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A légtér katonai ellenőrzése a második világháború után
(1945-1952)1

Dr. Koczka József -  dr. Berkovics Gábor -  dr. Krajnc Zoltán

Bevezetés

1944 első felére a magyar hagyományos figyelő- és je
lentőszolgálat gyakorlatilag teljesen kiépült, szinte az or
szág egész területét lefedte hagyományos módon,2 s a 
lokátorrendszer3 fejlesztése is nagy ütemben haladt. A 
Magyarországon folyó hadicselekmények -  az év máso
dik felében és 1945 elején -  a szolgálatot is szétzilálták, 
megsemmisítették. A háború végére egyetlen lokátorunk 
sem maradt. A második világháború tapasztalatai egyér
telműen bizonyították, hogy a légvédelem, s ezen belül a 
légihelyzet-információt megszerző szervezetek szerepe 
jelentősen felértékelődött. A csapatok és az ország ob
jektumainak eredményes -  akár levegőből, akár földről 
történő -  oltalmazásának alapfeltételévé vált a légi táma
dó eszközök időbeni felderítése, s az erről szóló mennyi
ségi és minőségi információk eljuttatása a vezető szer
vekhez és a végrehajtó alakulatokhoz. Azonban a világ
háború után a magyar hadseregben -  hasonlóan sok 
más katonai szervezethez -  a figyelő- és jelentőszolgálat 
megszervezése nem került napirendre egy jó ideig.

1945-től a szárazföldi hadseregek szervezetei, létszá
ma csökkent, azonban a légierők, főleg a fejlett országok
ban, tovább erősödtek és korszerűsítésük is folyamatos 
volt. A repülőgépek, elsősorban a sugárhajtású típusok, 
felhasználási lehetőségei nagymértékben kibővültek (ha
tótávolság, repülési sebesség és magasság, fegyverzet). 
Az elektronikai rendszereik -  navigációs, híradó, célzó, 
bombavető berendezések -  is egyre fejlettebbek lettek. A 
feladat-végrehajtás, csapásmérés egyelőre még mind 
magasabbról történt, a légvédelmi tüzérség hatásának ki
kerülése érdekében. Ez viszont a hagyományos figyelő- 
és jelentőszolgálat tevékenységét, egyáltalán létét, erő
teljesen megkérdőjelezte. Mindenképpen lokátorra, loká
torokra volt (lett volna) szükség. Ezt természetesen felis
merték a légvédelemért felelős szakemberek és teoreti
kusok is, s az éves tervezésekben szerepeltették a 
lokátorszükségleteket, de ebben az időszakban még 
nem lehetett megvalósítani ezeket az elgondolásokat.

A légi támadó eszközök gyors ütemű minőségi és 
mennyiségi fejlesztése megkövetelte a megfelelő légvé
delmet, mely képes oltalmazni a légi határokat, a fonto
sabb ipari, közigazgatási, katonai objektumokat és a köz
lekedési csomópontokat. A Magyar Néphadsereg fejlesz
tése azonban 1945-től 1947-ig a bel- és külpolitikai hely
zet miatt még nem volt időszerű.

Légvédelem radarok nélkül

1948 februárjában a figyelő- és jelentőszolgálat vonatko
zásában is elkezdtek felgyorsulni, egyáltalán megindulni 
az események. A Honvédelmi Minisztérium (HM) Katonai 
Csoportfőnökség Katonai osztályának Repülő alosztálya 
a légierő létrehozásával és fejlesztésével párhuzamosan 
tervezetet dolgozott ki a légi tevékenységet figyelő, jelen
tő és nyilvántartó szolgálat létrehozására és ellátására. A

„repülést figyelő szolgálat”-ot azonban ekkor még nem 
vezették be, mivel a honvéd vezérkar főnöke (HVKF) úgy 
döntött, hogy ez egyelőre még nem időszerű.

A magyar légi figyelő- és jelzőrendszer megteremtése
1948. október 1-jével, az Országos Légvédelmi Központ 
(Orléköz) hadrendbe állításával megkezdődött.4 Szemé
lyi állománya ekkor mindössze 5 tiszt, 3 tiszthelyettes, 7 
honvéd és 1 polgári alkalmazott volt. A központot az úgy
nevezett Sziklaközpontban, a Kis-Gellért-hegy alatt he
lyezték el, s ennek műszaki munkálatai 1949 szeptembe
rében fejeződtek be.

Az Orléköz feladatait a következőkben határozták meg:
• az ország határain átrepülő repülőeszközökről, vala

mint az egész ország légterében történő légi tevékeny
ségről szóló jelentések gyűjtése, rögzítése, nyilvántartá
sa és kiértékelése;

• a kiértékelés alapján az illetékes kormányzati szervek 
tájékoztatása a légi tevékenységekről;

• a légi figyelő- és jelzőszervek kiképzésének irányí
tása;

• a repülést felismerő szolgálat oktatásának vezetése;
• a későbbi országos légvédelmi jelző- és rádióbemérő 

rendszer alegységeinek fejlesztése, személyi, anyagi és 
h íradó-összeköttetés vonatkozásában.

1948. november 15-én felállították a „repülést figye
lő szolgálat”-ot, melynek vezető szerve az Orléköz 
volt, végrehajtói pedig a honvédség és a rendőrség 
szervezetei. Ezt egy hónappal megelőzve, a Pilis II. 
hadrenden belül 1948. október 1-jével megalakult az
1. Honvéd Légvédelmi Rádióbemérő Könnyű (LRB/K) 
üteg Szentendre helyőrségében, melynek fegyverzete 
elméletileg a lokátortechnika volt. Gyakorlatilag még 
sajnos jó ideig nem rendelkezett Magyarország ilyen 
eszközökkel. A megalakításkor két szakaszszervezetű 
kiképző állományú ütegnek a leendő „rádióbemérő- 
sök” elméleti és gyakorlati kiképzését határozták meg 
feladatként.

1949-ben országos szinten komoly szervezőmunka 
folyt. Az elhatározott öt Légvédelmi Központból (Léköz) a
3. Honvéd Légvédelmi Központot Veszprémben, a 4. 
Honvéd Légvédelmi Központot Kaposvárott állították fel. 
Egy-egy Légvédelmi Központ alárendeltségébe szakasz
szervezésben lévő légi figyelő- és jelzőőrsök tartoztak 
(egy-egy teljesen feltöltött Léköz5 állományában a tervek 
szerint általában hat szakasz és 31 vagy 41 figyelő- és 
jelzőőrs volt rendszeresítve). A Légvédelmi Központok 
feladata volt az alárendeltségükbe tartozó figyelőőrsök
től, valamint a szomszédos Léközöktől beérkező légvé
delmi jelentések vétele, rajzos formában való rögzítése 
és kiértékelése, majd a kiértékelt adatok alapján a hír
rendszerébe bekapcsolt, meghatározott szervek tájékoz
tatása.

1949. június 15-én megalakult az Országos Légvédel
mi Parancsnokság (OLP) Budapesten.6 A vezető szerve
zetében volt a Légvédelmi Jelző és Rádióbemérő Osz
tály, más néven az OLP 3. osztálya. Alárendeltségébe 
tartoztak a figyelő- és jelzőszolgálat alegységei és szer
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vezetei is. Októberben megalakult a 2. Honvéd Légvédel
mi Központ Zalaegerszegen (alárendeltségében 33 fi
gyelő- és jelzőőrssel) és az 5. Honvéd Légvédelmi Köz
pont Kiskunfélegyházán (alárendeltségében 32 figyelő- 
és jelzőőrssel),7 s megkezdték a szolgálat ellátását. Meg
történt a Légvédelmi Jelző Iskola felállítása is.

Ezekkel a szervezeti változásokkal 1949. október 1 -jé- 
től az Orléköz alárendeltségébe már négy Honvéd Lég
védelmi Központ (2., 3., 4., 5. Léköz), a Légó Iskola, va
lamint a 9/3. LRB/K üteg tartozott. A Léközök alárendelt
ségében lévő figyelő- és jelzőőrsök rendszerével biztosí
tottnak vélték az ország délnyugati-nyugati határainak, a 
Dunántúlnak, valamint a Duna-Tisza köze déli része lég
terének a megfigyelését.

1950-ben a Légi Figyelő- és Jelzőrendszer alárendelt
jeiből megalakították a Légi Figyelő és Jelző ezredet.8 
Ennek parancsnoksága átvette az Orléköztől a parancs
noki vezetéssel kapcsolatos feladatokat. A működő négy 
Honvéd Légvédelmi Központnál a „harcimunka-végzés” 
irányítása azonban továbbra is az Orléköz alá tartozott. A 
Kossuth-hadrend keretén belül megszűnt a 9/3. Honvéd 
Légvédelmi Rádióbemérő Könnyű üteg (települési helye 
1950 májusától Gic helyőrségben volt). Kiképző állomá
nyát átadta az újonnan alakult 16. Önálló Rádiótechnikai 
osztálynak. Az alakulat helyőrsége 1955-ig Budapesten 
(elhelyezése 1951 őszétől Rákospalotán), majd Debre
cen volt. A Légi Figyelő és Jelző ezredet az Országos 
Légvédelmi Parancsnokság alárendeltségébe helyezték. 
Új szervezetként létrehozták -  a Légvédelmi Jelző Iskola 
megszüntetése után -  a Légvédelmi Jelző Kiképző Tá
bort Hajdúhadház helyőrségben. Feladatául a Légvédel
mi Figyelő és Jelző ezred részére szükséges figyelő- és 
jelzőőrsök állományának szakkiképzését határozták 
meg. (Később, 1954 őszétől a Mátyás laktanyában, 1955 
őszétől pedig Debrecenben folyt az oktatás, felkészítés.)

A tábort szolgálatilag a Légvédelmi Figyelő és Jelző Ez
red parancsnokának rendelték alá.

1951-ben az 1. Honvéd Légvédelmi Központ (Buda
pest) és alárendeltjeinek hadrendbe állításával befejező
dött a hagyományos figyelés és jelzés teljes 
szervezetének9 kialakítása. Az 1. Léköz 1951. január 6- 
án kezdte meg harci munkáját, a felderítési adatokat az 
Orléközhöz továbbította. Az 1951-es év jelentős elneve
zésbeli változásokat is hozott. A Légi Figyelő és Jelző ez
red harcálláspontját Főőrsre, a Légvédelmi Központokat 
Légi Figyelő és Jelző századra keresztelték át. A kialakult 
figyelő- és jelzőrendszer kiemelten Budapestre és termé
szetesen az országhatárokra -  elsősorban déli és nyuga
ti irányban -  lett súlyozva. A fővárost mint központot 3 
gyűrű vette körül. A belső gyűrűt az 1. Légi Figyelő és Jel
ző század alegységei, a külsőt pedig az országhatár 
mentén egymástól 10-12 kilométeres távolságra elhelye
zett figyelő- és jelzőőrsök képezték. A középső gyűrűt a 
2-5. Légi Figyelő és Jelző századoknak az ország belse
jében elhelyezett alárendeltjei alkották, melyeket az or
szághatártól mintegy 30-50 kilométeres távolságra he
lyeztek el. A figyelő- és jelzőőrsök gyűrűit a harántirány
ban telepített légi figyelő- és jelzőőrsök rendszere kötötte 
össze.

Ugyanekkor megkezdődött a „Mozgó jelzőszázadok” 
szervezése is, melyeket elsősorban nem honi feladatok
ra terveztek, hanem a „hadra kelt sereg” szükségleteire. 
Az év végére kialakult szervezet és annak alkalmazása 
sem elveiben, sem gyakorlatában nem tért el jelentősen 
a második világháború előttiektől és alattiaktól. Mivel az 
eszközrendszer semmivel sem volt modernebb, sőt, in
kább fejletlenebb, ezért ez indokolt is volt.

A légi figyelő- és jelzőrendszer teljes szervezetének to
vábbi kiépítése szoros összhangban volt a légvédelem 
fejlesztésével, valamint azzal az objektív helyzettel, hogy

LÉ KÖZ

Par anc sn o kság F i . és j z . s za k a s z o k L é . k ö z p . HÍR. KÖZPONT

ti. 2  fő
tts. 6  fő
ts. 5 fő
honv. 10 fő
pa. 2 fő
OSSZ. 25 fő

ti. 6 fő
tts. 33 fő
ts. -

honv. 132 fő
pa. -
OSSZ. 171 fő

ti. 3 fő
tts. 1 fő
ts. 3 fő
h o nv . -

pa. -
OSSZ. 7 fő

ti. 1 fő
tts. 1 fő
ts. 6  fő
honv. 2  fő
pa. 12 fő
OSSZ. 22 fő

Ö s s zlé ts z á m :
ti. 12 fő
tts. 41 fő
ts. 14 fő
honv. 144 fő
pa. 14 fő
ossz. 225  fő

1. ábra: Egy Léköz szervezete 1949-ben
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a Tisza vonalától északra és keletre eső területen történő 
repüléseknél -  a légi figyelő- és jelzőőrsök hiányában -  
nem volt lehetőség adatokat biztosítani. Ez a körülmény 
szükségessé tette a további bővítést.

A magyar figyelő- és jelzőszolgálat tehát 1951 végére 
kiépült ugyan, de hatékonysága vitatható (igen alacsony) 
-  elsősorban a technikai eszközei miatt -  és a keleti or
szágrész lefedettsége nagyon gyenge volt. Ennek ki
küszöbölésére 1952. január 25-én Lillafüreden megalakí
tották a 99. Önálló Légi Figyelő és Jelző zászlóaljat, 
melynek alárendeltségébe tartoztak a 6. és a 7. századok 
Debrecen, illetve Lillafüred helyőrségekben. Mindkét légi 
figyelő- és jelzőszázad alárendeltségébe 17-17 légi fi
gyelő- és jelzőőrs tartozott, amelyek alapvetően az észa
ki és keleti országhatár mentén települtek.

A 6. és a 7. Légi Figyelő és Jelző század a tevékeny
ségét 1952. március 10-én kezdte meg. A harci munka 
szempontjából kezdetben a Főőrs alárendeltségébe tar
toztak. A légi helyzetről megszerzett információikat a Fő
őrsre való jelentéssel párhuzamosan a zászlóaljőrsre is 
továbbították, ahol a szolgálati váltások állománya meg
kezdte a felkészülést az önálló feladat ellátásra. A 99. 
Önálló Honi Légi Figyelő és Jelző zászlóalj zászlóaljőrsé
nek aktivizálására 1953. február 10-én került sor.

Mindezek által lényegesen javult az északi és keleti or
szághatár hagyományos megfigyelése. Közben változott 
valamelyest a harcimunka-modell is. A 6. és 7. századok 
adataikat most már nem közvetlenül a Főőrsre jelentet
ték, hanem az Önálló Honi Légvédelmi Figyelő és Jelző 
zászlóalj zászlóaljőrsére. Innen jutottak tovább a feldol
gozott, elemzett információk az ezred vezetési pontjára. 
A rendszer legnagyobb hibái, gyengéi, a felderítés korlá
tozottsága, az információk megszerzésének, feldolgozá
sának, továbbításának időkésedelme és a jelentős sze- 
mélyiállomány-szükséglete voltak.

Áttörés a légtér figyelésében

1952. január 1-jén ismételten rádiólokátort állított, állít
hatott hadrendbe a honvédség. Az 1. Honvéd Légvédelmi 
Figyelő és Jelző századhoz egy SCR-58410 típusú, köze
pes hatótávolságú -  amerikai eredetű -  lokátorállomás ke
rült. Az eszközt kettős feladattal helyezték ki Taksony köz
ségtől délkeleti irányban 4 km-re a 117-es háromszögelési 
pontra. Egyrészt harcimunka-végzésre (felderítés, köve
tés) az 1. Honvéd Légvédelmi Figyelő és Jelentő század 
alárendeltségében, aminek érdekében az LRB berende
zéstől közvetlen távbeszélő- és rádió-összeköttetést léte
sítettek a századőrssel, másrészt a 16. Önálló Rádiótech
nikai osztály, valamint a Bem Tüzértiszti Iskola hallgatói 
szakképzésének biztosítására. Hamarosan további 9 esz
közzel, 3 db P-1 és 6 db P-3-as szovjet gyártmányú ra
darral bővítették a szolgálat technikai felszerelését.

A lokátortechnikára valóban nagy szükség volt, hiszen a 
Tisza vonalától keletre eddig is gondot okozott a vadászirá
nyítás információs biztosítása, s most, a sugárhajtású repü
lőgépek hadrendbe állításával az ország teljes légterében 
elégtelenné vált a hagyományos figyelés. Ezeknek a repülő
gépeknek az irányítása kizárólagosan, csak lokátoreszkö
zökre alapozva volt megoldható. Megkezdődött az a dinami
kus folyamat, mely alapjaiban változtatta meg a figyelő- és 
jelzőszervezetek munkavégzését, s amelynek során ha
zánkban is kialakultak a rádiótechnikai csapatok.

A légi figyelő- és jelzőrendszerben tehát megkezdődött 
az a szervezeti átrendeződés, modernizáció, amit végül 
is a repülőeszközök fejlődése megkövetelt, és kiinduló
pontját képezte a rádiótechnikai csapatok kialakulásá
nak, legalábbis a technikai eszközrendszer harci alkal
mazása tekintetében. A rádiólokátor-technika rendszerbe 
állítása a maga idejében is igen szigorúnak minősíthető 
titoktartási kötelezettség közepette történt.

2. ábra: A Légi Figyelő és Jelző Ezred alárendeltségébe tartozó szervezetek a Kossuth-hadrend alapján 1950. szeptember 1-jétől
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1952 első felében három rádiótechnikai század és há
rom rádiótechnikai szakasz alakult meg, melyek a légi fi
gyelő- és jelzőezred alárendeltségébe kerültek. Ezek a 
következők voltak:

• 501. Rádiótechnikai század, Sormás, P-1 és P-3-as;
• 502. Rádiótechnikai század, Egerág, P-1 és P-3-as;
• 503. Rádiótechnikai század, Öthalom, P-1 és P-3-as 

típusú rádiólokátor-állomásokkal (ezen rádiótechnikai 
századok egyben kisegítő vadászirányító pontként is mű
ködtek);

• 504. Rádiótechnikai szakasz, Marcaltő, P-3-as;
• 505. Rádiótechnikai szakasz, Székesfehérvár, P-3- 

as;
• 506. Rádiótechnikai szakasz, Seregélyes, P-3-as tí

pusú rádiólokátor-állomással.
Aktivizálásukra 1952. április 15-én került sor. A telepí

tett eszközök képesek voltak 200 kilométeres ferdetávol
ságban és 11 kilométeres magasságban a légi célok fel
derítésére. Ez az eddigiekhez képest jelentős minőségi 
javulást jelentett, s nagyjából elérte az 1944-es képessé
geket. Az év második felében „M” feladatokkal megala
kult további két légi figyelő- és jelzőszázad kerete, a 8. 
Kaposvárott, a 9. Kiskunfélegyházán. Alapvető feladatuk
ként a szárazföldi erők vizuális felderítési adatokkal való 
ellátását jelölték meg. A honvédelmi miniszter által jóvá
hagyott állománytábla november 1-jétől a légi figyelő- és 
jelzőezredet 1. Honi Légi Figyelő és Jelző ezrednek, a
99. Légi Figyelő és Jelző zászlóaljat 99. Önálló Honi Lé
gi Figyelő és Jelző zászlóaljnak nevezi. Összességében 
a vizuális és a rádiótechnikai alrendszer alárendeltségé
be az alábbi szervezetek tartoztak:

-  1. Honi Légi Figyelő és Jelző ezred (az ezredpa- 
rancsnoksága Budapesten):

Ezred Főőrs, Budapest;
• 1. Honi Légi Figyelő és Jelentő század 31 figyelőőrs

sel, Budapest;
• 2. Honi Légi Figyelő és Jelentő század 31 figyelőőrs

sel, Zalaegerszeg;
• 3. Honi Légi Figyelő és Jelentő század 31 figyelőőrs

sel, Veszprém;
• 4. Honi Légi Figyelő és Jelentő század 41 figyelőőrs

sel, Kaposvár;
• 5. Honi Légi Figyelő és Jelentő század 41 figyelőőrs

sel, Kiskunfélegyháza;
• 501. Honi rádiótechnikai század, Sormás;
• 502. Honi rádiótechnikai század, Egerág;
• 503. Honi rádiótechnikai század, Öthalom;
• 504. Honi rádiótechnikai szakasz, Marcaltő;
• 505. Honi rádiótechnikai szakasz, Székesfehérvár;
• 506. Honi rádiótechnikai szakasz, Seregélyes.
-  Légvédelmi Jelző Iskola (Ezred Iskola), Budapest.
-  99. Önálló Honi Légi Figyelő és Jelző zászlóalj:
• Zászlóalj-parancsnokság és a zászlóaljőrs Lillafüred;
• 6. Honi Légi Figyelő és Jelentő század 17 figyelőőrs

sel, Debrecen;
• 7. Honi Légi Figyelő és Jelentő század 17 figyelőőrs

sel, Lillafüred;
• 508. Honi rádiótechnikai szakasz, Debrecen.
1952-ben a légi figyelő- és jelzőrendszeren kívül a re

pülőcsapatoknál is rendszeresítettek lokátorokat. A repü
lőterekre egy-egy P-1-es lokátorállomás került. Felderí
tett adataik a vadászrepülő-hadosztály vezetési pontján
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kívül a Főőrsre is beérkeztek. Ezek a repülőtéri radarok 
képezték a repülőezredek fő rávezetési pontját (VIP), a 
már említett 501., 502., 503. Rádiótechnikai századok 
pedig a kisegítő vadászirányító pontokat (KVIP).

Befejezés

A rádiólokátor-állomások mind meghatározóbb szerepet 
töltöttek be a légi célok felderítésében és a biztosítási 
feladatok megoldásában. Ez olyan szervezeti változáso
kat is eredményezett, hogy a Honi Légi Figyelő és Jelző 
századok egy részének szervezetében is rendszeresí
tésre kerültek a rádiólokátor-állomások. Ennek megfele
lően a vizuális felderítésen alapuló jelzőrendszer jelentő
sége egyre csökkent, és ez egyben -  már rövidebb tá
von -  azt is jelentette, hogy megszüntették a továbbfej
lesztését, majd pedig megkezdték a rendszerméretű 
visszafejlesztését.

Felhasznált irodalom

Groehler, Olaf: A légi háborúk története 1910-1970. Zrí
nyi Katonai Kiadó, Budapest, 1980.

Koczka József: A Magyar Néphadsereg rádiótechnikai 
csapatainak és vezető szerveinek története 1945-től 
1980-ig. Egyetemi doktori értekezés, 685/03.

A légi figyelő- és jelzőezred és a honi rádiótechnikai ez- 
redek története. MN. LÉRE. Pság., 483/00103.

A Légvédelmi Kiképző Központ története. MN. LÉRE. 
Pság., 682/093.

Jegyzetek

1. A Haditechnika 2006/2. számában megjelent, A ma
gyar légvédelem „szeme” és „füle” (1917-1945) című 
cikk folytatása.

2. A vizuális felderítés és a „fülelés” módszerével.
3. Magyar gyártású és német importból származó esz

közökkel, távolfelderítő, vadászrávezető és légvédelmi 
tüzér tűzvezető funkciók ellátására.

4. HM 33000/1948. sz. Ein. rendelet.
5. A Léköz szervezetét az 1. számú vázlat mutatja.
6. HM 17355/1949. sz. Ein. rendelet.
7. HM 35000/Eln. HVK 5/a-1949. sz. rendelet.
8. HVKF 02134/1950. sz. rendelet. A Légi Figyelő és 

Jelző Ezred szervezetét a 2. számú vázlat mutatja.
9. 3. számú vázlat.
10. Hajdú Ferenc -  Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi 

Honvéd Haditechnikai Intézettől a HM Technológiai Hiva
talig 1920-2005. 109. oldal.

HÁBORÚ, HADSEREG, ÖSSZEOMLÁS
2005 májusában konferenciát rendeztek a témával foglalkozó hazai történészek. Az ott el
hangzott 18 előadás lejegyzett változata jelent meg könyvalakban. Azon olvasóinknak 
ajánljuk, akiket mélyebben érdekelnek a második világháború történelmi, politikai kérdé
sei, pl. Magyarország megítélése a szovjet és orosz szakirodalomban (Bíró Andor), a ro
mán-magyar kapcsolatok katonai vonatkozásai 1940-1944 (lllésfalvi Péter), a Magyar Ki
rályi Honvédség harckocsizó egységei (Bonhardt Attila).

A történet szerint 1943 júniusában a keleti hadszíntéren tartózkodó 102/2. zuhanóbom
bázó század hajózószemélyzete átképzésen vett részt. Ezt követően a századból kijelölt 
tiszti és legénységi állomány Nyikolajevbe repült, hogy a németektől átvegye a 12 db új 
Junkers Ju 87D típusú zuhanóbombázó-gépet. A nyikolajevi repülőtéren ugyanekkor ro
mán zuhanóbombázók is tartózkodtak, s a magyarokkal valami nézeteltérésük támadt. A 
magyar repülőkatonák a kialakult csetepatéban a román zubósokat kiverték a legénységi 

étkezdéből. A csoport parancsnoka, vitéz Lévay Győző százados, a 102/2. zuhanóbombázó század elsőtisztje nem fe- 
nyítette meg beosztottjait.

Igen kevesen tudják, hogy a hadműveleti területen történt leghosszabb időtartamú és minden bizonnyal legszo
rosabb magyar-román együttműködés is a Fekete- és az Azovi-tenger medencéjéhez kötődik. (...) A hajók moz
gását a német Fekete-tengeri Haditengerészeti Parancsnokság irányította, s a magyar hajók kíséretül gyakran 
kaptak román felszíni egységeket vagy tengeralattjárót. 1941. november 8-án az UNGVÁR Bugasz előtt füzérak
nára futott, s a repülőbombát és repülőbenzint szállító hajó felrobbant. A túlélők mentésében román gyorsnaszá
dok is részt vettek. 1944 tavaszán, Szevasztopol kiürítésekor fordítva történt: részben magyar hajók menekítették 
a csapatokat és a felszerelést, így például a BUDAPEST is. Május 6-án hajnalban 600 román hegyivadásszal a 
fedélzetén hajózott ki a magyar motoros Zentai János hosszújáratú tengerészkapitány parancsnoksága alatt. Az 
út során több légitámadást kaptak, ezek közül a legsúlyosabb az egyik délutáni volt. A szovjet 8. gárda csatare
pülő ezred három IL-2 típusú csatarepülőgépe bombát ugyan nem vetett - talán bevetésből visszatérőben voltak 
-, azonban gépágyúikkal, géppuskáikkal többször végiglőtték a fedélzetet, ahol az összezsúfolódott katonák közt 
csúnya pusztítást végeztek a sorozatok. A magyar legénység mindent megtett, hogy elsősegélyben részesítse a 
szerencsétlenül jártakat. (...)

A nagyalakú, keménytáblás, 216 oldalas -  ebből 31 oldalt fekete-fehér fényképek töltenek meg -  
könyv megrendelhető az Új Hírért Bt.-nél. Ára 5990 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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A német 39.M ugróaknagránát és módosítása
Kelemen Ferenc

A német hadsereg 1934-ben 8 cm schwere Granatwerfer 
(nehéz gránátvető) néven aknavetőt állított rendszerbe. Eh
hez, valamint a későbbiekben rendszeresített aknavetők
höz úgynevezett ugróaknagránátot gyártottak 8 cm Wgr. 39 
(Wurfgranat 39 = 39.M aknagránát) néven. Ez a gránát a 
repeszek keletkezésének jobb kihasználását szolgálta. Egy 
becsapódó repeszgránát robbanásakor keletkező repesze- 
inek egy része a talajba fúródik, így az ellenségben kárt 
nem okoz. Ez a megállapítás többszörösen igaz a szög 
alatt, tehát nem merőlegesen becsapódó gránátokra. Ilyen 
esetben a repeszek nagy része a lőirányhoz képest oldalt 
szóródik szét, miközben a gránátfalból keletkező repeszek 
jelentős része a talajba, illetve a levegőben szóródik szét, 
minden hatás nélkül. Az aknavető gránátok becsapódásá
ra -  a meredek röppályából adódóan -  a merőleges becsa
pódási szög jellemző. Ilyenkor a keletkező repeszek 40%-a 
talajba, 10%-a levegőbe kerül. A talajra eső részt a gránát 
fejrésze és a test felső, íves része adja, a levegőbe pedig a 
test alsó részének és a stabilizátornak a darabjai kerülnek. 
Általában a stabilizátor egyben szakad ki a testből, és a be
csapódás irányával ellenkező irányba mozdul el.

Az ugróaknagránátok kipróbálása és gyakorlati alkal
mazása az első világháborúban megtörtént. Már akkor 
próbáltak valamilyen megoldást találni arra, hogy a kelet
kező repeszek nagyobb hányadát „munkára” fogják. Erre 
nyújtott megoldást az a gondolat, hogy a robbanás pont
ját a talajhoz képest magasabbra helyezzék, ezáltal a 
gránát fejrészéből keletkező repeszek nem a talajba, ha
nem a lövészárkokban megbújó ellenségre szóródnak.

А 39.M felépítése (1. ábra)

A test (10) alsó felébe van betekerve a stabilizátor, ami a 
stabilizátorcsőből (11) és a szárnyakból (15) áll. A csövön 
összesen 16 db lángátadó furat (12) és 12 db szárny van. 
Erre a stabilizátorcsőre kerültek a póttöltetek (14). A kilö
véshez szükséges indítótöltény (13) a stabilizátorcsőbe 
van alulról betolva. A csepp alakú test felső részére került 
négy gázvisszavezető horony (6), amelyekbe a lőporgáz 
elakadva kiveti a gránátot. A test felső, vállas kialakításá
hoz kapcsolódik 4 csap (4) segítségével a fejrész (2). A 
test felső, középső részébe van betekerve egy közcsavar
(5) segítségével a detonátort rögzítő hüvely (7). Ebbe a 
hüvelybe került a detonátor (8) (ki. Zdlg. 34 m. V. = klein 
Zündladung 34 mit Verzögerung = 34M kis detonátor kés
leltetéssel). A robbanótöltet (9) 400 g öntött TNT vagy 
amatol. A fejrész (2) egyesíti a gyújtószerkezetet (1) a 
kivetőtöltettel (3). Ez a töltet 12,5 g celluloidtárcsába töl
tött darabolt (1,5x1,5 mm) nitrocellulóz lőpor.

A gránát működése

Kilövéskor az indítótöltényben (13) keletkező láng meg
gyújtja a stabilizátoron (11,12) elhelyezett tölteteket (14). 
A gránát kirepül a csőből, a gyújtószerkezet (Wgr. Z. 38, 
Wgr. Z. 38 St, Wgr. ZT) a röppályán élesedik. (Wgr. Z. = 
Wurfgranatzünder = aknagránátgyújtó)

Becsapódáskor a gyújtószerkezetből (1) induló láng be
gyújtja a kivetőtöltetet (3). Az elégése során keletkező hir
telen nyomásnövekedés hatására a fejrészt (2) rögzítő 
csapok (4) elnyíródnak, a test (10) felugrik. Eközben a 
kivetőtöltet lángja a közcsavar (5) szűk furatán behatol, és 
indítja a késleltetővel ellátott detonátort (8). A láng szűk fu
raton történő áthaladása és a detonátor késleltetési ideje 
alatt a gránáttest kb. 2 m-t ugrik, majd felrobban.

1. ábra: A 39.M aknagránát felépítése
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A módosított aknagránát

A módosítás idejéről nincs pontos információm, de a né
met hadsereg a harctéri alkalmazások elején rájöhetett 
arra, hogy az ugróaknagránátok nem váltják be a hozzá
juk fűzött reményeket. A gyártásuk bonyolult, a magasí
tott robbanáspont miatt a nyílt terepen mozgó ellenség 
felett repül el a repeszek nagyobb része, a test felső ré
széből (a detonátornál) jelentéktelen mennyiségű re- 
peszdarab képződik, így a lövészárokharchoz nagy 
mennyiségű ilyen gránátot kellett felhasználni lehetőleg 
pontosan célozva. A felugrást nagymértékben befolyásol
ta a talaj fajtája is.

A módosított aknagránát felépítése (2. ábra)

A test (5) felépítése megegyezik az eredeti típuséval, 
kívülről nem állapítható meg különbség. Belül azonban 
jelentős eltérések tapasztalhatóak. A test felső, közép
ső részébe nincs betekerve közcsavar és detonátor. 
Helyére papírtömítés (3) segítségével nagyméretű kés
leltetés nélküli detonátort (4) (Gr. Zdlg. C/98 Np. = 
Grosse Zündladung Construktion 98 Nitropenta = 98- 
as tervezésű nitropenta töltetű nagy detonátor) helyez
tek. A fejrészből (2) hiányzik a kivetőtöltet. Az így ösz- 
szeszerelt gránáttestekben a gyújtószerkezet alsó ré
sze közvetlenül a detonátor felső feléhez kapcsolódik. 
Az általam vizsgált gránát Wgr. Z. 38 C típusú gyújtóval 
rendelkezett.

Ez a módosítás nem végezhető el tábori körülmé
nyek közt, ugyanis az ugrógránátok fejrészéből a csa
pokat ki kellett szerelni károsodás nélkül, vagy új csa
pokat kellett legyártani. A detonátort rögzítő hüvelyt 
csak célszerszámmal vagy célszerszám legyártása 
után lehetett kiszerelni. Valószínűleg a már legyártott, 
de össze nem szerelt ugrógránát-alkatrészeket hasz-

3. ábra: A módosított gránát fejrésze

4. ábra: A módosított gránát detonátora a papírtömítéssel
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5. ábra: Az ugró gránáttest felső része

6. ábra: Az ugró aknagránát alkatrészei

nálták fel a módosított gránátok gyártásához, vagy a 
már legyártott ugrógránátokat a gyárak bevonták, szét
szerelték, majd módosított változatban újra összesze
relték. Ezek csak feltételezések, viszont a módosított 
aknagránátok megjelentek a magyarországi harcok
ban! Az általam vizsgált példányok Dél-Dunántúlról ke
rültek elő.

A 39.M ugró- és a módosított aknagránát méretei

Teljes tömege: 3,5 kg
A test hossza: 315 mm
Teljes hossza a gyújtóval: 333 mm
Átmérője: 80,9 mm

7. ábra: Az aknagránát oldalról nézve

A módosított gránát működése

Kilövéskor és a röppályán ugyanúgy működik, mint az 
eredeti típus. Becsapódáskor azonban a gyújtószerke
zetben (1) keletkező láng közvetlenül, késleltetés nélkül 
gyújtja a detonátort (4), így a gránát a talaj felszínén fel
ugrás nélkül felrobban, úgy mintha normál repeszgránát 
lenne.

A két gránát közti hasonlóság a külalakjában, festésé
ben és az alaprendeltetésében (élőerő elleni) kimerül. A 
különbséget pedig a kivetőtöltet megléte vagy hiánya, a 
detonátort rögzítő hüvely megléte vagy hiánya, a detoná- 
torok közti különbségek, ezek által az ugróképesség el
vesztése jelenti.
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A brazil haderő
Dr. Végh Ferenc nyá. vezérezredes

Brazília hatalmas kiterjedésű ország, a világ ötödik leg
nagyobb állama. Területe 8 547 403,5 négyzetkilométer, 
lakossága 172 millió fő. A GDP-t tekintve a világ tizenne
gyedik legerősebb gazdasággal rendelkező országa. Ha
zai összterméke 2004-ben folyó áron 492, 3 milliárd 
dollár volt.

Brazília 1500. április 22-i felfedezése után lassan indult 
meg a terület gyarmatosítása, hiszen sem aranyat, sem 
fűszert, sem fejlett indián kultúrát nem talált a portugál 
felfedező, Pedro Alvares Cabral. A portugál királyi udvar 
a napóleoni háborúk elől Brazíliába menekült, és több 
mint tízéves ott-tartózkodása fellendítette Brazíliát. A 
köztársaságot 1889. november 15-én kiáltották ki. A má
sodik világháborút követő krónikus egyensúlyhiány politi
kai válsághoz vezetett, a katonai körök ezt megelégelve
1964-ben puccsot hajtottak végre. A 21 évig tartó katonai 
diktatúrát értékelve figyelembe kell venni, hogy az idő
szak hasonló latin-amerikai rezsimjei közül egyik sem 
volt képes a „brazil csodának” nevezett gazdasági fellen
düléshez hasonlót felmutatni.

Brazília jelenlegi államszervezete szövetségi köztársa
ság, amely 26 szövetségi államból áll. A végrehajtói ha
talom irányítója szövetségi szinten a köztársasági elnök. 
Az alkotmány viszonylag nagy önállóságot biztosít a szö
vetségi államoknak, illetve az önkormányzatoknak.

Brazília kül- és biztonságpolitikáját meghatározza, 
hogy 120 éve nem viselt háborút, kapcsolatai szomszé
daival rendezettek. Angolában az ENSZ békefenntartó 
erők magvát a brazil zászlóalj adta, az ENSZ Kelet- 
timori Ideiglenes Adminisztrációját pedig brazil diploma
ta vezette és katonai (kiképzési) segítséget nyújtott a fi
atal államnak, melynek célja az ENSZ BT-tagság eléré
se. Az ország katonai ereje nem számottevő, a hadse
reg helye, szerepe, küldetése megváltozott. Magyaror
szág és Brazília között katonadiplomáciai kapcsolat 
nem áll fenn.

Amerikai tanulmányaim során volt szerencsém a hely
színen tanulmányozni Brazília biztonságpolitikáját. 
Manausban az Amazonas partján megtekintettem egy 
dzsungel kiképzőközpont életét, Rio de Janeiróban pedig 
a brazil tisztképzéssel ismerkedtem.

Biztonságpolitika

Brazília regionális vezető szerepet játszik és határozott 
lépéseket tesz Dél-Latin-Amerika biztonságának megte
remtése és megszilárdítása érdekében. Az ország 
együttműködésre törekvő védelmi és biztonságpolitikája 
leginkább szomszédjával, Argentínával valósul meg. Chi
lével kétoldalú védelmi együttműködési egyezményt írt 
alá. A térség országaival többoldalú megállapodást kötött 
a nem katonai jellegű biztonsági kockázatok, mint a kábí
tószer-kereskedelem, fegyverkereskedelem, pénzmosás 
és a nemzetközi terrorizmus felszámolására.

A nemzeti szuverenitás elve mélyen gyökerezik bizton
ságpolitikája megvalósításában. Biztonságpolitikájának 
fő feladatai az alábbiakban foglalhatók össze: a szuvere
nitás, a területi integritás, a nemzeti hagyományok és a

nemzeti érdekek védelme, a törvényesség és a nemzeti 
intézmények védelme, a nemzeti egység fenntartása, a 
brazil személyek, javak védelme, a brazil érdekek védel
me külföldön, nagyobb szerepvállalás a nemzetközi dön
téshozatalban, valamint hozzájárulás a nemzetközi béke 
és biztonság megvalósításához és fenntartásához.

Katonapolitikája védelmi jellegű. A fegyveres erők civil 
ellenőrzése formális. A fegyveres erők a köztársasági el
nök közvetlen alárendeltségében hivatottak védelmi fel
adataik megoldására. Sok tekintetben a hadsereg még 
mindig állam az államban, de a civil szférával történő 
együttműködése javul. Politikai befolyása gyengül, bár 
továbbra is jelentős előnyöket élvez. A brazil hadsereg a 
korábbiaktól eltérően már nem képes teljes hatékonyság
gal védeni kiadásait, nukleáris programját, védelmi ipa
rát. A védelmi kiadások csökkennek, a nukleáris program 
nemzetközi megfigyelés alá került, a védelmi ipart priva
tizálták vagy állami támogatás nélkül működik. Brazília 
rendelkezik a világ harmadik legnagyobb urántartaléká
val. Első urándúsító létesítményét Rio de Janeiro állam 
Resende városában avatta fel. Az ország eddig Európá
ból importálta a fűtőelemeket. Nincs nukleáris fegyvere, 
1988-ban felfüggesztette erre irányuló terveit. Néhány 
éven belül képes lenne akár nukleáris fegyver, akár köze
pes hatótávolságú hordozórakéta előállítására is, az újra
indításhoz szükséges infrastruktúra és technológia ren
delkezésére áll.

A fegyveres erőknek elrettentő, visszatartó szerepük 
van. Brazília stratégiáját a jó viszony a szomszédos or
szágokkal és más nemzetekkel, nemzetközileg elfoga
dott határok, a háború elutasítása, a viták békés megol
dása és az önvédelem elvei határozzák meg. Jelenleg 
nem számol külső támadás veszélyével, de felkészül er
re az eshetőségre. Argentínával kapcsolatai jelentősen 
javultak, miután mindkét ország lemondott a nukleáris 
fegyverek kifejlesztésének tervéről. Köztudott, hogy Bra
zília fő konkurense hosszú időn át hagyományosan Ar
gentína volt. A két ország hadereje folyamatosan ver
senyzett (versenyez máig) egymással.

Stratégiájában a külső támadás elhárításának képes
sége azt jelenti, hogy a legrövidebb idő alatt, a legkeve
sebb kárral és veszteséggel megvívott védelmi művele
tekben megőrizze a nemzeti integritást. Brazília ezért 
olyan kiegyensúlyozott, technikailag is ellátott fegyveres 
erők fenntartására törekszik, amely szükség esetén ké
pes magas intenzitású fegyveres konfliktusok megvívá
sára. Legnehezebben megoldható védelmi kérdése az 
amazóniai és Andok térségeinek védelme. Ezekben a 
térségekben elterjedt a bűnözés és a kábítószer-keres
kedelem. A kormány elkötelezett a gerillaszervezetek, a 
szervezett bűnözés, kábítószer-terjesztés és a korrupció 
visszaszorításában. Kolumbiai gerillák gyakran átlépik a 
határt, és tűzharcba keverednek a brazil katonai erőkkel. 
Az amazóniai dzsungelek védelmet nyújtanak a venezu
elai és kolumbiai bűnözőknek.

A katonai prioritás a korábbi potenciális agresszor, Ar
gentína támadásának elhárítása és a belső lázadások el
fojtása helyett a kábítószer terjesztése elleni küzdelemben 
nyilvánul meg. Ezért különleges műveletek végrehajtására
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1. ábra: Brazília áttekintő térképe

képes csapatokat hoz létre, melyek az olyan nemzetközi 
kockázatokat is elháríthatják, mint a szervezett bűnözés, a 
fegyver- és kábítószer-kereskedelem. Brazília nem képes 
megállítani a kiterjedt amazóniai erdőirtást. A katonai jelen
lét erősítésével törekszik a nemzetközi méretű probléma 
megoldására. A hadsereg speciális helyet foglal el az or
szág tradícióinak és kultúrájának ápolásában.

A Fegyveres Erők szervezete

Az alacsony katonai költségvetés ellenére Brazília Latin- 
Amerika második legnagyobb haderejével rendelkezik. A 
314 000 fős aktív haderőben 132 000 a sorkatonák szá
ma. A szárazföldi erők az összlétszám 66%-át teszik ki 
közel 200 000 fővel. A haditengerészetnél 64 700 fő, míg 
a légierőnél 50 000 fő teljesít szolgálatot.

Brazília nagyságához és térségben betöltött szerepé
hez képest kis létszámú, rosszul felszerelt és gyengén fi
nanszírozott haderővel rendelkezik. A Fegyveres Erők fő- 
parancsnoka a köztársasági elnök. A hadsereg intézmé
nyi ereje tradicionálisan magas Brazíliában. Három önál
ló haderőnemmel rendelkezik. A szárazföldi erőknek, a 
légierőnek és a haditengerészetnek önálló parancsnoka 
és parancsnoksága van. Mindegyik haderőnem különálló 
vezérkart működtet. Az összhaderőnemi vezérkarnak 
csak tervezési feladatai vannak, adminisztratív és pa
rancsnoksági funkciói nincsenek. A szárazföldi művele
tek parancsnoka a szárazföldi erők parancsnokának van 
alárendelve. A katonai régiók és egyéb harcászati erők 
parancsnokai a szárazföldi műveletek parancsnokának 
tartoznak felelősséggel. Háborúban a kinevezett had
színtérparancsnokok a szárazföldi műveletek parancsno
ka alárendeltségében oldják meg feladataikat. A hivatá
sos és szerződéses katonákból álló önkéntes haderő 
megteremtésére törekszenek.

