá
bokkal. Különböző időszakokból származó, álcázó
festésű tucatnyi Kübel és Schwimmwagen áll a csarnok 
más-más területén. Ide kerültek a második világháború 
harci repülőgépei, a Junkersek, a Messerschmittek, a víz 
fogságából kiemelt Ju 87 Stuka. Jól megférnek egymás 
mellett a második időszak harceszközei, a szovjet, a né
met, az angolszász típusú páncélosok. A szabadban, a 
csarnokok fölé emelve reklámként egy Tu-144-es és egy 
Concorde látható.

A magyar jelenlétet a szabadtéren kiállított MALÉV 
Tu-134-es jelenti. Arról, hogyan került oda és a múzeum 
történetéről, sorsáról, szervezéséről Hermann Layher, a 
múzeum vezetője nyilatkozik.

-  Hogy jött létre a múzeum?
-  A nyolcvanas évek közepén veteránautó-találkozót 

szerveztünk. Nagy sikere volt, és akkor határoztuk el 
egy állandó technikai kiállítás megalakítását. Területet 
szereztünk, melyre először egy kis pavilont építettünk. 
Napjainkra a fedett kiállítási terület már 40 ezer négy
zetméterre nőtt, kiállítható eszközeink száma több mint 
4000 db. Létrehoztuk első fiókmúzeumunkat Speyer- 
ben, ott van a Fokker triplán, a Jumbo Jet, az An-22- 
es, no meg a tengeralattjárónk. Évente kb. egymillió lá-

2. ábra: Az ex MALÉV Tu-134 A utasgép
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togatónk van, A tulajdonos közhasznú társaság, mely 
nem haszonra dolgozik, minden többletet befektetünk, 
visszaforgatunk. Céltudatosan gazdálkodunk. Az ál
lamtól nem kapunk segítséget, tehát a magunk urai va
gyunk. Ha rövid időre szerveznénk a kiállításokat, pa
zarlás lenne, nem tudnánk a gyűjteményt fejleszteni. 
Az elsődleges cél, hogy minél jobb legyen a gyűjte
mény!

-  Miként gyarapítanak -  például a Párduc honnan van?
A Párduc? Fritz bácsi járta az erdőt, talált egy szép

nagy Párducot, ezután kijárt hozzá, ápolta, kezelte, míg
nem végül ideadta. Komolyra fordítva a szót: széles tár
sadalmi kapcsolatokkal rendelkezünk, sokan segítenek. 
Fritz bácsi egyébként valós személy, élete végéig sokat 
tett a gyűjteményért. Ő volt az, aki megoldotta a Párduc 
helybéli mozgatását, harci hangjait. Itt is ápolta, gondoz
ta, az ő tiszteletére festettük fel a járműre hajdani had
osztályának a jelzését.

Megalakítottuk a gyűjtők, a szimpatizánsok szakosított 
köreit. Másként nem tudtuk volna elhozni a Tu-144-est 
sem. Több kiállított eszköz most is valamelyik gyűjtőé, 
édesapámnak is itt vannak a Kübelwagenjei meg a mo
torjai.

-  Árulja el a gyűjtés titkát, nálunk is van haditechnikai 
gyűjtemény, illő lenne azt is gyarapítani.

-  Mondtam a titkát, akarni kell! Amint látja, eredmé

nyes kapcsolatunk van a magyarokkal is, ennek kö
szönhető a Tu-134-es. Ne kérdezze, hogy került hoz
zánk, annyit mondok, Nürnbergben szállt le, onnan köz
úton hoztuk át. Sajnálatos, hogy a magyarok nem adták 
még ide a Horthy kormányzó által használt Maybachot. 
Úgy tudom, azóta sem javították fel, mi pedig rendbe 
hoztuk volna. Partnernak javaslom az oroszokat, lehet 
velük dolgozni, eddig is sok eszköz jött onnan. Nagyon 
fontosak a restaurátoraink, nézze meg a Vadászpárdu
cot, aligha hinné el, hogy két roncsdarabból állítottuk 
össze.

-  A politika nem szól bele a munkájukba?
-  Hangsúlyozom, önállóak vagyunk, így a harckocsi

kon ott a történelmi jelzés, a csillag, legyen az vörös vagy 
fehér, és természetesen az időszak német és olasz fel
ségjele is.