Szárazföldi erők

A szárazföldi erőknél átszervezés folyik: a nagy kiter
jedésű és létszámú hagyományos harctevékenységről 
a modern hadviselésre térnek át. A katonai élet vala

mennyi területe, beleértve a doktrínát, a struktúrát, a 
kiképzést és a haditechnikai beszerzéseket, moderni
zálásra szorul. A szárazföldi erők létszáma 195 000 fő, 
melyből 40 000 sorkatona. Kilenc hadosztály aláren
deltségébe 26 dandár tartozik. A hadrendben össze
sen 79 lövészzászlóalj van. Közülük 21 gépkocsizó, 15 
dzsungel, 13 lövész, 5 harckocsi, 5 vadász, 3 ejtőer
nyős, 6 könnyű, egy őr, 5 katonai rendőr, egy köztársa
sági őr, két határőr, egy különleges, és egy hegyi zász
lóalj. A páncélos csapatok 2 őrezredből, 8 harckocsi
ezredből, 15 gépesített ezredből, 10 önálló gépesített 
zászlóaljból, egy ejtőernyős zászlóaljból, és egy önál
ló, könnyű zászlóaljból tevődnek össze. 37 különböző 
tüzércsoport és 20 műszaki zászlóalj támogatja a szá
razföldi műveleteket.

A szárazföldi csapatok az ország egész területét lefe
dik. Erősebb koncentrációt a déli határszakaszon, vala
mint Rio de Janeiro és Sao Paulo térségében képeznek. 
Szinte minden jelentős lakott területen jelen van a hadse
reg, tekintettel a belső biztonság fenntartásában játszott 
szerepére. Az argentin, uruguayi és paraguayi határöve
zetekből az amazóniai régiókba, különösen a kolumbiai 
határszakasz közelébe csoportosították át az erőket. A 
változások megkövetelik a csapatrepülők, a légi mozgé- 
konyságú erők és a különleges erők sokkal hatékonyabb 
alkalmazását. Mivel az ország déli határszakaszán meg
szűnt a katonai fenyegetettség, további átszervezések és 
átcsoportosítások várhatók.

Az országot 12 katonai régióra osztották. Minden ré
gióban 1-3 dandárnyi erő kerül alkalmazásra. A gyors- 
reagálású erők állományába egy ejtőernyősdandár és 
egy különleges műveleti dandár tartozik, de más csa
patok is beoszthatok, többek között a 12. Könnyű lö
vészdandár (légi mozgékonyságú) is. Feladatuk az 
egész ország területére kiterjed. Az ejtőernyősdandár 
állománya 5000 fő.

A különleges műveleti dandár állományába kommandó 
és speciális alegységek tartoznak. A dandárt elsősorban 
a gerillatámadások elhárítására alkalmazzák. Bevethetők 
fegyveres bűnöző csoportok ellen is. Kis csoportokban, 
önállóan tevékenykednek, könnyű fegyverzettel rendel
keznek. Az Imbel brazil hadiipari cég gyártja az 5,56 mim
es gépkarabélyt, mely lézer optikával, hatásnövelővel 
rendelkezik. A dandárnál szolgálók illetménye maga
sabb, mint más csapatoknál.

A dzsungelzászlóaljak főképp az amazóniai térségben, 
elszigetelten oldják meg feladataikat, igen nehéz időjárá-
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si és terepviszonyok között. Aguyanai, venezuelai, perui, 
bolíviai és a kolumbiai határok védelmét is ellátják. A ha- 
tárőrzászlpaljak a dzsungelmentes övezetekben látják el 
határőrizeti feladataikat.

marsalli rendfokozat. A hadsereg tagjai a rendfokozatot 
váll-lapon hordják. A tisztjelölteket is beleértve 10 tiszti 
rendfokozat van. Hadnagytól ezredesig a rendfokozatok 
megegyeznek a magyar rendfokozatokkal, a tábornoki 
rendfokozatok eltérőek. A brazil dandártábornok kétcsil
lagos, a vezérőrnagy háromcsillagos. Nincs altábornagyi 
rendfokozat.

A brazil hadsereg az 1960-as évek közepe óta szigorú 
„felfelé vagy kifelé” előmeneteli szabályokat állítottak fel. 
Hadnagytól ezredesig alapos követelményrendszer ren
delkezik az előléptetés feltételeiről. A tábornoki kinevezé
sekben fontos szerepet játszik a köztársasági elnök, a 
katonai legfelsőbb vezetők által felterjesztett 3 jelölt közül 
ő választ ki egyet. Az ezredesek 59 éves korig szolgál
hatnak, utána nyugállományba vonulnak. A négycsillagos 
tábornok 66 éves korig vagy 12 év tábornoki rendfokozat
ban eltöltött ideig szolgálhat, majd nyugállományba vo
nul. A szigorú előmeneteli feltételek ellenére túl sok a tá
bornoki rendfokozatot viselők száma, akik így az ezrede
sektől veszik el a helyet.

A legmagasabb zászlósi rendfokozat a magyarnak is 
megfelelő főtörzszászlós.

Légierő

Fegyverzet és felszeretés

Közepes harckocsi: a Belgiumból beszerzett 87 db 
Leopard 1A4 és 90 db M-60A3.

Könnyű harckocsi: körülbelül 566 db, melyből 150 db 
M-3, 80 db X-1 A, 40 db X-1A2, 241 db M-41B. Az esz
közök nagy része tartós tárolásban, raktárakban talál
ható.

Felderítő és páncélozott szállító harcjármű: 400 db 
EE-9, 30 db M-8, 219 EE-11 Urutu, 20 db M-59, 584 
M-113.

Önjáró tüzéreszközök: 38 db М -109A3, 72 db 105 mm- 
es M-108.

Vontatott tüzérség: 377 db; ebből 285 db 105 mm-es 
M-101, M-102, 92 db 155 mm-es M-114A1.

Parti lövegek: 240 db, 57, 75, 120, 150, 152 és 305 
mm-es.

Páncéltörő fegyverek: 6 db Astros II, SS-06, SS-40, 
SS-60.

Aknavetők: 80 db 120 mm-es Brandt, 77 db 120 mm- 
es K6A3, 81 mm-es M-29, 81 mm-es Imbel, 400 db 60 
mm-es Imbel.

Légvédelmi eszközök: 50 db 9K38 Igla, ismeretlen 
mennyiségű Mistral, 4 db Roland II., 100 db 90 mm-es 
M—117 légvédelmi gépágyú, 36 db 40 mm-es Bofors, 40 
db 40 mm-es M -1, 38 db 35 mm-es Oerlikon-Contraves 
GDF-001, ezenkívül 12,7 mm-es légvédelmi géppuska, 
20 mm-es, 40 mm-es, 60 mm-es légvédelmi ágyú.

Csapatrepülők: 36 db AS 365K, 16 db HA-1 és 20 db 
AS 550A2 harci helikopter.

30 db Bell UH-1, 16 db HB 350L1, 32 db AS 565AA, 7 
db AS 332, 4 db S-70, 8 db AS 532U2, AS 532, 8 db 
Couglar szállító helikopter.

Rendfokozatok

A fegyveres erőkhöz tartozók többféle egyenruhát visel
nek. Rendelkeznek társasági, kistársasági, köznapi és 
gyakorlóruházattal. A szárazföldi erőkhöz tartozók 
egyenruhájának színe zöld. A négycsillagos rendszerben 
elérhető legmagasabb rendfokozat a magyarnak megfe
lelő vezérezredes. Háború idején elérhető az ötcsillagos

Az 1941-ben alakult legfiatalabb haderőnem a katonai 
költségvetés jelentős részével gazdálkodik. A légierő lét
száma 50 000 fő, köztük 2500 sorkatona. 254 harci repü
lőgéppel és 45 felfegyverzett helikopterrel Latin-Amerika 
legnagyobb légierejét képezi. Hatékonynak mondható 
annak ellenére, hogy a költségvetési fedezet hiánya mi
att elmaradtak az új beszerzések. A kiképzés és a repült 
órák mennyisége nem elegendő, és modern harci repülő
gépek sem állnak rendelkezésre. Peru MiG-29-esekkel, 
Chile F-16-osokkal van ellátva, ez a tény is ösztönzőleg 
hat a brazil modernizációs törekvésekre. Magyarország
hoz hasonlóan lehetséges, hogy a svéd JAS-39 Gripen 
harci repülőgépek beszerzése mellett döntenek.

A szolgálati rend hasonló, mint a szárazföldi erőknél és 
a haditengerészetnél. A köztársasági elnök a főparancs
nok. A védelmi miniszter a légierő parancsnoka útján fe
lelős a légierő és a polgári repülés tevékenységéért.

A légierő felelős az ország légterének védelméért, a lé
gierő műveleti feladatainak ellátásáért, valamint a szá
razföldi erők és a haditengerészet légi támogatásáért. A 
fentieken kívül humanitárius missziókban is részt vesz. 
Biztosítja a békefenntartó missziókban részt vevő sze
mélyi állomány szállítását és logisztikai ellátását.

A brazil légierő szervezete meglehetősen bonyolult. 
Hét területi és öt légi műveleti parancsnoksága van. A te
rületi légi parancsnokságok többnyire adminisztratív 
funkciókat látnak el, de mindegyik rendelkezik egy szállí-

4. ábra: EE-11 Cascavel lövészszállító harcjármű
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tó repülőszázaddal. A légi műveleti parancsnokságok 
(légvédelmi, harcászati, parti, szállító és kiképző) több
nyire öntevékenyek. A légierő szervezete három aláren
delt légierőbe (2. 5. 6.) szerveződik.

A 2. Légierő felelős a tengeri felderítésért, a tenger
alattjárók elleni hadviselésért és a haditengerészeti légi
erővel történő együttműködésért. A Part menti Parancs
noksággal van szoros együttműködésben, és ellenőrzi a 
haditengerészeti légierő merevszárnyú repülőgépeit. Az
5. Légierő biztosítja a szárazföldi erők logisztikai támoga
tását. Ellenőrzi a Légi Szállítási Parancsnokság egy ré
szét. A 6. Légierő felelős az ország légvédelméért bele
értve, a vadászgépeket, a földi légvédelmi csapatokat és 
a teljes riasztási rendszert. A Légvédelmi Parancsnok
sággal működik együtt.

A légierő harcászati elemei két légvédelmi repülőszá
zadba, három vadász- és vadászbombázó századba, két 
kiképző repülőszázadba, két felderítő repülőszázadba, 
hét híradó repülőszázadba, tizenhárom szállító repülő
századba szervezve oldják meg feladataikat.

Fontosabb repülőgépek, felszerelés

F-103 Mirage NIE harci gép 6 db, F-103 Mirage IIIEBR 
harci gép 10 db. A szárazföldi erők földi támogatására ren
delkezésre áll 44 db F-5E Tiger II, 44 db AMXA-1A, 2 db 
A-29 Super Tucano. Tengeri területek ellenőrzésére 9 db 
P-3A/B Orion, 21 db P-95. A korai riasztási rendszer fő 
eszköze 5 db R-99A repülőgép, 14 db Neiva Regente meg
figyelő rendeltetésű repülőgép. A szállítógépek csoportjába 
tartozik 10 db ERJ-145,17 db C-115 Buffalo, 5 db C-130E 
Hercules, 9 db C-1 ЗОН Hercules, 2 db KC-137 és 2 db 
KC-130H Hercules utántöltő gép. Van 37 db, különböző tí
pusú kommunikációt biztosító repülőgép. Kiképzési felada
tokra nagyszámú AT-26 Xavante, AT-27 Tucano, AT-29 
SuperTucano, F-103D Mirage, AMX-T, T-25 repülőgép áll 
rendelkezésre. Helikopterek közül a legelterjedtebb az 
UH-1H Iroquois 48 db-bal, ezenkívül van 7 db CH-34 
Super Puma, 5 db UH-1D Irquois és 2 db 205A.

Rendfokozatok

A légierő egyenruhája világoskék színű. A legmagasabb 
rendfokozat a négycsillagos tábornoki. Háború idején el
képzelhető az ötcsillagos légi marsalli rendfokozat is. A 
rendfokozatot váll-lapon viselik. Szintén 10 tiszti rendfo
kozat ismert, beleértve a tisztjelölteket is. Az előléptetés 
rendje hasonló a szárazföldi erőkéhez. A tábornoki rend
fokozatok közül itt is hiányzik az altábornagyi.

Haditengerészet

A haditengerészeti erők létszáma 48 500 fő, köztük 14 
600 tengerészgyalogos, 1300 fő haditengerészeti légierő 
és 2000 sorkatona matróz. Eszköztárába öt tengeralattjá
ró (melyből egy építés alatt van), egy repülőgép-hordozó, 
10 fregatt és 5 korvett tartozik.

Brazília az 1950-es évek óta Dél-Amerika legnagyobb 
haditengerészeti hatalma. Ennek ellenére hadihajó-állo
mánya elöregedett és hiányos felszerelésű. (Az argentin 
haditengerészet kisebb, de modernebb, egységesebb és 
hatékonyabb is.) Dél-Amerika egyetlen repülőgép-hordo
zó hajóját, a FOCH-t Franciaországtól vásárolta, és SAO 
PAULO-ra keresztelte át. 2010 környékén szándékoznak 
lecserélni egy új építésű 35 000 tonnás repülőgép-hordo
zóra. A repülőgép-hordozó működtetéséhez vásárolták 
meg az A-4 Skyhawk merev szárnyú légiflottát, mert elő
zőleg ilyen eszközökkel nem rendelkeztek.

A brazil haditengerészet jól képzett. Kiemelkedő figyel
met fordítanak a kiképzés hatékonyságára. Tengerész- 
gyalogosai a latin-amerikai térség legjobban kiképzett 
erői közé tartoznak. A szolgálati rend hasonló a másik két 
haderőneméhez. A haditengerészet parancsnoka vezeti 
a haditengerészetet és felelős a tevékenységéért. A ha
ditengerészeti műveleti parancsnok a haditengerészet 
parancsnokának van alárendelve, akit a haditengerésze
ti vezérkar támogat. A flottaparancsnokok, a tengeralatt
járó és szállító erők parancsnokai, a tengerészgyalogos 
erők és a haditengerészeti légierő parancsnokai a hadi- 
tengerészet műveleti parancsnokának vannak aláren
delve.

Nyolc haditengerészeti körzettel és két önálló folyami 
flottillával rendelkeznek. A tengerészgyalogos erőket egy 
dandárba szervezték. Ezen kívül megerősítő erők, bizto
sító csoportok, folyómelléki műveletekért felelős zászló
alj, különleges zászlóalj tartozik a tengerészgyalogos kö
telékbe. A haditengerészeti légierő öt támadó repülőszá
zadból áll. A tengeralattjáró erők kötelékéhez egy harci 
búvárcsoport is tartozik.

A haditengerészet feladata a parti vizek, folyamok, fo
lyók felderítése és védelme, a 200 mérföldes tengeri ke
reskedelmi zóna ellenőrzése, kutatás, mentés és a ten
geri kereskedelem biztosítása, védelme. A fentieken kívül 
ellátja a nyolc tengerészeti körzet objektumainak fenntar
tását és őrzés-védelmét, és részt vesz az ENSZ béke- 
fenntartó misszióiban.

A brazil haditengerészet brit modell és befolyás alapján 
fejlődött. Napjainkban az Egyesült Államok harcászati és 
hadműveleti elvei dominálnak.

Haditechnikai eszközei

Repülőgép-hordozóból 1 db, torpedórombolóból 1 db 
D27 Pará osztályú áll rendelkezésre. 6 Niterói osztályú 
F40, F41, F42, F43, F44, F45 fregatt teljesít szolgálatot. 
4 fregatt 1995 és 1997 között állt szolgálatba, közülük 
egy tartalékban található.

4 Inhauma osztályú korvett működik, egy Barroso osz
tályú építés alatt áll. Eszközállományát partvédő, akna
kereső, tank- és komphajók, úszódokkok, iskola-kiképző, 
kutató-mentő, szállító, kórház- és egyéb logisztikai célo
kat szolgáló hajók egészítik ki. A haditengerészet 29 db 
különböző osztályú hajóval rendelkezik.

Az 5 Tupi osztályú tengeralattjáró közül egy építés 
alatt áll.

A haditengerészeti légierőt különböző rendeltetésű he
likopterekkel szerelték fel. Többek között 20 db VF1/AF1 
Skyhawk támadó helikopterrel, 7 db SH-ЗА Sea King, 6 
db SH-3B Sea King, 13 db AH-11A Super Lynks tenger
alattjárók elleni harcra felkészített helikopterrel. Ezenkí
vül számos kiképző, szállító és egyéb célú helikopter tar
tozik állományába. A haditengerészet legfontosabb bázi
sai Rio de Janeiróban, Aratuban, Belémben és Natalban 
vannak. A tengeralattjáró-bázis Niteróiban található. A fo
lyami flotillák Manausban és Ladárióban állomásoznak.
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7. ábra: A-4 Skyhawkok köteléke

Rendfokozatok

A haditengerészetnél sötétkék színű egyenruhát rend
szeresítettek. A legmagasabb rendfokozat a négycsilla
gos admirális, azaz tengernagy. Háború idején elérhető 
az ötcsillagos flottatengernagy rendfokozat is. A tengeré
szek a rendfokozatot paszománysávként viselik a zub
bony ujjain. Tíz tiszti rendfokozat különböztethető meg, 
beleértve a tisztjelölteket is. Korvetthadnagytól a sorhajó
kapitányig tiszti, e fölött tengernagyi rendfokozatok követ
keznek. A haditengerészeti rendfokozatok hasonlóak az 
Egyesült Államok haditengerészetééhez. Kivételt képez 
az ellentengernagyi rendfokozat, mely Brazíliában két
csillagos. A legmagasabb tiszthelyettesi rendfokozat a 
tengerész zászlós.

A brazil tiszt- és tiszthelyettesképzés

A hadsereg erejét a hivatásos és szerződéses állomány 
minősége fejezi ki. A brazil haderő fejlődésére francia, 
brit és olasz minták voltak hatással. Jelenleg a harcásza
ti és hadműveleti doktrínák amerikai eredetűek.

A tisztképzés 4 éves program szerint katonai akadémi
ákon történik. Az első két évben az egyetemi követelmé
nyeknek megfelelő általános tárgyak oktatása folyik. A 
második két évben katonai szaktárgyakat tanulnak. A 
tanintézet elvégzése után a hallgatókat hadnagyi rendfo
kozatban tisztté avatják. A századosi rendfokozatot el
érők parancsnoki és törzstanfolyam elvégzésére kötele
zettek. A tanfolyam elvégzése ezredesi rendfokozat el
éréséig biztosít előmeneteli lehetőséget. A katonai aka
démia elvégzése előtt 12 katonai középiskola nyújt ma
gas fokú felkészülési lehetőséget a katonai pályát válasz
tók számára. A fegyvernemi tisztek továbbképzését szá
mos fegyvernemi tanfolyam biztosítja. A legmagasabb 
szintű felkészítést nyújtó Összhaderőnemi Vezérkari 
Akadémia 1949 óta Rio de Janeiróban működik.

A nők szolgálata a hadseregben 1980 óta engedélye
zett. Dél-Amerikában Brazília volt az első, ahol nők hiva
tásos tisztek és tiszthelyettesek lehettek.

A légierő tisztjeit a légierő akadémiáján képzik. A kép
zési idő 5 év. A képzés sikeres befejezése után a tisztje
lölteket a légierő hadnagyaivá avatják. A repülőgép-veze
tők további felkészítése kiképzőközpontokban történik. A 
nem repülő beosztásúak a légierő speciális iskoláiban 
készülnek fel szakbeosztásaikra. A posztgraduális kép
zés keretében továbbképző tanfolyamokon, parancsnoki 
és törzs akadémián készítik fel a tiszteket a magasabb 
rendfokozat elérésére és törzsbeosztásokra.

A haditengerészeti iskola 5 éves képzés keretében ké
szíti fel a haditengerészet tisztjeit. A hallgatók a képzés 
utolsó évét a tengeren töltik. A haditengerészeti erők aka
démiája 9 hónapos tanfolyamon képzi a felső szintű ve
zetőket. Számos más szaktanfolyamon a tudományos 
kutatómunka és a szakfelkészítés folyik.

A haditengerészet szerződéses állományának képzése 
kiképző központokban és szakképző iskolákban folyik. A 
haditengerészet felügyeli a civil tengerészképzést és a 
halászattal foglalkozó iskolákat.

A tiszthelyettesképzés és -továbbképzés az elért rend
fokozatnak megfelelően számos tiszthelyettesképző is
kolában történik. A rangidős tiszthelyettesek a tiszti tanfo
lyam elvégzése után hivatásos tisztekké válnak.

A szerződéses katonák kiképzése hasonló a sorkato
nai képzéshez azzal a különbséggel, hogy a kiképzést 
követően a szerződést vállalók katonai szakképző isko
lákban folytatják a speciális felkészülést. A szerződéses 
katonák 45 éves korukig szolgálhatnak.

Sorozás

1908 óta névlegesen kötelező a sorkatonai szolgálat. 
Minden alkalmas 21 és 45 év közötti férfit besoroznak. A 
valóságban azonban az alkalmasak alig 11%-a tölti le a 
9-12 hónapos sorszolgálatot. A gyakorlatban a katonaidő 
43 hét. A teljes kiképzés alapkiképzésből, csapatoknál fo
lyó szakkiképzési időszakból, valamint alkalmazási vizs
gákból áll. A katonai szolgálat letöltése után 8 évig első 
korcsoportos, majd újabb 14 évig második korcsoportos 
tartalékállományba kerülnek. Az első korcsoportos tarta
lékos állománynak elvileg évente 2-4 hetes tartalékos to
vábbképzésen kellene részt vennie, de a valóságban ez 
nem realizálódik. A sorkatonák döntő többsége a száraz
földi csapatoknál teljesíti szolgálatát. A sorkatonák mel
lett szerződéses katonák szolgálnak. Létszámuk a teljes 
állomány 25%-át teszi ki. A munkanélküliség csökkenté
se érdekében 2004-ben a köztársasági elnök engedé
lyezte a sorállomány létszámának 50 000 főről 100 000 
főre emelését. A hadseregben kiképzési programok segí
tik az analfabétizmus felszámolását. A katonai kiképző- 
központokban a polgári lakosság oktatása is folyik. Eb
ben a programban 74 000 diák vesz részt.

Védelmi kiadások,
haditechnikai beszerzések, modernizáció

A védelmi kiadások összege 2003-ban 9, 7 milliárd USD 
volt, 2005-ben 9, 94 milliárd USD, amely a GDP 1,3 %- 
ával egyenlő.

A brazil haderő kézifegyvereit és lőszereit az 1960-as 
évek óta a hazai hadiipar állítja elő. Ugyancsak hazai 
technológia alkalmazásával modernizálták a kerekes 
harcjárműveket és gyártottak újakat. Később a kerekes 
harcjárműveket Észak-Afrika és a Közel-Kelet országai
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ba exportálták. A haditengerészet igényeinek jelentős ré
szét szintén helyben állítják elő.

A brazil repülőgépgyártás nagy múltú, Latin-Ameriká- 
ban egyedül gyárt helikoptereket. A hadiipar a rakéták kü
lönböző típusait állítja elő. Brazília korábban a harmadik 
világ fegyverexportőrének számított. A fizetési nehézsé
gek, a túlkínálat és az elavult technológia miatt ez a piac 
megszűnt. A páncélozott harcjárművek legnagyobb előál
lítója az Engesa cég, az állami védelmi ipar legelismer
tebb képviselője az Imbel.

A brazil haderő nagy mennyiségű, de öreg és elavult 
felszereléssel rendelkezik. A külföldről történő beszerzé
sekkel és a hazai hadiipar megújítása kombinációjával 
ambiciózus fejlesztési tervek készültek. A gazdasági nö
vekedés, a változó biztonsági kockázatok, melyek a kábí
tószer-kereskedelemmel és a Kolumbia felől várható 
fegyveres veszéllyel hozhatók összefüggésbe, meg is 
alapozza ezt az elhatározást. Ennek megfelelően nőtt a 
csapatok mobilitása, tért nyert a korszerűbb technológia 
alkalmazása. Dél-Afrikával együttműködési megállapo
dást kötöttek, mely kiterjed a kutatásra és a haditechnikai 
fejlesztésre.

A szárazföldi erőknél a felderítő és kommunikációs 
eszközök fejlesztése áll a lista élén. Fejlesztik a rádió
elektronikai eszközöket is. A 150-300 km hatósugarú 
föld-föld rakéták fejlesztése fenyegetettség híján vissza
sorolódott.

Sikeresen folytatódik az 1980-as gyártású EE-9 
Cascavel és az ЕЕ—11 Urutu páncélozott szállító jármű
vek korszerűsítése. Mivel a következő évtizedben az esz
közök éjjellátó berendezései elérik életciklusuk végét, 
ezért új kerekes harcjárműcsalád rendszerbe állítását 
tervezik, melyekkel felváltják az EE-9 és EE-11 jármű
családot. Tesztelik az IVECO/Oto Breda Puma, a 
MOWAG Piranha, az Alvis RG-32M, Steyr, Pandur II 
Alvis ОМС (dél-afrikai) eszközöket.

A különleges dandár létrehozásával teret nyert a kor
szerű könnyűfegyver-program. Ennek részeként fejlesz
tette ki az Imbel az 5,56 mm-es gépkarabélyt. A csapat
repülők korszerűsítésére 8 db Eurocopter Cougar Mk II 
közepes szállító helikoptert vásároltak. Ez a típus 29 főt 
és a kétfőnyi személyzetet, valamint 10 500 kg maximá
lis súlyt képes szállítani. Hatótávolsága 1,177 km. A har
cászati kötelékek számára az M3TR rádiócsaládot sze
rezték be.

A légierő keresi a Mirage III utódját. Számításba jöhet 
a svéd JAS-39 Gripen. Az Embraer-Dassault konzorci
um pedig felajánlotta Brazília részvételi lehetőségét a 
Rafael programban. Egy másik lehetőség szerint szóba 
jöhet 16 db Mirage C megvétele az Egyesült Arab Emirá
tusoktól. A Mirage-2000C változata (amelyből a brazilok 
kezdetként 3 példányt kaphatnak, a többit lassú ütemben

szállítják) a nyolcvanas évek színvonalát képviseli, akár
csak a nálunk is még üzemelő MÍG-29B gépek. Valószí
nűleg azzal a gondolattal segítenek a franciák a brazilok
nak, hogy részt vehetnek a gépek előbb-utóbb esedékes 
korszerűsítésében.

A brazil vezetők figyelmét biztosan nem kerüli el, hogy 
a szomszédos venezuelai légierőt várhatóan korszerű 
orosz harci repülőgépekkel (Szu-27, Szu-30), helikopte
rekkel szerelhetik fel (miután az USA fegyverembargó alá 
vonta Venezuelát). Amennyiben a tervbe vett beszerzé
sek elmaradnának, mód nyílhat a Mirage III korszerűsíté
sére is. Használt F-16A/B vásárlására érkezett ajánlat az 
Egyesült Államokból, Hollandiából és Belgiumból. Chile 
és Venezuela szintén ezeket a típusokat rendszeresítette.

Az amazóniai felderítő rendszer részére 5 db Embraer 
EMB-145A korai riasztásra szolgáló és 3 db 
EMB-145RS repülőgépet szereztek be. A határtérségek 
ellenőrzésére Embraer EMB-314M, Super Tucano ALX, 
valamint AT-29 repülőgépeket terveznek vásárolni.

10 db C-130H szállító repülőgépet vettek Olaszor
szágból. A brazil haditengerészet annak ellenére, hogy 
az elmúlt tíz évben több jelentős beszerzést bonyolított 
le, meglehetősen elavult haditengerészeti eszközökkel 
rendelkezik. A haditengerészeti légierő fejlesztése is ké
sésben van. Kuwaitból szereztek be egyszázadnyi merev 
szárnyú A-4 Skyhawk repülőgépet. Nagy-Britanniából 
négy Type 22 fregattot szállítanak le. Ugyancsak onnan 4 
db aknakutató és egyéb rendeltetésű, különböző típusú 
hajót rendeltek meg. A NITERÓI osztályú fregattokat mo
dernizálják. Eredetileg 16 INHAUMA osztályú korvettet 
szereznének be, de a program bizonytalan.

Összegzés: Miután a déli szomszédai (Argentína, Uru
guay, Paraguay) már nem jelentenek katonai fenyegetett
séget az alacsony fokú külső és belső biztonsági kocká
zatok között, a brazil haderő keresi új helyét és szerepét, 
és az átszervezésre koncentrál. Eközben erősíti jelenlét
ét az Amazonas térségében, különös tekintettel a kolum
biai határszakaszra. Öt országban csatlakoztak az Egye
sült Nemzetek békefenntartói erőihez. A haderő, különö
sen a szárazföldi erők egyre aktívabban kerülnek bevo
násra olyan civil programokba, mint az oktatás, egész
ségvédelem, út-, híd-, vasútépítés. A hadsereg alakulatai 
segélyprogramokban vesznek részt. A törvényesség és a 
rend fenntartása érdekében bűnözőcsoportok ellen kato
nai műveleteket folytatnak, és együttműködnek a rendőr
séggel. A gazdasági bizonytalanságok ellenére Brazília 
határozott lépéseket tesz haderejének korszerűsítésére. 
Teszi ezt azzal a céllal, hogy megőrizze regionális befo
lyását és bizonyítsa globális fontosságát.

(A képek a Wikipedia enciklopédiából, illetve a szerző 
gyűjteményéből származnak.)

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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Nemzetközi haditechnikai szemle

A Kodiak 3 műszaki páncélos

Kereken 15 év óta áll szolgálatban a Dachs 2 műszaki 
páncélos a Bundeswehr műszaki csapatainál és a kanadai 
hadseregben mint sokoldalú és megbízható műszaki hadi- 
technikai eszköz. Más fegyverrendszerekhez viszonyítva a 
Dachs még viszonylag fiatalnak tekinthető. Miért kellett ak
kor ezt az értékes harci-műszaki eszközt lecserélni?

A Dachs 2 a Leopard 1 harckocsi bázisán alapul. Miu
tán azonban az általánosan bevezetett takarékossági 
(fegyverzetcsökkentési) intézkedések keretében nem 
csak a páncélosok (harckocsik) számát csökkentik, a 
Bundeswehr lépésenként megválik a Leopard 1 logiszti
kájától is. Ezért már a Leopard 1-re létrehozott támogatá
si rendszer fenntartása is egyre gazdaságtalanabb.

Ezenkívül a műszaki erők feladatköre is egyre növek
szik, bővül. Egy korszerű műszaki páncélosnak nemcsak 
gazdaságosan kell üzemelnie és nagyon mozgékonynak 
lennie, hanem átfogóan magas szintű védettséggel is 
rendelkeznie kell. A műszaki páncélos a műszakiak harci 
eszköze és a vele szemben támasztott fő követelmény, 
hogy optimálisan legyen alkalmas:
-  állások (tüzelő, védő, kiindulási), fedezékek, óvóhelyek 
építésére,
-  akadályok (harckocsiárkok, harckocsiakasztók) telepí
tésére,
-  ellenséges akadályrendszerek (drótakadályok, torla
szok) leküzdésére, azokon való áttörésre,
-  ellenséges robbanó műszaki zárakon (szórt és rend
szerben telepített gyalogság és harckocsi elleni akname
zők) átjáró nyitására, azok leküzdésére,
-  utak és hidak, leszállóhelyek építésében, műszaki 
mentésben való részvételre.

Ezeken kívül követelmény még a segítő, támogató fel
adatokban (természeti katasztrófák, árvizek stb.) való 
részvétel mind belföldön, mind külföldön a békefenntartó 
kötelékekben (szükséghidak építése, folyópartok hídfel
járóinak, utaknak az építése stb.). Mindezen feladatok 
nagyon megnövelik az eszköz jelentőségét.

Új követelmények

Ennek a sokrétű és folyamatosan növekvő követelmény- 
rendszernek a Dachs már nem tudott (nem tud) teljes egé
szében megfelelni, annál is inkább, mert jó néhány igény a 
Dachs fejlesztésekor még nem is volt ismert. Ezért számos 
Leopard 2-vel felszerelt ország sürgette nyomatékosan 
egy új műszaki páncélos kialakítását, de mindenképpen a 
korábbi bázison. Végül is ezekből a javaslatokból, ajánlá
sokból született meg a Kodiak 3 műszaki páncélos.

Az első országok egyike, amely felismerte ennek szük
ségességét, Svájc volt. Svájc ezzel kapcsolatos alapvető 
műszaki-technikai felszereltsége, de főként a műszaki té
ren mutatkozó hiányosságai miatt érdekelt volt egy új tí
pusú és rendszerű műszaki páncélos gyors létrehozásá
ban, ehhez azonban fejlesztő eszközök nem álltak ren
delkezésére. A svájci hadsereg abban volt érdekelt -  ha 
már ő nem tud fejleszteni - ,  a folyamatot egy széles kö

rű szakirányokra felosztott, hozzáértő és döntésképes, 
az armasuisse (egykori fegyverzetfelszerelési csoport) 
vezetésével létrehozott projektteammal végigkísérje.

A harci támogató rendszerek fő gyártójaként, piacveze- 
tőjeként ismert Rheinmetall egyik leányvállalata, a 
Rheinmetall De Tee Gruppe a RUAG termelésorientált 
konzorciummal közösen -  az igen szűkös időkeret, a 
technikai és gazdasági kihívások ellenére -  elvállalta a 
Kodiak 3 műszaki páncélos (Svájcban Genie páncélos
ként jegyzett) a svájci hadsereg által megszabott követel
ményeknek megfelelő fejlesztését és a kísérletek számá
ra néhány prototípus megépítését.

Időközben köztudottá vált, hogy nemcsak a dinamikusan 
megszabott határidőt kell betartani, hanem az is, hogy a 
rendszer Svájcban, Hollandiában és Dániában történt kipró
bálása során már alkalmasnak bizonyult, és így a 
Rheinmetall partnerével, a RUAG-gal már meg is kezdte a 
sorozatgyártást. Mindkét vállalat elhatározta, hogy a Kodiak 
első sorozatát 2007 elején át fogják adni a megrendelőknek.

A Kodiak 3 legfontosabb műszaki-technikai jellemzői

A Kodiak 3 műszaki páncélos alapvetően a Leopard 2 al
vázára épített eszköz, amely bizonyos átalakításokkal a 
megrendelők által beszállított Leopard 2 A4 típus alvá
zára is ráépíthető.

A személyzet a vezetőből, parancsnokból és -  ameny- 
nyiben szükséges -  egy műszaki katonából áll, aki a kü
lönböző műszaki feladatok ellátásában nyújthat segítsé
get. A műszaki elemek kezelését a vezető végzi, helye a 
jármű bal oldalán van, a jármű jobb oldalán elhelyezkedő 
parancsnokhoz hasonlóan, a közvetlen jó kilátás érdeké
ben magasított pozícióban. A tér jobb beláthatósága ér
dekében a megrendelő kívánságának megfelelően a lá
tási tartomány kamerával bővíthető.

A vezető a műszaki gépelemeket az ülés két karfája fö
lé beépített botkormányokkal működteti a mindenkor 
szükséges és megfelelő üzemmódokban. A jármű belse
jében szilánkvédő rendszerrel (Anti-Spall Liner) ellátott 
személyzeti fülkéket különítettek el, ebbe kerülnek a sze
mélyzeti felszerelési tárgyak, a rádió és a fedélzeti kom
munikációs eszközök stb.

A Kodiakot a harci tér hűtőrendszerén kívül felszerelték 
korszerűsített tűzelfojtó berendezéssel (Deu-Gen-N), va-

______________________________
1. ábra: A Kodiak 3 menetben
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lamint a Leopard 2-ből ismert további alrendszerekkel is 
(pl. ABV szűrő-szellőző berendezés).

Az elektronikusan szabályozott hidraulika korszerű, ke
reskedelmi forgalomban is használatos axiál-szivattyúkat 
használ, melyeket a szivattyúosztómű fölött a Leopard 2 
motorja működtet. Itt lemondtak az oldható tengelykap
csoló használatáról. Az újonnan kifejlesztett vezérmű ki
egészítésképpen egy integrált tesztrendszerrel is rendel
kezik, amelynek feladata az üzemmódok működésének 
ellenőrzése, a működés felügyelete, valamint az üzemza
var behatárolása.

A Kodiak rendszeresített önvédelmi fegyverzete egy 
ködgránátvető és egy könnyű vagy közepes géppuska, il
letve állványos gránátvető (automata ágyú) -  a megren
delő kívánságának megfelelően. A belső tér (a kád) meg
felelő védelmet biztosít a ballisztikus lövedékek ellen. A 
Kodiakot már eleve aknavédetten tervezték, a lényeges 
átalakításokkal és a Leopard 2-re kifejlesztett aknavédő 
rendszerekkel együtt, beleértve az aknavédő lemezt is, 
megfelelő akna elleni védelemmel rendelkezik.

A páncélos műszaki eszközei (gépelemek)

A páncélos a harcászati, műszaki szakfeladatok elvégzé
séhez az alábbi főbb gépelemekkel (szakfelszerelések
kel) rendelkezik:

-  speciálisan kifejlesztett kihajló karú markoló,
-  új típusú dózeroló berendezés (földgyalu),
-  kettős kötéldob,
-  hidraulikus magasnyomású csatlakozórendszer, ki

sebb gépi szerszámok üzemeltetéséhez (pl. légkalapács, 
betontörő stb.),

-  hátsó rakodó, a különböző kiegészítő felszerelések, 
szerszámok elhelyezésére,

-  aknamentesítő felszerelés.
Az aknamentesítő felszerelést elkülönítve, egy 20 zoll 

széles kétirányú rakfelületű szállítóplatón helyezték el. 
Használatakor, pl. egy Pearson típusú aknaszedő (kifordító) 
eke esetében a dózerpajzs helyére szerelik fel, a jármű hát
só részére, a szerszámtároló helyére pedig egy aknamező

átjáró-kijelölő eszközt (pl. LMS Pearson típusút). Aknamen
tesítéskor kiegészítésként még egy Doppler-effektus elvén 
működő aknajelző rendszer (pl. Demeter Giat) is felszerel
hető. így a Kodiakkal külön aknakereső és -mentesítő esz
közök nélkül is nagy hatékonysággal lehet elaknásított és 
hagyományos műszaki zárakat, akadályokat leküzdeni.

A különböző műszaki feladatok végzését többféle módon 
felhasználható, könnyen kezelhető dupla kötéldob segíti, 
melyek működését két, egyenként 9 t terhelhetőségű csör
lő biztosítja. A mindössze 16 mm vastag kötelet egy sze
mély könnyedén kezelheti (kihúzhatja), ezáltal igen gyorsan 
és egyszerű módon alkalmazható. A kötéldobok egymástól 
függetlenül vagy közösen szinkronban is működtethetők. A 
felhasználható kötél hossza 200 m, és megfelelő rögzítés
sel 1-4 vontatmány húzható, egyenként 620 kg-ig.

A kihajló karú markolót a jármű orr-részébe, középre 
építették be, hatósugara horizontálisan 160 fok (kívánság 
szerint 180 fokra növelhető). A kar maximális hatótávol
sága 9 m, a markoló teherbírása 3 ,5 1 (markolókosár nél
kül). Maximális emelési magassága 8,2 m, munkavégzé
si mélysége 4 m-ig terjed. A markoló karját gyorsváltó 
szerkezettel szerelték fel, és további hidraulikus kapcso
lókkal látták el, valamint egyéb, a polgári életben is hasz
nálatos műszaki gépek csatlakoztathatók rá, így pl. hidra
ulikus kalapács, betontörő stb. (Megrendelése során 
Svájc az univerzális markoló mellett döntött, amelyet a 
jármű hátsó részén helyeznek el.)

A Kodiaknál a dózeroló (földgyalu) berendezés esetében 
nem csupán egy felületet simító, földet toló, lapátoló beren
dezésről beszélhetünk, hanem egy új típusú dózerolóról. A 
dózerpajzs oldalait, alsó és felső síkját megvastagították, 
és két anyagbontó foggal szerelték fel. A pajzs nemcsak 
„free floating mode”, szabadon lebegő formában, a terüle
ten, talajon húzva, vonva, tolva tud dolgozni, hanem a 
dózerpajzs ± 5 fok vágószög változtatással is alkalmazha
tó, ezáltal kemény talajba is képes belevágni.

A dózerpajzs és a kihajló markoló kar közé folyamato
san működő ütközésgátlót szereltek, amely függetleníti 
egymástól a pajzs és a kotró működését.

Rövid összefoglalásként megállapítható, hogy a 
Kodiak még a méltán híres svájci vásáron is kivált vi
szonylagos egyszerűségével, de igen „nagynak tűnt” 
mint munkagép, különösen a műszakiak szemében. Ed
dig ez a műszaki gép rendelkezik a legtöbb variációs le
hetőséggel, és igen jól alkalmazható a Leopard 2 bázi
sán, magas szintű aknavédelemmel is rendelkezik. Bo
nyolult műszaki feladatok megoldásában igen jól kiegé
szíti a már rendszerbe állított Büffel—3 hegyi páncélost.

Remélhető, hogy valamennyi Leopard 2-t használó ál
lam (beleértve a Bundeswehrt is) abban a helyzetben 
van, hogy műszaki csapataik optimális és hatékony mű
szaki gépekkel való ellátása érdekében, terveikben figye
lembe veszik a Kodiakot, hogy megfeleljenek a ma és a 
jövő katonai műszaki követelményeinek.

Többek közt ilyen módon is lehet a fegyverzetcsökken
tések keretében kivonni a feleslegessé vált harci technikát 
-  vagy legalábbis egy részét a hiányzó és igen hasznos 
műszaki-technikai eszköz előállítására felhasználni. Ennek 
egyik jó példája a Leopard 2 bázisán nemzetközi együtt
működés keretében előállított Kodiak 3 műszaki páncélos.

Felhasznált irodalom

Soldat und Technik, 2005/8.
Soldat und Technik, 2004/7.

Dr. Lits Gábor ny. alezredes
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A pilóta oxigénellátó rendszere

Soko J-22 Orao III. rész

A pilóta alapellátására két 7,3 literes oxigénpalack szol
gál, melyekben 150 bar nyomáson gáz halmazállapotú 
oxigént tárolnak, ez 2190 liter oxigénnek felel meg (430 
percre elegendő), vészhelyzet esetén a rendszer tartalé
kaként további 157 percre elegendő 100%-os oxigén áll 
rendelkezésre. A Martin-Baker MK-10LB(YU) típusú ka- 
tapultülés oxigénellátó rendszere 126 bar nyomású, 0,41 
liter kapacitású, ez tíz perc időtartamra elegendő 51 liter 
oxigént biztosít. (A katapultülés az alkalmazott megjelö
lés ellenére importból származik, egyedül a kilövését biz
tosító rakétahajtóművek készültek Jugoszláviában).

Légkondicionáló és túlnyomásos rendszer

A rendszer biztosítja a pilótakabin és az avionikai rekesz 
üzemhőmérsékletét (ez az érték +12 °C és +32 °C között 
manuálisan állítható), a szélvédők párátlanítását és jégtele- 
nítését, az anti-g rendszer felfuvását (ez + 2-8 g túlterhelés 
esetén lép működésbe), a párakiválasztást, valamint 2400 
méteres magasság felett a pilótakabin és a belső tüzelő
anyag-tartályok túlnyomását. A rendszer működéséhez a 
hajtómű kompresszorából megcsapolt levegőt használja.