-  Terveik?
-  Fejleszteni szeretnénk, az itt lévő csarnokok mellé 

újat építeni, természetesen nem luxus-, hanem célszerű 
épületeket. Nagyon várom a magyar látogatókat, jönnek, 
de többen is jöhetnének. Az A6-os út mellett nagyon jó a 
közlekedésünk, van hol aludniuk is, hiszen van szállo
dánk. Örülnék, ha munkakapcsolatunk lenne magyar 
szakemberekkel, kölcsönösen segíthetnénk egymást.
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Magyar tengerhajózás a szövetségesek oldalán V. rész
A SZENT GELLÉRT és a TURUL háborús sorsa

A Neptun és az Angol-Magyar Részvénytársaság mellett 
a Magyar Hajózási Részvénytársaság és a Burger Bernét 
nevéhez fűződő vállalkozás is üzemeltett hajókat a szö
vetségesek oldalán. Az előbbi éppen a háború előtti utol
só békeévben, 1938-ban vásárolta meg a 2400 tonnás 
SZENT GELLÉRT-re keresztelt hajót.1 A gőzös a követ
kező év végén már francia bérletben járta a vizeket. A 
másik társaság gőzöse, az 1509 tonna hordképességű 
TURUL ugyanakkor a brit Hajózási Minisztérium bérleté
be került. Ez volt a legkisebb a világ tengerein hajózó hat 
magyar hajó közül.

A SZENT GELLÉRT 1939 végén szenet szállított 
Nagy-Britanniából Dél-Amerikába. Innen visszaúton élel
miszert és gabonát vitt a szigetországba.2 A hajó a fran
cia Kereskedelmi Minisztérium bérletében Korbai Pál pa
rancsnoksága alatt teljesítette útjait. Korbai az első világ
háború éveiben a fiumei Tengerészeti Akadémián tanult, 
és a háború idején még szolgálatot teljesített néhány ma
gyar kereskedelmi hajón és a haditengerészetnél is. A 
békeszerződés aláírása után pályáját sokakkal együtt ő 
is az Atlantica (Oceana) Részvénytársaságnál kezdte új
ra. 1922-ben szerezte meg hosszú járatú kapitányi vizs
gáját, majd ezt követően néhány magyar, 1928-tól pedig 
holland hajókon teljesített szolgálatot. Két évvel később, 
1930-ban újra magyar hajóra szegődött, ekkor már pa
rancsnoki rangban. A Pannónia Részvénytársaság 
MAGYAR nevű gőzösének kapitánya, majd 1931-től a 
Barta József tulajdonában lévő BALATON parancsnoka 
lett közel másfél évig. 1934-ben a Neptun Rt. KELET gő
zösének első tisztje, két évvel később parancsnoka. Egy 
év múlva a társaság ALBERT nevű hajójának parancsno
ki tisztét kapta meg a gőzös eladásáig. 1938-ban egy-egy 
hónapot töltött a NYUGAT, majd az ATLAS hajókon. 
1938. április közepén lett a Magyar Hajózási Részvény- 
társaság SZENT GELLÉRT hajójának parancsnoka.3 A 
világháború éveiben ezt irányította francia szolgálatban. 
A SZENT GELLÉRT 1916-ban az Egyesült Államokban 
épült MUNRIO néven, és már az első világháborúban 
részt vett az amerikai hadi szállításokban. A hajót a New 
York-i Munson Steamship Line-tól vették meg, ekkor ke
rült magyar lobogó alá.

A gőzös 1939 őszén Nyugat-Európából szenet vitt a 
dél-amerikai Rosarióba, visszaúton elsősorban gabonát 
szállított. A hajó az atlanti vizeket járta, bár 1940 márci
us-áprilisában Genovában is megfordult.4 A francia kapi
tulációt követően a SZENT GELLÉRT brit bérletbe ment 
át. Sajnos pontos útjainak története, kapitányának jelen
tései, visszaemlékezései vagy elpusztultak, vagy isme
retlen tulajdonosnál lehetnek. Az mindenesetre még bi
zonyos, hogy 1940. október 14-én cserélt lobogót, és 
egyben nevet is váltott: panamai lobogó alatt CAROLA 
néven folyatta útjait.5 A háború után öt évvel Kuba köze
lében hajótörést szenvedett. Korbai kapitány később egy 
svéd hajóra szegődött el.6

A két háború között a genovai magyar konzul, Burger 
Bernát Genfben megalapította a Finagra Rt.-t, és a cég 
magyar lobogó alá helyezte a WARTA gőzöst, TURUL 
névvel. A TURUL-t az Egyesült Államokban építette az 
1904 óta fennálló Great Lakes Engineering Works. A ha

jó a gyár ecorse-i (Michigan) üzemében épült 1916-ban. 
A gőzös P.L.M.5 néven előbb az Havre székhellyel műkö
dő francia Soc. Nationale d’Affrétements tulajdonában 
járta a vizeket. 1924-ben került lengyel tulajdonba, ekkor 
az Odera egyik mellékfolyójáról a WARTA nevet kapta, 
később olasz, majd magyar tulajdonba ment át.

A TURUL 1939 végén az ázsiai vizeken hajózott, több
ször megfordult Hongkong és Borneo között.7 A háború 
elején brit bérletbe került hajó az ázsiai vizekről Port 
Saidba ment, ahol 1940 áprilisában Vári Nagy Lajostól 
Kaplanek Hugó vette át a parancsnokságot.8 Kaplanek 
ezt megelőzően a háború elején a NYUGAT kapitánya 
volt.9 (Korábban a panamai lobogó alatt közlekedő 
ADRIA gőzös parancsnokaként szolgált. Akkoriban ez is 
zömmel magyar személyzettel járta a vizeket.10) 1940 jú
liusában a brit partok közelében a CSÁRDA magyar gő-

A SZENT GELLÉRT gőzös adatai

Építés éve: 1916
Építés helye: Sparrows Point,

Baltimore (Maryland, USA)
Legnagyobb hossz: 101,7 m
Legnagyobb szélessége: 14,7 m
Nettó tonnatartalom: 2400 t
Főgép: 2300 LE
A magyar hajólajstromban 1938. február 2-tól
szerepelt: 1940. augusztus 3-ig.

A TURUL gőzös adatai

Építés éve: 1916
Építés helye: Ecorse, (Michigan, USA)
Legnagyobb hossz: 79,6 m
Legnagyobb szélessége: 13,3 m
Nettó tonnatartalom: 1509 t
Főgép: 1480 LE
A magyar hajólajstromban 1936. szeptember 11-től
szerepelt: 1940. augusztus 29-ig.
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zöst német támadás érte. A szomszéd9 s (idegen lobogó- 
jú) hajókat elsüllyesztették, így a CSÁRDA egyedül vá
gott neki amerikai útjának. Az út során az Atlanti-óceánon 
találkozott a TURUL-lal, és egy ideig együtt haladtak.11 
Néhány héttel az eset után már mindkét hajó panamai lo
bogó alatt folytatta útjait. A TURUL Port Saidban cserélt 
lobogót.

Noha a TURUL brit bérletben hajózott, ennek ellenére 
a magyar személyzetet 1942 januárjában internálták. 
Kaplanek később a szövetségesek izlandi bázisára ment, 
ahol első tisztként visszaszáll a már brit parancsnokság 
alatt közlekedő TURUL-ra. Végül 1945 január végétől új
ra ő lett a parancsnok, és az is maradt a háború utáni né
hány évben is.12

4. ábra: A komáromi tengerész-emlékmű. Felirata: A 
tengeren szenvedett és meghalt magyar tengerészek 
emlékére

A TURUL történetéhez hozzátartozik, hogy állítólag a 
normandiai partraszállásnál világítóhajóként támogatta a 
szövetségesek nagy európai offenzíváját.13 A hajót 1954- 
ben bontották szét Nagy-Britanniában,14 akkorra már kö
zel negyvenévi szolgálatot teljesített.

A szövetségesek oldalán szolgált magyar hajókra vo
natkozóan a korabeli sajtó igen szűkszavú. Sem a szak
lapok, sem a napilapok nem adtak híreket róluk. Ha 
mégis, akkor is inkább csak a személyzeti ügyeket kö
zölték. Útvonalakról érthetően nem írtak, szerepüket 
pedig az ellenük megjelenő amúgy is erős német ellen
szenv miatt nem méltatták. Miközben a Duna-tengerha- 
józási Rt. (DTRT) öt hajója német hadi szállításokban 
vett részt a Fekete-tengeren,15 addig hat magyar gőzös
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-  ötször nagyobb hajótérrel -  a szövetségesek szolgá
latában tevékenykedett. A hat hajó közül 1939 őszén a 
SZENT GELLÉRT (par.: Korbai Pál) és a CSIKÓS (par.: 
Teleki Gusztáv) francia, a KELET (par.: Potzner Fri
gyes), a NYUGAT (par.: Horváth Gyula), a CSÁRDA 
(par.: Holop Adolf) és a TURUL (par.: Vári Nagy Lajos) 
pedig brit bérletbe került. A hajók a nemzetközi szabá
lyoknak megfelelően vettek részt a hadviselő felek hadi 
szállításaiban.