Fegyverzet és függesztmény

A repülőgép prototípusa két NR-30 típusú gépágyúval ren
delkezett, a felderítő változatok nem rendelkeznek beépített 
fegyverzettel. A csatarepülő változat beépített fedélzeti fegy
vere két ikercsövű, 23 mm-es Gs-23 gépágyú, 200-200 da
rabos lőszerkészlettel. A gépágyút beépíthető és konténe
res változatban a jugoszláv hadiipar gyártja szovjet licenc 
alapján. A két Gast-elven működő fedélzeti gépágyú együt
tes elméleti tűzgyorsasága 6000-6800 lövés/min, ami már 
összemérhető az amerikai M61A1 Vulcan 6x20 mm teljesít
ményével. Hatásos lőtávolsága 1300 méter, optimális 
lőeredmény 900-1000 méteren érhető el.

A fedélzeti gépágyúk 23x115 mm-es lőszereiből a jugo
szláv hadiipar a 329 grammos HEI/HEI-T repeszromboló - 
gyújtó/repeszromboló-gyújtó nyomjelzős, a 329 grammos 
HE/HE-T repeszromboló/repeszromboló nyomjelzős, a 331 
grammos API/API-T páncéltörő-gyújtó/páncéltörő-gyújtó 
nyomjelzős, valamint a 329 grammos gyakorló/nyomjelzős 
gyakorló ТРЛГР-Т jelzésű típusokat gyártja. Még a 80-as 
években fejlesztés alatt volt, de nem került rendszeresítésre 
egy lemerült urániumot tartalmazó páncéltörő lőszer is.

Az összes alváltozat öt függesztési ponttal rendelkezik, 
melyekből 2-2 a félszárnyak, egy pedig a törzs középvo
nalán található. A szány alatti belső és a törzs középen 
kialakított függesztési pontok alkalmasak a rendszeresí
tett 500 literes pót-tüzelőanyagtartályok üzemszerű hor
dozására és alkalmazására, míg szükség szerint a törzs 
alsó részére a felszállási úthossz csökkentésére egy 
startrakéta is felszerelhető.

A kezdeti IJ-22-es öt függesztési ponttal rendelkezik, 
melyekből a törzs alattiak és a belső szárny alattiak 500 
kg-os, a külsők 300 kg-os terhelhetőségűek. A J-22M

12. ábra: Az Orao korai példánya

alváltozatánál a szárny alatti 4 függesztési pont egyen
ként 500 kg-os, a törzs alatti függesztési pont 800 kg-os 
elméleti terhelhetőséggel rendelkezik. Az Orao-A válto
zat a magasabb szerkezeti üres tömeg és a kisebb hajtó
mű-teljesítmény miatt teljes belső tüzelőanyag-feltöltés- 
sel, maximum 1500 kg-os külső függesztmény hordozá
sára képes, a csökkentett szerkezeti tömegű és után- 
égetős hajtóművekkel ellátott Orao-B-nél ez az érték 
2800 kg. A fenti helyzet 9 db BL-755-ös kazettás bomba 
és ezek ikerfelfüggesztését lehetővé tevő négy 
NS-3-100-as típusú bomba adapter alkalmazása esetén 
áll fenn (a kilencedik légibomba a törzs alatti tartón kerül 
felfüggesztésre), az üzemszerűen alkalmazott fegyverzet
kombinációk esetén a fegyverzet tömege ritkán haladja 
meg a 2000 kg-ot.

A Soko Orao típuson a román változatokkal ellentétben 
irányított légiharc-rakétákat nem rendszeresítettek (a 
szárnytörővégeken elhelyezett rakétaindító sínek és légi- 
harc-rakéták alkalmazása részét képezte az 1990-ben 
kezdeményezett, de meg nem valósult korszerűsítési 
programnak).

Az irányított levegő-föld rakétákkal lefolytatott kísérlet
sorozat eredményeként egy-egy ilyen kategóriájú eszköz 
függeszthető a szárny alatti külső vagy belső függesztési 
pontjaira. A két külső függesztési pontra az amerikai 
AGM-65B Maverick, a két belsőre a jugoszláv gyártmá
nyú Grom típus szerelhető fel. A sajátos megoldás annak 
tudható be, hogy rakétatípusok két egymástól eltérő 
szabványú elektromos rendszert alkalmaznak, és ezért a 
függesztési pontok kábelezése miatt nem csereszabato
sak. A belső függesztési pontokról indított rakéták égés
gázai, a levegő-beömlőnyílások elhelyezése miatt a haj
tóművek leállását okozhatják, ezért általában a két szél
ső függesztési ponton elhelyezett AGM-65B rakéta alkal
mazása a gyakoribb.

A Grom típusú levegő-föld rakéta a szovjet AS-7 Kerry 
(H-23) típus helyi fejlesztésű vátozata, és irányítása egy 
bal oldalon elhelyezett botkormánnyal történik. A Grom-1 
rádió-parancsközlő távirányítású fegyver, kétfokozatú 
szilárd rakétahajtóművel, mely 6000 méteres magasság
ról indítva 12 km-es hatótávolsággal rendelkezik, sebes
sége Mach 1. A rakéta 330 kg-os tömegéből 104 kg-ot 
tesz ki a robbanófej, mely 1100 mm-es homogén páncél 
vagy 2500 mm-es beton átütő képességével rendelkezik. 
Átmérője 300 mm, hossza 3300 mm, szárnyfesztávolsá- 
ga 802 mm. A rakéta pontosságára jellemző, hogy az 
esetek 50%-ában a találatok 10 méteres körön belül van
nak. A fegyver legnagyobb hiányossága az irányítás 
módjából adódik, mely szükségessé teszi a rakéta be
csapódásig történő irányítását, korlátozva a hordozó re
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pülőgép manőverezési szabadságát, ezért a Grom-2 
már tv-irányítású fegyver, ezzel 1996-tól folynak kísérle
tek. A tv-irányítású rendszer jóvoltából feltételezhetően a 
Grom-1-nél lényegesen pontosabb, körkörös szórása 
vélhetően 2 méter alatt van, rendszeresítéséről azonban 
megbízható adat nincs.

Mindkét rakétaaltípus indítására az LGG-300-000 típu
sú rakétaindító sín szolgál. A hasonló feladatkörű amerikai 
AGM-65B Maverick rendszeresítése óta a Grom-1 raké
ták nyilvánosság előtt nemigen voltak láthatóak. Valószí
nűsíthetően nagyhatású robbanófeje miatt (megfelelőbb 
fegyver hiányában) hajó elleni rakétaként még rendszer
ben áll, és amenyiben a Grom-2 típus sorozatgyártása 
megindul, a meglévő példányok átépítésére is sor kerül.

A 80-as évek második felétől a Grom-1 típus kiegészíté
sére a repülőgép fegyverzetében megtalálható az amerikai 
gyártmányú AGM-65B Scene Mag Maverick tv-irányítású, 
pontcélok elleni rakéta és e rakéta robbanófej, illetve haj
tómű nélküli TGM-65 típusú gyakorló változata is.

Az AGM-65B Maverick Thiokol TX-633 típusú kétfázi
sú, 0,65 s-os start és 4,7 s-ig működő menet rakétahajtó
művel rendelkezik, mely biztosítja a LAU-177/A egyes in
dítósín elhagyását és a célok elérését is. A rakéta töme
ge 210 kg, melyből 57,25 kilogrammot tesz ki a robbanó
fej. Pontossága kiváló, körkörös szórása mindössze egy 
méter, a helyi háborúk tapasztalatai alapján gyakorlati ta
lálati valószínűsége 70-85%-os, elméletileg nagy ma
gasságról és nagy sebességgel indítva maximum 21 km- 
es távolságról indítható, míg a gyakorlatban а В változat 
kamerájának felbontóképessége a célpontok pozitív 
identifikációját 7 -8  km távolságig teszi lehetővé, behatá
rolva a maximális indítási távolságot.

A 2004-es szerb-montenegrói információk szerint a lé
gierő kutató-fejlesztő intézete elkészítette egy megköze
lítően 300-400 kg-os saját fejlesztésű lézerirányítású 
bomba prototípusát is, melynek rendszeresítése esetén a

fő hordozóeszköz várhatóan a J-22M típus lesz (nem le
hetetlen az sem, hogy a lézerdetektort alkalmazzák a 
Grom rakéta egy további változatánál is).

A nem irányított rakéták közül alkalmazásra került az 
57 mm-es szovjet S-5K és S-5M típus helyi licenc gyárt
mányú megfelelői, a BR-1-57 (UTI-1/RV-22 típusú 
gyújtóval), és a BR-2-57 (UTI-2/RV-22 típusú gyújtó
val), а VI Soko Mostar L 57-16MD típusú rakétablokkból. 
A nagyobb átmérőjű nem irányított rakéták közül, kezdet
ben a DN-5 típusú, szelvényre erősített 4 darab 127 mm- 
es Holly Mouses Hvar-5 „rakétaköteget” használták, 
majd a nyolcvanas évek közepétől a fent említett rend
szert felváltotta a BR-VZ-128 mm-es M73 Munja nem 
irányított rakéta és a korszerű kialakítású VI Soko Mostar 
L-128-04 rakétablokk.

Az M73 BR-VZ-127 Munja típusú nem irányított raké
ta két altípusát rendszeresítették, a BR-VZ-128R 1786 
mm hosszúságú repeszromboló típust. A rakéta tömege 
41 kg, ebből 14,35 kg-ot tesz ki a robbanófej, mely 4 kg 
robbanóanyagot tartalmaz, égésvégi sebessége 560 
m/s, hatásos lőtávolsága mintegy 3000-3500 méter. A 
kumulatív-páncéltörő változat típusjelzése BRZ-128K, 
1900 mm hosszú, tömege 42 kg, a robbanófej tömege 
15,35 kg, mely 2,45 kg robbanóanyagot tartalmaz, égés
végi sebessége 550 m/s, hatásos lőtávolsága 
3000-3500 méter. A típus páncélátütő képességéről 
nincs adat, valószínűsíthetően ez 4-5  kaliber között le
het, vagyis 500-640 mm-ig terjedhet.

A korai felderítő változatú repülőgép ötvenes-hatvanas 
években fejlesztett és rendszeresített légibombákat hordo
zott (kialakításukat tekintve e típusok nagy hasonlóságot 
mutatnak a második világháborús német és orosz típusok
kal), említést érdemelnek a RAB-120, RAB-200 romboló 
légibombák, a FAB-100, FAB-250M54 és FAB-500 általá
nos rendeltetésű légibombák, a PRAB-50, PRAB-100, 
PRAB-250 típusú fenékgyújtóval ellátott, öntött, nehéz cé-

13. ábra: Az Orao fegyverzetével együtt egy bemutatón (Sz. Sz.)
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lók elleni bombák, a KPT-150 jugoszláv gyártmányú ka
zettás bomba 40 darab előerő elleni repesszel (RAP-3,5) 
vagy 54 kumulatív páncéltörő (PTAB-2,5/1,5), illetve 44 
RAB-2,5 romboló résztöltettel ellátott három változata, a 8 
RAB-16-os rombolóbombából kialakított S 8-16 bomba- 
köteg, valamint a PLAB-150L (150 literes), PLAB-200 
(200 literes) és a PLAB-350 M73 (420 literes) napalmtar
tályok és a ZAB-45 típusú foszforos gyújtóbomba. Az 
Orao-A típuson a 100-120 kg-os légibombák függeszté- 
sére a SN-2(?) típusú hármas bombazár szolgál, lehetővé 
téve maximum 12 légibomba hordozását, míg a 250-500 
kg-os eszközök egyenként kerülnek alkalmazásra.

A hetvenes évektől -  párhuzamosan az új repülőgépek 
hadrendbe állításával -  napirendre került a korszerű aerodi
namikai és repülésbiztonsági szempontokat is figyelembe 
vevő új légibomba-sorozat rendszeresítése és fejlesztése is. 
A saját fejlesztések és tömeggyártásuk megkezdéséig rend
szeresítésre kerültek az amerikai 227 kg-os (500 Ib) 
MK-82HE.LDGP és a 254 kg-os (550 lb) MK-82 MOD I 
Snackeye kis légellenállású és féklapokkal ellátott légibom
bák, a 219 kg-os Matra Durandal kifutópálya elleni bombák, 
valamint a brit BL-755 IB. MK3 típusú kazettás bombák is.

Az újabb generációs jugoszláv fejlesztések eredménye 
a FAB-250/M72 típusú, a földről való felpattanást gátló 
gyűrűvel ellátott, 231 kg-os általános rendeltetésű légi
bomba; a korszerűbb, kis légellenállású 117 kg-os 
FAB-100/M80 szabadesésű; a FAB-100k/M80 132 kg-os 
fékernyővel ellátott; a FAB-250/M79 240 kg-os szabad
esésű és a FAB-250k/M79 260 kg-os fékernyős légibom
bák; az AM-500 típusjelzésű légi telepítésű tengeri akna 
és a PDAB? 275/M-91 típusjelzésű 275-kg-os aeroszolos 
légibomba; valamint a három 100 kg-os, két 250 kg-os 
vagy két L-57-16MD NIR blokk felfüggesztését is lehető
vé tevő SN—3—100 típusú bombazár is, mely az Orao-B és 
a G—4 Super Galeb típusokon került rendszeresítésre.

A típus rendszeresítése és harci alkalmazása

A fejlesztési és gyártási program megvalósítása valósá
gos licencvásárlási lavinát indított el. A hajtóműveken 
felül a repülőgép hidraulikus rendszerét a Dowty 
Aerospace, a Jaguaréhoz hasonló, egyébéként az Orao 
típushoz mindig is túl robusztusnak és nehéznek tartott 
futóművek a Hispano-Messier-Bugatti, a katapultülések a 
Martin-Baker, a jugoszláv változat avionikai rendszere fő
leg angol, francia, amerikai beszállítók termékeinek li- 
cenchonosítása révén kerültek gyártásra.

A jugoszláv költségvetés a program megvalósítására 2 
milliárd dollárt biztosított, melynek jelentős részét a gyártó 
üzemek bővítésére és fejlesztésére fordították. A sárkány
szerkezetek gyártása a pancsevói UTVA, és a mostari 
Soko repülőgépgyárakban zajlott, ez utóbbi végezte a típus 
végszerelését is, a hidraulikus rendszereket a trszteniki 
Prva Petoletka, a hajtóműveket a rajlovaci VRZ Orao, az 
avionikai részegységeket az Iskra Kranj, és a Banja Luka-i 
Rudi Cajavec, míg a repülési műszereket a zemuni 
Teleoptik gyártotta. A repülőgépek darabára 3,8-4,2 millió 
dollárig terjedt (hasonlóan a többi típushoz a megkettőzött 
rendszerek miatt itt is kétüléses repülőgépek ára volt maga
sabb). A viszonylag magas költségeket a jugoszlávok ese
tében jól kompenzálta, hogy a létrehozott technológiai bá
zis lehetővé tette a hasonló technológiai színvonalat képvi
selő G-4 Super Galeb kiképző repülőgép és a francia li- 
cenc alapján gyártott Gazelle helikopterprogramjának vi
szonylag gyors és költséghatékony lebonyolítását is.

Az Orao generációs ugrásnak számított a jugoszláv repü
lőgépipar számára, ez az első típusuk, mely klimatizált piló
tafülkével, valamint hidraulikus rásegítőkkel ellátott vezér
művel rendelkezett, és koncepcióváltás történt aerodinami
kai és fegyverzeti-technikai szempontból is. A Jastreb típus
hoz viszonyítva, melynek leváltására tervezték, 30%-kal
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gyorsabb, mintegy háromszor nagyobb harci teherrel, vala
mint sokkal fejlettebb fedélzeti rendszerekkel rendelkezik.

A prototípusokkal szerzett tapasztalatok birtokában a ju
goszláv légierő számára az elősorozat gyártása 1978-ban 
kezdődött, és a sorozatgyártás 1991 szeptemberéig, va
gyis a polgárháború kitöréséig tartott. A jugoszláv légierő 
első Oraókkal felszerelt egysége, a mostari repülőtéren 
települő 353-as felderítő repülőszázad (353. IAE) 1982- 
ben lett hadra fogható, melyet a tuzlai Dubrave repülőté
ren a szintén taktikai felderítő besorolású 350-es felderítő 
repülőszázad (350. IAE) követett (az utóbbi egységet a 
80-as évek közepén feloszlatták). Az Orao típus 1991-ig 
három vadászbombázó és két felderítőszázad állományá
ban volt megtalálható, ezek a mostari 97-es légidandár 
(97. AB) 353-as felderítő repülőszázada (353. IAE), a 
Skopljeí Petrovac repülőtéren települő 98-as légidandár 
(98. AB) 241-es vadászbombázó repülőszázada 
(241. LBAE), a podgoricai Golubovci repülőterén található 
172-es vadászbombázó ezred (172. LBAP) 239-es va
dászbombázó százada (239. LBAE), valamint a szlovéni
ai Cerklje-Brezice légitámaszponton a 82-es légidandár 
(82 AB) 238-as vadászbombázó (238. LBAE), valamint a 
351-es felderítő repülőszázada (351. IAE), továbbá né
hány példány fellelhető volt a batajnicai légi támaszponton 
a légierő kísérleti és berepülőközpontjánál, a VOC-nál is. 
A kísérleti gépek között említést érdemel a svéd gyártmá
nyú, oldalra néző felderítő lokátorral (SLAR) és katódsu
gárcsöves kijelzőkkel felszerelt, kétüléses haditengeré
szeti felderítőnek szánt repülőgép, valamint a tervezett 
szuperszonikus vadászgép projektjének részeként a rész
leges fly-by-wire kormányművel ellátott példány is.

Jugoszláviai gyártású ORAO l-esek
3. táblázat

Típus Alváltozat Lajstromszám Darabszám
Prototípus 
J-22 Orao-A

Együléses 25001 1

Prototípus 
NJ-22 Orao-A

Kétüléses 25002 1

Elősorozat 
IJ-22 Orao -A

Együléses
felderítő

25701-től
25710-ig

10

Elősorozat-A 
IJN-22 Orao

Kétüléses
felderítő
kiképző

25601-től
25605-ig

5

Sorozat 
IJ-22 Orao-C

Együléses
felderítő

25711-től
25725-ig

15

Sorozat
IJN-22 Orao-C

Kétüléses
felderítő
kiképző

25606-tól
25609-ig

4

A fenti táblázatokban felsorolt típusalváltozatok közül a fel
derítő Orao-C típus sajátságos hibridnek tekinthető, hiszen 
az Orao I sárkányszerkezetét és hajtóművét kombinálja az 
Orao ll-es szárnyaival. A gépágyúk és a lőszertárolók hiá
nyából adódóan, az elősorozat példányaihoz viszonyítva 
400 kg-mal kisebb üres tömeggel rendelkezik, míg az Orao 
II szabványra átépített Orao IID repülőgépek teljesen meg
egyeznek az utolsó típusváltozattal, itt a repülőgéptömeg 
csökkentését a sorozatpéldányokhoz hasonlóan a szerke
zeti anyagok részleges cseréjével oldották meg.

A repülőgépek üzemeltetése során, a többi új típushoz 
hasonlóan, itt is jelentkeztek a típus gyermekbetegségei, 
a legtöbb probléma forrása a repülőgép hidraulikus rend
szereiből, ezen belül a futóművek megbízhatatlan műkö
déséből adódott. Szintén hiányosnak ítélték a repülőgép

műszerezettségét, itt evidens a valódi mindenidős képes
séget biztosító fedélzeti lokátor hiánya. A kis magasságú 
bevetések elősegítésére az Orao ll-es alváltozaton pótló
lag rendszeresítették a beszerezhető legkorszerűbb 
AHV-6-os rádió-magasságmérőt is (e rendszer került be
építésre az exportra szánt Mirage 2000-es típuson).

A repülőgépek intenzív használatának következtében, 
ami természetszerűen összefüggött a 80-as évek második 
felétől újraéledő nemzetközi hidegháborús hullámmal, a ju
goszláv légierő 1980 és 1991 júniusa között mértékadó 
becslések szerint 18 Orao típusú repülőgépet vesztett el bal
esetekben, a gyári berepülések alkalmával további egy re
pülőgép semmisült meg. A veszteségek alváltozatonkénti 
bontásában az IJ-22-es öt, a J-22-es hét, és az NJ-22-es 
alváltozat hét (beleértve az 1982-ben elvesztett 25002-es 
kétüléses protípust is) repeseménnyel képviselteti magát. A 
rendelkezésre álló információk szerint két repülőgép futómű 
nélküli kényszerleszállás, egy további a vezérmű meghibá
sodása miatt tört össze. A baleseti veszteségek okozójaként 
előfordul felszállás közbeni véletlenszerű fékernyőnyitás, 
fegyverzetalkamazás közben bekövetkezett baleset, mada
rakkal történő ütközés, műszeres repülés közbeni 
giroplatform-meghibásodás miatti katapultálás, kis magas
ságon dugóhúzóba esés vagy egyéb reptechnikai hiba, és 
legalább öt alkalommal nagy sebességű mélyrepülés alkal
mával tereptárgyakkal történő ütközés is.

Amikor a jugoszláv légierő 1990-ben a típus korszerűsí
tése mellett döntött, a tereptágyakkal történő ütközések, 
valamint a bonyolult meteorológiai körülmények miatt be
következő veszteségek csökkentésére igényt jelentettek 
be új robotpilóta és térképező-távolságmérő funkciókkal is 
rendelkező fedélzeti lokátor rendszeresítésére is.

A szlovéniai válság kezdetéig (1991. június 26.) továb
bi két példány került hadrenden kívül, a 25001-es proto
típus, mely jelenleg a surcini repülőmúzeumban találha
tó, valamint a 25208-as utolsóként átépített, repüléskép
telen, eredetileg is a légierő zadari székhelyű akadémiá
jának szánt tantermi repülőgép (ez utóbbi később a 
zadari repülőtér elfoglalásakor horvát hadizsákmány lett), 
így a jugoszláviai konfliktus kitörésekor a JRV i PVO a le
gyártott 98 repülőgépből 77 példánnyal rendelkezett.

A szlovéniai válság kezdetén a szlovén területvédelmi erők 
a cerkljei légi támaszpont ellen indított aknavetős támadásá
nak köszönhetően a 82. légidandár (82. AB) J—21 Jastrebbel 
felszerelt 237. vadászbombázó század (237. LBAE), a 
J-22NS Oraókkal felszerelt 238. vadászbombázó 
(238. LBAE), valamint az IJ-21 Jastrebekkel és IJ-22 
Oraókkal vegyesen felszerelt 351. felderítő század (351. IAE ) 
67 repülőgépe települt át a zadari Zemunik repülőtérre. A ju
goszláv légierő csapásmérő és felderítő repülőgépeit intenzí
ven és veszteség nélkül használta a válság idején.

A harcok 1991 szeptemberétől áttevődtek a vegyes la
kosságú Horvátország területére. A horvátországi konflik
tus kisebb-nagyobb megszakításokkal 1992 májusáig 
tartott, mely alatt a jugoszláv (szerb) haderő a volt szö
vetségi hadsereg teljes fegyverkészletének birtokában 
jelentős katonai sikereket ért el. A szerb erőknek sikerült 
ellenőrzésük alá vonni az általuk szerb lakosságúnak ti
tulált horvátországi területeket. A horvátországi konflik
tust elkeseredett szárazföldi harcok jellemezték, melyek
ben mindkét fél jelentős emberáldozatot szenvedett el. A 
horvát nemzeti gárda a szövetségi erők technikai fölé
nyének ellensúlyozására lakott területeken utcai harcok
ra igyekezett kényszeríteni a támadó erőket.

A fenti harchelyzet nem igazán kedvezett a légierő beve
tésének, így kezdetben a jugoszláv légierő főként szállító fel
adatokat látott el a horvátországi szerb lakosság és a fegy
veres erők Horvátországban rekedt egységeinek, a gyártó
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kapacitások és technikai eszközök evakuálását. A szárazföl
di harcok intenzitásának növekedése maga után vonta a ju
goszláv légierő csapásmérő erőinek fokozott aktivitását is, 
melyben rotációs alapon a jugoszláv légierő összes egysé
ge részt vett. A horvát oldal mezőgazdasági és civil repülő
gépek mozgósításával, valamint improvizált harceszközök
kel szintén próbált bizonyos fokú légi támogatást biztosítani 
erői számára, ám a teljes fölényben lévő jugoszláv légierő 
11 AN-2 és 16 UTVA 75 repülőgépepüket a földön semmi
sítette meg, míg egy további AN-2-est Vinkovci térségében 
Kub-M (SA—6) légvédelmi rakétával lőttek le.

A horvát hadijelentések az adott periódusban 98 jugo
szláv (szerb) repülőeszköz lelövéséről számoltak be, amit 
a kilencevenes évek végén utólag 28-ra módosítottak, 
szerb részről hivatalos veszteséglista nem jelent meg.

Az Orao típus ellen a horvát légvédelem két esetben 
volt eredményes, 1991. szeptember 19-én Djakovo térsé
gében a 239-es vadászbombázó század 25508-as soro
zatszámú NJ-22NS kétüléses repülőgépét SA-7 Strela 
2M légvédelmi rakétával lőtték le. A gép pilótája, Muse 
Begic alezredes, a 172-es vadászbombázó ezred akkori 
parancsnoka katapultált és fogságba esett. Ugyanezen a 
napon Novska térségében a 238-as vadászbombázó szá
zad teljesen nem ismertetett sorszámú (2512?) J-22NS 
gépét 20 mm-es légvédelmi gépágyúval semmisítették 
meg, itt a pilóta, Z. Törnie őrnagy életét vesztette.

A horvátországi harcokban az Orao típus jól szerepelt. A 
két hajtóműves konfigurációnak köszönhetően a típus jól tűr
te a kézifegyverek tüzét, a kezdeti veszteségek hatására a 
repülőgépeket infracsapda-automatákkal látták el, valamint 
az SA-7 Strela2/2M és a kis számban a horvát erők rendel
kezésére álló FIM-82 Stinger vállról indítható légvédelmi ra
kéták eredményességének csökkentésére az átgondoltabb 
és jobb bevetéstervezés szintén hatékonynak bizonyult.

A horvátországi tűzszünettel majdnem egy időben, 1992 
májusától a szintén vegyes lakosságú Boszniában kezdő
dött Jugoszlávia felbomlásának emberáldozatokban és idő
beni lefolyását tekintve is legjelentősebb konfliktusa, mely az 
1995-ös daytoni békeszerződésig tartott. A boszniai szerb 
köztársaság, valamint a horvátországi szerb krajina hadse
regeinek átadott haditechnikai eszközök közül a feloszlatott 
238-as vadászbombázó század állományából 13 Orao típu
sú repülőgép került átadásra. A repülőgépekből két kétülé
ses és 11 vadászbombázó repülőgép volt, melyek közül a 
boszniai konfliktus ideje alatt öt db megsemmisült, egy két
üléses és egy együléses példány balesetben, három továb
bi pedig ellenséges légvédelem által. 1995-ben a konfliktus 
lezárását követően repülő balesetben lezuhant az utolsó, 
25504 sorozatszámú kétüléses példány is, így pillanatnyilag 
a boszniai szerb légierő hét Orao típusú repülőgéppel ren
delkezik, melyek a Banja Luka-i Mahovljani repülőtéren tele
pülnek az 1. vadászbombázó század állományában.

A boszniai konfliktust követő regionális fegyverzetkor
látozási egyezmények értelmében 1995-ben a jugoszláv 
légierő 13 különböző alváltozatú Orao típusú repülőgépet 
vont ki hadrendből (ebből 4 vagy 5 kétüléses példányt), 
valamint az 1992 és 1999 közötti baleseti veszteségek
nek köszönhetően, a Kis-Jugoszlávia és a NATO között 
kirobbanó konfliktus előestéjén 1999 márciusában 43 
Orao típusú géppel rendekezett.

A repülőgépek közül 13 db J-22NS és 2 db IJN-22NS a 
98. vadászbombázó ezred (98. LBAP) 241. vadászbombá
zó századánál (241. LBAE) a kraljevói Ladjevci-Obrva repü
lőtéren, 252. vadászbombázó századánáHO együléses és 5 
kétüléses Orao I pedig a belgrádi Batajnica repülőtéren tele
pült, míg a légierő parancsnokságának közvetlen alárendelt
ségében a 353. felderítőszázadánál 9 db IJ-22-es és 2 db 
IJN-22-es, valamint a VOC-nál két repülőgép volt található.

A NATO-erők nyomasztó mennyiségi és minőségi fölénye 
miatt az egész konfliktus ideje alatt a JRV i PVO erőinek rej- 
tésére és manővereztetésére kényszerült. A típus képessé
gei, hogy kisegítő repülőterekről és autópálya-szakaszokról 
is lehet üzemeltetni, könnyű a karbantartáshatósága, vala
mint, hogy fedélzeti rendszereit tekintve eredetileg is auto
nóm üzemeltetésre tervezték, jelentősen megkönnyítették a 
típus bevethetőségét harci körülmények között.

A 78 napig tartó konfliktus alatt, az Orao és Super Galeb tí
pusú repülőgépek 31 támadást hajtottak végre, főleg a koszo
vói és az albán határszakaszon, valamint az UCK fegyveres 
erőinek állásai ellen Koszovó területén, míg az IJ-22 felderítő 
repülőgépek legalább kétszer hajtottak végre taktikai mélysé
gű behatolást az albán légtérbe. A támadásokban részt vevő 
repülőgépek kis magasságon, nagy sebességgel, a pilóták ál
tal jól ismert terep felett végrehajtott bevetéseit a viszonylagos 
kis földrajzi távolságok és az akciók rövid időtartama miatt a 
NATO repülőgépei nem tudták megakadályozni.

A konfliktus következményeként a JRV i PVO 9 db Orao 
típusú repülőgépet vesztett el. A 241. és a 252. vadász
bombázó századnak is három-három együléses és egy- 
egy kétüléses, a 353. felderítő századnak mindössze egy 
IJ-22-es repülőgépe semmisült meg. A kilencből nyolcat a 
NATO repülőgépei a földön semmisítettek meg, egy továb
bi repülőgép, a 25704-es oldalszámú, 1999. március 24-én 
éjszaka zuhant le, nem tisztázott körülmények között. Az 
eredeti szerb háborús propaganda szerint ez az Adriai-ten
ger felett, Tomahawk cirkálórakéta vadászata alkalmával 
zuhant le. A gép típusát a NATO -  valószínűleg az AWACS 
repülőgépek által mért emelkedési és gyorsulási adatok 
alapján -  MiG-21-esként azonosította (ezen a napon je
lentették egy ilyen típusú gép harcérintkezésen kívüli el
vesztését), azonban biztosan állítható, hogy a 241. va
dászbombázó század (241. LBAE) kötelékébe tartozó 
25704 lajstromszámú IJ-22 Orao A típusról volt szó, mely 
a légitámadás alatti nisi repülőtérről szállt fel, és valószínű
leg a pilóta hibájából hegynek ütközött és megsemmisült. 
Pilótája, Zivota Djuric alezredes életét vesztette.

Az 1999-es konfliktust a jugoszláv légierő 17 együléses 
és 7 kétüléses vadászbombázója élte túl, nyolc együlé
ses és két kétüléses felderítővel együtt. A megmaradt 34 
Oraoból tíz, 1999 óta felújított repülőgép van napjainkban 
bevethető állapotban, a többi példány pillanatnyilag 
nagyjavításra vár a légierő közel száz más típusú repülő- 
eszközével egyetemben.

A típus jövője és esetleges korszerűsítése

Szerb-montenegrói források szerint a légierő Orao típusú 
repülőgépei tervezett élettartamuk egyharmadánál járnak, 
a típus üzemeltetése bizonyos korszerűsítések mellett 
2014-ig kitolható. A jelenlegi problémák, az alacsony had
rafoghatóság alapvetően még az 1999-es konfliktus utóha
tásai. A konfliktus óta eltelt hat évben a légierő gyakorlati
lag felélte a rendelkezésre álló alkatrészkészleteket, és a 
szűkös hadi költségvetés nem tette lehetővé ezek pótlását. 
A helyi média találóan úgy jellemezte a mostani állapotot, 
hogy a szerb-montenegrói légierő pillanatnyilag harci ta
pasztalatok kivételével mindenben szűkölködik.

A fenti helyzet javítására a légierő hoszabb távú fej
lesztési programot dolgozott ki, azonban külső fenyege
tettség hiányában megváltoztak a prioritások. A várako
zásokkal ellentétben a korszerű vadászrepülőgépek és a 
nagy teljesítményű légvédelmi rakétarendszerek helyett 
a légierőnél elsőséget élvez a szállító kapacitás és a légi 
mozgékonyság javítása, a valós idejű felderítőképesség 
megteremtése, az alapfokú légcsavaros kiképzőgépek
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cseréje. Az igényelt kétszázadnyi többfeladatú vadászre
pülőgép megérkezésére minimum 2010-ig várni kell. Az 
átmeneti időszakban a szerb-montenegrói állam pilótái 
számára a görög légierőnél repült órákat vásárolt, való
színűleg az F-16 és a Mirage-2000-5 típus összehason
lítására, valamint a SAAB konzorcium is jelentős marke
tingtevékenységet folytat, természetesen nem elhanya
golható szempont a gazdasági ellensúlyozás sem.

Az átmeneti időszakban a szerb-montenegrói légierő a 
legrégebbi 1982-1984 között gyártott IJ-22 felderítőváltozat 
cseréjét tervezi, itt a váltótípus az IBL-2004 típusjelzésű, pi
lóta nélküli felderítő repülőgép, míg a vadászbombázó repü
lőgépek korszerűsítésének mértéke (ha lesz), nem ismert.

Jugoszláviai gyártású Orao ll-esek

Típus Alváltozat Lajstromszám Darabszám
Prototípus
J-22NS
Orao-B

Együléses 25101 1

Sorozat
Orao-B
J-22NS

Együléses
vadászbombázó

25102-től
25124-ig 23

Sorozat
J-22NS
Orao-B

Együléses
vadászbombázó 25133 1

Sorozat
J-22NS
Orao-B

Együléses
vadász

bombázó

25151-től
25175-ig 25

Sorozat
NJ-22NS
Orao-B

Kétüléses
vadászbombázó

25501-től
25512-ig 12

Átalakított
J-22NS
Orao-D

Együléses
vadászbombázó

25201-től
25208-ig 8

Átalakított
NJ-22NS
Orao-D

Kétüléses
vadászbombázó

25526-tól
25531-ig 6

(Megjegyzés: 62 újonnan gyártott repülőgép, plusz 14 teljes 
J-22NS/NJ-22NS szabványra átalakított ORAO l-es)

Az Orao típus korszerűsítési szempontból az összes kelet
európai típussal szemben jelentős előnnyel rendelkezik, 
ugyanis avionikai rendszere már eleve megfelelt a nyugati 
szabványoknak, fegyverzetfüggesztői szintén alkalmasak a 
keleti és a nyugati szabványú fegyverzethez is. A típus 
egész pályafutását végigkísérő legnagyobb hiányossága -  
a valódi mindenidős képesség elérése, valamint a precíziós 
fegyverzet mennyiségének növelése -  technikailag kivite
lezhető, azonban a fedélzeti lokátor és a lézeres célmegje
lölő konténerek beszerzése, valamint az e rendszerek üze
meltetéséhez szükséges adatbuszrendszerek és kijelzők 
beépítése igen költséges, csak úgy mint az aktív elektroni
kai harcra szánt zavarókonténerek alkalmazása, mely ké
pességgel a típus szintén nem rendelkezik. A francia-brit 
Jaguárhoz hasonlóan a korszerű szabványok szerint az 
Orao is elégtelen számú függesztési ponttal rendelkezik, és 
a korszerűsítés esetén problémát okozna a külső függesz- 
tésű érzékelő/célmegjelölő/elektronikai harc konténereinek 
és a harci teher optimalizálása is.

A szerb-montenegrói légierő 2001-től újraélesztett 
G-4M Super Galeb programja, mely az AGM-65 
Maverick tv-irányítású levegő-föld rakéták, valamint az 
R-60-as (AA-8 APHID) irányított levegő-levegő rakéták 
e típuson való integrációját tartalmazza, feleslegessé te

heti magát az Oraót is, hiszen jobb üzembiztonsággal 
rendelkező, olcsóbban üzemeltethető típus, mellyel a 
legtöbb feladat -  melyre eddig az Oraót alkalmazták -  
szintén megoldható. A precíziós fegyverek alkalmazható
ságával e típuson szintén megszűnik az Orao egy továb
bi előnye is. A repülési teljesítményben az Orao az 
utánégetők alkalmazása esetén van előnyben, azaz fel
adatköréből adódóan nem túl gyakran. A két típus közöt
ti magas fokú rendszerazonosság miatt, amennyiben az 
Orao kivonásra kerülne, ez pozitívan befolyásolná a légi
erő megmaradt negyven G-4 Super Galebjának tovább- 
üzemeltetését is.

Az Orao jövője a szerb-montenegrói légierőnél még kér
déses, biztosnak egyedül a kb. 70 Gazella helikopter és a 
Super Galebek további üzemeltetése vehető. Nem kizárt, 
hogy amennyiben rendszerben marad, néhány kisebb vo
lumenű változtatás kivételével drasztikusabb átalakuláson 
már nem megy át. Ilyen lenne például a régóta igényelt új 
robotpilóta, a légierő helikopteres és szállító repülőgép-ala
kulataihoz hasonlóan a Garmin GPS-rendszer, vagy a nyu
gati légierők által alkalmazott TACAN navigációs rendszer, 
a fedélzeti VHF-rádiók cseréje, esetleg egy korszerű saját
idegen azonosító rendszer beépítése is.

A cikkben alkalmazott fontosabb rövidítések

JRV i PVO: Jugoszlovensko Ratno Vazduhoplovstvo i Protiv 
Vazdusna Odbrana -  jugoszláv légierő és légvédelem 

VTI: Vazduhoplvno Tehnicki Institut -  Repüléstechnikai 
Intézet

VTRZ: Vazduhoplovno Tehnicki Remontni Zavod -  Re
püléstechnikai Javító Üzem 

VOC: Vazduhoplvni Opitni Centar -  Repüléstechnikai 
Kísérleti Központ

AB: Aviacijska Brigada -  légidandár 
LAP: Lovacki Aviacijski Púk -  vadászrepülő ezred 
LBAP: Lovacko Bombarderski Aviacijski Púk -  

vadászbombázórepülő-ezred 
LBAE: Lovacko-Bombarderska Aviacijska Eskadrila -  

vadászbombázórepülő-század 
IAE: Izvidjacka Aviacijska Eskadrila -  felderítőrepülő 

század
LAE: Lovacko Aviacijska Eskadrila -  vadászrepülő

század
ELABA: Eskadrila Lake Borbene Aviacije -  könnyű har- 

cirepülő-század
TO: Teritorialna Odbrana -  területvédelmi erők

Felhasznált irodalom

Miroslav Lazanski: Borbeni Avioni. Knjiga Kömére, 2002, 
Béig rád.

Glasnik RV i PVO 1986-tól 1991-ig terjedő számai. 
Pukovnik Milos Petrie: Orao lovac-bombarder. Glasnik 

RV i PVO, 1984.
Janes all the World Aircraft 1991/1992.
Igor Bozinovski -  Elio Viroli: The Republic of Srpska 

Air-force. Air-force montley, 2004/5.
Aleksandar Radic: Serbia Montenegro Air-force. Air

force montley, 2005/3.
Savezni Sekretarijat za Narodnu Odbranu -  General- 

stab JNA-Vazduhoplovna Uprava 0.1 VTUP.015/16 
Mateja -  Andjekovic: Upravljanje avionom IJ-22 (gép

könyv).1986.

Szigeti Szilveszter
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A Royal Air Force hendoni múzeuma II. rész

Az első teljesen brit tervezésű helikopter a Bristol 
Sycamore HR12 típus volt. Egy 1944-ben készült katonai 
tanulmány fontosnak tartotta a csapatszállító helikopterek 
építését és rendszeresítését. Ezért a repülőgépgyártó vál
lalatok -  köztük a Bristol Aeroplane Company -  nagy erők
kel kezdtek az ilyenfajta repülőgépek tervezésének. Ennek 
az úttörő munkának az eredményeként szerelték össze a 
Sycamore első prototípusát, mely még azon év júliusában 
sikeresen végre is hajtotta az első felszállását. A típust a 
RAF 1953-ban rendszeresítette, és különféle feladatok 
végrehajtására alkalmazta. Összesen kilenc squadront 
szereltek fel Sycamore-okkal, de Ausztrália, Németország 
és Belgium is vásárolt légierejének. A helikopterek jelentős 
szerepet játszottak a malajziai kommunista gerillák ellen 
folytatott háborúban 1948 és 1960 között.

A Saunder Roe Skeeter AOP Mk.12 főbb adatai
2. táblázat

Motor: 1 db de Havilland Gipsy 
Major 200 Mk.30

Motorteljesítmény: 149 kW (200 LE)
Törzshossz: 8,08 m
Forgószárnyátmérő: 9,75 m
Maximális felszállótömeg: 998 kg
Fegyverzet: nincs
Maximális sebesség: 187 km/h
Hatósugár: 400 km

A RAF keretében alapvetően pilótaképzésre alkalmazták 
a Westland Helicopters által gyártott Gazelle HT Mk3 heli
koptereket a ternhilli repülőtéren. A kiállított XW855 oldal
számú helikopter 1976-ban a northolti bázison települt 32. 
Squadronhoz került HCC4 VIP változatnévvel, és kommuni
kációs és VIP-szállítási feladatokat látott el. Utolsó leszállá
sát -  3958 repült óra után -1996. április 16-án hajtotta vég
re. A shawburyi bázison történt tárolása után 2003 áprilisá
ban érkezett (közúton) a hendoni múzeumba.

A Gloster Gladiator volt az első zárt kabinú kétszárnyas 
repülőgép, melyet a RAF-nál rendszerbe állítottak. A má
sodik világháború kitörésekor négy Gladiátorral felszerelt 
squadront állítottak fel. Ezek közül kettőt 1939-ben átte
lepítettek Franciaországba, ahol mindössze 10 nap alatt 
az összes repülőgépet elvesztették a németek 1940. má
jus 10-i támadása után. Az angliai légi csata ideje alatt 
csak két „otthon települt” Gladiator-egységet -  a 247. az 
exeteri, majd a roborough-i repülőtérről és a skóciai Fleet 
Air Arm-i bázisra telepített 804. Squadront -  alkalmazták. 
A Gladiátorok számos nevezetes akcióban vettek részt a 
háború kezdeti éveiben Norvégiában, Málta védelmében, 
illetve Görögországban és Észak-Afrikában.

A kiállított N5628 oldalszámú Gloster Gladiator ll-est (22. 
ábra) 1939. április 22-én állították hadrendbe a RAF Little 
Rissington-i bázisán, majd 1939. október 27-én került az ak
kor Filtonban települt 263. Squadron állományába. Onnan az 
egységet 1940. április 20-án Prestwickbe helyezték át, és 
másnap behajózták a HMS GLORIOUS repülőgép-hordozó
ra. A Lesjaskog tó befagyott jegét repülőtérként használva

harcolt az egység a németek ellen. Egy április 25-i német lé
gitámadás során a repülőgép sérülést szenvedett. A roncsot 
a tó jegén hagyták, ahol májusban elsüllyedt. A RAF 
cranwelli bázisának egy búvárcsoportja kutatta fel a marad
ványokat, majd a motort és a törzs első részét 1970 augusz
tusában egy másik, a wytoni bázisról érkezett csoport kiemel

te. ábra: Supermarine Stranraer 920 úszóteste

17. ábra: Bristol B17 lövésztornya
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22. ábra: Supermarine Stranraer 920 kerekes főfutóműve

te a tóból. Ezek 1972 augusztusa óta tekinthetők meg a 
RAF-múzeumban. A roncs rozsdagátló folyadékkal történt 
kezelésétől eltekintve a megtalált állapotban került kiállításra.

A Lockheed Hudson IMA a Lockheed 14 Super Electra ka
tonai változataként készült 1939-ben. Ezt a típust látták el el
sőként fedélzeti mentőcsónakkal tengeri mentések végrehaj
tására, valamint ezen típus egyik példánya büszkélkedhet 
azzal, hogy tengeralattjárót zsákmányolt, amikor 1941. au
gusztus 27-én a német U 570-es megadta magát.

Battle of Britain Hall

Egy külön épületben helyezték el az angliai légi csatának 
-  mely a britek számára nagy büszkeséget jelentő törté
nelmi győzelem -  emléket állító Battle of Britain Hall kiál
lítást. A Hitler által Oroszlánfókának nevezett hadművelet 
során vadászgépekkel kísért német bombázók támadták 
főleg Délkelet-Angliát.

A második világháború kitörése és Nagy-Britannia 
bombázása előtti, majd a légi csata idejét szemléltető ci
vil életképeket láthatunk. A nagy csarnokban a harcban 
szembenálló felek, német Messerschmitt Bf 100, Heinkel 
He 111 és Junkers Ju 88 és brit Supermarine Siptfire és 
Hawker Hurricane repülőgépek állnak egymás társasá
gában. Ugyanitt rendszeres filmvetítés tekinthető meg, 
és a harcot és a brit áldozatokat szemléltető roncsokat 
(19. és 20. ábrák) is bemutatnak.

Grahame-White Factory

A múzeum területén található épületet Nagy-Britannia el
ső repülőgépgyárának építette 1917-ben a hendoni repü
lőtér megalapítója, Claude Grahame-White. Az ott meg
tekinthető gépek közül néhány:
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Vickers Vimy, amelyet eredetileg német stratégiai 
célpontok bombázására terveztek, még az első világ
háború során. Mivel a háború befejezéséig nem tudták 
rendszerbe állítani, a háború után postaszolgálatra és 
ejtőernyős ugratásra alakították át a típust. A kiállított 
másolatot 1967-ben kezdték el, és 1969 májusára ké
szültek el vele. A végellenőrzések után június 3-án re
pült először.

Caudron G III, mely eredetileg francia tervezésű volt, 
és az első világháború során a Royal Fying Corps és a 
Royal Naval Air Service számára gyártották.

Avro 504K, melyekkel az első világháború során főleg 
a kiképzőegységeket szerelték fel. A robusztus és meg
bízható típus példányait úgynevezett anti-Zeppelin jár
őrözésre alkalmazták. A háború után a feleslegessé vált 
gépeket civil pilótaiskolák, illetve légi akrobatacsoportok 
használták. A típus egy példánya a londoni Science 
Museumban is megtekinthető.

Szintén az első világháborút idézi a Sopwith Triplane 
repülőgép is. Prototípusa 1916-ban repült első alkalom
mal, magas manőverező- és emelkedőképességről téve 
tanúbizonyságot. A háború során több brit pilóta ért el a 
típussal légi győzelmeket. Ez a háromszárnyas koncep
ciójú gép adott ihletet a németeknek a Fokker Dr1 meg
építéséhez, mellyel Manfred von Richofen, a Vörös Báró 
repült.

Aeronauts Interactive Centre

A múzeum talán a légérdekesebb, legizgalmasabb része az 
Aeronauts Interactive Centre, ahol játékosan lehet tanulmá
nyozni a repüléssel kapcsolatos fizikai, technikai törvénye
ket. Például egy szerkezettel a légi bombavetést lehet gya
korolni, és rá lehet jönni arra, hogy nem csak le kell ejteni a 
bombát, ha az adott földi célt pontosan akarjuk eltalálni. Egy 
egyszerű mérleggel játszva megtanulható, hogy a repülőgé
pek súlypontjának helyzete, kiegyensúlyozottsága fontos 
kérdés. Azt is megtanulhatjuk, hogyan keletkezik a szárny
profil körül az aerodinamikai felhajtóerő. Egy futószalagos 
asztalon guruló lendkerekes repülőkkel az Atlanti-óceán fe
letti magassági szelek hatását lehet megszemlélni.

A RAF múzeuma London külvárosában Hendonban talál
ható. A belépés díjtalan, de -  biztonsági okokból -  táskáin
kat átvizsgálják. A belvárosból két módon lehet eljutni. Met
róval a Northern Line Colindale állomásáig kell utaznunk, 
majd pár perc sétával (esetleg a 303-as busszal) érjük el a 
múzeumot. Ha a buszt választjuk, a belvároson keresztül 
haladó 16-ossal kell a Cricklewood Bus Garage végállomá
sig, ott átszállva a 32-es járatra az Oriental City megállóig 
utaznunk, ahonnét a 303-as busszal a bejáratig juthatunk.

A fotókat a szező készítette.

Dr. Pokorádi László

Delta vadászok az USA légterének védelmében

A két világháború alatt az Egyesült Államok biztonságban 
érezhette területét. Ellenfeleinek sem megfelelő fegyve
re, sem hordozóeszköze nem volt, amellyel területeit 
megtámadhatták volna. Bár német részről a negyvenes 
évek elején voltak próbálkozások, hogy tengeralattjárók
kal zavart keltsenek az USA keleti partvidékén, de ezek
nek a kísérleteknek még a propagandajelentősége is erő
sen korlátozott volt, a hadászati pedig egyenlő a nullával. 
A helyzet a negyvenes évek végére megváltozott. A szö
vetségesből fő ellenséggé előlépett Szovjetunió hozzáju
tott az atomfegyverhez (majd az ötvenes években a hid
rogénbombához is). 1944. július 29-én a Távol-Keleten 
kényszerleszállt, és szovjet kézre jutott a 42-6256 gyári 
számú B-29 Superfortress (majd a későbbiekben még 
kettő). Három évvel később, 1947. július 3-án levegőbe 
emelkedett ennek szovjet másolata a Tu-4 távolsági 
bombázó, amit a Légierő Napja alkalmából augusztus
ban a nagyközönségnek is bemutattak. Ezzel a Szovjet
unió olyan repülőgép birtokába jutott, amellyel, ha korlá
tozott mértékben is, de elérhette az USA területét. Ez a 
gép még a második világháborúban használatos sebes
ségtartományban repült, leküzdésére megfelelőnek bizo
nyultak a hangsebesség alatti elfogóvadászok, a North 
American F-86D Sabre, a Northrop F-89 Scorpion és a 
Lockheed F-94 Starfire. Azonban az amerikai légierő ve
zetése jól látta, hogy előbb-utóbb fel kell tűnnie a Szov
jetunió fegyverzetében is az ennél jóval gyorsabb sugár- 
hajtású vagy légcsavaros gázturbinás bombázóknak, 
amelyek ellen már a hangnál gyorsabban repülő, raké
tákkal felfegyverzett vadászgépekre van szükség.

Ezeket a megfontolásokat tartották szem előtt, amikor
1950. június 18-án javaslatot kértek a különböző cégektől 
az „1954 elfogó” (1954 interceptor) létrehozására. A leendő 
repülőgépnek 15 000 m-en tartósan a hangsebességénél 
gyorsabban kellett repülni, és komplex, integrált rendszer
ben kellett kidolgozni a repülőgép sárkányát, a célfelderítő 
és tűzvezető rendszerét és az irányítható rakétafegyverze
tet. A rendszer részét képező repülőgép a Project 
MX-1554, az elektronikus egység pedig a Project 
MX—1179 elnevezésen vált ismertté. Ez utóbbi kifejleszté
sére már októberben megbízást kapott a Hughes Aircraft 
Corporation. Az MX-1554-re az 1951. januári határidőig 
hat cég kilenc elképzelést nyújtott be. A Republic hármat, a 
North American kettőt, a Change Vought, a Douglas, a 
Lockheed és a Convair egyet-egyet. Hosszas tanulmányo
zás után júliusban három győztest hirdettek: a Convairt, a 
Lockheedet és a Republicot. Ezek hárman megbízást kap
tak a fejlesztés folytatására, és egy-egy makett megépíté
sére, melynek alapján majd a legígéretesebb tervezet gyár
tását megrendelik. Bár az akkor már javában dúló koreai 
háború miatt a fegyveres erőkre fordítandó összeg lénye
gesen megemelkedett, de korántsem volt korlátlan, és az 
MX—1554 tervre szánt erőforrásokat megkurtították, a Lock
heed jelöltjét pedig törölték. Végül 1951. szeptember 11-én 
a Convairral kötöttek szerződést az F-102-es kifejlesztésé
re. A Republic AP-57 (majd később XF-103) jelű elképze
lés nagyon sok újdonságot tartalmazott, de az M = 4 sebes
ség ebben az időben inkább a futurisztikus regények biro
dalmába tartozott, mintsem a technikailag megvalósítható 
realitások közé. Az egyezség szerint a kísérleti YF-102-be
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a Wesstinghouse J40 hajtóművet építik be, amit később a 
sorozatgyártás folyamán az erősebb Wright J67-tel (ameri
kai gyártású Bristol Sapphire) váltanak fel. Már a J40-nel 
szerelt példányoknak el kellett érni a Mach = 1,88 sebessé
get és a 17 000 m-es magasságot, míg az erősebb válto
zatnak a Mach = 1,93-at és a 18 900 m-t.

1945-ben a Convair (akkor még Consolidated Vultee 
Aircraft Corporation) mérnökei tagjai voltak annak az 
amerikai szakemberekből álló bizottságnak, amely Né
metországban tanulmányozta a német tudósok háború 
alatt elért kutatási eredményeit. Itt figyeltek fel a delta
szárnyakkal végzett sokat ígérő aerodinamikai kísérletek
re. Hazatérve magukkal csábították dr. Alexander M. 
Lippischt, a kérdés német szakértőjét, és az ő segítségé
vel építették meg a deltaszárnyú kísérleti XF-92 repülő
gépet, mely kiindulópontként szolgált a későbbi F-102- 
höz. A deltaszárnynak számos előnyös aerodinamikai tu
lajdonsága van a hangsebesség körüli és az azt megha
ladó sebességtartományokban, ezen felül konstrukciós 
szempontból meglehetősen egyszerű, nem okoz különö
sebb nehézséget a megfelelő szilárdság létrehozása, és 
jelentős mennyiségű tüzelőanyag elhelyezésére van le
hetőség benne. Ráadásul az F-102-es esetében úgyne
vezett tiszta delta- vagy más szóval csupa szárny konst
rukcióról van szó, tehát a repülőgépnek nincs külön víz
szintes vezérsíkja, ami egyrészt egyszerűbbé teszi az 
építést, másrészt súlymegtakarítást eredményezhet.

A fejlesztés folyamán a tervezőknek a szokásosnál és 
az elfogadhatónál lényegesen több és bonyolultabb ne
hézséggel kellett megküzdeniük. A konstrukció tömege 
lényegesen nagyobb lett az előzetesen vártnál, a J40 haj
tómű-teljesítménye korántsem volt elegendő, hogy a gép 
vízszintes repülésben átlépje a hangsebességet. Az is 
hamar kiderült, hogy sem az MX-1179 célfelderítő és tűz
vezérlő rendszer, sem az erősebb J67 hajtómű nem ké
szül el idejében. Közben a légierő is megváltoztatta a kö
vetelményeket: az F-102-esnek külső függesztmények 
hordozására is alkalmasnak kellett lennie. Ezalatt a 
NACA nagysebességű szélcsatornájában kísérleteket 
végzett a gép modelljével, és a mérések bebizonyították, 
hogy a hangsebesség körüli hullámellenállással kapcso
latos számítások, finoman szólva, túlzottan optimisták 
voltak. Ezt a tényt a Convair mérnökei csak vonakodva 
és nagy késéssel ismerték el.

Tovább nehezítette a helyzetet, hogy a légierő utasítá
sa alapján a gép fejlesztését és sorozatgyártását az úgy
nevezett „Cook-Craige” módszer szerint kellett végezni. 
Ez azt jelentette, hogy már a prototípus berepülésének 
időszakában meg kellett kezdeni a sorozatgyártás fel- 
szerszámozását és egy limitált előszéria gyártását, azt 
feltételezve, hogy a szükségessé váló változtatásokat 
menet közben minden nagyobb nehézség nélkül el lehet 
végezni, ami egy kevésbé forradalmian új típus esetében 
valószínűleg megoldható lett volna, de nem az F-102-es 
esetében.

Az YF-102 első példánya 1953. október 24-én emelke
dett a levegőbe az Edwards légi támaszpontról. Sajnos 
ez a gép a legborúlátóbb várakozásokat igazolta. Teljesít
ménye még köszönő viszonyban sem volt a légierő által 
meghatározott követelményekkel, ráadásul már a hetedik 
felszállásnál kigyulladt a levegőben a J40 helyett beépí
tett nagyobb teljesítményű Pratt & Whitney J57-P-11 
hajtómű, és a gép megsemmisült. A második géppel
1954. január 11-én folytatták a kísérleti repüléseket, me
lyek során hamarosan világossá vált, hogy ha sikert akar
nak elérni, alaposan át kell tervezni, mégpedig az akkori
ban felfedezett területi szabály követelményeinek figye
lembevételével.

Hátsó kidudorodás л.
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л л  *• v ü  im  F-102A a területi szabály Az eredeti YF-102 ,. , 
figyelcmbcvctclcvel

1. ábra: A gép törzsének változása

A területi szabály

Ez az akkoriban felfedezett aerodinamikai törvényszerűség 
azt mondja ki, hogy egy repülőgép hullámellenállása akkor 
a legkisebb, ha a repülési irányra merőleges keresztmet
szetének területe a gép hossztengelye mentén csak enyhén 
változik és ez a változás folyamatos. A területszabály alkal
mazásával a törzs-szárny kombináció hullámellenállása a 
transzszonikus sebességtartományban (M = 0,95-1,05) 
60-80%-kal is csökkenhet. A szabály figyelembevételével 
kialakított törzsalak Nyugaton „kólásüvegforma”, nálunk in
kább „darázsderék” néven vált ismertté. Ez a területi sza
bálynak elnevezett aerodinamikai törvényszerűség a NACA 
langleyi szélcsatornájával dolgozó kutatók előtt már ismert 
volt 1952 augusztusában, amikor az F-102 modelljével a 
méréseket végezték. Vezetőjük, Richard T. Whitcomb a ku
tatási eredményeket a Convair csapatának a rendelkezésé
re bocsátotta, még mielőtt az erről szóló tudományos publi
káció a következő hónapban megjelent volna. Sőt, közösen 
elkészítették az F-102-esnek a területi szabály figyelembe
vételével átalakított modelljét is, és már 1953 májusában 
megkezdték ezzel a szélcsatorna-kísérleteket és a mérése
ket. Közben az eredeti terveknek megfelelő, összesen 10 db 
YF-102-es építése teljes erővel folytatódott. A velük folyta
tott repülések teljes mértékben igazolták a NACA számítá
sait: vízszintes repülésben nem voltak képesek a hangse
besség átlépésére. Végül a légierő megelégelte a huzavo
nát. Az F-102-es programigazgatója közölte a Convairral, 
hogy amennyiben nem képesek olyan gépet készíteni, ame
lyik átlépi a hangsebességet, a programot törlik.

Az F-102A Delta Dagger

A Convair mérnökei számára nem maradt más hátra, 
mint radikálisan áttervezni a gépet, elsősorban annak a 
törzsét. Nemcsak azt a bizonyos „darázsderék” formát 
alakították ki, de két lépcsőben meg is hosszabbították a 
törzset mintegy 3 méterrel, megváltoztatták a függőleges 
vezérsík helyzetét és formáját, viszonylag hátrább került 
a szárny, és új profilt kapott, valamint áttervezték a leve
gőbeömlő-nyílásokat és a kabintetőt is. Felülvizsgálták 
az egész gép tömegét, két áramvonalas domborulat ke
rült a törzs végére, és ezen a változaton már a végleges, 
lényegesen erősebb J57-P-23 hajtóművet alkalmazták.

Most szembesültek csak igazán azzal, mennyi kárt oko
zott a Cook-Craige-módszer: a sorozatgyártáshoz addig 
elkészített mintegy 30 000 szerszám közel kétharmada az 
áttervezés következtében használhatatlannak bizonyult. 
Az már korábban kiderült, hogy az integrált és komplex fej
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lesztés legnagyobb dicsőségére a bonyolult MX-1179 cél
felderítő és tűzvezérlő rendszer elemei egyszerűen nem 
férnek el a repülőgépen, ezért helyette a jóval egyszerűbb 
Hughes MG-3 rendszert kell beépíteni. A Convair nagyon 
gyors és alapos munkát végzett, az YF-102A első példá
nya 117 nap alatt készült el, és már 1954 karácsonya előtt 
a levegőbe emelkedett. Ezzel a géppel végre elérték a kí
vánt teljesítményt: 16 154 méterre (53 000 láb) emelke
dett, és a csúcssebessége M = 1,22 volt. Eddigre a 
Convairnak 108 darab F-102A-ra volt érvényes megren
delése, ebből 60 példány vett részt 1955-ben az erőltetett 
ütemű kísérleti és berepülési program végrehajtásában, 
ami részben áthúzódott 1956-ra is. A berepülés eredmé
nyei általában kielégítők voltak, különösen a fegyverzet 
szempontjából, de a gép stabilitásával akadtak problémák. 
A legnagyobb változtatás abban állt, hogy új és nagyobb 
függőleges vezérsíkot kellett a repülőgépre szerelni, hogy 
csökkentsék az önpörgésre való hajlamot, ami a korai szu
perszonikus repülőgépek majdnem mindegyikére jellemző 
volt, és például az F-100 Super Sabre esetében számos 
alkalommal végzetes következményekkel járt. A nálunk 
rendszeresített MiG-21-es hajlamos volt is bizonyos szél
sőséges repülési helyzetekben erre a jelenségre, ezért 
maximálták a bedöntés sebességét 907s-ban.

Az első valódi sorozatgyártású példány 1955. június 24- 
én emelkedett a levegőbe. A korábbi elképzelések szerint 
az F-102A egy közbeeső változat lett volna, amíg a jóval 
erősebb, nagyobb teljesítményű és korszerűbb elektroni
kával felszerelt végleges elfogó, az F-102B elkészül. Ezt a 
tervet azonban hamarosan módosítani kellett. Először is a 
gép szolgálatba állítása késett, 1954 helyett csak 1956 áp
rilisában kerültek az első példányok a Légvédelmi Pa
rancsnoksághoz, a közben F-106-ra átkeresztelt F-102B 
még további késedelmet szenvedett, ráadásul 1955 júliu
sában a Moszkva melletti Tusinóban rendezett 
légiparádén bemutatkozott a négy hajtóműves Tu-95 típu
sú szovjet hadászati bombázógép. Az amerikai légierő ve
zetői jól tudták, hogy a bemutatkozás még nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a gép bevethető állapotban van, de ami 
késik, nem múlik, a szuperszonikus elfogó vadászrepülő 
századok felállításával nem lehet tovább várni. Ezért kötöt
ték meg már 1955 végén az 562 F-102A gyártásáról szó
ló negyedik szerződést, amit 1956 szeptemberében egy 
újabb 140 példányra szóló megrendelés követett. így lett a 
viszonylag szerényebb képességű F-102A hosszú időre a 
légvédelem alapvető vadászrepülőgépe.

Csapatszolgálat, harci alkalmazás

Elsőként a kaliforniai George légi támaszponton települő 
327. Elfogó vadászrepülő századot (Fighter Interceptor 
Squadron -  FIS) képezték át az F-102A-ra 1956 tava
szán és nyarán. Az év folyamán még további négy század 
kapta meg az új típust. A hadrendbe állítás üteme a követ
kező évben fokozódott: 16 század kapta meg az átkép
zést. Az F-102A karrierjének csúcspontját 1958-ban érte 
el, amikorra összesen 26 század repülte. Az egyeduralom 
egészen 1960-ig tartott, ekkor kezdte el kiszorítani az 
F-101 Voodoo és az F-106 Delta Dart. Gyártása 1958 
szeptemberében a 875. példány elkészítésével ért véget. 
A gép pályafutását egészen 1963-ig folyamatos fejlesztés 
kísérte, ami főleg a fegyverzetet, kisebb mértékben az 
elektronikus berendezéseket érintette. Kezdetben mint
egy kéttucatnyi 5,1 cm-es, nem irányított T-214 típusú 
FFAR (Folding Fin Areial Rockets -  becsukható kormány
felületű) rakétával volt felszerelve, amelyeket a törzsben 
kialakított zárt fegyvertérben helyeztek el. Ezeket a na

gyobb, 7 cm-es változat váltotta fel 1957-ben. A végleges 
fegyverzet akkor alakult ki, amikor rendszeresítették a 
nukleáris robbanófejjel ellátott AIM-26 Falcon rakétát, il
letve ennek a hagyományos harci résszel ellátott rádióirá
nyítású AIM-4C és az infravörös vezérlésű AIM-4F válto
zatát. A nukleáris változatból kettőt, a hagyományosból 
pedig összesen hatot lehetett a gépre függeszteni. Ve
gyes függesztés esetén egy nukleáris robbanófejű rakéta 
mellé még két hagyományos töltettel ellátott volt a maxi
mum. 1963-ban a tűzvezérlő rendszer egy infravörös cél
kutató és követő berendezéssel egészült ki.

Amikor a hatvanas évek elején a Légvédelmi Parancs
nokság megkezdte a típus lecserélését, a feleslegessé 
vált gépek átkerültek a Csendes-óceáni Légierő (PacAF) 
és az Európai Részleg (USAFE) fegyverzetébe. 1962-től 
majdnem 10 évet szolgált a dél-vietnami hadszíntéren. 
Kezdetben a Viet Kong utánpótlását biztosító lassan repü
lő légi célok elfogására akarták felhasználni, de a szuper
szonikus sebességre tervezett gép erre nem igazán volt 
alkalmas. Az itt szolgáló F-102A-k nem játszottak lénye
ges szerepet az eseményekben, hiszen olyan feladatok, 
amilyenekre ez a gép készült, a vietnami hadszíntéren 
nem fordultak elő. Létszámuk a maximumot (22 db) 1968- 
ban érte el. A veszteséglistára 1970 nyaráig, amikor a tí
pust végleg kivonták Vietnamból, 15 gép került. Ezek kö
zül 8 nem harccselekmény, hanem baleset következtében 
semmisült meg. Egyet 1968. február 3-án egy MiG-21-es 
lőtt le levegő-levegő rakétával, kettő kiskaliberű földi lég
védelmi gépágyúk áldozata lett, négyet pedig a Viet Kong 
gerillák a földön tettek használhatatlanná.

Az első vonalbeli szolgálatban álló utolsó F-102A-kat 
az Izland légvédelmét ellátó 57. FIS-nél (Fighter 
Interceptor Squadron -  elfogó vadászrepülő század) 
1973 nyarán váltották fel az F-4C Phantomok. A légierő
nél feleslegessé váló gépeket a Légi Nemzeti Gárda (Air 
National Guard -  ANG) vette át, és tartotta szolgálatban
1960-tól 1976 tavaszáig, összesen 383 darabot.

A kiselejtezett gépekből mintegy 50-et Törökország szer
zett meg a hatvanas évek végén, és két repülőszázadot

3. ábra: F-102A a levegőben
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fegyverzett fel velük. Ha Törökországnak volt F-102-ese, 
természetesen a rivális, szintén NATO-tag Görögországnak 
is feltétlenül hozzá kellett jutnia. Kaptak is belőle vagy két 
tucatot, amit a hetvenes évek közepéig üzemeltettek. A do
log érdekessége, hogy 1974-ben, a Ciprus északi részén 
végrehajtott török invázió alatt nem hivatalos jelentések 
szerint az eseményekbe mindkét részről bekapcsolódtak 
az F-102A-k is. Arról nincs ugyan értesülés, hogy egymás 
ellen is harcoltak volna, de a különböző források szerint a 
törökök vesztesége 2 F-102A volt: az egyiket egy F-5A lőt
te le AIM-9B Sidewinder rakétával, a másikat a földi légvé
delem semmisítette meg kiskaliberű gépágyúval.

A továbbiakban a Delta Daggerek sorsa az USA-ban 
szokásos séma szerint alakult -  légi céllá alakították át 
azokat. A PQM-102Ajelű pilóta nélküli változat irányító- 
berendezését a kabinban helyezték el, még a 
PQM-102B jelű változat repülhetett pilóta vezetésével is 
és távirányítással is, mert az irányítóberendezésnek a 
gép orrában találtak helyet. A pilóta nélküli célgépeknél 
mindig fontos követelmény, hogy a találatok következté
ben megsérült gépek az adott lőtér határain belül semmi
süljenek meg. Ezért, ha az összeköttetés megszakadt a 
géppel, az utolsó parancs vétele után hat perccel műkö
désbe lépett az automatikus önmegsemmisítő berende
zés. A találatok következtében irányíthatatlanná vált gé
peket a földi személyzet távirányítással robbantptta fel. 
Az utolsó PQM-102-t 1984 elején az Egyesült Államok 
légi lövészeti lőterén, Tyndallban lőtték le.

A kétüléses 102-es

Már az F-102-es fejlesztésének korai szakaszában vilá
gossá vált a légierő vezetése előtt, hogy az elfogó pilóták 
kiképzésének addigi módszere az új gép esetében nem 
használható. A korábbi fedélzeti lokátorral felszerelt típu
sok esetében a pilóták a repülőgép-vezetési technikát a 
kétkormányos Т-ЗЗА-п sajátították el, a lokátor alkalma
zását pedig egy speciálisan átalakított, és lokátorral ellá-

5. ábra: F-102B kétüléses változat

tott második világháborús B-25 Mitchell könnyűbombá
zón. így még az első prototípus felszállását megelőzően 
egy hónappal, 1953. szeptember 16-án megbízást kapott 
a Convair, hogy vizsgálja meg egy kétkormányos változat 
kialakításának lehetőségét.

A tervezők szakítva az amerikai hagyományokkal, in
kább az angol módszert követték, és az egymás melletti 
üléselrendezést választották. A vezetés az elképzelést 
elfogadta, és 1954 júliusában megrendelést adott 20 
TF-102A-ra. Ezt 1955 elején újabb 28 géppel bővítették, 
majd decemberben még 150-et rendeltek, bár ez utóbbi 
tételből már csak 63 készült el.

A TF-102A első példánya 1955. november 8-án szállt 
fel. A kétkormányos változatnál ugyanazok a nehézségek 
jelentkeztek, amelyekkel már az egykormányosnál is ta
lálkoztak a tervezők. Ezekhez járult még, hogy az átter
vezett orr-rész miatt nagy sebességen a gép veszélyes 
lengésbe kezdett, amit hosszas kísérletezés után vi
szonylag egyszerű módszerrel sikerült kiküszöbölni: a 
kabintető keretére egy sor örvénykeltőt szereltek. A harci 
egységekhez 1956 második felétől kerültek a kétkormá- 
nyosok, általában századonként kettő. A többit a 4780. 
Légvédelmi (Kiképző) wing kapta meg Texasban a Perrin 
légi támaszponton. A gyártás 1958 júliusában fejeződött 
be a 111. példány átadásával.

Az F -106 Delta Dart

A korábbiakban ismertetett események és a jelentős ké
sedelem következtében az F-102A-nál lényegesen jobb 
teljesítményű és korszerűbb F-106-os sohasem lett a lé
gierő alapvető elfogó vadászgépe, és a hírneves „százas 
sorozat” (F-100, -101,-102, -104, -105 és -106) legki
sebb darabszámban gyártott típusa (F-106A 277 db, 
F-106B 63 db) kétes dicsőségével büszkélkedhet. Igaz 
viszont, hogy ezek közül a legtovább volt csapatszolgá
latban az USA-ban (1959-1988). Továbbá a sorozat 
egyetlen olyan tagja, amelyik nem vett részt a délkelet
ázsiai harcokban, sőt, egy-egy rövid dél-koreai vagy eu
rópai látogatás kivételével végig az USA határain belül 
szolgált.

Az első előszerződést az akkor még F-102B-nek neve
zett gépre még 1955. novemberben, jóval az F-102A 
csapatszolgálatba állítása előtt megkötötték, amit 1956. 
áprilisban véglegesítettek, és 17 darab kísérleti célokat 
szolgáló példányra szólt. Mivel ez a típus lényegesen kü
lönbözött elődjétől, 1956. júniusban átkeresztelték 
F-106-ra, szeptemberben pedig meghatározták a vele 
szemben támasztott követelményeket. Ezek szerint 1958 
augusztusára rendelkezésre kell állnia, képesnek kell 
lennie irányított rakétafegyver hordozására, és nukleáris 
robbanófejjel ellátott rakéták alkalmazására. Magától ér
tetődik ebből kifolyólag, hogy képesnek kell lennie továb
bá az ellenséges légi célok elfogására bármilyen időjárá
si körülmények között a tengerszinttől 70 000 láb (21 336 
m) magasságig 375 tengeri mérföld (695 km) hatósuga
rán belül, együttműködve a földi telepítésű SAGE (Semi 
Automatic Ground Environment -  félautomata földi tele
pítésű) irányító központtal. Ettől viszont elvárták, hogy 
adatátvitellel vagy élőszóval adott utasításokkal kivezes
se a vadászt olyan helyzetbe, ahonnan a fedélzeti tűzve
zető rendszer átveheti az irányítást az elfogás végső, au
tomatikus szakaszán.

Első ránézésre az F-106-os nagyon hasonlít elődjére, 
valójában azonban a gép sárkányának valamennyi ele
mét alaposan áttervezték. Ez legszembetűnőbb a törzs 
esetében: a levegő-beömlőnyílást lényegesen hátrább
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6. ábra: F-106A kigurulás közben

helyezték, eltűnt a törzs végéről a két jellegzetes dudor, 
a „darázsderék” vonalvezetése is tisztább lett, de meg
változott a függőleges vezérsík alakja, és más lett a 
szárny is. Az újjátervezett gépet kettős orrkerékkel látták 
el. A legegyedibb és legérdekesebb sajátossága mindkét 
típusnak a kabintető úgynevezett „szélvédő” része. Hi
ányzik a szinte az összes többi gépnél megszokott hom
loküveg, helyette a két, egymással hegyes szöget bezá
ró, optikai sík, átlátszó lapot egy éles fémtartó fogja egy
be pontosan a gép hossztengelyében, ami közvetlenül a 
földet érés előtt kedvező a pilótának, de minden egyéb 
esetben korlátozza a kilátást előre.

Az első F-106-os prototípus 1956. december 26-án, 
karácsony másnapján emelkedett a levegőbe a kaliforni
ai Edwards légi támaszponton, de ezután nagyon sok ne
hézséggel kellett a fejlesztőknek megküzdeni. A Hughes 
MA-1 tűzvető rendszere még messze nem működött tö
kéletesen, és a Pratt & Whitney J75-P-9 hajóműve sem 
teljesítmény, sem megbízhatóság szempontjából nem fe
lelt meg a várakozásoknak. Le is cserélték hamarosan a 
J75-P-17 változatra, amely aztán a végleges megoldás 
lett.

Egy apró, de nem lényegtelen példa arra, hogy az ob
jektív nehézségeken kívül milyen szubjektív intézkedé
sek járultak hozzá a gép késéséhez. Eredetileg a botkor
mányt hagyományosan a pilótafülke közepén helyezték 
el. Aztán a légierő utasítására kitették oldalra, hogy ne 
korlátozza a pilóta rálátását a vízszintes helyzetkijelzőre 
(Horizontal Situation Indikator -  HSI). Ez az elhelyezés 
később az F-16 esetében nyert véglegesen polgárjogot, 
igaz, ott a hagyományos botkormány helyett egy „joy
stick” vezérli a „fly-by-wire” rendszert. Később a légierő 
mégis megváltoztatta álláspontját, és a botkormányt a 
sorozatgyártású gépeken vissza kellett helyezni középre. 
Ez a kis közjáték az időveszteségen kívül 10 millió dollár
ba került.

A gép körül kialakult huzavona és a késedelem kis hí
ján a program leállításához vezetett. Az 1957-ben erede
tileg tervezett 40 repülőszázad helyett többszöri csökken-

7. ábra: F-106B a levegőben

tés után végül csak 14-et láttak el ezzel a típussal. A csa
patszolgálatot a Delta Dart 1959. májusban kezdte meg 
a 498. FIS-nél a Washington állambeli Geiger légi tá
maszponton, de a teljes hadrafoghatóságot a század 
csak októberben érte el. Innentől aztán felgyorsultak az 
események. 1959. december 15-én egy kísérleti F-106- 
os visszaszerezte a szovjetektől az USA-nak az abszolút 
sebességi világrekordot. Az Edwards légi támaszponton 
kijelölt 11 mérföldes (17,7 km) mérőszakasz felett 
2455,301 km/h sebességgel repült át. Ezt a rekordot kö
zel három évig nem tudták túlszárnyalni, sőt, az egy haj
tóműves kategóriában mind a mai napig fennáll. 1959- 
ben még hét repülőszázad kapta meg az átképzést, 
1960-ban pedig a további hat. Ugyanezen év decembe
rében a sorozatgyártást be is fejezték.

Az F-106B

Mint a százas sorozat összes többi tagjának esetében, 
az F-106-osnak is készült kétüléses változata. Okulva a 
korábbi kedvezőtlen tapasztalatokból, a légierő már
1956. augusztus 3-án, szinte az egykormányos alaptí
pussal egyszerre megrendelt egy egyszerű gyakorlógé
pet, amely nem rendelkezett volna az F-106A harci lehe
tőségeivel, és TF-106 lett volna a típusjele. Később ezt 
az elgondolást megváltoztatták, és a kétüléses változatot 
ugyanazzal a fegyverrendszerrel kellett felszerelni, mint 
az együlésest, és ennek megfelelően a jelölése F-106B 
lett. A Convair mérnökei eltértek az F-102-esnél alkalma
zott megoldástól, ez a gép tandem üléselrendezéssel ké
szült. Ehhez jóval kisebb mértékben kellett áttervezni a 
gép törzsét, de a hátsó ülés elhelyezése miatt csökkent a 
belső tüzelőanyag-készlet. Az első példány 1958. április 
9-én emelkedett a levegőbe, és a berepülések során 
szinte pontosan ugyanazokkal a nehézségekkel kellett 
megküzdenie, mint együléses testvérének. Gyakorlatilag 
az F-106-os mindkét változatát egyidejűleg rendszeresí
tették a légierőben. A Légvédelmi Parancsnokság kikép
zőközpontja a Tyndall légi támaszponton volt, természe
tes, hogy kezdetben az F-106B-k zömét itt használták. 
Később valamennyi harci század kapott belőle két pél
dányt. A harci jártasság gyakorlására és ellenőrzésére 
használták, de végrehajtottak vele elfogási feladatokat is,

Harcászati-technikai adatok

F-102A F-106A
Fesztáv 11,6 m 11,67 m
Hossz 20,8 m 21,56 m
Magasság 6,4 m 6,69 m
Felszállótömeg 14,285 kg 15,670 kg
Fegyverzet 24xNIR 1xAIR-2A

Genie
2xAIM-26 4xAIR-4 Falcon
6xAIM-4C 1x Vulcan
vagy -4F M61A20 mm

Hajtómű P&W J57-25 P&W J75-P-17
Ár 1 184 000$ 3 310 000$
Max. sebesség 1328 km/h 

M = 1,535
2455 km/h

Utazósebesség 966 km/h 1040 km/h
Hatótáv 1609 km 2415 km
Szolgálati csúcsmagasság 16 458 m 17 375 m
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habár arról nincs adat, hogy készültségi szolgálatot vala
ha is ellátott volna. 1960 decemberében az F-106A-val 
együtt а В változat gyártása is befejeződött.

Fejlesztések

A Cook-Craige gyártási elv következtében a sorozatgyár
tás folyamán a gépek állandóan változtak. Ez oda veze
tett, hogy a Légvédelmi Parancsnokság már 1960 elején 
130 módosítást rendelt el a korábban gyártott gépeken, 
hogy ugyanolyanok legyenek, mint a későbbiek. Közben 
különböző fejlesztési programok végrehajtására került 
sor, melyeket kódnevekkel jelöltek. Ilyen volt a „Wild 
Goose” (Vadliba), a „Broad Jump” és a „Dart Board”. A 
„Board Jump” keretében például egy infravörös célfelde- 
rítő és követő berendezést szereltek fel a pilótafülke elé. 
Ezeknek a programoknak a végrehajtása 1964-ig húzó
dott, de közel sem jelentette azt, hogy a Delta Dart min
denben megfelelt volna az elvárásoknak. Különösen sok 
baj volt az MA-1 automata tűzvezető rendszerrel, és a 
földi kiszolgáló személyzet folyamatos beavatkozására 
volt szükség ahhoz, hogy valamennyire is elfogadható 
szinten működjön. Még hosszú évek teltek el, amíg a kor
szerűsítések következtében üzembiztonsága kielégítette 
a követelményeket, és a felderítési és befogási távolsága 
is jelentősen megnövekedett. 1965-ben szerelték be a 
gépekbe a TACAN harcászati navigációs rendszert.

A folyamatos változtatásokra jellemző a katapultülés 
története. Kétszer is kicserélték, és csak harmadszorra 
sikerült olyat találni, amely megfelelőnek és biztonságos
nak bizonyult. Az első 30 gépbe beszerelt katapultülést a 
Weber Aircraft cég készítette. Ez az 50-es évek konstruk
ciója volt, és nem „dupla nullás”, azaz nem lehetett a föl
dön álló helyzetben katapultálni vele. A következő a 
Convair által kifejlesztett Rotation В, röviden csak В ülés
nek nevezett, kifejezetten nagy magasságú és sebessé
gű katapultáláshoz tervezett ülés volt. Jellegzetessége, 
hogy még mielőtt elvált volna a géptől, 90°-ra elfordult

9. ábra: Kísérleti katapultálás az elforduló „B” üléssel 
F-106B-ből

(ennek hangsebesség feletti katapultálásnál volt jelentő
sége), és ezután lépett működésbe a rakétagyorsító, ami 
lehetővé tette a biztonságos eltávolodást a repülőgéptől. 
Ebben a vízszintes helyzetben ereszkedett egészen 15 
000 láb (4560 m) magasságig, ahol a pilóta automatiku
san elvált az üléstől, és kinyílt az ejtőernyője. А В ülés bo
nyolultságára jellemző, hogy 30 különböző piropatron 
szolgált a működtetésére. Történt néhány halálos kime
netelű sikertelen katapultálás, de az összegyűlt statiszti
kák is azt mutatták, hogy az esetek túlnyomó többségé
ben kis magasságon és sebességen kell vészhelyzetben 
a gépet elhagyni, ezért 1964-től egy újabb, immár dupla 
nullás ülést építettek be valamennyi Delta Dartba. Ezt az 
ülést szintén a Weber Aircraft készítette, mégpedig az el
ső változat továbbfejlesztéseként. Jellegzetessége, hogy 
egy kisebb rakétahajtómű vetette ki a kabinból, és az ej
tőernyő nyitását is robbanótöltet gyorsította. A rendszer 
600 csomó (1111,8 km/h) műszer szerinti sebességig tet
te lehetővé a gép biztonságos elhagyását, ami a követel
ményeknek eleget tett, és végleg megoldotta a problé
mát. Olyannyira, hogy ez az ülés az F-106-os további 
története folyamán egyszer sem hagyta cserben a hasz
nálóját, ha a körülmények úgy hozták, hogy be kellett in
dítani a katapultálás folyamatát.

A fejlesztések folyamán születtek elképzelések újabb 
F-106-változatok létrehozására, de ezek jobbára csak ter
vek maradtak. Ilyen volt az F-106X, amely egy átépített re
pülőgép lett volna nagyobb radarantennával és moderni
zált tűzvezető rendszerrel, felderítési és rakétaindítási le
hetőséggel föld háttérben (look down -  shoot down), pénz
hiány miatt azonban megmaradt az elképzelések szintjén. 
Ennél kicsit tovább jutott az F-106C változat, amelyet a 
Pratt & Whitney nagyobb teljesítményű JT4-B22 hajtómű
vével és egy 100 cm átmérőjű radarantennával szereltek 
volna fel, ami nagyobb felderítési távolságot biztosított. 
Már megépült két YF-106C, amikor 1958. szeptember 23- 
án a programot törölték. Végül ezt a két gépet radarkísér
letekhez használták fel. Egyes források említést tesznek 
az F-106D-ről is, amely nem jutott tovább a tervezés fázi
sánál, de semmilyen részletet nem közölnek róla. Valószí
nűleg az F-106C kétüléses változata lett volna.

A hanyatlás évei

Az F-106-os századok létszáma 1963-ig nem változott. 
Akkor a 319. FIS-t átképezték F-104A-ra. Ezután a nyu
galom évei következtek egészen 1967-ig, amikor két szá
zadot egyszerűen feloszlattak. A megmaradt 11 század 
még öt évig biztonságban érezhette magát, de 1972-ben 
két század repülőgépeit átadták a Légi Nemzet Gárdának 
(ANG). Ez a folyamat 1974 nyarán ért véget, ettől kezdve 
mindkét szervezet hat-hat századot tartott fenn. Az újabb 
nyugodt éveket egy átszervezés követte 1979-ben, ami
kor egyesült a Légvédelmi Parancsnokság a Harcászati 
Légi Parancsnoksággal, és megalakult a Légvédelmi Har
cászati Légi Parancsnokság (Air Defense Tactical Air 
Command -  ADTAC). A nyolcvanas évek elején mindkét 
szervezet (ANG és ADTAC) állományát egy-egy század
dal csökkentették, valószínűleg a balesetek következté
ben megfogyatkozott géplétszám miatt. Az első F-106A 
1982 januárjában került az arizonai Davis Monthan légi tá
maszpontra tartós tárolás céljából. Ez a folyamat 1988-ig 
tartott olyan ütemben, ahogy az egyes századokat átké
pezték F-15-ösre vagy F-16-osra. Néhány példány to
vábbra is repült, például a NASA állományában. A többi 
sorsa az Egyesült Államokban megszokott módon alakult: 
pilóta nélküli légi céllá alakították át. Az utolsó QF-106-ost
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10. ábra: Az F-106-os középső műszerfalának a vázlata

1998-ban lőtték le. Az aktív szolgálat 29 éve alatt a legyár
tott 340 gépből összesen 112, közte 17 F-106B semmi
sült meg a levegőben repülő esemény vagy a földön tűz 
következtében. Az első 1958. október 27-én Edwardsban, 
az utolsó 1986. december 16-án Trentonban.

A Delta Dart testközelből

Mint minden korszerű harci repülőgépben, az F-106- 
osban is háternyőt használt a pilóta. Eltérően azonban a 
legtöbb katapultüléstől, melyeknek beépített része az ejtő
ernyő, ennél azt a pilóta a gépen kívül öltötte magára, és 
beülés után csatlakoztatta az üléshez a hevederzettel 
együtt. Ugyancsak ekkor kellett összekapcsolni a nyitást 
gyorsító robbanótöltet működtető huzaljával is. Csatlakoz
tatni kellett még a magassági védőruha, a „g” ruha tápláló

csöveit, az oxigénálarcot és a rádiót. A hajtómű indítása 
sűrített levegővel történt, melyet vagy külső palackokból 
vagy a három fedélzeti tartályból biztosítottak. Kezdetben 
sok baj volt az indítóberendezéssel, mert többször előfor
dult, hogy indítás közben egyszerűen szétrobbant, és 
szerterepülő darabjai a szárnytartályba csapódtak, azon
nali tüzet okozva. Később, amikor új indítóberendezés 
rendszeresítésével a problémát megoldották, a repülőgép
vezetői szakutasítás még mindig előírta, hogy indítás köz
ben fogni kell a gyors szétcsatlakoztató sárga karját, ami 
lehetővé tette, hogy szükség esetén a pilótának ne kelljen 
a különböző, előbb felsorolt berendezések szétcsatlakoz- 
tatásával bajlódni, a kar meghúzásával ez automatikusan 
végbement, sőt, még a kabintető is kinyílt, hogy minél 
előbb el lehessen hagyni a gépet. Ilyenkor az ejtőernyő a 
pilóta hátán maradt, mert a megfontolások szerint kiegé
szítő védelmet nyújthatott a tűz ellen.

A hajtómű indításához el kellett mozdítani a gázkart ki
felé, ekkor jutott sűrített levegő az indítóberendezésbe, 
és kapott egyenáramot. 10% fordulatnál a gázkart befelé 
kellett mozdítani, hogy meginduljon a tüzelőanyag-betáp
lálás, és gyújtást kapjon. Indítás közben ellenőrizni kellett 
az átfolyó tüzelőanyag mennyiségét (1500-2000 font/h -  
680-907 kg/h). (A nálunk használt szovjet gépeken ilyen 
műszer nem volt.) Ellenőrizni kellett továbbá a gázhőmér
sékletet (max. 400 °C), a hidraulikanyomás jelzőlámpa- 
elalvását és azt, hogy 30% fordulatnál kikapcsol-e a gyúj
tás. A hajtómű indítása 59-61% fordulatnál fejeződött be.