A magyar kormányzat engedélyezte a „kinti” hajóknak 
a lobogócserét, természetesen azzal a feltétellel, hogy 
ugyanennyi tonnatartalmú hajó a háború után visszakerül 
magyar tulajdonba. Elsőként a TURUL cserélt lobogót, 
végül ugyanerre a sorsra jutott a CSIKÓS, a CSÁRDA és 
a SZENT GELLÉRT is. A Neptun KELET gőzösét 1940. 
augusztus 19-én az Atlanti-óceánon német tengeralattjá
ró süllyesztette el. A NYUGAT valószínűleg egy japán lé
gitámadás során pusztult el a Jáva szigeteki Surabaya ki
kötőjének közelében.

A hajók a háború elején az atlanti vizeken, Afrika 
partjainál vagy a Távol-Keleten jártak. Magyar lobogó 
alatt időnként a szövetségesek konvojaiban tűntek fel. 
A második világháború magyar veszteségeihez ezek a 
hajók és személyzetük is hozzá számítandó. A magyar 
tengerhajózás világháborús veszteségeit ráadásul ép
pen ezek az ún. „kinti hajók” nyitották meg, mikor 1940 
nyarán a KELET elsüllyedt. A tengerészet vesztesége
it másfél év múlva a Fekete-tengeren német bombákat 
szállító UNGVÁR aknára futása (1941. november 8.) 
folytatta.
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Gábor Zsigmond

Bombázó a pentelei határ fölött II. rész

A túlélők

Mivel az angol honvédelmi minisztérium nem adta ki a 
hozzátartozók címét, ezért az új-zélandi The Gisborne 
Herald című újság hasábjain kíséreltem meg az Európá
ban szolgálatot teljesített új-zélandiak keresését. Felhí
vásomra senki sem jelentkezett, csupán Beale parancs
nok egyik húga válaszolt az újsághirdetés elolvasása 
után. Készségesen felajánlotta segítségét, fényképeket 
is küldött.

A Wellington városban élő R. A. Banks, a 75. NZ Sq. 
tiszteletbeli titkára levélben megígérte, hogy megszerzi a 
család lakcímét. Ez a „Puketiti Station” volt, az Északi
szigeten a „Te Puia Springs” vidékén, ahol Desmond 
Williams, Beale parancsnok öccse farmerként élt. (A 
Beale-Williams családban három fivér volt, kettő a hábo
rúban halt meg, a legidősebb a 2. NZ hadosztályban.)

A „Puia Springs” Uj-Zéland Északi-szigetén húzódik, 
Auckland tartományban a Waiapu Countryban. „Te 
Puia” közel 300 lakosú kis község, Gisborne-től 64 mér
földre (körülbelül 103 km) északra, a Rankumare 
Range-től keletre, a parthoz közel fekszik. Itt tenyésztett 
juhokat Beale pilóta.

Ezzel 1969-ben az új-zélandi kutatás zsákutcába jutott 
volna?! Megmaradt a kérdés, vajon mi történt Beale 
squadron leaderrel (repülő őrnagy)? 9. ábra: A 37. RAF SQuadron jelképe
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10. ábra: A 37. RAF Squadron bevetési naplója, 1944. április 3. Az LN 853 startol(Up) 20.43-kor leszállt (Down). 
„Részt vett a И/e/ss Manfred Müvek elleni támadásban. Semmi hír erről a gépről azóta, hogy startolt."

A 205-ös Bomber Group

Az afrikai háború idején ennek a csapatnak volt a fel
adata a „Panzerarmee Afrikainak, Rommel hadsereg
ének utánpótlási vonalait bombázni Tripolisz Bengázi- 
nál és Bezerténél. Akkor az I., II. és III. típusú Welling- 
tonok voltak állományban, melyek acélhálóból készül
tek, és rajtuk vászonborítás védte a bennük ülőket. Re
pülőtereik az egyiptomi Kabátban és Shaluffaban vol
tak, ahol fel-le szálláskor a homokfelhőből ki sem lát
szottak. A 231-es számú Angol Királyi Légierő egysége 
(RAF Wing) alárendeltségébe a 37., 70. bombázószá
zadok, a 236-os számú egységbe a 40. és 104. bombá
zószázadok tartoztak.