A gurulás viszonylag egyszerű dolog volt a Delta 
Darttal, mert az orrkerék-elfordító berendezés mellett a 
fékekkel is segíteni lehetett a gép fordulását. Engedé
lyezve volt a gurulás részben nyitott kabintetővel is, a se
besség nem lehetett több mint 140 km/h. A felszállás előt
ti utolsó ellenőrzéskor kellett a pilótának kivenni a kata- 
pultülés földi biztosítékát, és a megfelelő tartóba helyez
ni. Az F-106A felszállótömege teljes belső tüzelőanyag
készlettel és póttartályokkal 18 170 kg volt. Ezzel állt 
szemben a J75-P-17 hajtómű 11 113 kg (111,1 kN) toló
ereje utánégető üzemmódban. Érdekes, hogy a tüzelő
anyag-átfolyás mennyiségét mutató műszer ilyenkor nem 
jelzett, egyszerűen azért, mert akkora fogyasztást már 
nem tudott jelezni. [Kb. 60 000 font/h (27 216 kg/h), va
gyis 15 perc alatt a tartályok kiürültek volna!] Egyébként 
680 kg (1500 font) fogyott el felszállás közben. A gép 
gyorsulását a 600 méteres (2000 láb) táblánál kellett el
lenőrizni, addig el kellett érni a 137 csomós (250 km/h) 
sebességet. A gép orrát műhorizont szerint 10°-ig kellett 
felemelni. Ehhez hozzáadva, hogy gurulás közben az ál
lásszög -5° volt, pontosan 2° tartalék maradt, mert 17°- 
nál már hozzáért a törzs vége a betonhoz. A gép 190 cso
mó (350 km/h) sebességnél, mintegy 4500 láb (1400 m) 
nekifutás után emelkedett el a földtől. A futóművet 285 
csomó (530 km/h) sebesség alatt kellett behúzni.

Az F-106-os fegyverzete általában egy Douglas 
AIR-2A Genie nem irányítható, nukleáris robbanófejjel 
ellátott levegő-levegő osztályú rakéta és két Falcon volt. 
Ez utóbbi lehetett rádió- vagy infravörös vezérlésű. Másik 
változat szerint négy Falcon, két rádió- és két infravörös 
vezérlésű. Sorozatindítás esetén a C jelzésű infravörös 
vezérlésűt indították először, mert ellenkező esetben elő
fordulhatott, hogy az a cél helyett a korábban indított ra
kétát fogta be. Valamennyi rakéta a törzsben kialakított 
zárt fegyvertérben volt elhelyezve, melynek ajtaja csak 
közvetlenül az indítás előtt nyílt ki. A Genie helyett a törzs 
alá M61-A1 Vulcan gépágyút is lehetett függeszteni, de 
ennek tűzgyorsaságát a repülőgép hidraulika-rendszeré
nek sajátosságai miatt 3800 lövés/perc értékre kellett 
korlátozni.
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11. ábra: A végső változat, a dupla О-s Weber-ülés

A harcászati helyzetkijelző (Tactical Situation Display -  
TSD) az előre behangolt 23 TACAN állomás egyikéhez vi
szonyítva mutatta a repülőgép helyzetét 50, 200 vagy 400 
mérföldes méretarányban (80, 321 és 644 km). Az 50 mér
földest leszálláshoz használták. Az elfogót háromszög, a 
befogott célt X jelölte. A meglehetősen világos radarképer
nyőn volt egy kisebb és egy nagyobb kör, ez utóbbi a raké
taindítási távolságot jelentette. Úgy kellett manőverezni, 
hogy a céljel a kisebb körben maradjon, ez biztosította a fo
lyamatos befogást az antennával. Repülés közben a meg
engedett legnagyobb túlterhelés 5 g volt a 7700 font (3500 
kg) tüzelőanyag-maradvány felett. Ez alatt 7 g. A csúcsma
gasság 19 800 m volt, de ritkán mentek vele 15 000 m fö
lé. A csúcssebességről már esett szó a világrekorddal kap
csolatban. Ez azonban egy speciálisan felkészített kísérleti 
gép volt, a sorozatgyártású gépek sebessége ettől jóval el
maradt. Letisztult aerodinamikai formájának köszönhetően 
az F-106-os használta el a legkevesebb tüzelőanyagot a 
gyorsításhoz M = 1-től M = 2-ig. 350 csomós (648 km/h) se
bességről M = 1-re 18 sec alatt gyorsult. M = 1-ről M = 2-re 
9000 m-en két percig tartott a gyorsulás. A hangsebesség 
körüli tartományban (M = 0,9-1,1) nagy magasságban a 
nyomásközéppont hátrafelé vándorolt, és a magassági kor
mányon nem maradt elég tartalék túlterhelés létrehozásá
hoz. Ezért a tüzelőanyagot át kellett szivattyúzni a hátsó 
tartályokba, hogy a tömegközéppont is elmozduljon hátra

felé. Ilyen helyzetben a maximális engedélyezett túlterhelés 
3 g volt. Ha a pilóta elővigyázatlan volt, hangsebesség alá 
fékezéskor teljesen kitérített botkormányállásnál előfordul
hatott 12 g túlterhelés is, amit a nagyon erős deltaszárny 
ugyan kibírt, de káros hatással lehetett az emberre. Nagy 
túlterhelésnél a 106-os szárnyról szárnyra billegett, és ha 
nem engedte ki a pilóta idejében a húzást, dugóhúzóba 
esett. A kormányok semleges helyzetbe állításával ez meg
előzhető volt. Ha már egyszer a gép dugóhúzóba került, ki 
lehetett venni a gázkar alaphelyzetbe állításával, és a bot
kormány teljes előrenyomásával, ha ezzel egy időben a pi
lóta maximálisan kitérítette a gép forgásának irányába. La
pos dugóhúzóból az F-106-os nem jött ki.

A Delta Dart viszonylag kis felületi terheléséből és kis 
légellenállásából adódó előnyök főleg nagy sebességen 
(M = 0,93-0,95) mutatkoztak meg a nagy hatótávolság
ban. 1960 májusában egy 106-os Palmdale-ból Tyndallba 
3844 km-t repült leszállás és légi utántöltés nélkül.

A leszállás előtti iskolakor hosszú falán a sebesség 426 
km/h volt, a futóművet a harmadik forduló előtt engedték ki. 
A siklást 345 km/h sebességen 92%-os fordulaton kellett 
végrehajtani. A robotpilóta az ILS segítségével 30 m ma
gasságig vezette be a gépet. Felvétel előtt 320, földet érés
kor 280 km/h volt a sebesség. A fékernyő kiengedésének 
engedélyezett legnagyobb sebessége 300 km/h. Földet 
érés után a gép orrát 200 km/h sebességig felemelve kel
lett tartani az aerodinamikai fékezés jobb kihasználása ér
dekében. Leengedése után a-5°-os állásszög miatt a szár
nyon negatív felhajtóerő keletkezett, ami javította a kerékfé
kek hatékonyságát. A fékernyő használata 20%-kal csök
kentette a kifutás hosszát. Az F-106-os rendszeres üze
meltetéséhez 2500 m-es felszállópályára volt szükség.

Az F-102-106 család volt az első rendszeresített, 
hangsebességnél gyorsabb deltaszárnyú repülőgép. Ezt 
követte a szintén a Convair által gyártott B-58 Hustler az 
USA-ban, illetve a francia Mirage család. Hasonló elvek 
alapján épült az angol Gloster Javelin, bár az nem lépte 
át a hangsebességet. Közülük vitán felül a Mirage a leg
sikeresebb. Az F-102-es és -106-os kizárólag légi célok 
leküzdésére készült, földi cél elleni fegyverzettel egyálta
lán nem látták el. Bár rendszeresítése után az első évek
ben számos nehézséggel kellett megküzdeni, hosszú 
évekig igen feszült világpolitikai helyzetben sikeresen lát
ták el Észak-Amerika légvédelmét. Azok a katonák, akik 
a földön üzemeltették vagy repülték, mind a mai napig 
nosztalgiával gondolnak a számukra kedves, impozáns 
repülőgépekre. Közéjük tartozik az USA jelenlegi elnöke, 
George W. Bush is, aki a hetvenes évek elején hadnagy
ként az ANG pilótája volt, és F-102A-n repült.

Felhasznált irodalom

Air International, 30/1. és 31/4.
www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/f-102.htm 
www.f-106deltadart.com

Varsányi Mihály

Helyesbítés
A Haditechnika 2006/6. számában a 36. és a 41. oldalon sajnálatos elírás történt.

A cikk címe helyesen: Open Dagen -  holland légi bemutató. A szerzőtől és az olvasóktól elnézést kérünk. 
A szerző utazását a Forgó Travel utazási iroda tette lehetővé (lásd: 81. oldal).

Szerk.
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A CIAF 2006 repülőbemutató

Csehországban 2006. szeptember 3-4-én a hagyomá
nyoknak megfelelően ismét megtartották a Nemzetközi 
Katonai Légi Show-t és Bemutatót.

A színvonalas eseménynek a Brno melletti volt 
MiG-21-es bázis adott otthont, amely mára dinamikusan 
fejlődő polgári repülőtérré nőtte ki magát. ACIAF-ra ezút
tal nem a főnapok valamelyikére utaztam ki, hanem a 
pénteki sajtónapra. Ennek oka a statikus sort képező gé
pek beérkezése volt, amelyeket lencsevégre lehet kapni, 
továbbá a csak ezen a napon látható szárnyalások és 
más várható érdekességek. Ezek közül említenék meg 
néhányat dióhéjban.

A reggeli órákban érkeztünk meg a reptér nyugati ré
széhez, ahol kellemes látványban volt részünk, ugyanis a 
betonfedezékek melletti állóhelyen egy kazahsztáni II—76 
TD-t pillantottunk meg nyitott sugárfékekkel. A betonfede
zékekkel szemben az olasz Frecce Tricolori és a svéd Te
am 60 bemutatókötelékek gépei sorakoztak. A toronnyal 
szembeni zónában a spanyol F/A-18-ast és egy amerikai 
F-16-ost készítettek elő a felszálláshoz. Némi várakozás 
után elsőként az ibériai lódarázs tartott ízelítőt légies ak
robatikájából. Alighogy a Hornet leszállt, és visszagurult 
az állóhelyére, egy nem mindennapi négyes kötelék ér
kezett a reptér légterébe. A cseh légierő Gripen párosa 
vezette fel az angliai Lakenheth-ből érkező amerikai 
F-15C-t, az iskolakor után szétváltak, majd a sasok le
szálltak és begurultak a statikus zónába. A USAF 
spangdahlemi F-16-osa kissé hosszú ideig várakoztatott 
minket, de kárpótolta a rövid starthossz utáni káprázatos 
bemutatója.

A Hornet és a Falcon a páradús levegőben végrehajtott 
tréningje során a manőverek alatt mindvégig megfigyel
hető volt a „lexen” és a szárnyvégeken a párakicsapódás. 
A vadászok közül a másik végletet (csalódás) a szlovák 
MiG-29-es géppár okozta, ugyanis beérkezésükkor 
négyszer is megismételték ugyanazt a manővert (fordu
lás emelkedés közben), majd landoltak. Ezután a CIAF 
legtestesebb vendége, a NATO AWACS Flotta egyik tag
ja (LX-N 90447) siklott be méltóságteljesen, majd át
startolt.

Miközben a Sentry egy tekintélyes iskolakörbe kezdett, 
amely a vitorlázórepülőknél felér egy útvonalrepüléssel, 
addig a RAF egy F-3-as Tornadója érkezett be teljesen 
hátranyilazott szárnyakkal. A nagy sebességű áthúzás és

1. ábra: A NATO AWACS gép érkezése

2. ábra: A Royal Air Force Tornado GR.4-ese

3. ábra: A Royal Air Force Harrier GR. 7-ese

a 360°-os szűk bal fordulót követően landolt, és sugárfé
kekkel lerövidítette kifutását, majd a statikus zónában le
parkolt, ahová a visszatérő E-3-as is követte. A Sentry 
már háromszor is (1993, 1997, 2003) vendégeskedett 
nálunk, de sajnos a Nemzetközi Repülőnap alkalmával 
még egyszer sem. A bemutatókötelékek közül a Frecce 
Tricolori vette birtokába elsőnek a reptér légterét, ahol is
mét bizonyították profizmusukat. Kiemelném még az 
olasz légierő C-27J szállítógépét, amely éppen hogy
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4. ábra: A USAF F-15C gépe

5. ábra: Aero Vodochod, L-159 В gyakorlógép

7. ábra: A NATO AWACS légiflotta egyik tagja, az LX-N 
90447

megérkezett, majd újra szárnyra kapott. A Spartan elké
pesztő manővereket produkált, kategóriáját meghazud
tolva és a jelenlévőket ámulatba ejtve.

Időközben a házigazdák légierejének forgószárnyas 
(Mi-8, Mi—171 és MÍ-24V) és merev szárnyú (L-159 
ALCA és JAS-39C) repülőtechnikája is megérkezett a 
nap folyamán. A Gripen immár kész programot repült 
mindenki megelégedésére. A britek -  mint mindig -  
hozták a formát, ezúttal két csapásmérő Tornado GR.4- 
es közeledett szoros kötelékben nagy sebességgel. Ér
dekességként megemlíteném, hogy a kísérő gép hor
dozta a hazai fejlesztésű HALD lézeres célmegjelölő 
konténert, a szárnyak külső fegyvertartó konzoljain 
csak az infracsapdaszóró (BOZ 107) konténereket lát
hattuk. Nem úgy a Harrier GR.7-es, amely szinte kolib
ri módjára lebegett be a reptérre.

A szomszédos Lengyelországból az Iskra Team repült 
át e nevezetes eseményre, és mielőtt leszálltak volna, 
másodiknak bemutatót tartottak a kötelékek közül. Az 
egyesével landoló piros-fehér gépeket további részt vevő 
nemzeteket képviselő katonai légi járművek (francia 
Mirage 2000N, német Во 105-ös, belga F-16 MLU, len
gyel An-26-os) követték sorban. A bemutató tökéletesíté
sének érdekében a magyar MiG-29 UB és személyzete 
is a levegőbe emelkedett. Elfogultság nélkül állíthatom, 
hogy a szóló gépek közül a magyar Fulcrum vitte el a 
pálmát.

A tény, hogy ebben a feladatkörben is mennyire jók a 
magyar pilóták, a szombati napon újra bebizonyosodott 
(amiről megbízható hírforrásból értesültem). A magyar 
MÍG bekonferálása után az addig közömbös nézők meg
rohanták a kordonok szabad részeit, hogy minél köze
lebbről figyelhessék meg a produkciót, majd programja 
után távoztak. Harmadikként a kötelékek közül a szerbek 
Galeb formációja vette igénybe az edzéslehetőséget. A 
háromgépes formáció lágy, ugyanakkor kidolgozott ma
nővereket produkált az égboltra.

Végül, záróakkordként feleleveníteném a kazahsztáni 
teherszállító gép távozását, amely talán a legemlékeze
tesebb volt a nap folyamán. Az ll-76-ost személyzete 
„gyorsan” előkészítette a felszálláshoz, majd méltóság- 
teljesen kigurult a beton végére. A pályatengelybe beállt 
„nagyvas” Szolovjov D-30-as hatóműveit felpörgették, 
még a föld is beleremegett. A fékek feloldása után a gép 
őrült iramban egyre jobban gyorsult, és a beton kéthar
mada előtt felemelkedett, akárcsak a jelenlévők 
adrenalinszintje, majd eltűnt a nagy kékségben.

A fotókat a szerző készítette.

Baranyai László
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Az AAV7A1 partra szállító harcjármű

Az Egyesült Államok Tengerészgyalogságának egyik lehet
séges feladata az erőszakos tengeri deszant-, vagyis partra 
szálló hadműveletek végrehajtása. Ehhez egy olyan hadi- 
technikai eszköz szükséges, mely nemcsak képes a hajók
ról a kijelölt partszakaszra szállítani a tengerészgyalogsá
got, hanem ezalatt páncélvédelmet is biztosít számukra, va
lamint beépített fegyverzetével támogatja harcukat.

A második világháború idején a tengeri deszanthadmű- 
veletek végrehajtása során a hajókról történő szállítást 
még csak egyszerű kerekes, kisméretű hajószerű eszkö
zökkel látták el, melyek nem nyújtottak elég védelmet, és 
fegyverzettel sem rendelkezett. Ráadásul csak a partig 
voltak képesek szállítani a tengerészgyalogosokat, és 
már kisebb akadályok is megállásra kényszeríthették. A 
koreai háborúban is sor került jelentős partra szálló had
műveletekre, még a világháborús eszközökkel. Azonban 
ezek során kiderült, hogy szükség van új harcjárművek
re, melyekkel a partraszállásokat hatékonyan végre lehet 
hajtani és a harctevékenységet később is képesek foly
tatni. Az első igazán megfelelő jármű ilyen célokra az 
LVTP5 volt, melyet a vietnami háborúban is használtak. 
A legnagyobb hátránya a kis hatótávolsága volt. A 26 ton
na harci tömegű jármű 25 tengerészgyalogost szállítha
tott. Sebessége úton 72 km/h, vízen pedig 13 km/h volt.

Ennek továbbfejlesztésével hozták létre az LVTP7-et, 
melyet a hatvanas évek végén kezdtek el kifejleszteni, és 
a 70-es évek elején állt rendszerbe a tengerészgyalog
ság partra szálló alakulatainál. Az LVT a Landing Vehicle 
Tracked rövidítése, vagyis lánctalpas partra szállító jár
mű. Az LVTP7 azonban mind páncélzat, mind tűzerő és 
mozgékonyság terén gyengébb volt a szárazföldi hadse
regben általában alkalmazott harcjárműveknél. A 80-as 
évek elején ugyan terveztek leváltására egy korszerűbb 
kialakítású járművet, azonban akkor azt a programot tö
rölték. Helyette egy élettartam növelését is magában fog
laló korszerűsítésbe kezdtek, aminek az eredménye lett a 
ma is használt AAV7A1, az FMC vállalat gyártásában.

A jelenlegi AAV7A1 harcjármű előde az AAV7, amelyet 
az LVTP7-ből alakítottak ki. A prototípus 1979-ben ké
szült el, a sorozatgyártás 1983-ban indult, és 1985-től áll 
rendszerben. A jármű ára kb. 2,5 millió USD.

A harcjárművet AAV, vagy Amtrack néven említik a ten
gerészgyalogosok. Elsődleges feladata a tengerészgya
logosok védett partra juttatása, és ott a harcuk tűztámo- 
gatása. Ezen felül más hadműveletekben is részt vehet, 
hasonlóan, bármelyik páncélozott szállító harcjárműhöz.

A régi LVTP7-től külsőben nem sokban tér el, de a belső 
rendszerek szinte teljesen megújultak. A legfontosabb át
alakítás magát a fegyverzetet érintette, emiatt változott 
meg a jármű elnevezése is. Az addig csak lánctalpas part
ra szállító járműből AAV (Assault Amphibious Vehicle), va
gyis kétéltű harcjármű lett. De a magyar elnevezése in
kább mégis partra szállító harcjármű. A korábbi, tetőnyílás
ra szerelt nehézgéppuska helyett már egy kisebb méretű 
tornyot szereltek rá. A torony tömege 1073 kg. Ebbe sze
relték be az Mk19 típusú, 40 mm-es gránátvetőt és a vele 
párhuzamosított HB-M2 12,7 mm-es géppuskát. A gránát
vető tűzgyorsasága 325 lövés percenként, hatásos lőtávol- 
sága 1500 m-ig terjed. A nehézgéppuska hatásos lőtávol- 
sága földi célok ellen 1800 m, a tűzgyorsaság 450-550 lö

vés percenként. A torony teljesen körbeforgatható, maxi
mális szögsebessége 45°/s. A fegyverek +45°/-8° függőle
ges szögtartományban mozgathatóak.

A tornyon 6 db M257 típusú ködgránátvetőt szereltek 
fel, amellyel álcázó ködfüggönyt lehet létrehozni. A jár
művön plasztik robbanóanyagos nyújtott tölteteket is al
kalmazhatnak, ezekkel képes megtisztítani maga előtt az 
aknáktól a terepet.

Az Amtrack az úszóképességében tér el leginkább a töb
bi páncélozott járműtől. Ä tervezése során ez volt az egyik 
legfontosabb szempont, a páncéltest jellegzetes alakja en
nek köszönhető. A harcjármű különleges csónak formájú 
teste a vízi menetekhez idomul. Az AAV hosszabb vízi me
netek végrehajtására is képes. A többi úszóképes járműnek 
leginkább csak az erőszakos folyami átkelések követelmé
nyeinek kell megfelelniük. Ezek időtartama néhány tíz perc 
és pár száz méter. Azonban a tengeri partraszállás során 
több kilométeres vízi menetre is szükség lehet, amelynek 
időtartama akár órákat is igénybe vehet. A vízben a meg
hajtásról elsősorban a vízsugárhajtómű gondoskodik, de a 
lánctalpak forgása is hozzájárul.

Az AAV Amtrack méretében is egyedülálló, ez akkor lát
szik igazán, ha más harcjármű áll mellette. Magassága, szé
lessége és hossza nagyobb egy átlagos páncélozott harc
járműénél. A nagy mérettel azt szándékoztak elérni, hogy 
kevésbé legyen érzékeny a hullámzásra. Az AAV stabilitását 
a tengeren befolyásolhatja a fokozott hullámtevékenység. A 
megengedett legnagyobb hullámmagasság 3 m.

A nagyobb méretből még egy előny adódik, jóval több ten
gerészgyalogos számra van hely a hátsó küzdőtérben. Amíg 
egy átlagos gyalogsági vagy páncélozott szállító harcjármű 
8-10 katonát szállíthat, addig az AAV7 21 -et. Az újabb 
AAV7A1 változatánál ez mindössze 18 tengerészgyalogos, 
de ez még így is kétszer több, mint más harcjárművek befo
gadóképessége. A parancsnok, a vezető és a toronylövész 
alkotja a 3 fős kezelőszemélyzetet. A nagyobb méret ugyan
akkor nagyobb célfelületet is nyújt, az utólagosan felszerelt 
torony még jobban megnövelte a magasságot.

A szállított tengerészgyalogosok gyors ki- és beszállá
sát a hátsó rámpa teszi lehetővé, melynek magassága 
1,67 m, szélessége 1,95 m. A rámpán egy kisebb mére
tű ajtót is kialakítottak, hogy meghibásodás esetén is el 
lehessen hagyni a járművet.

A tetőn mindkét oldalon egy 1,52 m szélességű és 2,74 
m hosszúságú ajtó található, ezeknek elsősorban a nagy
méretű felszerelések szállításánál jut szerep. A 
deszanthordozó hajókon a jobb helykihasználás érdekében 
egymáshoz közel állnak az AAV-k. Ezért előfordulhat, hogy 
felülről hajtják végre a berakodást vagy beszállást. A lánc
talpas futómű magassága 1,18 m, szélessége 0,53 m.

A harcjármű a nagy mérete ellenére viszonylag jó terep
járó képeséggel rendelkezik. Azonban a harckocsik és a 
modern páncélozott szállító harcjárművek mozgékonysá
gától jóval elmarad. Az árokáthidaló képesség 2,44 m, a 
lépcsőmászó képesség 0,91 m. A lejtőmászó képesség 
60%, az oldalstabilitás 40%, a hasmagasság 0,46 m.

A lánctalpas futómű második futógörgőjét lengéscsilla
pítóval szerelték fel. A motortér a jármű elején található, 
mely hermetikusan zárható, ezáltal vízálló kialakítású. Az 
LVTP7-ből való átalakítás másik fontos része volt az új
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1. ábra: A tengerészgyalogosok elhagyják a harcjárművet 
egy gyakorlaton

2. ábra: Felülnézetben is látszik a csónakforma. A jármű a 
vízben kis célfelületet nyújt szemből

6. A deszanttér jóval nagyobb az átlagosnál

5. ábra: A korszerűsítés során az A változatokra izraeli ki
egészítő páncélmodulokat szereltek fel

4. ábra: A háromfős személyzet mindegyik tagjának egy 
búvónyílást alakítottak ki, és a két nagyméretű ajtó a 
deszant számára készült

7. ábra: A hordozó hajó fedélzetén lévő járművek gyakorlatra 
készülnek
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meghajtó egység is. A régi motort lecserélték egy VT400- 
as típusra, és az erőátviteli egység is modernebb lett. En
nek típusa HS-400-3A1.

A hegesztett páncéltest csak a 7,62 mm-es kézifegyve
rek és a tüzérségi lőszerek repeszei ellen véd. A jármű 
túlélőképességét fokozzák az automata tűzoltó készülé
kek. Ezenkívül ellátták tömegpusztító fegyverek elleni vé
delemmel és szellőztető berendezéssel is. A beépített rá
diókészülék típusa VRC-947K.

Az Amtrack járművet AAVP7A1 típusjelzéssel is említik. 
A P betű (Personnel, vagyis személy) az általános lövész
szállító feladatára utal. Ezenkívül az Amtrack két speciális 
változata is elkészült. Az AAVC7A1 egy parancsnoki-kom
munikációs jármű, mely kapcsolatot tud tartani a hajók és a 
többi partra szálló harcjármű között. Erre utal a C, vagyis 
Command jelölés. A rádiókészülékek védettek az ellensé
ges rádiófelderítéstől. A járművön nincs torony. A fegyver
zet mindössze egy db 7,62 mm-es géppuska. A járműben 
9 főnyi parancsnoki és rádiókezelő tengerészgyalogos szá
mára alakítottak ki munkahelyet. Üres tömege 20,81, harci 
tömege 22,81. A tetején több botantennát szereltek fel.

Az AAVR7A1 jármű műszaki-mentő változat, mely ké
pes vontatni a vele megegyező tömegű vagy kisebb harc
járműveket. Az R betű jelentése Recovery, vagyis mű
szaki-mentő. A felfegyverzett katonák helyett műszaki 
személyzetet hordoz, valamint a szükséges felszerelésü
ket. Ez egy elektromos generátort, egy levegőkompresz- 
szort, egy hegesztőberendezést, egy 2700 kg teherbírá
sú darut és egy 10 tonna teherbírású csörlőberendezést 
foglal magában (ennek drótkötele 35 méter hosszú). A 
műszaki-mentő járművön torony nincs, fegyverzetét egy 
darab 7,62 mm-es géppuska alkotja.

Az AAV további korszerűsítése során jelentősen meg
nőtt a jármű harci tömege, a típusjelölése ekkor változott 
AAV7A1-re. A páncéltörő lőszerek, valamint a harckocsi
elhárító rakéták hatását kívánták csökkenteni az izraeli 
gyártmányú kiegészítő páncélzattal, a hullámos felületű 
lemezeket utólag szerelték fel kívülről. Azonban a motor 
teljesítménye és a futómű nem követte hasonló mérték
ben a megnövekedett tömeget. Vagyis a terepjáró képes
sége romlott, ráadásul gyakrabban hibásodott meg a mo
tor és a felfüggesztés rendszerei. De az elektromos rend
szer is több karbantartást igényelt.

Amtrack leváltására már folyik az EFV jármű kifejlesztése, 
ez azonban csak 2006-tól kerül gyártásba, és a tervek sze
rint 2012-ig váltják fel fokozatosan a jelenleg rendszerben ál
ló partra szálló járműveket. Vagyis addig mindenképpen szol
gálatban fognak maradni az AAV7A1-esek. Ez azonban a 
tervezett élettartamukat jóval meghaladja és harcértékük ad
digra jelentősen csökken. Vagyis újabb állagmegóvási, felújí
tási munkákat kell majd elvégezni. Az AAV harcjárművek je
lentős részén, 64%-án egy felújítási programot hajtanak vég
re, mely a megbízhatóságot növeli, könnyebbé teszi a kar
bantarthatóságot. Az új erőátviteli egység megnöveli majd a 
mozgékonyságot, de az még mindig elmarad a korszerű kö
vetelményektől. Az Amtrack korrózióvédelmének érdekében 
nagy erőfeszítést kell tenni, hiszen a sós tengervízben vég
rehajtott vízi menetek fokozottan igénybe veszik.

Az AAV7A1-et Koreában is gyártotta a Samsung válla
lat a koreai tengerészgyalogság számára.

8. ábra: A LAV-25 harcjármű mellett látszik igazán az AAV 
mérete

tekben. A tengerészgyalogság több járművet is elveszí
tett a házilagosan készített robbanóeszközök és az 
RPG-7 kézi páncéltörő rakétákkal végrehajtott támadá
sok során. Az utólag felszerelt izraeli páncél nem nyújtott 
megfelelő védelmet ezek ellen.

Főbb műszaki adatok

Hossz: 7,94 m
Magasság: 3,11 m
Szélesség: 3,26 m
Üres tömeg: 20,8 t
Harci tömeg: 25 t
Aknasemlegesítő Kit. készlettel: 27,7 t
Hasznos teher: 21 felfegyverzett katona 

(128 kg egyenként) 
vagy 4500 kg felszerelés

Üzemanyag-mennyiség: 645 I
Hatótávolság: -  szárazföldön 480 km

-  vízen 7 h manőverezés
Átlagsebesség: -  szárazföldön 32-48 km/h

-  vízen 9 km/h
Legnagyobb sebesség: -  szárazföldön 72 km/h

-  vízen 13 km/h
Legnagyobb sebesség -  szárazföldön 20 km/h
hátramenetben: -  vízen 7 km/h
Gyártó cég: Cummins
Motor: VT400, 8 hengeres 

V elrendezésű, vízhűtéses, 
turbófeltöltős dízelmotor

Küzdőtér méretadatai: -  hossz: 4,05 m
-  szélesség: 1,8 m
-  magasság: 1,65 m
-  térfogat 12,6 m3

Fegyverzet: 1 db Mk19 Mod3 40 mm-es 
gránátvető
1 db HB-M2 12,7 mm-es 
géppuska

Zsig Zoltán
A harcjarmuvet 2003-tól bevetették az iraki hadművele-
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A Vosztok-6 felbocsátása

Valentyina Tyereskova saját beszámolói az 1963. június 
16-án történt eseményekről csak 1964-ben láttak napvi
lágot, akkoriban még a társaság tagjainak személyi ada
tai továbbra is szigorú titkot képeztek, ezért Irina 
Szolovjevára mint „tartalékjára” hivatkozik, míg Szergej 
Koroljovra „főkonstruktőrként” .

„A szemem az asztali naptár piros számain függö tt-jú 
nius 16-a, vasárnap. A »piros« napom elérkezett” -  írta. 
„A nyitott ablakon besütött a nap, az ezüst nyárfák lomb
jain átvillant a kék ég. Vidáman és a jóleső alvástól kipi
henten gyorsan kiugrottunk az ágyból, megmosakodtunk, 
némi tornázás, és a reggeli elfogyasztását követően át
vonultunk az öltözőbe, hogy magunkra öltsük űrruhánkat.

Specialisták segítségével mindketten felvettük szka
fandereinket. A kékesszürke hőszigetelő öltözéket cso
dálatos, aranysugarakkal behálózott embléma díszítette, 
alatta fehér galamb és а СССР rövidítés vörös betűkkel; 
majd a narancssárga kezeslábas következett, rengeteg 
zsebbel minden részén, ezek tartalmazták a repülés so
rán szükségessé váló tárgyakat. Lábunkra hosszú, 
ezüstszínű fűzős csizmát húztunk, a csizma tetejére mű
anyag védőréteget kaptunk, melyet majd a beszálláskor 
eltávolítanak, így semmiféle szennyeződés nem kerülhet 
az űrkabinba, amit a kozmonauták a talpukra tapadva vit
tek volna be.

Az űrruha felöltése meglehetősen összetett és hosszú 
folyamat. Miközben öltözködtünk, néma pillantásokat 
cserélve biztattuk egymást. Habár a tartalékom tudta, a 
Földön fog maradni, mindent nagyon szorgalmasan vég
rehajtott.

Igazából megtörténhetett az, hogy a legutolsó pillanat
ban hirtelen kiderül, nem repülhetek. Öltözködés közben 
hallgattam a szívverésem. Nem volt különösebben gyors 
a pulzusom (a repülést megelőző hivatalos orvosi feljegy
zések 84-es szívritmust rögzítettek, míg nyugalmi álla
potban 65-öst), nem aggódtam hát különösebben. Igazá
ból ebben a pillanatban teljesen nyugodtnak éreztem ma
gam, csak az öltözködésre koncentráltam, és nem gon
doltam semmi másra. Megpróbáltam úgy tenni, mintha a 
szokásos kiképzési gyakorlaton vennék részt.

Pontosan ugyanabban a pillanatban végeztünk a beöl
tözéssel, aztán kicsit pihentünk, majd beszálltunk egy ka
binba, szimulálva az űrkabin körülményeit, azt tesztelve, 
vajon az űrruha tökéletesen működik-e.

A főkonstruktőr belépett az öltözőszobába. Egészség- 
ügyi állapotunk és hangulatunk felől érdeklődött. Megerő
sítette, hogy az indítóálláson minden a tervek szerint fo
lyik, egy tudós kollégájával megegyeztek a pontos idő
pontban, amikor a rakétához indulunk -  majd elviharzott. 
Ez nem lepett meg. Az űrkikötőben éjjel-nappal dol
gozott.”

Kamanyin saját szemszögéből is megírta az esemé
nyeket folyóiratában: „Délelőtt 11 órakor átadtam a 
Vosztok-5 figyelését Kerimovnak, szerettem volna szem
tanúja lenni a dolgoknak, amint Tyereskova és
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17. ábra: így számolt be a Pravda Valentyina Tyereskova re
püléséről június 17-én. A lap jobb oldalán látható képrészlet 
eredetijét széleskörűen publikálták, leleplezvén azt, hogy je
lentős hamisítással állunk szemben, ami teljesen megszo
kott fotográfiai gyakorlat volt az akkori Szovjetunióban

Szolovjeva felöltik űrruháikat. Mindketten csodálatosan 
tartották magukat, semmiféle ellenvetés akár fizikai kon
díciójukra, akár az űrruhák működésének megbízhatósá
gáról nem szerepel a feljegyzésekben. Gagarin, Tyitov, 
Nyikolajev, Koroljov, Tyulin, Rugyenko és mások mele
gen búcsúztak Tyereskovától, boldog és sikeres utat kí
vánva neki. Hajszálpontosan déli 12 órakor a 
Tyereskovát az irányítóálláshoz szállító busz megérke
zett, majd indult is.”

Tyereskova szintén írt elindulásáról: „Esetlenül gyalo
golva az űrruhában most sokkal idegesebbnek éreztem 
magam. Elhagytuk szálláshelyünket, és felmásztunk a 
buszra. A hátam mögött követve a tartalékom is felszállt. 
Mindketten helyet foglaltunk a forgó fotelekben, közöt
tünk kis asztalka volt. Amikor a buszhoz értünk, hirtelen 
igen zajos lett minden a belsejében, ahogy mindenki iz
gatottan beszélni kezdett a másikhoz.

Megfordultam a fotellel, így lehetővé vált számomra, 
hogy valamennyi barátomat szemügyre vehessem, koz
monautákat és orvosokat. Amikor találkozott tekintetünk,
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18. ábra: Biztonságban újra a Földön, a terheitől megszaba
dult Tyereskova a leszállás roncsai között üldögél, és tanul
mányozza az űrrepüléséről szóló újságok címlapjait, miköz
ben kíváncsi földművesek figyelik

megpróbáltak felém üzenni: »Minden rendben lesz, ne 
aggódj.«

A busz ablakain kinézve feltűnt a hatalmas, ég felé mu
tató rakéta. Ezüstszínű borítását megvilágította a fénylő 
nap. »Mindenki pontosan időben érkezett, akire szükség 
van« -  mondta German Tyitov. »Ideje elbúcsúzni, Valja«.

Először tartalékomtól köszöntem el. Mélyen belenéz
tem barátnőm szemébe, de képtelen voltam bármit is 
mondani. Megérintve űrruhánk átlátszó sisakburkolatát, 
megpróbáltunk egymásnak »puszit« küldeni többször is. 
Aztán az orvosokhoz és más specialistákhoz fordultam. 
Andrian (Nyikolajev) erősen megrázta a kezem, majd se
gített megtenni a buszról lefelé vezető néhány lépcsőfo
kot. Felvéve a hordozható légzőkészülékemet, leléptem 
az indítóállás betontalajára, majd az Állami Bizottság tit
kára és tagjai felé indultam, akik a rakéta lábánál vára
koztak. Valamennyien kedvesen mosolyogtak, amint lát
ták kipirult arcomat és hallgatták a hivatalos jelentést. 
»Valentyina Tyereskova alhadnagy, kozmonauta kész a 
repülésre a Vosztok-6 űrhajóval.« Megöleltek, és jó utat 
kívántak.

A lift belsejében Tyitov és az űrhajó mérnöke rám mo
solygott. Játékos, humoros szólások közepette eltávolí
tották csizmámról a műanyag védőréteget, aztán segítet
tek elhelyezkedni az ülésben. Miközben minden erőmmel 
a különböző berendezéseket ellenőriztem, észre sem 
vettem, mikor tűntek el és zárták le az űrhajó bejáratát. 
Most tudatosult bennem, hogy egyedül vagyok az űrka
binban.

Azonban nem volt idő arra figyelni, mi vár rám, hozzá
láttam az indítás előtti kapcsolatteremtéshez az irányító 
központtal, innen is hallottam Gagarin lágy hangját, kér
te, mindenről számoljak be. Megpróbáltam olyan nyugod
tan válaszolni, ahogy csak tőlem tellett.”

Miközben a rakéta körül az utolsó előkészületi munkák 
folytak, a főkonstruktőr, az Állami Bizottság titkára és 
Andrian Nyikolajev egyaránt felbukkantak a mikrofonnál. 
Többször is zenét játszottak számomra, sok-sok dalt, így 
az idő gyorsan telt. Emlékeztem a Vosztok-5 fellövésére, 
elképzeltem a rakéta körül, a kilövőpadon, a bunkerben, 
a megfigyelőállásban lezajló eseményeket. Elképzeltem 
a tartalékomat, amint átöltözik nyári ruhába, és ülve fi
gyel, szeméhez távcsövet szorítva.

Hirtelen Gagarin figyelmeztető hangját hallottam: »15 
perces készültség«. Ebben a pillanatban a szívem kicsit 
gyorsabban kezdett el verni. Megpróbáltam mindent el
követni, hogy nyugodt maradjak. Körülnéztem, és szem

ügyre vettem a körülöttem lévő, a kiképzőkabinból már jól 
ismert berendezéseket. Ellenőriztem a készülékeket, és 
megtettem a szükséges megjegyzéseket a repülésirányí
tás felé. Nem kellett semmin sem gondolkozni, kivéve a 
startelőkészületeket.

»Tízperces készültség« -  jelentette be Gagarin. A 
hangszóróból később a főkonstruktőr hangját hallhattam. 
»Jó repülést, Valja!« Ötperces készültség... aztán már 
csak három. Lezártam a sisakomat, és felhúztam a kesz
tyűmet. Aztán jelentettem, elfoglaltam a kilövéshez szük
séges testhelyzetet. Úgy tűnt, mintha megállt volna az 
idő. Követtem a kijelzőt, ahogy a másodpercmutató ug
rándozott egyik számjegyről a másikra. Aztán megtett 
egy kört, majd még egyet, aztán a harmadikat is.

»A kulcs indítási helyzetben«. Amint a parancsot kiad
ták, a hang a bunkerből borzalmasan hangosnak és izga
tottnak tűnt a fülhallgatómban. Aztán egy pillanattal ké
sőbb még egy parancs -  a régóta várt »Felszállás!« 
Moszkvai idő szerint 12.30 volt.

Tisztán emlékszem, hogy mielőtt a rakéta kimozdult 
volna helyzetéből, elállt a lélegzetem, a szívem pedig 
őrülten kezdett verni. Valójában rettenetesen féltem, ez 
az érzés pedig elnyomott mindenféle kíváncsiságot. Ta
lán valami hasonlót érezhetnek a katonák az első éles 
bevetésük során. (A repülésről szóló feljegyzések szerint 
Tyereskova pulzusa 155-re ugrott fel a start előtti utolsó 
másodpercben.)

A rakéta lassan életre kelt, és felemelkedett a startasz
talról, miközben körülöttem minden borzalmasan reme
gett a hajtóművek hatalmas erejétől. A gyorsulási sza
kasz visszafordíthatatlanul elkezdődött. Hallottam 
Gagarin hangját a fülhallgatóban: »Helló, Valja, minden 
rendben van, a szerkezet tökéletesen működik, a pálya a 
terv szerint alakul«.

Valami különleges erő kezdett a testemre hatni, és el
kezdett belepréselni az ülésembe. A gyorsulás csak nö
vekedett és növekedett, a lélegzés egyre nehezebbé vált, 
aztán elkezdett könnyebbé és könnyebbé válni minden. 
A repülés meghajtott szakaszát -  a Földről az orbitális 
pályáig -  jól viseltem, a gyorsulás semmiféle káros hatást 
nem okozott egészségi állapotomban.

Azután leválasztották a rakéta orrkúpját. A szemem 
bántotta a rendkívül erős napfény. Kicsit kinyújtózkodtam, 
hogy kiláthassak, és messze alattam megpillantottam a 
Földet, aztán leadtam a következő üzenetet -  »Itt sirály, 
kitűnő hangulatban, jól érzem magam, egészségi állapo
tom kitűnő. Látom a horizontot, kékes-sötétkékes szala
got a Föld körül, és ez csodálatos. Minden tökéletesen 
működik. Minden tökéletesen működik«.

Magam elé képzeltem a mérnököket, ahogy ebben a 
pillanatban éppen az összes berendezést vezérlik, figye
lik a vizuális kijelzőket, a tudósokat és a kozmonauta ba
rátaimat, amint engem figyelnek. A rakéta kilövése köz
ben az első néhány perc feszültsége bizonyára csökkent 
már a számukra, mostanra már mindannyian vidámak, 
örömteli izgatottság uralkodott el rajtuk, hiszen sikeresen 
fellőttek az űrbe.