Amikor az Afrikakorps kivonult Afrikából, 1943 máju
sától Tunézia területéről, Kairouanból folytatták Szi
cília és Olaszország elleni stratégiai bombázásukat. A 
37. számú század naplójában olvasható, hogy Pan- 
tellaria szigetére összesen 6500 tonna bombát dobtak 
le a fenti századok. A sziget elfoglalása után leszálló- 
pályákat építettek ki, ahonnan a visszavonuló 
messinai csapatokat, majd a szicíliai csatát követően a 
37. század Taranto Salerno és Foggia pályaudvarait 
támadta. A szövetségesek szeptember 9-én 
Salernónál partra szálltak, és október l-jé n  már 
Nápoly is elesett. Miután Montgommery 8. hadserege 
elfoglalta a foggiai síkon lévő repülőtereket, újabb 
leszállópályákat építettek ki Cerignola, Amendola 
Tortorella vidékein az amerikai és brit Airfield 
Constructions Bataillons, úgynevezett PSP fel- és 
leszállómezők, azaz perforált acéllemezek lefekteté
sével.
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13. ábra: A Beale család a háborús időkben, Új-Zéland 
Balról jobbra Arnold (1914-1945), a legidősebb testvér, Em
ma Rere Beale, az édesanya, aki miután újra térhez ment, a 
Williams nevet vette fel, Squadron Leader H. H. Beale 
„Harry” (1916-1944), Desmond, a legfiatalabb testvér és 
Margie, akinek Harry volt a kedvenc testvére

A 37. század 1943. december 14-én települt át a tu
néziai Djedeidából Olaszországba, ahol az 1944-es új
év esős viharokkal fogadta. Navigációs berendezések 
hiányában az éjjeli vadászgépek helyett főellenségként 
az időjárással kellett megküzdeniük. Január 13-ára már 
a teljes 205-ös csapattest egyesült, és mint egyedüli 
RAF-egység, amely mindig más állam területén műkö
dött, a 15. Amerikai Légierő részét képezte. Tortorella 
volt az az általános terület, ahová a század letelepült 
és ahonnan repült, a fő bázis pedig Foggia, mely több 
repülőtérből állt, amit az úgynevezett „Foggia Main” el
lenőrzött.

S E E K I N G  
S Q U A D R O N  

P E R S O N N E L  .
A man, who was born in 

Hungary and now lives in 
Sweden, is trying to get in 
touch with any New Zealand 
personnel who served with the 
Royal A ir Force’s 37 squad
ron, in No. 231 wing, which 
formed a part of No. 205 
group in the Second World 
War.

M r Im re Fekete, who has 
lived in Sweden since 1957, 
said that he was doing re
search for a book.

Jn a letter to the Gisborne 
lit raid, he said that during 
the summer of 1944 he stayed 
in Dunapcntele, a town about 
67km south of Budapest.

He saw an English bomber 
shot down and was one of the 
first to the scene of the 
wreckage.

Tire pilot of the aircraft was 
a New Zealander, Squadron 
Leader H. H. Beale, who was 
taken prisoner, but subse
quently died of his wounds.

No. 37 squadron had 24 Wel
lington bomber aircraft at the 
time and 16 of them took part 
in the April 3-4 operation.

M r Fekete said that it was 
quite likely that other New 
Zealanders served with the 
squadron and he would like 
them to write to him. His 
address is Box 2065, s-150, 25 
Ronninge 2, Sweden.

14. ábra: Újsághirdetés az új-zélandi „Gisborne Herald”-ban. 
Címe: Squadronszemélyzet keresése

15. ábra: Squadron Leader H. H. Beale öccsével
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Magyarország felé...

Április 3-án délután Wing Commander J. S. Laird, a 37. 
számú RAF Squadron parancsnoka még egyszer ismertet
te a nap feladatát, egyben szerencsés landolást kívánt a 
15 repülőgép személyzetének. A század gépein egy bekö-

16. ábra: Squadron Leader H. H. Beale a „sivatagi szállásion

tött szemű sólyom jelképezte a haderő szellemét, alatta a 
következő felirattal: „Wise without eyes” („Vakon is bölcs”). 
A szárnyak mögött a gép törzsén egy betű a gép jele, majd 
kék körben fehér mező, melyben egy piros kör, mögötte a 
század betűjele volt olvasható. AWellington sorozatszáma 
a vízszintes vezérsík előtt, a szárnyak alsó részén helyez
kedett el. Beale kapitány gépe „Z” betűt viselt, a körök mö
gött „PL” betűkkel és „LN 853” sorozatszámmal.

A személyzet elhelyezkedése a gépben a következő le
hetett: baloldalt fönt a pilóta, Beale, Mellette a másodpi
lóta, Jeffery, az orrban a bombázótiszt, Dean. Atávírász 
Newman a pilóta mögött, majd a navigátor Sullivan, és a 
legveszélyesebb helyen a farlövész Griffith, aki egész idő 
alatt háttal ült a menetiránynak. 20 óra 43 perckor fel
emelkedtek a levegőbe. A másodpilóta a század legré
gibb tagja volt, Sullivan navigátor és Dean bombázó ak
kor kerültek az egységhez, és ez a második a bevetésük

volt. Griffith farlövész és Newman rádiós vett részt a leg
több bevetésen. Tudták, hogy a célterület tele ellenséges 
éjjeli vadászokkal. Éjjeli vadászuk nem lévén, ők csak a 
szemükre és az ösztöneikre támaszkodhattak.

Hirtelen felcsapódott a jobb oldali tetőablak. Newmant fel
emelték társai, hogy becsukja, de nem sikerült. így repültek 
a cél felé, és lemaradtak, besorolva a harmadik hullámba, 
az időveszteség miatt. A célterületre akkor érkeztek, amikor 
már minden égett. Azért leszólták ők is bombáikat, és meg
elégedve vették tudomásul, hogy sikeres volt a támadás.

Newman később elmesélte, hogy abban a pillanatban 
hatalmas rázkódást érzett, több ágyúsorozat érte a Welling
to n  hátulról. Erről egy szemtanú, Németh L. így mesélt: 
„Abban az időben Pentelétől északra, mintegy 10-15 kilo
méterre laktam Hangospusztán. Sokan ébren voltunk, fi
gyeltük Budapest bombázását. Egyszer csak légi harcra 
lettünk figyelmesek, iszonyú lövöldözéssel. Határozottan 
állítom, hogy a Wellingtont egy vagy több vadászgép lőtte 
le. Azokat nem láttuk, de a kigyulladt repülőgépet igen.”

A gép erősen égni kezdett, és a sorozat levágta 
Newmant a padlózatra. Amikor föltápászkodott, jobboldalt 
egy Messerschmitt 110-es gépet látott olyan közelről, hogy 
meg tudta volna fogni. Felkiáltott a kapitánynak, hogy a 
menetiránytól jobbra támadógép van. Beale azt felelte, 
hogy nem képes már kormányozni, mert szétlőtték a csű
rőlapokat és parancsot adott a gép elhagyására. A bombá
zó és a lövész ekkor már halottak lehettek, mert a helyü
kön maradtak. Newman fölvette ejtőernyőjét és előre akart 
mászni a vészkijárathoz, de többször is levágta a G-erő. 
Jeffrey már ott tartózkodott kibontott ernyőjével, ami hul
lámzott a padlón, mert rémületében meghúzta a zsinórját. 
Az ajtó nem nyílott ki, ezért rugdosni kezdte a zárat, köz-
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20-21. ábra: Preiner István plébános (1886-1960), jobbra 
Molnár István káplán (1916-1996)

23. ábra: Squadron Leader H. H. Beale áll a Wellington 
pilótaülésén, valószínűleg itt ugorhatóit ki utoljára, mert alatta 
már égett a gép!

ben felkiáltott a kapitánynak, aki újra parancsot adott a ki
ugrásra. Hátramenetkor megpillantotta Griffith-et, aki vala
hogy kimászott a géppuskatoronyból a lángokon keresztül 
és parázslott, mint egy égni készülő fáklya.

Hogy miképp sikerült kinyitni a vészkijáratot, azt nem tud
ta, csak arra emlékezett, mintha óriási kéz rántotta volna ki, 
bele az éjszakába, úgy 10-12 láb magasból. Aztán már 
nem is számolt háromig, csak meghúzta a zsinórt és nagy

22. ábra: Az imakönyv, amely Griffith őrmester tulajdona 
lehetett

rántással kinyílt a fehér mennyezet fölötte. Ekkor nagy villa
nást látott, minden bizonnyal a repülőgépük gyulladt ki. Zu
hant, alatta a sötéten, sebesen folyó víz a Duna, melybe ha 
beleesik, vége. Szerencséjére egy kis szigetet pillantott 
meg, és mint egy őrült húzta az ernyő zsinórjait, hogy oda

juthasson le. Sikerült, levágódott a talajba, és hálát adott a 
sorsnak. Belegöngyölte magát ernyőjébe és elaludt.

A szürkületben ébredt föl, körülötte a nagy víz. Első 
dolga volt, hogy elássa ernyőjét, nehogy nyomára akad
janak, hogy itt volt. Mit tegyen? Mikor belement a folyóba, 
meggyőződött arról, hogy bár térdig ér a víz, a jéghideg 
árban pár száz métert sem volna képes megtenni. Azon 
töprengett, hogy onnan már csak külső segítséggel juthat 
el a túloldalra, ahol házak voltak a kis móló mellett... Egy
szerre csónakot látott a sziget felé közeledni, benne egy 
ember, aki közelebb evezett Newmanhoz. Newman inte
getett és kiabált neki, de az csak figyelt és evezett mind 
közelebb hozzá, majd hirtelen megfordult és visszaeve
zett a partra. Egy idő múlva a csónakos újra megjelent, 
egy másik csónakban egyenruhásokkal. Most már nem 
tudott elbújni előlük a néhány száz láb hosszú szigeten. 
Annak örült, hogy megmenekült a több ezer láb magas
ságban égő gépből, és nem fulladt bele a vízbe.