Arra gondoltam, a megfigyelőállás ugyanolyan élénk 
most már, mint amilyen akkor volt, amikor Valerij 
Bikovszkij fellövésében gyönyörködtem, mindössze két 
nappal ezelőtt. A tartalékom valószínűleg már megszaba
dult űrruhájától és a túlnyomásos ruhától, kezében tartja 
a távcsövét, még mindig az eget figyeli, az egyre halvá
nyabb nyomot húzó rakétát, mely nagyjából már el is tűnt 
a szemük elől. Irigyel engem, a jövőben minden bizon
nyal én is irigyelni fogom, ha őt jelölik ki első számú női 
utasként, aki eljuthat a Holdra! Alant, a Földön, egyre 
újabb és újabb alakzatok bontakoztak ki.”
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Delta vadászok az USA légterének védelmében

1. ábra: Az 56-1114 gyári számú F-102A a March Field Air 
Museumban 2005. szeptemberben
2. ábra: A gépre a múzeum lelkes munkatársai felfestették 
Bush elnök nevét. Az elnök öt évig repült F-102A-n a Texasi 
Légi Nemzeti Gárda tagjaként, de ez a gép soha nem 
tartozott a Nemzeti Gárdához, 1957 és 1970 között szolgált 
a légierőben
3. ábra: A függőleges vezérsík. Jól látható a jellegzetes 
dudor a törzs végén, és a fékernyő háza. Háttérben egy 
F-105-ös
4. ábra: A jobb oldali főfutómű, a rugóstag teljesen 
berugózott helyzetben
5. ábra: A jobb oldali, hangsebesség feletti beömlőnyílás
6. ábra: F-102A földet érés közben

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 26. oldalon. Szerk. A fotókat a szerző készítette
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Kiegészítés Az első nő a világűrben című cikkhez

1. ábra: Kuznyecova, Jorkina és Tyereskova az elméleti 
felkészülésen

3. Ponomarjova Gagarinnal
5. ábra: Zsanna Jorkina Vosztok-űrrruhában. Pirossal 
leánykori neve, kékkel férjezett neve (Szergejcsik) látható

A fotókhoz tartozó cikket lásd az 51. oldalon. Szerk. Fotók a szerző gyűjteményéből
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Megérkezett a hatodik és hetedik Gripen

1. ábra: A hatodik gép talajt érése Kecskeméten

5. ábra: A pilóta átadja a repülőgépet

A fotókhoz tartozó cikket lásd az 60. oldalon. Szerk. Fotók: FMV és 6-7 ábra: Tóth László törzsőrmester

4. ábra: A svéd légierő pilótája
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Soko J-22 Orao III. rész

1. pitotcső, 2. kifordítható leszállóreflektor, 3. DME- 
antenna, 4. giroplatform, 5. szerviznyílás, 6. 
orrfutóműakna, 7. oxigénpalack (bal oldali), 8/9. avionikai 
részegységek, 10. robotpilóta, 11. légiadat-számítógép, 
12. áramlásterelő pótvezérsík, 13. leszállóreflektor, 14. 
orrfutóműszár, 15. orrfutóműakna-ajtó, 16.kormányzó 
munkahenger, 17. orrfutóművilla, 18. orrfutóműkerék, 19. 
lábpedál, 20. a pilótakabin szellőzőszelepe, 21. tartalék 
pitotcső, 22. háromrészes golyóálló szélvédő, 23. 
Thompson CSF VE-120T HŰD, 24. a műszerfal tükröző
dést gátló borítása, 25. jobb oldali konzol, 26. gázkar, 27. 
bal oldali konzol, 28. a katapultülés rakétahajtóművei, 29. 
a pilótakabin nyomástartó szelepe, 30. az oldalkormány 
vezérlő rendszere, 31. a pilóta kabin padlózata, 32. bal 
oldali levegőbeömlő-nyílás, 33. kabintető, 34. Martin-Ba
ker MK-10LB (YU) 0-0 típusú katapultülés, 35. a pilóta
kabin hátsó válaszfala, 36. a légkondicionáló rendszer 
párakiválasztó rendszere, 37. fő hőcserélő, 38. a hőcse
rélő hűtőnyílása, 39. tartalék hőcserélő, 40. A-96-os rá- 
dióiránytű-antenna, 41. a tartalék hőcserélő kiömlőnyílá
sa, 42. a hűtőlevegő elvezető csöve, 43. a vízszintes sta- 
bilizátor vezérműve, 44. a törzsgerinc borítása 45. a 
törzshátsórész leválasztására szolgáló törzskeret (hajtó
műcseréhez), 46. a függőleges vezérsík aerodinamikai 
borítása, 47. a vízszintes stabilizátor kormányművé, 48. a 
függőleges vezérsík bekötési pontja, 49. a vízszintes sta
bilizátor vezérműve, 50. az oldalkormány hidraulikus 
munkahengere, 51. fékernyő, 52. fékernyőkonténer-kúp, 
53. oldalkormány, 54. pozíciófény (fehér), 55. a függőle
ges vezérsík dielektromos borítása, 56. kombinált VHF- 
antenna, 57. VOR/ILS-antenna, 58. a függőleges vezér
sík főtartói, 59. baleseti adatrögzítő, 60. a függőleges ve
zérsík belépőéle, 61. a hajtómű fúvócsövének aerodina
mikai borítása, 62. a bal oldali hajtómű fúvócsöve, 63. a 
függőleges vezérsík hátsó rögzítő törzskerete, 64. a haj
tómű fuvócsövét vezérlő hidraulikus munkahengerek, 65. 
a vízszintes stabilizátor hidraulikus munkahengere, 66. a 
függőleges vezérsík első rögzítő törzskerete, 67. bal ol
dali pótvezérsík, 68. az utánégetőtér tüzelőanyag-ellátó 
rendszere, 69. a vízszintes stabilizátor tengelye, 70. bal

oldali vízszintes stabilizátor, 71. törővég, 72. tüzelő
anyag-vezeték, 73. jobb oldali vízszintes stabilizátor, 74. 
a hajtóműtér szellőzőnyílása, 75. bal oldali Rolls-Royce 
Viper 633-47(YU) típusú egyáramú sugárhajtómű, 76. a 
hajtómű kompresszorának beömlőnyílása, 77. a bal olda
li hajtómű önindító rekesze, 78. a bal oldali hajtómű leve
gőcsatornája, 79. szárnyfőtartók, 80. törzs-tüzelőanyag- 
tartályok (térfogatuk 2330 liter), 81. az orrsegédszárnyak 
vezérműve, 82. szerviznyílások, 83. szárnytörővég,

84. pozíciófény, 85. Iskra SO-1 lokátorbesugárzás-jelző 
rendszer antennái, 86. csűrőkormány, 87. Fowler típusú 
fékszárny, 88. orrsegédszárny, 89. az orrsegédszárny hid
raulikus munkahengerei, 90. jobb oldali szárny-törzs csatla
kozás (LERX), 91. bal oldali szárny-törzs csatlakozás, 92. 
bal oldali levegő-beömlőnyílás, 93. a levegő-beömlőnyílás 
szerkezete, 94. a fedélzeti gépágyú csövei, 95. Gsh-23 
(YU) 2x23 mm-es gépágyú, 96. a lőporgázok elvezető nyí
lása, 97. 200 db 23 mm-es lőszer-javadalmazás, 98. nem 
perforált törzsféklap, 99. a törzsféklap hidraulikus munka
hengere, 100. 800 kg terhelhetőségű törzs alatti függeszté- 
si pilon, 101. 560 literes pót-tüzelőanyagtartály, 102. a

főfutómű ikerkereke benti helyzetben, 103. főfutóműakna, 
104. főfutóműakna, 105. futóműtám, 106. futóműszár, 107. 
lengéscsillapító tag, 108. a főfutómű ikerkerekei, 109/110. 
500 kg terhelhetőségű belső és külső szárny alatti függesz- 
tési pont, 111. orrsegédszárny, 112. Iskra SO-1 lokátorbe
sugárzás-jelző rendszer antennái, 113. pozíciófény (piros), 
114. szárnytörővég, 115. csűrőkormány, 116. Fowler típusú 
fékszárny, 117. az orrsegédszárny és a csűrőkormány hid
raulikus munkahengere, 118/119. a külső és a belső szárny 
pilon bekötési pontjai, 120. a szárny-integráltartály hátsó 
válaszfala, 121/122. szárnymerevítő bordák, 123. a fék
szárnyak vezérlő rendszere.

16. ábra: A Soko J-22NS Orao-B változata (metszetrajz) © Szigeti Szilveszter Az ábrához vonatkozó cikket lásd a 18. oldalon. Szerk.
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A CIAF 2006 repülőbemutató

1. ábra: Magyar MiG-29 UB (no26) leszállása
2. ábra: Lengyel légierő iskola Ts-11 kiképzőgépe 
az Iskra Team tagja
3. ábra: A szerb légierő G-2A Galeb kiképzőgépe
4. ábra: A cseh légierő JAS-36C vadászgépe (9235)
5. ábra: A cseh légierő Mi-171Sz típusú helikoptere (9837)
6. ábra: A cseh légierő MÍ-24V harci helikoptere (7353)
7. ábra: A cseh légierő L-159 ALCA támogató repülőgépe

A fotókhoz tartozó cikket lásd az 34. oldalon. Szerk.
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A CIAF 2006 repülőbemutató

8. ábra: A RAF Tornado F-3 vadászgépe megérkezik
9. ábra: Az olasz légierő C-27J Spartan könnyű 
teherszállító gépe
10. ábra: A NATO AWACS kötelékének LX-N (00: 90447) jelű 
gépe leszállás közben
11. ábra: A spanyol légierő СЛ0Л C-235 könnyű 
teherszállító gépe
12. ábra: A német Bundeswehr UH-Ю  helikoptere (71+28)
13. ábra: Kazahsztáni II-76TD teherszállító gép
14. ábra: A szlovák légierő L-59 kiképzőgépe (1730)

Fotó: Baranyai László
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Folyamőrtiszti kard

5. ábra: A kardpenge jobb oldalán a cizellált díszítések 
között a leírással ellentétben csak a horgony látható

7. ábra: A markolatkupak minden részét domborművek 
díszítik

1 ^  IméMÍU

8. ábra: A kard markolata

A fotókhoz tartozó cikket lásd a 66. oldalon. Szerk. Fotók: Kenyeres Dénes
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Valentyina Tyereskova közel három napot töltött az űrben, 
június 19-én szállt le, nem sokkal Bikovszkij előtt. Repülése 
közben beszélt Nyikita Hruscsowal és elküldte üdvözletét 
azoknak az embereknek, kiknek országa fölött átrepült, va
lamint integetett és mosolygott a tévékamerákba. Ezek vol
tak a benyomások a boldog és bátor kozmonautáról, akit a 
szovjetek kiválasztottak, s így mutattak be a külvilágnak.

Valójában a repülést meglehetősen keménynek találta 
mind fizikailag, mind lelkileg. Még a mai napig sem ismer
jük a teljes történetet, és Valentyina meglehetősen véde
kezőén lép fel saját szereplését illetően.

Azonban mára már kiderült, nem hajtotta végre teljes 
mértékben kísérleti programját, számos alkalommal rosz- 
szul lett a repülés során. Néhány beszámoló szerint -  fő
leg disszidensek és szkeptikusok tollából -  sokkal ször
nyűbb kép bontakozik ki előttünk, beszélnek „hisztériás” 
rohamairól, illetve „pszichikai stabilitása határainak el
vesztéséről”. A teljes történet talán soha nem derül ki a 
maga valójában, azonban ésszerű a feltételezés, hogy az 
igazság valahol a kettő között rejlik.

Az egyik legnagyobb problémát a Vosztok űrhajó kézi 
vezérlése jelentette számára. Habár a tervek szerint min
dent teljesen automatikus üzemmódú működésre tervez
tek, arra az esetre, ha az automatikus leszállásvezérlő 
rendszer nem működne, a kozmonautának tudnia kellett 
az űrhajót kézzel is irányba állítani.

Tyereskova kétszer is hibázott a repülési előkészületek 
során, amikor erre a feladatra került sor. Ez komoly gon
dot okozott a földi repülésirányítóknak, hiszen mindez azt 
jelentette, hogy ha az automatikus leszállító rendszer 
nem működik megfelelően, Tyereskova képtelen lesz 
visszatérni a földi légkörbe.

A helyzet szigorú elemzése során egy csoport -  mely
nek Gagarin, Tyitov és Nyikolajev is tagja volt -  össze
gyűlt, és pontosan elmondták Tyereskova számára az 
egyes teendőket. így a 45. keringés után a feladatot sike
rült tökéletesen végrehajtani, sokkal jobban, mint remélni 
merték. Tyereskova emellett sípcsontfájdalomban is 
szenvedett, mely egyre rosszabb és rosszabb lett, ahogy 
a napok teltek, a vállai is mindegyre sajogtak a sisak 
rossz illeszkedése miatt.

További incidens is történt vele, kiejtette kezéből a ka
merát, mely így a hajóablakhoz csapódott, s szemmel lát
hatóan is megrepesztette az üveget. Nem volt biztos ben
ne, hogy a sérülés mértéke veszélyezteti-e az űrhajó biz
tonságát a visszatérés során, ezért úgy döntött, inkább 
nem jelenti az eseményeket a földi irányítás felé.

Mindezeket egybevéve, az automatikus leszállító rend
szer tökéletesen működött az előzetesen táplált félelmek 
ellenére, a földiek erről sokáig mit sem tudtak, hiszen a 
visszatérés során percekre megszakadt a rádiókapcsolat 
Tyereskovával. Valamennyi, a megfelelő működésre vo
natkozó nyugtázó jelentés elküldését elhibázta a női koz
monauta a visszatérés során, az automatikus leszállító 
egység bekapcsolódását, a fékezőrakéták megfelelő mű
ködését, a kapszula leválasztását a műszaki egységről -  
emiatt a repülésirányítók sok-sok percen át úgy hitték, a 
repülés tragédiával végződött.

Azonban a visszatérés sikeres volt, Tyereskova a ter
veknek megfelelően katapultált közel 7 km-es magasság
ban, és ejtőernyővel ereszkedett alá. Az utolsó problémá
ja az volt, hogy valami oknál fogva idő előtt nyitotta fel si
sakjának napellenzőjét, és eközben, amikor felnézett, 
egy leváló fémdarab megütötte és összezúzta az orrát.

A Pavinszkij Tsz területén ért földet, az Altájban található 
Bajevo körzetben, Karagandától közel 700 km-re északkelet
re -  moszkvai idő szerint 11.20 órakor. Bikovszkij majdnem 
három órával később, és 750 km-rel arrébb ereszkedett le.

Leszállás közben Tyereskova sápadt és gyenge volt, 
de ami a legfontosabb, az első női űrrepülés sikeresen 
fejeződött be - 1 9  évbe került, míg egy újabb női űrhajós 
felemelkedhetett.

Utójáték

Valentyina Tyereskova szovjet hősnőként tért vissza a 
Földre. Későbbi házassága Nyikolajewel, lányának szüle
tése a politika egyik vezető személyiségeként a tudomá
nyos és kulturális lapokból jól ismert. Névlegesen megma
radt a kozmonauták körében egészen 1997-ig, amikor is 
nyugdíjba ment hatvanéves korában, vezérőrnagyi rang
ban. Jelenleg nyugdíjas éveit tölti Csillagvárosban.

Tyereskova repülése a Vosztok-éra végét jelentette. A 
többi négy jelölt megmaradt az aktív kozmonauták csa
patában, kettejük neve szóba is jött egy esetleges 
Voszhod-4 repülés kapcsán, egy tíznaposra tervezett út 
keretében Ponomarjeva parancsnoksága alatt, miközben 
Szolovjeva végrehajtotta volna az első női űrsétát -  ez 
Koroljov 1966-os halálával törlésre került. Kuznyecovát 
visszahívták kiképzésének befejezésére 1965-ben azért, 
hogy Jorkinát segítse; ők mint tartalékok kerültek szóba 
az előbb említett repülés kapcsán.

A Szojuz űrhajó kezdeti útjai során 1967 és 1969 között 
Ponomarjeva neve ismét felbukkant az egyik személyzet 
tagjainak sorában, azonban soha egyikük sem repült 
ténylegesen az űrben, valamennyien kötelezően nyugdíj
ba vonultak 1969-ben. Személyazonosságuk szigorúan 
őrzött titok volt egészen 1988-ig, amikor cikk jelent meg 
róluk. Azóta mind a négyen írtak és beszéltek szovjet 
kozmonautaként szerzett tapasztalataikról, és különösen 
arról a drámai 15 hónapról 1962-1963-ban, amikor vala
mennyien abban reménykedtek, hogy a világ első női űr
hajósai lehetnek.

Ami az újságokban megjelent...

Amikor jelen összefoglaló szerzője nekilátott gyűjtőmunká
ja megkezdésének, azzal a gondolattal fogott neki, hogy a 
női űrpilóta repülése a Vosztok-6 űrhajó fedélzetén bizo
nyára meglepetést okoz majd a világ számára. Azonban át
tanulmányozva a korabeli hírügynökségi jelentéseket, egy
értelműen látszik, koránt sem így áll a dolog, a szovjetek 
számos információt szivárogtattak ki a repülést megelőző 
hat hónapban, így készítvén fel a világot a terveikre.

1963. január 13-án, miközben a kubai forradalom em
lékünnepsége zajlott, az azon részt vevő Pavel Popovics 
kozmonauta megjegyezte: „A világ hamarosan hallani fog 
az első női kozmonautáról”. A jelek szerint pedig e kije
lentését széleskörűen publikálták.

Néhány hónappal később, március 21-én a UPI moszk
vai kommentárjában jelentést küldött a szovjet űrprog
ramról általánosságban, beiktatva azt a megjegyzést, mi
szerint „szóbeszédeket” hallani Moszkvában egy női koz
monauta felkészítéséről.

Gordon Cooper, a Mercury űrhajó pilótájának leszállá
sakor kiadott beszámolókban (1963) számos amerikai 
lap adott hangot meggyőződésének: „a szovjetek valami 
jelentős űrkísérlet megvalósításán dolgoznak, valószínű
leg egy női űrhajós fellövésén fáradoznak”.

Június elejére a spekulációk még messzebbre mentek, 
és 12-én a New York Times egy újabb UPI-beszámolóra 
hivatkozva azt közölte vezércikkében: „A szovjetek ké
szen állnak női űrhajós felbocsátására a világűrbe”; majd 
másnap, a Washington Post további részletekkel szol
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gált: „A Szovjetunió -  ma esti jelentés szerint -  elérkezett 
oda, hogy felküldje az űrbe az első női űrhajóst, egy von
zó hajadon, húszas éveiben járó hölgyet... legalább két, 
de valószínűleg három lányt képeztek ki minden bizony
nyal űrutazásra. Nem egyértelmű, vajon ketten együtt 
szállnak-e fel -  ahogy erről néhány hírforrás beszámol.” 

A Vosztok-5 fellövését követően június 14-én a speku
lációk tetőfokra hágtak, és valamennyi hírügynökség és 
magazin előállt a saját verziójával az elkövetkezendő tör
ténéseket illetően.

Bikovszkij fellövését kommentálva a Washington Post 
a következőket jelentette: „Megbízható hírforrások meg
erősítették, a »kozmonett« -  egy csinos, húszas évei ele
jén járó hajadon űrpilóta -  készen áll fellövésére.”

A UPI genfi hivatala még magabiztosabb volt: „A Szov
jetunió egészen biztosan fiatal pilótanőt küld fel a holna
pi nap folyamán az űrbe, jelentették ma este kommunis
ta források. Mindenki tudja Moszkvában, a szovjet hölgy 
fellövése a kozmoszba küszöbön áll.”

Az Associated Press kiadványában további részletekkel 
szolgált: „Miközben a Szovjetunió ötödik űrhajósa péntek 
éjjel óta a világűrben kering, nem hivatalos moszkvai for
rások beszámoltak arról, hogy hamarosan egy női pilóta

fogja követni szombaton vagy később. Mind a szovjet, 
mind más kommunista országok hírforrásai a hölgy neve
ként »Ludmillát« adták meg, életkorának pedig 25 évet, 
valamint »viszonylag csinosként« jellemezték. Jelentésük 
szerint készen állt a felszállásra a közép-szibériai kilövő
állásból.” Semmiféle hivatalos megerősítés nem történt, a 
hírek szerint azonban a moszkvai lapok még életrajzi ada
tokat is megjelentettek Ludmilláról, annak kapcsán, hogy 
már szombaton vagy valamivel később követni fogja a vi
lágűrben már fent keringő Bikovszkijt.

Másnap a Washington Post megismételte a történetet, 
hozzátéve saját elképzeléseit az esetlegesen felbocsá
tásra kerülő női űrhajósról, megjegyezve „...tucatnyi név 
kering Moszkvában, Ludmillától Szolovjeváig”. Ez utóbbi 
hír igencsak érdekes, hiszen Szolovjeva valóban közel 
állt ahhoz, hogy ő legyen az első; ez az elem annak a fé
nyében különösen elgondolkoztató, hogy neve sehol 
nem jelent meg az elkövetkezendő 25 évben. Másnap 
Tyereskovát fellőtték, és a ténylegesen megtörtént ese
ményekről számolhattak be a lapok.

Spaceflight, 2006. február -  Tony Quine cikke alapján
fordította: Aranyi László

Román István: A VÖRÖS KOLOSTOR 
Egy magyar tiszt naplója a keleti frontról, 1942-1947
Egy tartalékos tiszt személyes élményein keresztül ismerhetjük meg a frontra való kivonulás 
körülményeit, melyet még végigkísért a biztos győzelembe vetett hit. Majd az első éles harci 
helyzetek kijózanító valóságát, ahol barátok vesznek el, és barátságok köttetnek. Egyetlen 
ember látószögéből élhetjük át a Don folyóhoz vezető veszteségekkel teli harcokat, az első 
karácsonyt az otthontól távoli hideg sztyeppén. Különösen személyessé teszik a művet a 
családtagok és a kedves levelei. A szerző által készített fotók a hátországi propaganda és 
a keleti front közti különbségekről árulkodnak. Január 12-én bekövetkezett a mindent 
elsöprő szovjet támadás. Ami ezután következett, azt már ismerjük a történelemkönyvekből. 
Amit viszont nem, az a sok ezer egyéni sors, melyeket a szovjet hadifogság „egyengetett” 
sokaknak élete végéig. Az erődszerű egykori kolostorban töltötte a tisztek egy része 
hadifogolyéveit, ez volt a szuzdali "vörös kolostor", ahogyan elnevezték. Itt tartották fogva 

Paulust is, a német 6. hadsereg parancsnokát, aki Sztálingrádban megadta magát. Az ide vezető út emlékeiből 
megtudhatjuk, milyen megalázó is a hadifogolysors. Az itt töltött négy év már a hadifogolyélet mindennapjairól szól.
A szerző tehetséges rajzoló, amit a könyvben látható karikatúrák bizonyítanak. Rendkívül olvasmányos mű, ha 
egyszer beleolvas az ember, igen nehéz megválni tőle.
Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2003
233 oldal + 32 oldal fekete-fehér fénykép és rajz. Bolti ára 2500 Ft (2006 végén)
Budapesten megvásárolható a metró Kossuth téri állomásán található könyvesboltban.

R o m a n  I6Tv An

A VÖRÖS KOLOSTOR
Еда magyar Haji napkjja • ka*« mnlra. 1&42- 1W7

Értesítés
A Honvédelmi Minisztérium átszervezési tevékenysége részeként a HM Technológiai Hivatal 2006. 12. 31-ével 

megszűnt, és megmaradt részével a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ) részlegként működik
tovább. Ennek megfelelően az új címzés:

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség 
Technológiai Igazgatóság 

1885 Budapest, Pf.: 25.

Kérjük mindig feltüntetni a Haditechnika Szerkesztősége megjelölést.
A telefonszám és az e-mail címek egyelőre változatlanok. Mivel a postai kézbesítés napokkal meghosszabbodik, 

kérjük az anyagokat lehetőleg a korábban is használt e-mail címeken küldeni 
(ferenc.hajdu@hmth.hu; zsuzsa.vajda@hmth.hu).
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Kiegészítés Az első nő a világűrben című cikkhez

A Haditechnika 2006/5. és 6., illetve jelen számunkban 
megjelent, „Az első nő a világűrben” című háromrészes 
cikkhez némi adatkiegészítéssel járulok hozzá.

Először is tekintsük a névsort, a VVSZ (Vozdusnij- 
Vojennij Szili -  Szovjet Katonai Légierő) Zsenszkoj grup- 
pi, azaz női csoportját. Annál is inkább, mert az orosz ne
vek angol leírásából való visszafordítás néhány helyen 
meglehetősen zavaró. Például az 1962. február 28-ai be
jegyzésnél Szolovjeva és Szolovjova alak is előfordul a 
tényleges Szolovjova név helyett.

Tyereskova férje, Andrijan Nyikolajev a harmadik szov
jet űrhajós volt. Rövid házasság után váltak el. 
Ponomarjova duplán „pechesnek” bizonyult: férje, Jurij 
Ponomarjov szintén tagja volt az űrhajóscsoportnak, de ő 
sem jutott el a világűrbe.

Természetesen a szovjet űrhajósnőjelöltekről sem so
kat lehetett tudni, Tyereskova gyakorlatilag egyedül süt
kérezett a dicsfényben. Csaknem negyedszázadnak kel
lett eltelnie, hogy a nyilvánosság elé léphessen az a négy 
egykori jelölt, akik annak idején Valentyina Tyereskovával 
együtt készültek fel az űrrepülésre.

A civil lányokat (Jorkina tanítónő, Kuznyecova laboráns 
segéd, Ponomarjova és Szolovjova mérnök, míg 
Tyereskova a Krasznij Perekop kombinát bizottsági titkára 
volt) a szovjet légierő természetesen azonnal beszippan
totta, civilekként esélyük sem volt űrhajóssá válni. Ezen az 
sem változtatott, hogy az egyenjogúság jegyében a szov
jet pártvezetés -  személyesen Nyikita Hruscsov -  egy dol
gozó nőt kívánt a kozmoszba, minél hamarabb. A szakem
berek azonban nem egyöntetűen lelkesedtek az ötletért, 
de nem lehetett ellentmondani. Nyikolaj Kamanyin tábor
nok a követező sorokat írta naplójában:

„Nem kétséges, hogy a férfiakat könnyebb kiképezni, 
mint a nőket. Az eszközök és a módszerek természete
sen hasonlóak, de a pedagógiai módszerek különböző
ek. A nők mozdulatai még űrhajósjelöltkorukban is nőie
sek maradtak, néha egy kicsit lágyak voltak, hangulatuk 
ingadozott. A szeszélyesség ellen a legjobb gyógyszert 
az jelentette, hogy a leghatározottabban elvártuk a nekik 
kiszabott feladatok teljesítését.”

„Lányok, most döntsék el -  kezdte a beszélgetést a 
csillagvárosi kiképzőközpontban Szergej Koroljov-, vagy 
férjhez mennek és gyerekeket szülnek, vagy megkezdik 
az űrutazásra való felkészülést.” Mindenesetre érdekes, 
hogy Koroljov nem tudta, hogy a lányok között már van 
egy asszony -  Ponomarjova -  is. Sőt, már volt egy 5 
éves kisfia a kiválasztása idején. A női csoport jelöltjei

3. ábra: Zsanna Jorkina és Irina Szolovjova

2007/1 HADITECHNIKA 51



úgy döntöttek, hogy elhalasztják a férjhez menést, és re
ménykedve készültek a nagy startra.

1963. június 16-án a Vosztok-6 fedélzetén Valentyina 
Tyereskovának jutott az elsőség dicsősége. Tartaléka Irina 
Szolovjova, második tartaléka Valentyina Ponomarjova lett.

A földön maradt négy lány még évekig reménykedett, 
hogy ők is eljutnak a világűrbe. A Voszhod-program kereté
ben fel is csillant a lehetőség. A világot újból lenyűgöző terv 
szerint valamikor 1966-ban, női személyzettel ismételték 
volna meg Beljajev és Leonov szenzációs űrsétás útját. De 
a terv sohasem valósult meg, Koroljov főkonstruktőr köröm
szakadtáig ellenezte nemcsak ezt, hanem egyáltalán a nők 
űrrepülését. Visszaemlékezések szerint Tyereskova földet 
érése után ingerülten fakadt ki Kamanyin előtt: „Hogy még 
egyszer nőszemélyekkel kerüljek kapcsolatba? Soha...”

A lányok azonban mindvégig hittek álmuk valóra válá
sában, és csak a csoport 1969-es feloszlatása után szül
tek gyermekeket. Az egykori intelemre csak Zsanna

7. ábra: Zsanna Jorkina és Valentyina Tyereskova elméleti 
felkészülésen
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Név Férjezett név Születési dátum Belépési parancs dátuma
Jorkina, Zsanna Dmitrijevna Szergejcsik 1939. 05. 06. 1962. 04. 03.
Kuznyecova, Tatjana Dmitrijevna Pichelauri 1941.07. 14. 1962. 03. 12.
Ponomarjova, Valentyina Leonyidovna Ponomarjov 1933. 09. 18. 1962. 04. 03.
Szolovjova, Irina Bajanovna Kiszeljov 1937. 09. 06. 1962. 03. 12.
Tyereskova, Valentyina Vlagyimirovna - 1937. 03. 06. 1962. 03. 12.

Jorkina nem hallgatott, és már 1964-ben fia született. Ez 
a súlyos fegyelemsértés végigkísérte életútját. A katonai 
ranglétrán csak társnői után kulloghatott, az ezredesi 
rendfokozatot csak évekkel utánuk kapta meg.

Alközpontos műszerész pályafutásom folyamán óriási 
szerencsével „fedeztem fel” Zsanna Jorkinát. Ő ugyanis az 
1990-es évek elején férjével együtt Magyarországon élt és 
dolgozott, az akkoriban Szovjet Tudomány és Kultúra Ház
nak nevezett épületben (ma a Magyarok Háza). Többször 
találkoztunk, és nemcsak nekem, hanem a Magyar Televí
zióban is mesélhetett élményeiről. Néhány felvétellel egé
szítette ki gyűjteményemet a női csoport felkészüléséről, 
és arra is vállalkozott, hogy rövid szabadsága alatt Csillag- 
városból beszerez egy csomó űrhajós-aláírást. (Állta is a 
szavát, és 21 aláírt fényképpel tért vissza hazájából.)

A Voszhod-2 utáni szovjet űrprogram alakulásáról is 
csak évtizedekkel később szerezhettünk információkat. A 
Szojuz elkészültéig még szerettek volna szenzációs űrre
püléseket lebonyolítani, de a Koroljov-Kamanyin-ellentét 
alaposan rányomta a bélyegét az 1965 márciusát követő 
időszakra. 1966 volt az első év, amikor nem indult szov
jet űrhajó a világűrbe emberrel, emberekkel a fedélzetén.

Kamanyin megpróbálta tompítani a probléma élét, és 
három személyzetet egyeztetett Koroljowal a következő 
repülésekre: Volinov és Katisz, Beregovoj és Gyomin, 
Satalov és Artvuhin voltak a jelöltek. Kamanyin az egyes 
számú jelöltséget Volinovéknak adta, hiszen a Voszhod 
leendő parancsnoka már öt éve várt a repülésre, miköz
ben négyszer majszolhatta a tartalékok keserű kenyerét. 
Végül óvatosan megemlítette, hogy az ő javaslata szerint 
Ponomarjova és Szolovjova repüljön, valamint legyen űr
séta a rakétafotel korai változatának kipróbálásával. Ez
zel sokkal nagyobb világvisszhangot válthatnak ki, mint 
1965 márciusában a Voszhod-2-vel Leonovék.

Koroljov azonban még ellenállt. Kamanyin erről a követ
kezőket írta naplójába, 1965 áprilisában: „Szinte már min
denki elfogadta ezt a koncepciót, csak Koroljov makacsko-
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dik tovább. Felvázoltam neki egy hosszabb időtartamú űrre
pülést, amit mesterséges gravitáció kipróbálásával fűsze
reznénk. Lehet, hogy ennek hatására, de meglepetésemre 
Koroljov lényegében beadta a derekát, igaz, nem mulasztot
ta el lekicsinylő, gúnyos megjegyzéseit Ponomarjova nehéz
kes, savanyú természetéről. El kell ismernem, hogy hason
ló megjegyzéseket már magam is hallottam Gagarintól és 
másoktól is. Nem kételkedhetek abban, hogy a férfiak a női 
űrhajósok ellen lesznek. Jeleztem Koroljovnak, hogy 2-3 
nap múlva kiadom a hivatalos utasítást: kezdjék meg 
Ponomarjova és Szolovjova felkészítését az űrrepülésre.”

12. Zsanna Szergejcsik szovjet űrhajózási anyagokat nézeget. 
Jobbján Ivan Vaskeba egykori követségi tanácsos, balján dr. 
Horváth András, a budapesti Planetárium igazgatója

13. ábra: A szerző Tyereskovávai a Stefánia-palotában, a 
Farkas Bertalan űrrepülésének 15. évfordulójára rendezett 
ünnepségen

A Voszhod-2 után azonban sohasem repült újabb ilyen 
típusú űrhajó, emberekkel a fedélzetén. Az első női cso
portot 1969-ben feloszlatták. A hivatalos adatok szerint 
Jorkina, Ponomarjova október 1-jén, Kuznyecova 17-én 
„hagyta el” a csoportot. Tyereskova formálisan űrhajós 
maradt, egészen 1997. április 30-áig.

A képek forrásai: Zsanna Szergejcsik, archív (1-14); 
Pervije v mire (15); Füles, 2001.10.26. (16); Schuminszky- 
fotó (17-18); Gordon Flooper: The Soviet Cosmonaut Te
am; I. A. Marinyin, Sz. H. Samszutgyinov, A. V. Glusko: 
Szovjetszkije i rosszijszkije koszmonavti, 1960-2000.

Schuminszky Nándor

Felhívás
A Haditechnika-történeti Társaság elnöksége kéri mindazokat, akik egyetértenek a magyar 

haditechnikai fejlesztések történetének feldolgozására irányuló tevékenységünkkel, támogatásuk 
jegyében ajánlják fel adójuk 1%-át nonprofit szervezetünk céljainak megvalósításához.

Bankszámlaszámunk: 62100229-13600772-00000000

A hazai harc- és gépjárműfejlesztések a kezdetektől az ezredfordulóig tartó történetének feldolgozása során 
szerzett tapasztalataink alapján folytatjuk a magyar hadmérnökök tevékenységének feltérképezését és 

értékelését. Ebben az évben hozzákezdünk a rádió- és híradás-technikai, valamint az elektronikai eszközök 
tervezése és kivitelezése területén elért eredmények feldolgozásához. A nemzetközi összehasonlításban is 
értékes fejlesztéseket egy átfogó jellegű kiadványban tervezzük megjelentetni, amelynek anyagi támogatása 

mellett várjuk azok jelentkezését is, akik hozzá tudnak vagy hozzá kívánnak járulni ehhez a munkához.

Egy típusfüzet-sorozatról
Pár lelkes ember a kilencvenes évek második felében az akkor létező egyetlen stabil hazai 
repülési folyóirat kiegészítésére, lengyel és cseh mintára (bár szerényebb kivitelben) 
megpróbálkozott egy katonai repülőgépekkel foglalkozó típusfüzet-sorozat létrehozásával.

A kezdeményezés -  talán a vártnál szerényebb érdeklődés hatására -  nem járt sikerrel, 
így összesen két szám jelent meg. Ezek 3-3 típust mutattak be nagyon részletesen. Ebben 
a formában sajnos egyhamar nem várható folytatás.

A 2-es füzet (Áradó 240 német felderítőgép és romboló, Heinkel 100 vadászgép, 
MiG-25 vadászgép és felderítőgép, 960 Ft + esetenként postaköltség) jelenleg még 
megrendelhető Fűry Nándornál. Tel.: 460-3722 (napközben); 06-30-575-0709
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Hazai tükör

Königstiger-maradványok feltárása Hantháza határában

2006. augusztus közepén befejeződtek azok a roncs
kutató munkák, amelyek egy 1944-ben hátrahagyott 
német Königstiger (Pz.Kpfw.VI.B egy Sd.Kfz. 182. 
Ausf.B) nehéz harckocsi maradványainak feltárását 
célozták.

Már több évtizede keringenek szóbeli adatok magyar 
területen elásott, betemetett második világháborús 
fegyverekről, amelyeket eddig egyetlen esetben sem 
sikerült feltárni, csak korábbi helyüket és szétszóródott 
kisebb maradványaikat. Az összes eddig vizsgált eset
ben 1946-1950 között a harcjárművet részben vagy 
egészben a szovjet 3. Ukrán front zsákmányszerző kü
lönítménye elszállította beolvasztásra. Amivel nem tö
rődtek, azt a magyar hatóságok és vasgyűjtők szedték 
össze és kohósították. Jelen sorok írója az 1970-es és 
az 1980-as években több kutatóakcióban vett részt, de 
csak az volt megállapítható, hogy a jelzett helyeken 
volt jármű -  legfeljebb nem az, amit mondtak és azt 
régen elszállították. 3. ábra: A futógörgők egy része
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Gyakorlatilag komplett jármű csak folyóból, tóból, mo
csárból remélhető, a mezőgazdasági területeken a hábo
rú után hatvan évvel csak darabokra lehet számítani. így 
történt a jelen esetben is. Ismert volt, hogy a Csemő és 
Hantháza községek közti helyszínen a német 503. Ne
hézpáncélos osztály egyik Pz.VI.B. Königstiger járművé
ről van szó. Az osztály működéséről elég jó leírás maradt 
fenn, így tudjuk, hogy az 503. osztályt 1944 októberében 
szállították Magyarországra, és október 15-én egy száza
dát bevetették a budai Vár ellen a Horthy-féle kiugrási kí
sérlet felszámolására. Október 16-án az alakulatot újra 
vasútra rakták, és Szolnok alá szállították. Itt Freiherr von 
Rosen Richard százada 1944. november 2-án támadást 
kezdett Ceglédtől Őcsény felé.

Ennek során a szétbontakozott osztályból a 
313 toronyszámú harckocsi megsüllyedt egy vizenyős te

rületen és elakadt. A 69,8 tonna tömegű járművet egy 
másik megpróbálta kihúzni a sárból, de nem járt sikerrel. 
Ekkor a német egység visszavonulása miatt a parancs
nok elrendelte az önmegsemmisítését, hogy ne kerüljön 
szovjet kézre. A másik jármű valószínűleg hátulról a to
rony és test közé lőtt páncéltörő gránáttal, de ez a kevés 
maradványból nem rekonstruálható.

A szovjet egység megtalálta a roncsot, beszámozta (fe
hér festékkel felmázolt számmal), majd 1946 körül elszál
líttatta. Mivel a lesüllyedt 70 tonnás tömeget megmozdí
tani nem tudták, behelyezett robbanóanyaggal darabokra 
robbantották. Ezeket a darabokat hordatták lovas kocsi
kon a közeli vasútállomásra, ahonnan vagonban vitték to
vább. Az maradt meg, amit a környékbeliek elhordták, és 
amit a helyszínen egyszerűen betemettek.

A Magyar Roncskutatók Egyesülete (MRE) 2006 ta
vaszán megkezdte a magnetométeres keresést, és be 
is határolta a maradványok helyszínét. Nyáron a Had
történeti Múzeum és a Ceglédi Kossuth Múzeum szak
mai felügyelete mellett elvégezték a feltárást. A kutató
gödörből kb. 1000 kg összehordott alkatrészt emeltek 
ki, majd 1,5 m mélységig átvizsgálva a talajt még kb. 
ugyanennyit. Az összesen 4500 kg anyag felét a kör
nyező tanyákról, kertekből gyűjtötték be. Ennyi maradt. 
Ezek a maradványok a Bolyai Haditechnikai Parkba ke
rültek, ahol deszkavázon eredeti pozícióban helyezhe
tik el azokat.

(Magyar Nemzet, 2006. 08. 28.)

A fotókat Frank György készítette.

Sárhidai Gyula

Padányi Viktor: TÖRTÉNELMI TANULMÁNYOK
Az Ausztráliában, emigrációban elhunyt neves történész néhány tanulmányát tartalmazó könyv 
többek között Vérbulcsunak, a X. század legendás, európai hírű magyar hadvezérének és II. 
Rákóczi Ferenc fejedelemnek állít emléket.

„Mindenesetre Hannibálról nem csak azt tanítottuk, hogy miután őt az emigrációban is kérlel
hetetlenül üldöző római nagyhatalom elől nem volt már hová menekülnie, öngyilkos lett -  s Na
póleonnal kapcsolatban sem csupán a Waterlooi csatáról számoltunk be. A mi Bulcsúnkkal kap
csolatban azonban ezt tettük.”

Hun-Idea Kiadó, Budapest, 2006. Terjedelem: 246 oldal, bolti ár 3500 Ft

Vázsonyi Miklós: KÉNYSZERLESZÁLLÁS
„A feladat végrehajtása után visszatért fiatal repülőgép-vezető lelkiekben teljesen összetörve, 
sírva szállt ki a repülőgépből. Egyéni sorsa tragikusan végződött, mert a későbbiek folyamán 
egy reptéri társaság vadászatra invitálta, és a gépkocsiban lévő társak egyikének fegyvere 
»véletlenül« elsült, és pilótatársunkat halálosan megsebesítette. (Őszintén szólva szándéko
san fejbe lőtték.)"

A Sztálini sólymok, az Elmaradt felszállás és a Géppárrepülés szerzője ebben az új kötetben egy, 
a Magyar Királyi Honvéd Légierővel kapcsolatos kínos vitában és a kecskeméti repülőtér több sze
mély által többféleképpen előadott 1956-os eseményeiről fejti ki a saját álláspontját.

A magánkiadásban 2006 legvégén megjelent 141 oldalas könyv ára postaköltséggel együtt 1500 Ft. 
Megrendelhető a szerzőnél: 06-76-491-620. Minden eladott példány árából 300 Ft támogatás jut a MÍG-15UTI 
repülőképessé tételén fáradozó Goldtimer Alapítványnak.

к ín 1YsxKftieaxá&MMi
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М И М  futárhelikopterek az MN hadrendjében X. rész
Események az üzemeltetés során

A helikopterek berepülése

A kezdetekben az egységparancsban nem volt kijelölve 
senki a helikopterek berepülésére. A Lengyel Népköz- 
társaságban kiképzett négy oktató (Antalóczi, Bakó, 
Emperger és Pávics századosok szóbeli parancs alap
ján végezték a gépek összeszerelés utáni berepülését. 
Később a kisjavítások, illetve időszakos vizsgák utáni 
berepüléseket is közülük hajtotta végre valaki egészen 
1964-ig.

1964-ben beládázva nagyjavításra vasúton vitték ki a 
helikoptereket Lengyelországba. A szerelvény egyik ko
csija kigyulladt, és a rajta szállított W 401029 gyári szá
mú helikopter megsemmisült. Ezt követően nagyjavítás
ra Antalóczi Dezső százados repülte oda- és vissza a 
gépeket. Az útvonal: Kecskemét -  Miskolc -  Kassa -  
Krakkó -  Lodz. Később módosult a repülés útvonala: 
Kecskemét -  Pöstyén -  Ostrava -  Krakkó -  Lodz. Erre 
a módosításra azért volt szükség, hogy a Magas-Tátrát 
elkerüljék.

1967-től az egységparancsban Ecseghy László száza
dost jelölték ki berepülőpilótának. 1971-től Antalóczi De
zső őrnagyot, később Komáromi Gábor őrnagyot is kine
vezték berepülőnek.

1968 első felében a Mi—1 század állományából repülő 
parancsnoki továbbképző tanfolyamon voltak: Antalóczi, 
Komáromi és Kosárkó százados.

Az 1968. év eseményei

Ma már nehéz megállapítani, hogy kik voltak kirendelve 
Mi—1 típusú helikopterekkel 1968 nyarán Csehszlovákiá
ba a Lakatos Béla vezérőrnagy vezette 8. Gépesített lö
vészhadosztályhoz . A megszállás első időszakában Kiss 
Tibor, Berena Ferenc, Ecseghy László, Csiker István, 
Emperger Ferenc, Rácz István pilóták voltak kint, de ők 
hazajöttek, mert közben elkezdődött a Szovjetunióban a 
Mi-8-as típusátképző tanfolyam. Ezt követően Antalóczi 
Dezső, Garai Mihály, Pávics János, Markó Gyula, Takács 
Ottó, Komáromi Gábor és Mándi István helikoptervezetők 
végezték -  másokkal együtt -  a futár- és egyéb feladato
kat a Mi-1-essel.

Kétkormányos kiképző-helikopterek voltak a 2013, 
2019, 1023, 5006, 5007 oldalszámú gépek. Buszteres 
volt a 401032-38 gyári számú sorozat.

Gondok a faroklégcsavar körül

A Mi—1 típusú helikopternél az egyik legfőbb problémát a 
faroklégcsavar idézte elő. A későbbi típusokkal összevet
ve ez tette nehezebbé a gép vezetését. Nem volt semmi
lyen védőburkolata, és a nagy fordulatszám miatt nem le
hetett látni a lapátokat, ami több súlyos balesetet is oko
zott. Az egyik alkalommal egy nő karját vágta le, a másik 
esetben egy főtiszt fejét roncsolta szét (belegyalogolt an
nak ellenére, hogy a farokrész két oldalán figyelmeztető 
festés volt).

A faroklégcsavar okozott néhány esetben balra történő 
bepörgést. Objektív hibája volt, hogy jobb oldali hátszél 
vagy jegesedés esetén az állásszögének megváltozása 
következtében a vezérlőhuzalok esetleges megnyúlásá
val nem tudott akkora forgatónyomatékot létrehozni, ami 
a rotor reaktív nyomatékét ellensúlyozni tudta volna. Kiss 
Tibor százados a 2020 oldalszámú géppel 1963. február 
21-én a miskolci repülőtéren hátszél és jegesedés miatt 
bepörgött, eközben egy villanyoszlopnak ütközött és el
égett. A helikopter teljesen összetört, és személyi sérülés 
is bekövetkezett. Rácz István főhadnagy gépével egy 
hadgyakorlaton nyílt terep felett a hirtelen feltámadt hát
szél miatt bepörgött. A 032-es számú helikopter össze
tört, a pilóta sértetlen maradt.