A két fegyveres kíváncsian szemlélte, amikor feléjük ki
abált, hogy „British English RAF”. Fegyvert nem találtak 
nála, amikor levetkőztették, csak egy kis zsiráf volt vele, 
amit szétdaraboltak. Megkötözték a kezeit, miközben ő a 
Genfi Szerződést emlegette, de nem értették, amit mon
dott. Csónakokba szálltak és áteveztek a túlsó partra, 
ahol egy kis község volt.

A repülőt Puskás József és Kapás István halászok lát
ták meg, és jelentették a csendőrségen. A ladikkal a lé- 
gószolgálatra beosztott Tóth Ferenc cipész indult érte. A 
szuronyos puskás csendőr Horváth Pál szakaszvezető 
volt. A fegyvertelen „néger” katonát beszállították a sze
gényház udvarán egy különálló épületbe. Newman kihall
gatása itt történt meg. Budapesten újra kihallgatták, majd 
Bécs és Oberosel következett, ahol a RAF foglyainak ki
hallgató tábora volt. Ott látta ismét Jeffrey-t, aki az utolsó 
repatriáló csoporttal, mint tbc-gyanús került Angliába.

Newman április 9-én megszökött egy fogoly menetosz
lopból, és bujdosás közben találkozott egy felderítőcsoport
tal április 17-én, akik az 1-es hadsereg katonai hadosztá
lyánál szolgáltak. Hogy mi lett a kapitánnyal, azt nem tudta.

A gép parancsnoka a Bay (Bai) kőgátra esett, és itt a 
köveken törte el a gerincét. Róla nem sokat tudunk, mert 
abban az időben Rácalmáson már német megszállók ál
lomásoztak. A nagyszigeten állásokat építettek ki és ők 
fogták el a parancsnokot.

(Mosonyi Mihály visszaemlékezése)

(Folytatjuk)

Fekete Imre

2006/6 HADITECHNIKA 83



Kiegészítés a Tas nehéz harckocsi leírásához

Korábbi cikkünk már nyomdában volt (Haditechnika, 
2006/4. és 5. szám), amikor néhai vitéz dr. Barcy Zoltán 
tartalékos légvédelmi tüzér zászlós hagyatékában sike
rült megtalálnom a 29/44.M 8,0 cm-es Bofors légvédelmi 
ágyú főbb adatait.

Ezt a löveget a DIMÁVAG kivitelezte 1943-ban, mivel 
nyilvánvaló volt, hogy a sorozatgyártásban lévő 29/38.M 
Bofors/DIMÁVAG légvédelmi löveg elégtelen lesz az an
gol-amerikai bombázógépek ellen. Ennek 3770 mm 
hosszú L/48 csöve volt (pontosan L/47,125, de kerek ér
tékeket használtak), ezzel elméleti hordtávolsága 14 500 
m, gyakorlati hordmagassága 8000 m, a légvédelmi grá
nát kezdősebessége V0=750 m/s, a páncéltörő gránát 
kezdősebessége 750 m/s, torkolati energiája 229 mt ér
téket tett ki. 7400 m-es repülési magasságban nem lehe
tett vele hatékony tüzet kiváltani a B-24-es és B-17-es 
kötelékekre.

Németország nem volt hajlandó szállítani nagy teljesít
ményű 8,8 cm-es és 10,5 cm-es légvédelmi lövegeket 
(csak 1944 közepétől kaptuk ezeket), így a HTI tüzér 
szakosztálya megkezdte a meglévő löveg áttervezését 
nagyobb teljesítményűre, mert más megoldást nem talált. 
A lövegnek gyárthatónak kellett lennie a meglévő gépe
ken és a csőnek szerelhetőnek kellett lennie a meglévő 
lövegtalpakra. Tervezték ugyanis a meglévő lövegek csö
vének cseréjét.