Géptörések és egyéb események

Kecskeméten, valamikor a hatvanas évek első felében 
egy motorindítás után, tengelykapcsolás előtt ki kellett 
engedni a rotorféket. Figyelmetlenségből a géptechnikus 
a tengelykapcsoló karját állította előre. A forgószárny- 
lapátok az igen nagy dinamikus ütéstől széttörtek, a heli-
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kopter pedig felborult. Ekkortól rendelték el, hogy a ten
gelykapcsoló karjára egy piros színűre festett védőkupa- 
kot kell helyezni, hogy a két kart véletlenül se lehessen 
összetéveszteni.

A helikopter főtartályába csak 240, a póttartályába pe
dig 120 liter üzemanyagot lehetett tankolni. Póttartály fel
töltése esetén csak három személyt szállíthatott, ellenke
ző esetben négyet a pilótával együtt.

1962 tavaszán a szárazföldi csapatok egyik gyakorla
tán Antalóczi Dezső százados az erdő szélén a fák koro
nája alá került a gépével. Felszállásnál függőlegesen 
emelkedve a forgószárny nekiütközött a kiálló faágaknak. 
Megsérültek a lapátok, a gép visszaesett a földre, de sze
mélyi sérülés nem történt.

1964. kora tavasszal Gonda Sándor százados a 
Farkasgyepű melletti gyakorlaton az erdőszélen leszállt 
egy szűk tisztásra a fák közé. Túlterhelés miatt nehezen 
tudta kiemelni a gépét. Bakó János százados az egyik 
miskolci futárfeladat során fegyelmezetlenséget követett 
el, mezőn dolgozó lányokat ijesztgetett alacsony repülés
sel. A gép „elkapott” egy árokpartot, és földnek ütközött. 
A helikopter súlyosan megsérült.

1965. április 23-án Antalóczi Dezső és Gonda Sándor 
századost géppárban útbaindították Kecskemétről Pápá
ra árvízi feladatok végrehajtására. Onnan a harcálláspont 
továbbküldte a két helikoptert Csákánydoroszlóra. Köz
ben átrepültek a határ fölött is, de gyorsan visszafordul
tak. A Rába folyó partján Lakatos Béla vezérőrnagy irá
nyításával folytak a mentési munkálatok. Az egyik lánc
talpas úszó gépjármű (LÚG) katonáival felborult, bele a 
folyóba. A helikopterek kötélhágcsó segítségével kimen
tették a LÚG teljes személyzetét.

Külön parancsra -  kevés üzemanyaggal -  Antalóczi 
százados felszállt egy idős férfi keresésére. A férfit nem 
találta meg, s közben szinte teljesen elfogyott a gép 
üzemanyaga, az utolsó pillanatban tette le a helikoptert a 
folyópartra.

Az 1970. június 3-án történt helikopterkatasztrófának 
volt egy utóhatása. A leszállást követően a tervezet sze
rint Gonda százados és Oravecz főhadnagy mentek vol
na légtérrepülésre ugyanazzal a géppel, a 8002-essel. A 
gép lezuhant a faroktengely törése miatt, így szerencsé
re már nem repülhettek vele.

1974. június 6-án Gonda őrnagy Bodó László hadnagy- 
gyal szállt fel a Mi—1 MU W 08001 számú kétkormányos 
géppel. Gonda őrnagy a légtérben ellenőrizte a fiatal pi
lótát. Bejövetelnél figyelmetlenség következtében a heli
kopter bepördült balra. A pilóták már nem tudták megaka
dályozni a pörgést, a gép bedőlésével a forgószárnyak a 
földnek csapódtak és összetörtek.

2. ábra: A 23-as oldalszámú MI-1M előtt repülő-műszaki 
tisztek között Török József zászlós

3. ábra: 1970-es évek vége, Börgönd. Középen 
Nyíregyházki György alezredes, jobb szélen Török József fő
törzsőrmester, a gép mechanikusa

1974. február 24-én Árvái István őrnagy, századpa
rancsnok a Börzsönyben leszállásnál a szél irányát és 
sebességét helytelenül értékelte, ennek következtében 
gépe balra bepördült. A faroklégcsavar egy fának ütkö
zött és megsérült.

1968 körül a nyűgözőhelyen Antalóczi Dezső száza
dos ellenőrizte az egyik helikoptert. A mechanikus leol
dotta a nyűgözőköteleket a gépről, de az orrkerék gyű
rűrészébe beakadt az egyik, így rögzítette a gép elejét. 
A mechanikus mindezt nem vette észre, intésére a piló
ta nagy fordulatszámon akarta emelni a helikoptert, de 
a kötél visszafogta, ezért a gép bukfencezett egyet és 
összetört.

1976. április 22-én Antalóczi Dezső a 4035 oldalszámú 
gépen flatterellenőrzést hajtott végre a hajtóművező he
lyen. A helikopter az előírásnak megfelelően le volt kötöz
ve. A művelet közben a faroklégcsavart meghajtó reduk- 
tor felőli első kardáncsuklónál a csavarok szétszakadtak. 
A faroklégcsavar meghajtásának hiánya következtében a 
gép felborult, a forgószárnyak megsérültek, az egész he
likopter komoly sérüléseket szenvedett. Később ezt a gé
pet Tökölön megjavították.

1976. április 1-jén éjjeli repülés keretében Gonda őr
nagy Árvái őrnaggyal a Mi—1 MU kétkormányos géppel 
(gyári száma: W 02019) egy befüggönyözött kabinban re
pült, miközben egy műszerfeladatot kellett megoldaniuk a 
légtérben. Már leszálláshoz siklottak be, amikor ezer mé
ter magasan váratlanul leállt a motor, és a fedélzeti le
szálló fényszóró kialudt. Autorotációs kényszerleszállást 
hajtottak végre. Közös állásszög növelésével csökkentet
ték a süllyedést és a földet érés sebességét. A leszállást 
a repülőtéren belül sikerült végrehajtani, az egyik futómű 
azonban elakadt egy vakondtúrásban, a gép felborult, és 
alaposan összetört. A kivizsgálás megállapította, hogy az 
egyik henger dugattyúcsapszegének fáradásos törése 
okozta a motorleállást.

A Mi-1-est repült magyar katonai helikoptervezetők

(A névsorokat a napi parancsokból, a visszaemlékezők 
írásaiból és emlékezetből állítottam össze. Előre is elné
zést kérek, ha valaki kimaradt a listáról.)

Antalóczi Dezső, Antus Gábor, Asztalos Barna, Ács 
János, Ács László, Árvái István, Bakó János, Balda Já
nos, Balázs Péter, Barba László, Berena Ferenc, Bodó 
László, Bodolai László, Borsos Imre, Borsos József, 
Buczkó Mihály, Cseh István, Csiker István, Demény 
László, Dobosi Ottó, Ecseghy László, Emperger Fe-
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renc, Erdős Róbert, Édes Imre, Farkas László, Farkas 
Mátyás, Fekete Andor, Fekécs Vince, Filyó András, 
Freytag Béla, Füvesi Tivadar, Gász Tibor, Gera Sándor, 
Gindilla Kornél, Garai Imre, Garai Mihály, Gönczi Gyu
la, Guba József, Gonda Sándor, Gulyás László, Gulyás 
Sándor, Guti Imre, Hamar Károly, Hartl János, Herczeg 
Csaba, Herczeg János, Jankovics János, Ivanicska 
László, Károly Sándor, Karácsonyi József, Kádár Ist
ván, Kenyár Tibor, Kertész Antal, Kéri János, Komár 
András, Kiss István, Kiss Sándor, Kiss Tibor, Kollár Gá
bor, Komáromi Gábor, Konkoly Manrico, Kosárkó Ist
ván, Kovács György, Kovács József, Lohn János, Ma
gyar I. János, Magyar II. János, Markó Gyula, Majoros 
József, Mándi István, Márta András, Mosolygó János, 
Moczó Ferenc, Nagy Ferenc, Nagy János, Némethy 
Gábor, Oravecz Dezső, Ötvös László, Páli Ferenc, 
Papp István, Pávics János, Pernyei Géza, Poór Péter, 
Pölcz Imre, Rácz István, Rácz Tamás, Rorárius László, 
Slezák István, Szabó Ferenc, Szikora Miklós, Szini Gá
bor, Szutor Gyula, Szűcs Csaba, Takács Ottó, Tóth Jó
zsef, Varga Ferenc, Vörös Ákos, Willing István, 
Wimmer György.

A helikopterek mechanikusai

Bimba József, Bodnár Elek, Bosch István, Brunner Bá
lint, Csabai I. János, Csabai II. János, Csanádi István, 
Csikász Tibor, Csupor János, Dávid Zoltán, Delics Lász
ló, Drahó Mihály, Erődi Lajos, Fentös László, Födi Lász-

4. ábra: Árvái István alezredes őrnagyként 1973-1982 kö
zött a Mi-1-es század parancsnoka volt

5. ábra: Az Antalóczi Dezső százados által összetört heli
kopter. Börgönd, 1976. április 22.

6. ábra: Szentkirályszabadja, 1973. szeptember 29. Egy 
csehszlovák ll-14-es lezuhant. A Mi-1 század tagjai 22 főt 
mentettek ki a géproncsból

ló, Fülöp Bálint, Honvéd Ferenc, Huszár Attila, Iványi 
Imre, Kancsár Béla, Kaptás Béla, Kapitány Sándor, Ke
lemen Csaba, Kisjuhász Pál, Kókai Miklós, Kovács Gyu
la, Kozma Márton, Kuti László, Molnár János, Nagy Já
nos, Papp Sándor, Pint Gábor, Révész József, Szabó 
Sándor, Szilágyi József, Szőke János, Tatarek Lajos, 
Tordai Sándor, Tóth László, Tóth Mihály, Török Antal, 
Török József.

A gépeket üzemeltető és kiszolgáló mechanikusok 
legnagyobb élménye az volt, hogy földi beosztásuk mel
lett még repülhettek is -  igaz, hajózó élelmezési norma 
nélkül, mert az nem volt illetményes számukra. A repü
lés élményéért megszenvedtek, hiszen sokszor napo
kig, hetekig távol voltak otthonuktól és családjuktól. Ki
településekre, gyakorlatokra, árvízi feladatokra jártak a 
gép fedélzetén. A kabinban pedig segítettek a helikop
tervezetőnek a műszerek figyelésében, s néha még a 
navigálásban is.

Technikustisztek és szakági tiszthelyettesek

Aradi László, Ámon Gábor, Bányai János, Bíró Béla, Bí
ró Ferenc, Bozó István, Bódi István, Bodó János, 
Bőszény László, Bundies Ernő, Csernák András, Desits 
Ferenc, Ecsédi János, Gaál Lajos, Gombolai Imre, Groó 
Károly, Gulkai László, Gyarmati István, Jakab Sándor, 
Juhász Imre, Hegedűs József, Horváth Ferenc, Huszti 
József, Illés Lajos, Kanizsai László, Kasnyik Boldizsár, 
Kazimor Antal, Kántor Béla, Kazinczi Pál, Koch István, 
Kozák István, Kelemen Lajos, Kiss Gábor, Kovács Imre, 
Kovács János, Kuruc Sándor, Lóczi József, Maczkó 
Sándor, B. Miklós Lajos, Mucha István, Nagy Attila, 
Nagy Imre, Nagy László, Nagy Sándor, Nádori László, 
Olli Márton, Osváth László, Orosz Zsigmond, Papp Ti
bor, Pásztor József, Pletikoszits Antal, Szalai Sándor, 
Szél János, Széplaki Gábor, Siklódi József, Susa Imre, 
Takács Dezső, Taskovits István, Tömöri János, Tóth Fe
renc, Tóth György, Tóth Győző, Tóth József, Tóth Tibor, 
Tóth Viktor, Túri Dezső, Varga János, Vörös Árpád; 
Czakó Zoltán, Járja János, Kodeczka Tibor, Kővári 
László, Nagy Imre.

A Mi-1 század századmérnökei

Tóth Viktor őrnagy (1961-1968); Lóczi József őrnagy 
(1968-1980); Járja János őrnagy (1980-1981); Kiss Gá
bor őrnagy (1981-1982).
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7. ábra: A Rácz István százados által vezetett, összetört 
032-es oldalszámú helikopter, 1964

Távollétükben a technikustisztek (sárkányhajtómű) kö
zül helyettesítette valaki a mérnököt. A műszakiak és a 
gépmechanikusok névsora véleményem szerint nem tel
jes. Hiszen az üzemeltetés több mint húsz éve alatt töb
ben is voltak, akik csak néhány hétig, pár hónapig szol
gáltak az alegységnél. Csak néhány tiszthelyettes, zász
lós és tiszt van, aki végig üzemeltette a Mi—1 típust a 
hadrendbentartás alatt.

A fejezetet Árvái István nyá. repülő alezredes, a 
Mi—1 futárhelikopter-század utolsó parancsnokának 
hozzám írt zárósoraival fejezem be: „A Mi—1 típusú he
likopterek valamennyi alkalmazási területükön igen jól 
beváltak. Hozzájárultak a magyar helikopterrepülés 
fejlődéséhez” .

Felhasznált irodalom

Zsák Ferenc: MÍ-1M helikopterek Magyarországon. Top 
Gun, 1994/7.

Simon László: Mi—1 típusú könnyűhelikopter. Veszp
rém, 1988 (kézirat).

Antalóczi Dezső, Árvái István, Dobosi Ottó, Gonda 
Sándor, Ecseghy László, Tóth Viktor, Kiss Tibor, 
Pletikoszits Antal, Török József nyugállományú katonák 
szerzőhöz írt levelei.

(Folytatjuk)

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

Megérkezett a hatodik és a hetedik magyar Gripen

Egy újabb, a legmodernebb, C verziójú magyar Gripen 
vadászrepülőgép érkezett 2006. október 25-én a kecske
méti repülőbázisra. A repülőgépet a svéd légierő egyik pi
lótája szállította hazánkba. Az út, amely az FMV (Svéd 
Védelmi Beszerzések Hivatala) linköpingi területéről in
dult, két órán át tartott.

-  A mai szállítás egy újabb jelentős mérföldkő a Gripen 
magyarországi programjában -  mondta Mats Hansson, 
az FMV magyarországi Gripen-programjának igazgatója.

A többi Gripen vadászgépet fokozatosan szállítják Ma
gyarországra 2007 decemberéig. Magyarország a har
madik olyan nemzet Svédország és Csehország után, 
amely negyedik generációs Gripen harci repülőgépet 
üzemeltet. Hazánkba a legmodernebb C és D verziójú 
vadászrepülőgépek érkeznek, melyek színes kijelzős pi
lótafülkével, visszahúzható légi utántöltő csonkkal van
nak felszerelve, illetve teljes NATO-interoperabilitással 
rendelkeznek.

2006 augusztusa óta vesz részt a magyar pilóták má
sodik csoportja azon az átképzési programon, amely 
Gripen-pilótává képezi ki őket. Az öt pilóta már túl van a 
kiképzés felén, és önálló repülést kezdhettek a típuson. 
A második csoport 2006 decemberére fejezte be a 
svédországi tréninget, amely után visszatértek Magyar

országra, és folytatták a gyakorlatozást a magyar légi
erő Gripen gépein. Két svéd pilóta közreműködése mel
lett a magyar pilóták első csoportjának ellenőrzése alatt 
zajlott a kiképzés.

Ezzel egyidejűleg a magyar műszaki szakemberek 
második csoportja is megkezdte a kiképzést 
Halmstadtban, a fegyveres erők műszaki iskolájában. A 
19 szakember elméleti oktatása 2006 decemberében 
ért véget. 2007 januárjától öt csoportra osztva őket, 
kezdődött az OJT-kiképzés (On the Job Training). Az 
OJT a tréning gyakorlati része, amit ugyanolyan Gripen 
gépeken fognak végrehajtani, amilyenekkel a magyar 
légierő is rendelkezik. A kiképzés ezen részét a svéd lé
gierő F-17-es Wingjénél Ronnebyben, valamint a 
linköpingi FVM tesztközpontban és Kecskeméten hajt
ják végre. Mind a 19 műszaki szakember kiképzése
2007. május elején ér majd véget.

2006. december 19-én a 35-ös oldalszámú gép is 
megérkezett a kecskeméti bázisra. Ezt is svéd pilóta 
repülte és kétórás út után szállt le. Ezzel a 2006-os év 
szállítási feladatai megvalósultak. A többi hét C típusú 
együléses gépet 2007 decemberéig szállítják le.

Szil as i Éva
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Haditechnika-történet

Az amerikai GMC DUKW-353 kétéltű tehergépkocsi

A Haditechnika korábbi számaiban ismételten említésre 
kerültek olyan harcjárművek, gépkocsik, vagy felszerelé
si tárgyak, melyek egykor a honvédség vagy a néphad
sereg használatában voltak. Olyan járművek, eszközök, 
melyeket alkalmazhatóságuk megszűnte után -  utólag 
minden esetben megfontolatlannak ítélhető -  parancs ér
telmében meg kellett semmisíteni.

Az ide sorolható számos, sajnos ma már pótolhatatlan 
értékeket képviselő repülőgép, harcjármű, gépkocsi és 
felszerelési tárgy között volt legalább egy amerikai gyár
tású DUKW (D = 1942-ben gyártott, U = kétéltű, К = 
elsőkerék hajtás, W = hátsókerék hajtás) kétéltű teher
gépkocsi is, mely ma már ugyancsak komoly muzeális ér
téket képviselne.

A háborús években gyártott, és bizonyára más ameri
kai felszerelési tárggyal, járművel együtt a Szovjetunióból 
a néphadsereg állományába került úszó gépkocsi
1965-66-ban még üzemképes, kifogástalan állapotban 
szolgálta esetenként Honvéd Folyami Flottilla Deszant 
átkelő zászlóalját Ercsiben.

Sajnos feltételezhető, hogy ennek a járműnek is 
ugyanaz lett a sorsa, mint általában minden harcértékét 
vesztett harceszköznek, fegyvernek hazánkban: szétda
rabolták, beolvasztották.

Nézzük meg, mivel lettünk szegényebbek ennek a hon
védség tulajdonában volt utolsó (?) DUKW-nek a meg
semmisítésével!

A második világháborúba belépni készülő Egyesült Ál
lamok minden téren igyekezett a korszerű háború elvárá
sainak megfelelő harceszközöket, speciális katonai jár
műveket kifejleszteni. Ezek sorába tartozott a Haditechni
ka egy korábbi (2005/1.) számában tárgyalt kétéltű sze
mélygépkocsi nagyobb, teherszállításra tervezett válto
zata, a GMC gyár DUKW-353 típusjelölésű, úszni is ké
pes gépkocsija.

A jármű iránti igény nyilvánvaló volt, hiszen az Egyesült 
Államok háborúba lépése bármely hadszíntéren történő 
beavatkozás esetén szükségszerűen partraszállással 
kellett, hogy kezdődjön.

A kétéltű tehergépkocsi megtervezésével 1941-ben 
a National Defense Research Comitee-t (Nemzetvé
delmi Kutatási Tanács) bízták meg. A tervezendő jár
mű elvárt tulajdonságainak meghatározása után 1942 
áprilisában indultak meg a DUKW prototípus fejleszté
si munkái.

Az úszótest tervezését a hajótestek gyártásában jára
tos New York-i Sparkman and Stephens Inc. végezte, fel
használva az akkor már sorozatban gyártott GMC G-508 
standard tehergépkocsi fődarabjait. Ezeket értelemszerű
en kiegészítette egy úszó gépkocsi tartozékaival, mint az 
úszó üzemmódban szükséges hajtás, a vízkiemelő szi
vattyúk és a víztől elszigetelt hajtáslánc.

Az erőltetett iramú fejlesztés eredményeként 1942 júni
usában, az első prototípus sikeres bemutatása után a US 
Army azonnal megrendelt 2000 ilyen járművet. A kétéltű 
tehergépkocsikat a General Motors Corporation egy le
ányvállalatának Michigen államban működő, pontiaci

2. ábra: A kétéltű tehergépkocsi elölnézete. A középső vonó
szem felett -  egy vonalban, még a szélvédőn I s - a  csörlő 
kötelének vezetőnyílásai láthatóak

3. ábra: A jármű hátulnézete. Középen a csörlő dobja, balra 
a pótkerék, jobbra a tartalék üzemanyag kannáinak tartója
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I N S T R U M E N T ,  A N D  T A C H O M E T E R  A N D  G A G E  P A N E L S
A  T H E R M O  G A G E  
В  P A N E L  L I G H T
C  B U C K O U T  D R I V I N G  L I G H T  S W I T C H  
D  S P E E D O M E T E R  
E  P A N E L  U G H T S  
f  P a n e l  u g h t  

G  A M M E T E R
H  L I G H T I N G  S W I T C H  ( P U S H - P U L L  T Y P E )  

I  G A S  G A G E  
i  T H R O T T L E  C O N T R O L  

К  I G N I T I O N  S W I T C H  
l  C H O K E  C O N T R O L

( A F T E R  C H A S S I S  S E R I A L  N O .  1 4 7 7 8 )  
M  O I L  P R E S S U R E  G A G E  
N  P A N E L  U G H T  S W I T C H  
0  I N F U T I O N  A N D  D E E U T I O N  C O N T R O L  

L E V E R
P  T A C H O M E T E R  

Q  T A C H O M E T E R  L O C K  
R  T I R E  P R E S S U R E  A I R  G A G E  
S  W I N D S H I E L D  W I P E R  C O N T R O L  
T  T A N K  P R E S S U R E  A I R  G A G E  
U  T A C H O M E T E R  * * A N E L  U G H T  
V  L I G H T I N G  S W I T C H  ( R O T A R Y  T Y P E )

5. ábra: A későbbi (2005. példány utáni) gyártású -  látható
an a jobb oldali résszel bővített -  műszerfal

6. ábra: A gépkocsi 6 hengeres benzinmotorja a sebesség- 
váltóval és a segédmeghajtás egységével

7. ábra: Az úszótest röntgenrajza. A kép jól szemlélteti a mo
tor, a sebességváltó, valamint a tengelyek, a hajócsavar és 
a csörlő meghajtó tengelyeit

TACHOMETER AND GAGE PANEL 
A PANEL LIGHT 
В AIR TANK PRESSURE GAGE 
C WINDSHIELD WIPER VALVE 
D CONTROL LEVER 
E TACHOMETER

LINE VALVES 
G TIRE PRESSURE GAGE 
H RIGHT FRONT TIRE V A L\ 
! RIGHT FORWARD REAR T 

J RIGHT REAR TIRE VALVE 
К LEFT FRONT TIRE VALVE

8. ábra: A műszerfal toldata, jobb oldalon a keréknyomást 
mutató műszerrel és az egyes kerekek légfeltöltését sza
bályzó szelepcsoporttal

gyárában, majd később még a Chevrolet-műveknél, Mis
souri államban, St. Louis-ban is gyártották.

A DUKW a „kistestvéréhez”, az úszó Jeephez hasonló
an inkább hajó mint gépkocsi volt. A nehézkes mozgású 
jármű kis hasmagasságával csak jó útviszonyok mellett 
volt teljes értékű gépkocsi. A vezető látómezejét erősen 
korlátozták a jármű méretei és formája.

A tervezők ilyen jármű kialakításához szükséges speci
ális ismereteinek hiánya miatt a gyártás során rendkívül 
sok konstrukciós változtatásra volt szükség. Ezek érintet
ték a jármű tengerjáró képességét -  hiszen értelemsze
rűen partraszállási feladatkörre is tervezték a biztonsá
gi berendezéseit, és a kezelőszerveit. Az 1942 augusztu
sa és 1945 augusztusa közötti időszakban több mint 500 
(!) módosítást hajtottak végre a típuson.

Ezek közül csak néhány:
-  hullámtörő felszerelése a jármű elejére, a szélvédő 

törések megakadályozásához;
-  erősebb kialakítású és vastagabb üveggel ellátott, 

döntött, oldalt is szerelt szélvédő alkalmazása;
-  a rakodótér oldalfalának megmagasítása;
-  a vezetőülésből szabályozható keréknyomás-állító 

szerkezet;
-  a pótkerék, a horgony és a benzinkanna helyének 

változtatása;
-  a kormánylapát alakjának módosítása, hatásosságá

nak növelése céljából;
-  kiegészítő levegő-belépőnyílások kialakítása.
A háború ideje alatt az ismételt megrendelések nyo

mán összesen 21 147 DUKW készült.
A kétéltű tehergépkocsi kezeléséhez, a vele történő 

partraszállási manőverek végrehajtásához speciális 
tanfolyamokon nagyszámú katonát képeztek ki. Meg
felelő gyakorlatokat követően a járműtípus első alkal
mazására a csendes-óceáni hadműveleteknél, majd
1943-ban Európában, a szicíliai és a salernói partra
szállás során került sor. A hadműveletek során a já r
mű tulajdonképpen megfelelt az elvárásoknak, a 
nagy szállítóhajók és a partszakasz között ingázva 
segített a szükséges anyagok szárazföldre szállítá
sában. Esetenként pl. az amerikai 105 mm-es löve- 
get, vagy több, összekapcsolt DUKW egy-egy va
dászrepülőgépet, nagyobb harceszközöket is partra 
tudott szállítani.

A nagy számban alkalmazott kétéltűt a katonák hama
rosan csak a hivatalos megjelölésből ferdített „Duck” (ka
csa) néven nevezték. A második világháború után a jár
művet az amerikai hadsereg továbbra is rendszerben tar
totta, még a koreai háborúban is alkalmazták.
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9. ábra: A kerekek levegőnyomásának változtatását menet 
közben biztosító csatlakozó szerelése a kerékagyra

10. ábra: Az első példányokat jellemző, függőleges helyzetű 
szélvédő hullámverés okozta törését megakadályozni hiva
tott védőlemez alap- és felhajtott helyzetben. Rajta a vezető 
számára két kerek nyílással

A DU KW leírása

A jármű tulajdonképpen egy külön erre a célra tervezett, 
hengerelt acéllemezekből készült úszótest, melybe a 6x6 
kerékképletű GMC tehergépkocsi hathengeres motorját és 
fődarabjait építették be. A tervezett alkalmazásnak megfe
lelően az úszótestet felszerelték hajócsavarhajtással, kor
mánylapáttal és a testbe jutó vizet eltávolító szivattyúkkal. 
A jármű orrába szerelt motor a felette lévő, nagyméretű 
szerelőnyíláson át volt hozzáférhető, melyen át szükség 
esetén azt itt ki is lehetett emelni. A két személy számára 
kialakított vezetőrészt, a rakodótértől teljesen elválasztot
ták, mindkét rész lefedhető volt ponyvával.

A vezető mögötti rakodótér -  melynek alját részekben ki 
lehetett emelni -  helyet biztosított 25 teljes felszerelésű 
katonának vagy 2 ,51 rakománynak. A padlólemezek eltá
volításával válnak hozzáférhetővé a meghajtás részei.

11. ábra: A motortér elejére szerelt hullámtörő zárt állapot
ban és erős hullámzás esetén alkalmazott helyzetében

Az előtétáttétellel kiegészített sebességváltóval 5 előre és 
egy hátramenet kapcsolható. Valamennyi DUKW-nél a se
bességváltó bal oldalára szerelt segédmeghajtás működteti 
egy kardántengellyel a csörlőt, a korai építésű járműveknél 
egy lánc közvetítésével a keréknyomás-szabályzó szerke
zet kompresszorát is. Ez utóbbit később közvetlenül a motor 
hajtotta meg. A sebességváltóra csatlakoztatott osztómű 
gondoskodik az első és a hátsó kerekek hajtásáról.

A vízben mozgást biztosító, szükség szerint ki- és be
kapcsolható hajócsavar több részből álló kardántenge
lyen át ugyancsak az osztóműtől kapja meghajtását. A 
kardántengelyek az úszótest alatt, szigetelt alagutakban 
forognak. A jármű szárazföldön a gépkocsiknál szokásos 
módon, vízben pedig a kormánykerékkel összekapcsolt, 
az úszótest hajócsavarja mögött, annak alagútjába sze
relt kormánylapát segítségével irányítható. A szárazföld
re kijutást (vagy szükség szerint a vízben történő manő
verezést) a fent leírt meghajtású csörlő segíti. Ennek 
drótkötele -  fordítógörgők és csigák alkalmazásával -  
szinte minden irányban használható.

Rendkívül korszerűnek tekinthető a jármű azon beren
dezése, mely a mindenkori talajviszonyoknak megfelelő
en, az egyes kerekek nyomásváltoztatását menet közben 
teszi lehetővé a vezetőtérből, egy szelepcsoport segítsé
gével. Az úszótestbe jutó víz eltávolításáról két motor haj
totta szivattyú gondoskodik. Szükség esetére a jármű tar
tozéka még egy ugyanilyen feladatú kézi szivattyú is.

Megközelítőleg minden második DUKW felszereléséhez 
tartozott egy, az úszótest végére felszerelhető, két csőből 
álló rakodógém. Ez egy másik jármű ki- vagy berakodást 
segíthette. Ennek emelő drótkötélként a csörlő huzalja 
szolgált. A 2005 gyártási számig a jármű külsejének egyik 
jellemzője a függőleges helyzetű szélvédő és a jármű bal 
hátulján elhelyezett pótkerék. Ettől a gyártási számtól 
kezdve a jelentősen megerősített szélvédő hátrafelé dön
tött, a pótkerék helye pedig jobb oldalt hátul van.

Az addig szerzett tapasztalatok nyomán 1943 végén 
egy ugyancsak úszó, egytengelyes -  felül vízmentesen 
zárható -  utánfutót is készítettek a járműhöz.
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12. ábra: A DUKW alkalmazásáról egy korabeli újságban 
megjelent rajz. A kétéltű jármű bizonyára fénykép alapján ké
szült ábrázolása minden részletében megfelel a valóságnak

A DUKW használhatóságát jelzi, hogy a teljes legyártott 
mennyiségből -  az amerikai kétéltű Jeeptől, a GPA-tól elté
rően -  a teljes darabszámnak csak egy kis részét, összesen 
586 db-ot adtak át a szövetséges Szovjetuniónak. A máso
dik világháború után több, Európában maradt amerikai hadi
anyaggal felszerelt hadsereg alkalmazta, és egészen a 60- 
as évekig rendszerben tartotta a kétéltű járművet.

A háborús győzelemben oroszlánrészt vállaló szovjet biro
dalom ugyancsak nagyra értékelhette a jármű tulajdonsága
it. Erre utal, hogy az amerikai kétéltű konstrukciójának 
messzemenő szem előtt tartásával 1954-től kezdve a Szov
jetunióban is gyártani kezdték az úszó kocsit két, egymást 
követő változatban. Ezek közül az első a ZIL-151 tehergép
kocsi alvázának felhasználásával készült -  nálunk a nép
hadseregben is rendszeresített -  BAV (Balsoj Armejszkij 
Vezdehod, ZIL 485) típus. A szovjet változat 7200 kg-os tö
mege meghaladta az amerikai járműét (6810 kg). A motor-  
ugyancsak egy 6 hengeres benzinmotor -  20 LE-vel erő
sebb volt, mint az eredeti változaté (110, ill. 90 LE).

A szovjetek egy nagyobb üzemanyagtartály beépítésé
vel megnövelték a BAV hatósugarát is. A ZIL alapú jármű 
rakodótere -  az amerikai változattól eltérően -  a ki- és 
berakodás megkönnyítésére hátul nyitható volt. E módo
sítás miatt a gépkocsi csörlője a jármű végéből középre, 
a vezetőülés mögé került. A többirányú kötélvezetés így 
is biztosítva volt. A másik, ugyancsak az amerikai DUKW 
konstrukciójára alapozott szovjet kétéltű tehergépkocsi 
BAV-A jelzést kapott. Ennek alapját már a későbbi, kor
szerűbb ZIL—157 tehergépkocsi képezte.

Műszaki adatok

Az üzemképes jármű öntömege 
(a gyártási időponttól függően): 6419-6741 kg
Hasznos terhelés, max.: 2500 kg
Megengedett össztömeg: 9100 kg
Hosszúság/szélesség/hosszúság: 9450x2500x3330 mm
Hasmagasság: 285 mm
Abroncsméret: 11,00x18 (PR 10)
Legnagyobb sebesség úton: 80 km/h

vízben: 10 km/h
Üzemanyagtartály befogadóképessége: 150 I
Hatósugár úton: 320 km

vízben: 60 km
Kapaszkodóképesség: 60%
Mászóképesség: 46 cm
Erőforrás: GMC 270, 4,4 literes, 90 LE-s,

6 hengeres, vízhűtéses, négyütemű benzinmotor
Sebességek: 5 +1 sebesség és felező
Hajtott kerekek száma: 6

Felhasznált irodalom
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A „négyfullánkú” GAZ-69
(MAC 87051)

Keskeny betoncsíkokon, erősen leromlott állapotú terep
járó. Hátul a lehajtott ponyvatető fölött egy négysínű indí
tóblokk. Rajta tömzsi rakéták. Töredezett, vastag festék
rétegek. Forróság, csend. Kecel.

Kis rakéta röppen a bozótos felől. Vékony kábelt húz 
maga után. Imbolyogva repül, mintha keresné a célt. Ke
resi is. A kezelője egy távcsövön át és egy joystick-szerű
séggel irányítja a fegyvert. (Ez a rendszer gyenge pontja
is. Ha az irányítót nem hagyják irányítani, mondjuk pár 
száz feléje leadott lövéssel, akkor a rakéta nem talál cél
ba.) Aztán odaér a rozsdásodó acélmonstrumhoz. Becsa
pódás. „A cél megsemmisült. ” -  jelenti a rohamsisakos ka
tona. A film fekete-fehér. Gyermekkorom egyik emléke 
idéződött föl nemrég, a „Három srác a hadseregben”.

Sivatagban törnek előre az izraeli tankok. A homok
domb mögül hirtelen kivágódik pár ilyen rakéta. Mielőtt 
hatásos védekezésbe kezdhetnének, két telitalálat, két 
vastag füstöt eregető M-60-as. Hasonló jeleneteket lát
hattunk volna Vietnamban, Nicaraguában vagy akár az 
angolai bozótosban, esetleg Ogaden félsivatagában.

Hosszú ideje álmodtak a hadak oroszlánjai egy olyan 
eszközről, amely árkon-bokron eljut céljáig. Erős fegyve
reivel megsemmisíti azt, majd könnyedén visszajön. Rá
adásul nem túl bonyolult és nem drága. Ennek a célnak 
felelt meg tökéletesen a szovjetek első komoly, nagy szé
riában gyártott terepjárója, a GAZ-69-es. Elődje, a 
GAZ-67-es leginkább afféle „ruszki jeep” volt. A GAZ 
(Gorkovszkij Avtozavod), azaz a Gorkiji Autógyár az UAZ 
(Uljanovszkij Avtozavod), az Uljanovszki Autógyár mellett 
a szovjet terepjárógyártás fellegvára. A GAZ 69-es igazi 
mindenes lett. Szállíthatott bármit, amit elbírt.

Ennek az érdekes fegyverrendszernek kerestem a 
makettkészletét, hogy megépíthessem. A terepjáróval 
nem lett volna gond, több cég is gyártja. Nekem egy az
óta eltűnt gyártó, a Steel Wheels GAZ járműve volt meg. 
Azt alaposan szétszedve lehetett volna megépíteni a „ful- 
lánkos” változatot. Valójában egy lengyel műgyantakész
leten kívül nem ismertem mást. Végül is a MAC cég 1:87- 
es készletét vettem meg. Nagyon apró még a megszo
kott, 1:72-es makettek alkatrészeihez képest is. Az ára 
eléggé borsos. A dobozról leolvasható, hogy a cseh cég 
szinte minden komolyabb GAZ-variációt elkészített. Te
hát a páncéltörő rakétákkal felszerelt mellett a parancs
noki, illetve a raj GAZ is elkészíthető.

A terepjáró elkészítése érdekes feladat. A mellékelt 
összeállítási utasítás szerint szépen megépíthető a ma
kett. 29 számozott alkatrészfajtát találunk a két öntőkere
ten. A jármű technikai adatait és rövid történetét angol, 
cseh és német nyelven olvashatjuk.

Az első lépésként felhasználandó, csaknem hajszál
vékony laprugótekercsek választása az öntőkeretről 
nagy elővigyázatosságot igényel. A kocsiszekrény ösz- 
szeállításánál az „üvegezés”, illetve a hűtőrács behelye
zése követel nagy figyelmet. Üveg gyanánt egy kis fólia
darabot kapunk. A belső tér részletezésére nem nagyon 
van mód, a nagyon apró méretek miatt. Ha kész a terep
járó, a négy rakéta és az azokat tároló-indító, négysínes 
állványzat következik. Hogy kissé élethűbb kinézete le
gyen, ajánlatos elkészíteni a vezérlés rudazatát. Ez

nincs a kapott alkatrészek között. Húzott szálat alkal
mazva jól megjeleníthető a megerősített hátsó falra sze
relt rudak rendszere. A munka végeztével már láttam, 
mit kellett volna másképp csinálnom. A kis rakéták ve
zérsíkjait le kellett volna vagdosnom, és jóval véko
nyabb, műanyag lapokból kialakítanom. így viszonylag 
vaskos szárnyai maradtak az amúgy is zömök rakéták
nak. Hajszáldrótokból elkészítettem az indítóállványra 
csatlakozó elektromos kábelköteget. Ezeken keresztül 
kapja az indítási impulzust a négy rakéta.

A makett festése nem túl bonyolult, ha magyar fegyvert 
akarunk megjeleníteni: „hadizöld”, az alváz mattfekete, a 
rakéták vagy nyers aluszínűek, vagy a jármű színét is
métlik. A vaskos festékréteg esetleg akadályozhatja a 
kormányfelületek szabad mozgatását. A Kecelen kiállított 
példány rakétái zöldek, a doboztető rajzán nyersszínű ra
kéták ágaskodnak.

A makett mellé egy kis matricalapot kapunk. Ez három 
különféle haderő hat járműve közül kínál választást. 
Szovjet, csehszlovák és NDK-beli GAZ építhető meg e 
matricák felhasználásával. A makett leggyengébb darab
ja a hátrahajtott ponyva és merevítői. Ez az alkatrész 
nem igazán kelti „élethűen” ponyva hatását. Akinek van 
türelme, húzott szálból vagy drótból, valamint az ilyen cé
lokra tökéletes papír zsebkendőből összeállíthat egy ösz- 
szecsukott keretfélét. A vége egy apró alap lett, amelyre 
felraktam „művemet”. így készült el a legkisebb méretű 
szárazföldi járműmakettem.

Pintér György
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Folyamőrtiszti kard

Rövid áttekintés a folyami erőkről

A Habsburg Birodalom, majd az 1867-es kiegyezést kö
vetően az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében min
denkor jelentős számban szolgáltak magyar nemzetisé
gű katonák is. Természetesen így volt ez az elit fegyver
nemnek (haderőnem) számító Cs. és Kir. Haditengeré
szet, illetve a Cs. és Kir. Duna-flottilla vonatkozásában is. 
A haditengerészet tiszti állományában szívesen teljesítet
tek szolgálatot az előkelő nemesi családok sarjai. A le
génység között jelentős számban szolgáltak magyar 
származású, magyar anyanyelvű matrózok éppúgy, mint 
a környező államok katonái. A kaland lehetősége, a férfi
as helytállás mindig vonzotta a fiatalokat ehhez a haderő
nemhez.

A hajószolgálat egyáltalán nem volt könnyű, hiszen 
nyáron a hőséggel, télen pedig a nagy hideggel kellett 
megküzdeni, nem is beszélve a rendkívül szigorú tenge
részeti fegyelemről. A hajókon szolgáló tisztikar elkülönít
ve a legénységtől szinte külön kasztot képezett, amely 
megmutatkozott a napi ellátásban, a bánásmódban, a jut
tatásokban és egyéb kedvezményekben.

Az Osztrák-Magyar Haditengerészet I. Ferenc József 
uralkodása alatt jelentős szervezeti, mennyiségi és minő
ségi változásokon ment keresztül. Hajóparkja, személyi 
állománya jelentős létszámmal gyarapodott. Az első vi
lágháború idején számos tengeri ütközetben bizonyította 
egyenrangúságát ellenfeleivel szemben. Több kisebb- 
nagyobb összecsapásban vett részt, s jelentős győzel
meket aratott az Adriai-tengeren.

Az első világháború utolsó évében 1918-ban az 
Osztrák-Magyar Monarchia gazdasági, politikai, katonai 
okok miatt felbomlott. Tengeri és folyami haderejének je
lentős részét át kellett adnia az utódállamok hadseregei
nek. Ez a hálátlan feladat Horthy Miklós altengernagyra, 
a birodalom haditengerészetének utolsó főparancsnok
ára hárult. Ezt követően a folyamőrök és a tengerészek 
egy része elhagyta állomáshelyét. A trianoni békediktá
tum korlátozta Magyarország fegyverben tartható had
erejét, s egyúttal megtiltotta a légierő és a folyami erők 
hadrendben tartását.

1920. január 16-án a Magyar Nemzetgyűlés összeült, 
majd március 1-jén Budapesten az ország kormányzójá
vá választotta Horthy Miklós altengernagyot. A Honvédel
mi Minisztériumban a 11. osztály kapta a feladatot, hogy 
fokozatosan kezdje meg a folyami erők szervezését. A 
létrejövő folyamőrség nagy részét a Monarchia haditen
gerészei és a Duna-flottilla állománya adta. 1920. au
gusztus 1-jén a hadihajózás létszáma 111 tisztből és 650 
fő legénységből tevődött össze. Október 4-én Wulff Olaf 
Richárd fregattkapitány újabb tervezetet adott be, mely 
tartalmazta a hadihajózásnak folyamrendészetté történő 
átszervezését.

A tervezetet kisebb-nagyobb módosítással végül is el
fogadták, s 1921. március 1 -jei hatállyal felállították a Ma
gyar Királyi Folyamőrséget. A folyamőrségtörvény leszö
gezte, hogy a folyamőrség minden tekintetben és kizáró
lag a belügyminiszternek van alárendelve. Ez egyértel
műen arra utal, hogy a trianoni szerződés miatt rejtett fo
lyami flottillaként kellett feladatát ellátnia.

1. ábra: Sorhajóhadnagy 1870 körül. Oldalán еду 1862M. 
tengerészkard látható

2. ábra: A Folyamőrség sapkajelvénye
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3. ábra: A 2. folyamőrzászlóalj egyik alegysége és Szigethy 
Zoltán kapitány 1944. március 15-i ünnepségen Újvidéken. 
A tisztek folyamőr karddal vonulnak

4. ábra: Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
folyamőrtiszti díszkarddal

A folyamőrséget 1932-ben átszervezték, de ettől füg
getlenül 1938 végéig folyamrendészeti szolgálatot látott 
el. A fellelt iratokból kitűnik, hogy a szervezet kettős alá
rendeltségben látta el feladatát. A folyamőrség csak igaz
gatási és folyamrendészeti ügyekben volt a belügymi
niszter alárendeltje, minden más vonatkozásban a hon
védelmi miniszter volt az illetékes szolgálati elöljáró.

Az 1938 nyarán Bledben aláírt szerződés alapján felol
dották Magyarország fegyverzeti korlátozását, így teljes 
egészében megszűnt a Magyar Királyi Honvéd Folyam
erők rejtettsége. Ettől kezdve hajóparkját szabadon fej
leszthette, személyi állományát növelhette. 1939. január 
15-i hatállyal a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségé
be került. Tiszti utánpótlását a Hűvösvölgyben települő 
Honvéd Bolyai János Műszaki Akadémia biztosította. Ez 
a haderőnem is részt vett a második világháború harcte
vékenységeiben, de csak nagyon korlátozott mértékben.

1938-ban háborús hadrendjében a csajkás ezred elne
vezése őrnaszádezreddé változott, és két osztályra tagoló
dott. A folyami erők hadrendi elnevezése: folyamdandár.