A munkálatok részletei ma sem ismertek, az okmá
nyok nagyfokú hiánya miatt. Az bizonyos, hogy a lö
veg tervezésében még részt vett Cziegler Gusztáv 
hmtk. altábornagy, a HTI parancsnoka, aki tüzértiszt 
volt, és vitéz hihalmi Harmos Zoltán hmtk. vezérőr
nagy, aki akkor pkh. és fő ballisztikai szakember volt. 
1943 végén elkészült az első cső és lőszerének a pro
totípusa. Ezt 1944 tavaszán belőtték, és igen jó ered
ményeket adott. A cső hossza 4585 mm lett, ez 815 
mm-rel több a korábbinál, névlegesen L/58-as kaliber
hosszal (ez pontosan 57,3). Ezzel az elméleti hordtá- 
volság 18 500 m, a gyakorlati hordmagasság 10 800 
m, a légvédelmi gránát kezdősebessége 910 m/s, a 
pc. gránáté 872 m/s lett. A torkolati energia 322,8 mt- 
ra nőtt. A löveg tüzelősúlya és menetsúlya nem növe
kedett. Ehhez a gránát tömege 8 kg, a töltény 
össztömege 11 kg volt. Gyártását azonnal elrendelték, 
hogy a függőben lévő 66 lövegből az utolsó 16 db már 
ezzel készüljön 1944 októberétől.

A hadi helyzet miatt erre már nem került sor, a 
DIMÁVAG 1944. november elején szovjet megszállás alá 
került. Harckocsilöveg nem készült, kénytelenek voltak a 
43.M 7,5 cm-es páncéltörő löveget beépíteni a Tas épülő 
prototípusába, mivel más nem állt rendelkezésre. A 43.M 
céltávcső fennmaradt, ebből is látható, hogy folyamatban 
volt külön löveg kialakítása.

1. ábra: A fémmodellnek megfelelő rajz az új adatok alapján a 29/44.M 8,0 cm-es löveggel (K.E. és K.M.)
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Eddig nem lehetett feloldani az ellentmondást, amely 
néhai Bajtos Iván gépészmérnök Tas-rajzainak löveg- 
csöve és a saját adataink között volt. Most visszaszá

molva ezzel a löveggel a Tas méreteit, a harckocsi 
hossza a 29/38M löveggel 7978 mm, a 29/44M löveggel 
8500 mm-nek adódik. Toronyközéptől az ágyú teljes ki
nyúlása 5030 mm, a jármű teljes szélessége 3150 mm, 
teljes magassága 2700 mm. Ez nem egyezik Bajtos ré
gi rajzának adataival tehát, téves eredményt alakított ki, 
mivel csak a WM gyár fémmodelljének 5 db fotója és 
csak pár alapadat állt rendelkezésére, melyek viszont 
pontatlanok voltak. A modell a WM gyár 1943 végén be
adott ajánlati rajza alapján készült, amely már a na
gyobb teljesítményű löveggel számolt. Bizonyos eltérést 
a csőszájfék hossza jelent, amelyet nem tudjuk, hogyan 
számítottak be.

A HT 2006/5. szám 82. oldalán a 6. ábra a Bajtos-féle 
konstrukció rajza, beméretezve a tényleges adatokkal. 
Ez érdemben nem old meg semmit, a tényleges és valós 
méretek a 8. és 9. ábrán találhatók. A 85. oldalon a 
páncélzat részben a test 50,5°-os visszadőlésű hátsó 
falának vastagsága helyesen 75 mm.

A 29/44M löveges változat rajzát Kovácsházy Ernő oki. 
gépészmérnök és fia, Kovácsházy Miklós készítette el, 
ezt mellékelten közöljük. Jelenleg ez minden, amit a Tas- 
ról tudni lehet.

Sárhidai Gyula
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2. ábra: A régi Bajtos-féle rajz és az új szerkesztett rajz egymásra dolgozva, jó l látható a méretek eltérése (K.E. és K.M.)

3. ábra: A 29/38M 8,0 cm Bofors légvédelmi ágyú a 
fődarabok jelölésével. Ezt lehetett volna beépíteni, mint 
egyedüli gyártott típust (S.Gy.)
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Borító 2. oldal
A US Navy Blue Angels kötelékének két F/A-18 Hornet gépe tükörrepülést 
mutat be (felül). Ugyanennek a köteléknek az 1. számú gépe kigurulás köz
ben Leeuwardenben (Baranyai László)
Borító 3. oldal
A holland légierő CH-47D Chinook helikoptere bemutatón, a Luftwaffe 
EC-135 futárhelikoptere (no. 8260) statikus állóhelyen Leeuwardenben

(Baranyai László)

Címképünkön:
A US Navy egy KC-130T 
szállítógépének 
startrakétás felszállása 
Leeuwardenben

(Baranyai László) 
Hátoldali képünkön:
A svájci légierő Hunter 
vadászgépe (felül) és a 
RAF C-130J Hercules 
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Dragon bemutatón

(Baranyai László)
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