A folyami erők hadrendje 1941-ben

Őrnaszádezred
- 1. őrnaszádosztály,
- I I .  őrnaszádosztály,
-  Visszamaradó különítmény,
-  Felderítő-aknakereső század.

Folyamzárezred
- 1. Folyamzárzászlóalj,
-  II. Folyamzárzászlóalj,
- I I I .  Folyamzárzászlóalj.

1942-ben a tiszti létszám 109 fő, a hivatásos és tovább
szolgáló tiszthelyettesek száma 302 fő, a legénységé 
1000 főre tehető. A második világháború után a személyi 
állomány egy része fogságba esett, többen az emigráci
ót választották. Az itthon maradottakra meghurcolás, 
megaláztatás várt. 1945-től kezdve a megmaradt erők 
részt vettek a Duna aknamentesítési munkálataiban.

Kard a tengerésztisztek oldalán

A Habsburg Birodalom haditengerészeténél a tisztek és al
tisztek 1846-ban kaptak először tengerészkardot. Ez a szál
fegyver a közelharc célját segítette. A tiszti és hajómesteri 
állomány az 1846 M kosaras kardot csak rövid ideig hasz
nálta, mert 1850-ben módosítottak a típuson. A penge kissé 
íveltebb lett, s a markolatkosár díszítése is változott.

1862-ben ismét változott a tengerészkard mérete és a 
formája is. Formája részben hasonló maradt a régebbi tí
pushoz. A kard csaknem egyenes pengéje rövid és rend
kívül széles fokán erős gerinc húzódik végig. A kard hü
velyének anyaga korábban bőr volt, 1903 óta vasbádog 
lemez. Ebben az időben más államok hadiflottáinak tiszt
jei is hordtak tengerészkardot az oldalukon.

A folyamőrtiszti kard

A Honvéd Folyami Flottilla negyedszázados történetéhez 
kapcsolódik egy folyamőrtiszti kard is. Bár egyes szakiro
dalmak ma már folyamőrtiszti szablyának is írják, ettől 
függetlenül a korabeli megnevezést, a kardot használom.

A folyamőrtiszti kard története azért is érdekes, mert 
nem leltem olyan korai szabályzatra vagy iratra, mely
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rendszeresítette volna ezt az oldalfegyvert. Az 1920-ban 
kiadott Szabályzat a Magyar Királyi nemzeti hadsereg új 
egyenruházatáról (A-26) című szolgálati könyv a koráb
ban viselt kardokat nem törölte az öltözeti rendszerből, 
de a tisztek részére oldalfegyverként csak a szurony vi
selését tette kötelezővé: „A szuronyt a lovassághoz, a lo
vas géppuskás alakulathoz és a lovas tüzérséghez tarto
zó egyének a menetöltözetben lóháton történő csapatki
vonulásokkor és őrszolgálatban, a többi fegyvernemhez 
és állománycsoportokhoz tartozó egyének pedig a csa
patbeli kivonulásokkor, valamint minden egyéb szolgálat
ban a terepen minden alkalommal viselik...”

Ez a szabályzat azt is rögzítette, hogy a tisztek és eset
leg a rangosztályba nem sorolt havidíjasok részére rövi
desen a szurony helyett egy közelharcban használható, 
vágásra és szúrásra egyaránt alkalmas, rövid oldalfegy
ver rendszeresítésére kerül sor, de ez nem valósult meg. 
Viszont ehelyett visszatértek a régi oldalfegyverekhez. Az 
tény, hogy a Magyar Királyi Folyamerők állománya dísz
öltözethez és szolgálatban díszkardot, a behajózottak 
dísztőrt viseltek az egyenruhájukhoz.

A legfontosabb támpontot arra, hogy a folyamőr díszkard 
hivatalos fegyver volt, az 1944-ben kiadott „A M. Kir. Hon
védség szálfegyvereinek leírása” című szolgálati könyv 
szolgáltatta. A felsorolásban és az ismertetésben 13-féle 
fegyver szerepel, de a valóságban még több is létezett, 
ugyanis a testőrség és a katonaiskolák oldalfegyvereit nem 
tartalmazza. A felsorolásban a folyamőrtiszti kard a 11. he
lyen áll. (A két világháború közötti időszakban vitéz nagybá
nyai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója tengerész
tiszti egyenruhájához hol folyamőrtiszti kardot, hol folyam
őrtiszti tőrt viselt.) A Magyar Királyi Folyamerők tisztjeinek 
díszkard formája teljesen megegyezett az Osztrák-Magyar 
Monarchia tengerésztiszti kardjával, annyi eltéréssel, hogy 
a díszítése más volt. A hárítólapján magyar címert, a ken
gyelen pedig horgonyba kapaszkodó sellőket ábrázol.

A kard részletes leírása

A magyar folyamőrtiszti kard szúró és vágó oldalfegyver. 
A kard fő részei: penge, markolat, hüvely.

Penge

Részei: fok, fokéi, hegy, pengeél. Hossza 830-870 mm, 
szélessége 23-25 mm, a két él kezdeténél 18 mm, fokvas
tagsága 5 mm, a pengenyak hossza 125 mm. A mérsékel
ten ívelt egyélű, fokéles, krómozott, erős fokgerincű penge 
nemesített acélból készült. A hegye közelében -  körülbelül 
az utolsó negyedén -  kétélű. A penge keményre, kétélű vé-

7. ábra: A hüvely tartópántja, rajta a horgony

6. ábra: Törzszászlós kimenő öltözetben 1942-1944 között, 
oldalán folyamőrkard

5. ábra: A hüvley jobb oldalán a cizellált díszítések között a 
leírással ellentétben csak a horgony látható 8. ábra: Hüvelyes szájkarika, rajta a horgony
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9. ábra: Markolatkosár, középen a horgony látható

ge különösen keményre edzett, míg a pengenyak lágyra 
hagyott. A végén csavarmentes pengenyak erősíti a marko
latba. A kardpenge bal oldalán a magyar címer, jobb olda
lán a magyar Szent Korona alatt horgony látható. Jobb ol
dalára a Szentgotthárdi Kaszagyár gyári jelét ütötték be.

Markolat

Részei: kosár (hárítólap, kengyel, gomb), markolatkupak, 
markolatkarika, kardanya, fogantyú, kardbojt-felerősítő. A 
markolat hossza 130 mm, a kosár magassága 113 mm, 
szélessége 128 mm, a fogantyú hossza 95 mm.

A sárgarézből készült kosár ívelt hárítólapja alul a pen
genyak számára ki van vágva. A lefelé hajlított hárítólap 
vége madárfejjé alakított gombban végződik. A mellső ré
sze egyenletesen keskenyedve a markolatkosár kengye
lét képezi. A kengyel vége a pengenyak számára kör 
alakban kivágott. A kosár külső része dúsan díszített, így 
a hárítólapon a magyar címer fölött a Szent Koronát tar
tó angyalok domborművét, a kengyelen pedig horgonyba 
kapaszkodó sellőket és egyéb díszítéseket láthatunk.

A markolatkupak a fogantyú hátsó részét fedi le, és a 
fogantyút a pengenyakkal erősen összeköti. A kupakot 
fönt, a pengenyak menetes vége részére átfúrták. Kupa
kos részében a fogantyú felső vége helyezkedik el, alsó 
végét pedig a markolatkarika köti össze a fogantyúval. A 
fogantyú segítségével fogjuk meg és forgatjuk a kardot, 
az azon lévő kosár pedig a kézfejet védi. A markolatku
pak is domborművekkel dúsan díszített. A sárgaréz mar
kolatkarika a fogantyú és a markolatkupak alsó végét fog
ja körül és köti össze. A mellső részéből előrenyúló, 
gombban végződő kar a kardbojt felerősítésére szolgál.

A gőzölt bükkfa fogantyú fekete színűre festett halbőrrel 
van bevonva, melyet sárgarezes huzallal tekertek körbe, 
és a pengenyak befogadására átfúrták. A pengenyak a 
hárítólap kivágásán, a fogantyú furatán, a kengyel keskeny 
végén és a markolatkupak furatán van átdugva. A csavar
menetes végén kardanya fogja össze szorosan a markolat 
részeit, erősen tartva a fogantyúban a kard pengéjét.

Hüvely

Részei: hüvelyes szájkarika, tartópánt, hüvelyes csúszta
tóvas. A rejtett pengét védi a mechanikus szennyeződés
től és az egyéb károsodásoktól. A pengével nagyjából 
azonos alakú. A vasbádog hüvelyt mélyfekete színűre 
festett lóbőrrel vonták be. A bőr varrása a hüvely test fe
lőli (belső) oldalának a közepére esik.

A hüvely szerelékei sárgarézből készültek. A hüvelyes 
szájkarikát fölül a penge keresztmetszetének megfelelő 
áttöretű lemez zárja le, mely a kard bőrrel bevont hüve
lyére húzva a hüvely szájnyílását védi. A szájkarika belső 
oldalán hosszúkás, kissé ferdén álló fület találunk a kard
kötő egyik csatos szíja számára. Külső oldalát alul hor
gony díszíti.

A díszítéssel ellátott tartópánton középen ugyancsak 
horgony van. A hátrafelé néző oldalon kerek fület alakítot
tak ki a kardkötő másik csatos szíja részére. A hüvelyes 
csúsztatóvas szintén cirádákkal van díszítve. Ezt a hü
vely végére illesztették, feladata, hogy a csúszóvas meg
védje a kopástól a hüvely alsó végét.

A hüvely teljes hossza 740 mm, szélessége a halbőrnél 
28 mm, súlya 440 g. A szájkarika hossza 115 mm, a tar
tópánt 39x50 mm, a csúsztatóvas 86x27 mm. A kard 
pengéje fényesre nikkelezett, az összes többi látható 
fémrész sárgarézből készült. A folyamőrtiszti kard teljes 
hossza 1000 mm, súlya 680 g. Viseléskor a kardmarko
latra felillesztették a kardbojtot is.

A kard hordmódja

A kardot folyamőrtiszti egyenruhán (öltönyhöz) és posz
tóköpenyen lehetett viselni szolgálatban és szolgálaton 
kívül. A fel illesztésre a tiszti derékszíj és a folyamőrtiszti 
díszöv szolgált. A derékszíj a szabvány tiszti öltözet ki
egészítő felszerelését képezte. Ezzel szemben a dísz
övet csak a folyamőrség hivatásos és továbbszolgáló ál
lománya viselhette az elrendelt formában és meghatáro
zott alakzatban, hajón vagy egyéb szolgálati tevékeny
ség során, illetve szolgálaton kívül.

A díszöv

A díszöv fekete pamutból készült, szélessége 36 mm. Az 
övhöz illeszkedett a derék bal oldalán két db, szintén pa
mutból készült, egyenként felkapcsolható csatlékszár. A 
díszöv fekete színű szaténnal bélelt. A csatlékszalagok 
fölül rugós karabinerek segítségével kapcsolódnak az öv
höz. A csatlék alsó végein szintén rugós karabinerrel kap
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csolódik a kard a hüvely karikáihoz. A csatlékszalagokat 
aranyozott rovátkákkal dúsan díszített, szabályozható 
csattal látták el. A deréköv összeillesztésére rézből ké
szült, kör alakú, domború felületű csat szolgál, melynek 
közepén horgony látható 30x20 mm-es méretben, zárt 
cserkoszorú övezi.

A folyamőrtiszti kard magángyűjteményekben csak kis 
példányszámban fordul elő. Mintegy 500-600 darab ké
szülhetett, annak egy része külföldre került, más részét 
pedig beolvasztották, illetve selejtezték.
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Kenyeres Dénes nyá. alezredes

Bombázó a pentelei határ fölött III. rész

Griffith utolsó levele és imakönyve

Arthur Griffith családszerető és hithű katolikus lehetett a 
megmaradt emlékek alapján. Még olaszországi állomás
helyéről 1944. február 7-én derűs levélben számolt be szü
leinek -  valószínűleg -  a foggiai katedrálisban tett látoga
tásáról. Két hónap múlva Dunapentelén magyarok temet
ték el... A repülőgép roncsai mellett talált imakönyv min
den bizonnyal az övé volt. A könyv 1991 júliusában a Had
történeti Múzeum vitrinjében mint „a Dunapentelénél lelőtt 
amerikai pilóta” imakönyve szerepelt. Jelenleg a Kerepesi 
temető múzeumában látható. A rajta lévő sérülést már a 
földön, a szerencsétlenséget követően szenvedhette el, 
amikor valaki értéktelennek ítélte és széttépte.

Dr. Piry Sándor jegyzőkönyve

Az egész biztos volt a lezuhanáskor, hogy a navigátor, 
a farlövész és a bombázótiszt azon az éjjelen meghal
tak. Az akkori körorvos dr. Piry Sándor jegyzőkönyv
ében ez szerepelt:

„Április hó 4-én kimentem a budapesti országút és a 
Peretsényi Imre tanya közt elterülő földekre, ahol egy lé
gi harcban lelőtt angol repülőgép roncsai mellett három 
holttestet találtam. A vizsgálatnál kiderült, hogy mindhá
rom a felismerhetetlenségig össze van zúzódva, fejük, 
arcuk teljesen összezúzva, többszöri nyílt comb- és al- 
szártörések, hasi zúzódások (belek szabadon) egyszóval 
mindhárom alaktalan hústömeg. Az egyik mellett egy 
széttépett angol nyelvű római kath. imakönyv feküdt. A 
halál oka igen nagy magasságból repülőgéppel való lezu
hanás következtében állott elő. Tekintettel azon körül
ményre, hogy bűncselekmény nem történt, a temetés en
gedélyezését kérem.”

Preiner István plébános és Molnár István káplán temet
te el a három katonát. Két évvel később átszállították őket 
a solymári Brit Nemzetközösség Temetőjébe.
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26. ábra: Arthur Keva Newman

27. ábra: Arthur Griffith

28. ábra: Charles William Ian Jeffrey

A hivatalos jelentés

„37. Squadron RAF Tortorelia (Foggia 2) Olaszország 
231. Wing, 205. Group Földközi-tengeri Allied Strategic 
Air Force.

A Wellington BX LN 853 bombázógép 20.43-kor star
tolt, és éjjeli vadászgép lőtte le Magyarország fölött a 
Vukajló-tanya, Rácalmás közelében, körülbelül három ki
lométerre Dunapentelétől az északi szélesség 47,00° és

a keleti hosszúság 18,56° földrajzi körök találkozásánál 
23 óra 30 perckor.

A lezuhanáskor a személyzetből hárman életüket 
vesztették, akiket Dunapentelén temettek el, később 
Budapesten helyezték örök nyugalomra. Hárman kiug
rottak és fogságba estek: a RAF-másodpilóta és a rádi
ós sértetlenül, a kapitányt a Dunából mentették ki, lan
dolás közben súlyos sérüléseket szerzett. Innen kettő- 
százötven kilométerre Zimonyba szállították a német 
katonai kórházba, 6 kilométerre Belgrádtól. A katolikus 
pap szerint itt temették el április 8-án, de sok keresés 
után sem találták meg az ismeretlen sírt. 27 éves volt, 
65 bevetésben vett részt és 920 repülőórát tudhatott 
maga mögött.”

Az utolsó úton

Ebben a részben olvasható mindaz, amit a Wellington 
bombázó személyzetéről megtudtam, hosszas levelezé
sek után. Feltüntetem a teljes hivatalos katonai megne
vezésüket, ahogy nyilvántartották őket.

NZ 41465 Sqn Ldr Heathoote Huia Butler BEALE С. E.
-  pilóta (gépparancsnok)

Új-Zélandon Waipiro Bayben született 1916. szeptember 
10-én. A Christ’s College-ben Christchurchben tanult 5 
évig, miután 1941 januárjában szolgálatra jelentkezett. 
1943 áprilisában kitüntették, a DFC & Bar (Distinguished 
Flying Cross & Bar), a Kimagasló Repülő Érdemkereszt 
és sáv tulajdonosa volt. Zimonyban az angol „Missing 
Research” és az „Enquiri Service” kereste, de sírja azóta 
is ismeretlen, nem találták meg. Ezért Máltán az ismeret
len sírban lévők számára felállított Háborús Emlékoszlop 
16. tábláján az első oszlop 8. sorában örökítették meg a 
nevét.

656342 W/O Charles William lan JEFFREY С. E. -  má
sodpilóta

Skóciában 1919. június 12-én született Unfall Eddleton 
Peeblesben. Fogságba esése után repatriálja a Nemzet
közi Vöröskereszt tbc-gyanú miatt. Mint nyugdíjas gaz
dálkodó 1993. augusztus 1-jén halt meg. Testvére, R. 
Jeffrey szerint sohasem beszélt háborús élményeiről.

52930 F/О Harry Galloway DEAN C. E. -  bombázótiszt

Biztosítási számfejtő, majd tiszt Blackburn Englandben. 
1913-ban született, 1942. szeptember 5-én kötött házas
ságot. Fia, Stephen G. Dean 1943. október 3-án látta 
meg a napvilágot, Harry néhány hónappal a születése 
után vesztette életét Dunapentelénél, soha nem láthatta. 
Lehetetlen volt Mrs. Dean nyomára bukkanni, mert való
színűleg újra férjhez ment és fia is új férje nevét viselhe
ti, így hozzátartozó híján róla nincs fénykép.

128403 F/О Felix Aloysius SULLIVAN R. С. -  navigátor

1920-ban született Skóciában a uddingstoni Glasgow-ban.

1267317 Sgt. Arthur Keva NEWMAN -  rádiós

Londonban született 1923. január 30-án. Hogy felvegyék 
a Királyi Légierőhöz, születési dátumából egy évet leta
gadott a sorozáskor. A személyzetből egyedül ő él, Flori
dában lakik.
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993805 Sgt. Arthur GRIFFITH R. C. -  farlövész

Chesterben született 1920. szeptember 11-én. Hajó- és 
vagonépítő gyárban dolgozott, amikor 1938. szeptember
12-én jelentkezett a RAF-hoz.

A Vickers Wellington BX repülőgép

Távolsági bombázó, amely a legnagyobb darabszámban 
készült. Az összesen 19 változatból ez a X-es típus volt a 
legtöbbet alkalmazott a háborúban. Barnes Wallis gépterve
ző a „geodetic construction”-nak nevezte. Még kosárfonású- 
nak is hívták, mert az alumínium rácsszerkezete képezte a 
törzsét és a szárnyait. Arra kapott vászonborítást, ami ab
ban az időben nagyon modern és merész szerkesztés volt.

Két darab 1,350 LE-s Bristol Hercules VI/XVI léghűté
ses motorral rendelkezett. Személyzete 5-6 fő volt, az 
orrban ikergéppuska, a farban kétszer két ikergéppuska 
á/o.303 hüvelyk (7,7 milliméteres) Browning volt elhe
lyezve. Terhelése 4500 font, három bombatárban 18 da
rab bomba. Egyenként 250 font (113 kilogramm) tömegű 
bombát vihetett. A vászonborításon a kisebb találatokat 
hamar ki lehetett javítani. Sebessége 380 km/h, hatósu
gara 1900 mérföld (3057 m) , hossza 20 m, szárny
fesztávja 27 m volt. Összesen 11 500 darab készült belő
le. Üzemanyaga a kettő szárny első felében 150 gallon (= 
300 gallon), hátsó felében 167 gallon (= 334 gallon), a 
motorgondolákban 58 gallon (= 116 gallon), összesen 
750 gallon (azaz 3410 liter) repülőbenzin.

Veszteséglista 1944. április 3-áról 4-ére virradóra

1. Wellington LN 853 „Z” (repülte Squadron Leader H. H. 
Beale RNZAF) 37 Squadron 

Lezuhant Dunapentelénél.
2. Wellington LN 976 „M” (repülte Lietnant C. Davie 

SAAF) 37 Squadron
Lezuhant Jugoszláviában, hegynek ütközött, mindenki 

meghalt.
3. Wellington LN 858 „Y” (repülte Flying Sergeant 

Pemberton RAF) 150 Squadron
Vonyarcvashegynél a Balatonba zuhant, Gordon 

Pemberton belehalt sebesülésébe, a többiek fogságba 
estek.

4. Wellington LN ? „Y” (repülte Flying Sergeant Redden 
RAF) 40 Squadron

Termolinál a tengerpartnál zuhant vízbe (é. sz. 42°, k. h. 15°) 
Személyzetéből mindannyian megmenekültek.

29. ábra: Vickers Wellington bombázó a hendoni RAF 
múzeumban

30. ábra: A. K. Newman floridai otthonában

32. ábra: David Griffith egy repülőmúzeumban Angliában 
egy Vickers Wellington törzsénél. Jól látszik a kosárfonott 
szerkezet
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36. ábra: A solymári brit katonatemető első sorának bal 
oldali három sírja a szóbanforgó személyeké

5. Wellington LN 925 „G” (repülte Flying Officer Green 
RAF) 104 Squadron

Lezuhant Hercegfalvánál a heréskertbe. Ketten meghal
tak, a többiek fogságba kerültek. A feltevés szerint ezt a Wel- 
lingtont és az LN 853-at ugyanaz az éjjeli vadászgép lőtte le.

Nehéz megállapítani, hogy kik lőtték le a Dunapentele és 
Hercegfalva határában lezuhant Wellingtonokat, mert a 
német kutatás nem járt eredménnyel. Az angliai források 
szerint az ausztriai parndorfi pusztáról felszálló 6/NJG 101 
éjjeli vadászok voltak a német Messerschmitt 110-esek.

Kronológia

1969. február 4. A British Embassy Stockholm, E. C. S. 
Fewtrell Group-Captain légügyi attasé útmutatása egy 
angliai cím megadásával.

1969. május 9. A New Zealand Broadcasting Corporation 
Wellington N. Z. Barbara Basham, David Delany főszer
kesztő titkára közli a 75. Royal New Zealand Air Force 
(RNZAF) wellingtoni titkára, R. A. Banks címét.

1969. május 19. Ackermann Kálmán káplán közli a 
pentelei halotti anyakönyvbe beírt három pilóta nevét.

1969. július 29. A Ministry of Defence (Honvédelmi Mi
nisztérium, Queen Anne’s Chambers, 3. Dean Farrar 
Street London S. W.) hivatalos közlése említi a géptípust, 
a személyzet neveit és az alakulat besorolását, mint 37. 
számú RAF Squadront a 231. Wingnél, amely a 205. 
Grouphoz tartozott a Mediterranean Allied Air Force köte
lékében. Arról is tájékoztat, hogy nincs engedélye a sze
mélyzet születési helyeinek megadására. Azt azonban 
mégis elárulja, hogy a pilóta új-zélandi volt.

1969. október 29. New Zealand High Comission 
Haymarket London S. W.1. Térkép a Squadron Leader 
új-zélandi bevonulása előtti tartományról és a vidék is
mertetése J. G. Montague által, for Head NZDLS London.

1973. január 20. History of No. 37. Royal Air Force, az
az a 37. század történetének leírása tizenhárom oldal
ban, megküldi az Air Historical Branch London.

1973. június 10. Seeking Squadron Personnel, azaz a 
Személyzet keresése a 37. század tagjai közül. Saját új
ságcikk az új-zélandi „The Gisborne Herald” nagy pél
dányszámú napilapban.

1973. július 18. Mrs. A. J. O. Williams Új-Zélandról közli 
egy levélben, hogy olvasta az újságban megjelent cikket. Ő 
„kedvenc testvérét” veszítette el, aki Squadron Leader H. H. 
Beale volt. Szeretné tudni, mi történt vele, miután a gépe le
zuhant. Szívesen küld fényképet is a testvéréről, aki Jeffrey 
másodpilóta szerint nem volt súlyosan sebesült.

Idegen kifejezések magyarázata

-  Az LZ és Z jelzések a gép törzsén a szárny mögött azt 
jelentik, hogy melyik Squadron és annak Z gépe.

-  Az LN 853 jelzés a gép sorozatszáma, mely a víz
szintes vezérsík előtt, majd a szárnyak alulsó felületén 
volt látható.

-  „Néger” pilóta a Vukajlovics-tanyánál lezuhant LN 
853 gépben nem volt. Az Afrikából olaszországi támasz
pontra került pilóták napbarnítottak voltak, azonkívül az 
égő gépben a füst kormolhatta össze őket. Ruhájuk még 
a sivatagban használt khaki színű volt.

-  Group -  csoport: a RAF hadműveleti és adminisztratív egy
sége, a Légierő-parancsnokság alárendeltségébe tartozott.

-  Wing -  szárny: RAF-egység, magasabb a 
Squadronnál, kisebb a Groupnál. Három Squadronból állt.

-  Wing-commander: RAF-alezredes.
-  Squadron -  század: RAF-egység, 10-18 gépből és a 

földi személyzetből állt.
-  Squadron Leader: repülő-őrnagy.
-  Flight Lieutenant: százados (FL).
-  Flying Officer: főhadnagy (FC).
-  Pilot Officer: hadnagy (PC).
-  Sergeant: őrmester/törzsőr. (Sgt).
-  WT Operator: fedélzeti rádiótávírász, kezelő.
-  DFC & Bar: RAF-kitüntetés. Distinguished Flying 

Cross & Bar: Kimagasló Repülő Érdemkereszt és sáv.
-  RAF -  Royal Air Force: Angol Királyi Légierő.
-  RN ZAF -  Új-Zélandi Légierő.
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-  RAAF -  Ausztrál Királyi Légierő.
-  SAAF -  Dél-Afrikai Légierő.
-  R. C. : Roman Catholic -  római katolikus.
-  С. E.: Church of England -  anglikán.

Fekete Imre

A szerkesztő kiegészítése

A német éjszakai vadászok adatai között megtalálható a 
6/NJG.101. alakulat (101. éjszakai vadászezred 6. szá
zada), amely egy ideig Parndorfban is állomásozott. 
1944. április 3-áról 4-ére virradó éjszaka Hunderz fő
törzsőrmester pilóta Me 110G-4 vadászgéppel a jelen
tés szerint Budapesttől 20 km-re délre éjfél után nyolc 
perccel egy, majd újabb nyolc perc múlva még egy brit 
Wellington bombázót lőtt le. Ez a harmadik és a negyedik 
légi győzelme volt, igazolták is részére. Ezek a

dunapentelei és a hercegfalvai gépek voltak. Ugyanakkor 
11 óra 46 perckor ugyanezen alakulattól Hans Krause fő
hadnagy lelőtt egy Wellingtont, a Balatontól északra. Ez 
a hatodik légi győzelme volt, igazolták neki, ez a Vo
nyarcvashegynél vízre kényszerleszállt gép volt.

A kézirat még feldolgozás alatt állt, mikor megkaptuk a 
hírt, hogy a szerző, Fekete Imre 2005. december 6-án 
hosszan tartó betegség után, Svédországban elhunyt. A 
Magyarország felett lelőtt ellenséges repülőgépek közül 
egynek a legrészletesebb történetét ő írta meg. írása elő
ször a Dunaújvárosi Olvasókör kiadványaként jelent 
meg, de ezt alig százan ismerhetik. Az irodalmi részletek
től eltekintve a hadtörténeti részt most közreadtuk. Az 
eredeti anyagok a Hadtörténeti Levéltárban kerülnek 
megőrzésre.

Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Sárhidai Gyula

Kiegészítés 1956 fegyvereihez

A Haditechnika 2006/4. számának 70. oldalán közöltük 
egy, a budapesti Nagykörúton raktárlejáratba zuhant 
szovjet T-34/85 harckocsi fotóját, de erről pontos fel
világosítással az irodalom nem szolgált. Most megkap
tuk az eredeti felvételeket a helyszínről, amelyeket a 
Haris testvérek készítettek.

A felső kép 1956. november 10-én készült a IX. kerü
let, Ferenc körút 2-4. sz. ház III. emeleti lakásából az ok
tóber 4-én hajnalban a Boráros tér irányából befordult és 
a Petőfi híd aluljárójának lépcsőlejáratába zuhant

1. ábra: A Ferenc kőrút 2-4. sz. ház harmadik emeleti 
lakásából, 1956. november 4-én készült kép egy, az 
aluljáróba zuhant T-34-es harckocsiról

2. ábra: 1956. november 15-én készített felvételen a látszik, 
hogy a kirobbantott aluljáróból a T -34-es harckocsit 
kiemelés után elszállították.

T-34/85-ös szovjet harckocsiról. A romokat már összela
pátolták, de forgalom még nincs. A járművet szétszerelni 
nem tudták.

Az alsó kép 1956. november 15-én készült ugyanabból 
a lakásból a helyszínről. A harckocsit úgy emelték, illetve 
vontatták ki, hogy kirobbantották az aluljáró egy részét. 
Csak gyalogos forgalom van ebben az időben is. A híd ré
szeit a romok eltakarításakor, 1957. elején újjáépítették.

Sárhidai Gyula

A Haditechnika korábbi, 1998-2006. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők:

MŰSZAKI SZAKKÖNYVÁRUHÁZ
1065 Budapest, Nagymező utca 43. Telefon: 373-0500 • E-mail: szakkonyvaruhaz@lira.hu
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc haditechnikai eszközei
VI. rész

PM-120 38M aknavető

A 120 mm űrméretű fegyver az 1937-ben rendszeresített 
aknavető továbbfejlesztett változata. A PM-120 (polkovoj 
minomjot -  ezred aknavető) hasznos fegyveren 1941- 
ben és 1943-ban korszerűsítéseket hajtottak végre gyár
tásfejlesztési céllal. így ismeretes a 38/43M megnevezés 
is. A nagyszámú tömeggyártás következtében 1943-ban 
a szovjet tüzérségi eszközök felét ez a típus tette ki. Az 
alapvető fegyverrel számos sikert értek el például Kelet- 
Poroszországban. A háború elején sok ilyen típust zsák
mányoltak és állítottak hadrendbe a németek, egyes for
rások szerint egy időben a hadrendben lévő aknavetők 
mintegy harmada orosz gyártmányú volt. A fegyvert a né
metek lemásolták, és 12 cm Granatwerfer néven rend
szeresítették. Közel 8500 példányt állítottak elő 1943-45 
között, és összesen mintegy 5 400 000 megfelelő űrmé
retű aknagránátot gyártottak. Átéli háború idején a finnek 
is lemásolták. Egy szovjet lövészezrednél 6 db PM-120- 
as volt rendszeresítve. A háború folyamán közel 47 000 
db PM-120 aknavetőt állítottak elő. A második világhábo
rú után Kína is használta a koreai háború idején.

A forradalom alatt mind a szovjet, mind a magyar had
seregben rendszerben volt. Az írásos emlékek szerint a 
szovjet csapatok tömegesen alkalmazták az utcai har
cokban jól használható tüzérségi eszközt. Többek közt a 
Corvin mozi elfoglalásának előkészítésekor és a 
dunapentelei harcokban.

Harcászati-műszaki adatok

Tömeg 
Csőhossz 
Emelkedési szög 
Oldalszög 
A gránát tömege 
Gyakorlati tűzgyorsaság 
Kezdősebesség 
Lőtávolság

280 kg 
1862 mm 

45-80° 
-30° + 30° 

16 kg 
15 lövés/min 

272 m/s 
460-6000 m

M1891/30 Moszin-Nagant-puska

A középágytáras ismétlőpuska elődjét 1891-ben rend
szeresítették Oroszországban. Az orosz csapatok 
alapvető fegyvere volt az első világháborúban, vala
mint a forradalom és a polgárháború idején, az orosz 
Moszin és a belga Nagant tervezte. Jellegzetes 
háromélű szuronyt is rendszeresítettek rá. 1930-ban 
számos korszerűsítést hajtottak végre a fegyveren. 
Csökkentették a fegyver tömegét, rövidebb csövet al
kalmaztak, az irányzékot átalakították, és a metrikus 
rendszernek megfelelő beosztásokkal látták el. Ez a 
változat volt a szovjet csapatok alapvető lövészfegyve
re a második világháborúban. A második világháború 
befejezéséig a két változatból összesen mintegy 17 
000 000 példányt gyártottak. A koreai háborúban tö
megesen, a vietnamiban már csak ritkábban fordult 
elő. A fegyvert alapvetően Tulában és Izsevszkben 
gyártották.

Magyarországon 1948 után a lövészcsapatok jellem
ző fegyvere volt, a katonahumor csak „dióverő”-ként 
emlegette. A rövid, M1944 karabély változatot főként a 
többi fegyvernemnél és a szakcsapatoknál rendszere
sítették. Magyarországon a fegyvert licencia alapján 
gyártották. 1956-ban a szovjet csapatoknál már nem 
volt rendszerben, de a Magyar Néphadseregben még 
igen, ennek megfelelően sokat lehetett találni a felke
lők kezében.

Változatok

M1981
M1891/30
M1907 -  az M1891 karabély változata 
M1938 -  az M1891/30 karabély változata szurony nél

kül
M1944 -  az M1938 szuronnyal felszerelt változata, 

amelyen a szuronyt a fegyver jobb oldalán egy tengely 
körül feltűzött és hátsó helyzetben lehetett rögzíteni.
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Harcászati-műszaki adatok

Űrméret
Tömeg szuronnyal 
Hossz szuronnyal 
Csőhossz
A tár befogadóképessége 
A lövedék kezdősebessége

7,62 mm 
4,5 kg 

1644 mm 
730 mm 

5 db töltény 
810 m/s

SZKSZ öntöltő karabély

Az SZKSZ-t (szamozarjadnij karabin Szimonova -  
Szimonov öntöltő karabély) 1945-ben rendszeresítették, 
és a Mosin-Nagant-fegyvert váltotta le. Az AK-47 tömeg- 
gyártásával egyre inkább háttérbe szorult, de a nem harco
ló csapatoknál még évtizedekig rendszerben maradt, és 
napjainkban is számos országban a díszelgő alakulatok 
fegyvereként alkalmazzák. A gázdugattyús rendszerű, 
billenőzáras reteszelésű fegyvert a cső alá lehajtható szu
ronnyal készítették. A fegyvert széles körben exportálták a 
volt szocialista országokba. Kínában gyártották is Type 56, 
majd egy későbbi módosítás után Type 68 néven. Albánia 
és Jugoszlávia szintén kapott gyártási engedélyt.

A forradalmi események során a szovjet csapatok fegy
verzetében ritkán ugyan, de előfordult, és még ritkábban 
a felkelők fegyverzetében.

PPS 1941M géppisztoly

A PPS-41 (Pulemjot Pisztolet Spagina -  Spagin géppisz
toly) a második világháborúban a szovjet csapatok jellegze
tes fegyvere volt. A fegyver kifejlesztését a finnek ellen ví
vott háború és a németek sikerei motiválták. Ez a fegyver 
olcsó és egyszerű volt, és nagyon alkalmasnak bizonyult 
mind a sorozatgyártásra, mind a harci alkalmazásra. A 
rendszerben lévő TT-33 7,62x25 típusú lőszerrel tüzelt. A 
géppisztoly tömegzáras rendszerű volt. Az ütőszeget az 
585 g tömegű tömegzáron rögzítették. Az önműködő rend
szer a zár tömege, a helyretoló rugó és a lőporgázok köl
csönhatásával működött. Az elsütőbillentyű előtt elhelyezett 
tűzváltó segítségével egyes és sorozatlövésekre volt alkal
mas, billenő irányzéka 100 és 200 m távolságra volt kalib
rálva. A csőköpeny vége egyúttal a kompenzátor szerepét 
is betöltötte. Csigatárában (szakszerűtlenül elterjedt a dob
tár elnevezés) 71 töltény fért el. 1942-ben 35 töltényt befo
gadó, könnyebben tölthető íves tárat is kifejlesztettek hoz
zá. Előnyös volt megbízhatósága és egyszerűsége, ugyan
akkor nehéz és hosszú volt a lövészárokharcokhoz.

A szovjet csapatok jellemző fegyvere 1956-ban már az 
AK-47 Kalasnyikov-gépkarabély volt, de egyes szakcsa
patoknál még látható volt a PPS-41 is. A géppisztolyt 
Magyarország is gyártotta licencia alapján. A Magyar 
Néphadseregben rendszerben lévő PPS-41 a felkelők 
egyik jellemző fegyvere volt.

Harcászati-műszaki adatok

Harcászati-műszaki adatok

Tömeg 3,85 kg
Űrméret 7,62 mm
Hossz szuronnyal 1260 mm
Csőhossz 520 mm
A tár befogadóképessége 10 db töltény
Gyakorlati tűzgyorsaság 30-35 lövés/min

Űrméret
Tömeg töltött tárral
Hossz
Csőhossz
A tár befogadóképessége 
Tűzgyorsaság 
hosszú sorozatokkal 
A lövedék kezdősebessége

7,62 mm 
5,5 kg 

840 mm 
270 mm 

71/35 db töltény 
100/min

500 m/s

76 HADITECHNIKA 2007/1



1

Mauser 1898 M rövid karabély

A karabély meghatározó alaptípusa a Németországban 
1898-ban rendszeresített GEW. 98 (Gewehr) típusú puska 
volt. Ennek alapján fejlesztették ki 1905 és 1908 között a 
Kar. 98a típusjelű karabélyt, amely a GEW 98 mellett a leg
gyakrabban előforduló német fegyver volt az első világhábo
rú idején. 1935-ben készítették el már a Wehrmacht részé
re a Kar. 98b jelű, háború után készült lovassági változat 140 
mm-es megrövidítésével a Karabiner 98 kurz (rövid kara
bély) fegyvert, amelyet Kar. 98k típusjellel jelöltek. Ez volt a 
német gyalogság tömegfegyvere a második világháború so
rán. Készült szurony feltűzésére alkalmas változata is.

Német megrendelésre G98/40 típusjellel magyar terve
zésű és gyártású változat is létezett, amelyet a Danuvia 
állított elő. A forradalom idején a rendőrségnél, az ipari 
őröknél és néhány katonai alakulatnál a Kar. 98k még 
rendszerben állt. A MÖHOSZ raktáraiban is több előfor
dult. Ilyen körülmények között több példány kerülhetett a 
felkelők kezébe, de a fényképes dokumentumok tanúsá
ga szerint nagyon kis számban. A típusból több mint 14 
millió példányt készítettek el különböző fegyvergyárak
ban, ide értve a második világháború után Jugoszláviá
ban és Spanyolországban előállított változatokat is.

Harcászati-műszaki adatok

Hossz
Csőhossz
Tömeg
A lövedék kezdősebessége 
Hatásos lőtávolság 
A tár befogadóképessége

1107 mm 
600 mm 

3,9 kg 
755 m/s 

400 m 
5 töltény/db
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Amaczi Viktor

Punka Uyoftiy S.Hhidai <»yula

MAGYAR SASOK
Д Magyar Királyi Honvéd Légierő 

1920-1945

Punka György -  Sárhidai Gyula 
MAGYAR SASOK
A Magyar Királyi Honvéd Légierő 1920-1945
„A honi vadászerők légi harcai döntően 7-8000 m magasságban kezdődtek, túlerejű 
ellenséges kötelékek ellen, majd földközelben fejeződtek be, hogy kivonják magukat a 
támadás alól. Ennek során számos gép sérülten, de visszatért saját bázisára mindkét 
oldalon, holott lelőttnek jelentették.”
A nagyalakú, keménytáblás, 196 oldalas (ebből 42 oldalt színes grafikák töltenek 
meg) könyv rövid ideig még megrendelhető az Új Hírért Bt.-nél. Már csak 4-5 eladó 
példány maradt. Ára 8500 Ft (ebben benne van az utánvétes postaköltség). Tel.: 
06-20-536-5392 (10-20 óráig.) E-mail cím: sz.joc@freemail.hu. Levélcím: 1139 Bp., 
Teve u. 9/B. Csak postai szállítással, a helyszínen vásárlás nem lehetséges!
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Katonai kulacsok Magyarországon I. rész

Bármennyire jelentéktelennek is tűnik a kulacs mint tárgy, 
a katonák személyi felszerelésének mégis igen fontos 
eleme. Egyszerűen azért, mert víz nélkül az emberi szer
vezet nem bírja túlságosan sokáig. Ezért a katonák víz
utánpótlásáról kortól és hadszíntértől függetlenül mindig 
gondoskodni kellett.

A legrégebbi katonai kulacsok jobbára „civil” társaikkal 
egyeztek meg, annál is inkább, hiszen a XVIII. századig ki
fejezetten katonai céllal fejlesztett személyi felszerelési cik
kekről nem beszélhetünk. Vagyis a katonák általában faku
lacsot vagy bőrtömlőt vittek magukkal, s ebben tartották vi
züket vagy borukat, mikor mi jutott éppen. Talán az első 
rendszeresített kulacsok egyikének tekinthetjük magyar (va
gyis osztrák-magyar) viszonylatban az 1798. M kulacsot, 
mely a fából készült, csutoraforma kulacsok sorába illeszke
dett, s nem sokban különbözött a csikósok, pásztorok, s ál
talában az utazók által használt fakulacsoktól. A fakulacsok 
mellett a XIX. század elejétől egyre inkább tért hódítottak a 
bádogból készült ivóalkalmatosságok. Ezeket általában 
ónozott vasbádogból készítették, különféle formákban (ke
rek, palackforma stb.). Érdekes módon viszonylag nagy 
számban maradtak fenn kulacsok a szabadságharc idősza
kából (legalábbis az egyéb 48-as ereklyékhez képest), ezek 
jó része üvegpalack, bőrrel vagy szalmafonattal borítva. Az 
üvegkulacsok katonai célú felhasználásának előnyei és hát
rányai kézenfekvőek: míg a rendelkezésre álló anyagok kö
zül az üveg tartja meg és tartja tisztán leginkább a benne tá
rolt folyadékot (az ónozott vasbádog kulacsoknál pl. az ón
réteg kopása esetén a kulacs rozsdásodni kezd, ami egy
részt előbb-utóbb tökreteszi magát az eszközt is, másrészt 
ihatatlanná teszi a benne tárolt folyadékot), ugyanakkor 
rendkívül törékeny. Éppen ezért az üvegkulacs viszonylag 
ritkán használatos a hadseregek eszköztárában, bár létezik 
éppen egy osztrák-magyar ellenpélda is.

A kiegyezés után újjáalakult magyar fegyveres erő (Ma
gyar Királyi Honvédség) javarészt a közös hadseregben 
(Kaiserliche und Königliche Armee) az 1866 utáni hadse
regreform során rendszeresített eszközöket kapta, így a 
kulacsok terén is az 1869 M „tábori palaczk” került beveze
tésre, mely az imént említett kivételek közé tartozik, lévén 
szó egy félliteres (pontosabban 5,3 deciliteres) üvegpa
lackról. A palackot egy két oldalról zsinórral összefűzhető 
vasbádog tok védte, s ugyancsak zsinórral a jobb vállon át
vetve a bal mellen kellett hordani (a zsinór hosszúságát fá
ból készült makkgombbal lehetett állítani), ami ugyan nem 
tekinthető kifejezetten kényelmes viselési módnak, azon
ban ne felejtsük el, hogy a kúszás ekkoriban még nem tar
tozott a bevett harctéri mozgásformák közé, így a XIX. szá
zad második felének harceljárásai által támasztott követel
ményeknek a „tábori palaczk” tulajdonképpen eleget tett. A 
vasbádog tok és az üvegpalack közé szalmát, rongyot 
vagy éppen papírt kellett tömni, egyrészt a hőszigetelés ja
vítására, másrészt az üvegpalack fokozottabb védelmére. 
A „tömőanyagokról” a katonáknak természetesen maguk
nak kellett gondoskodniuk, a kincstártól ilyesmit nem kap
tak. A kincstári takarékoskodás jegyében a M. Kir. Honvéd
ség egészségügyi személyzete részére (az egészségügyi 
katonáknak természetszerűleg több vizet kellett magukkal 
vinniük, hiszen a sebesültek ellátásáról is ők gondoskod
tak) a XIX. század elejéről megmaradt császári hadsereg-

1. ábra: 1798. M fakulacs

78 HADITECHNIKA 2007/1



beli vadászkulacsokat rendszeresítették, mert ezek űrmé
rete meghaladta a tábori palackokét, s feltehetően maradt 
belőlük jócskán fölös készlet. Elképzelhetjük azonban, 
hogy fél évszázadnyi raktározás után ezek a kulacsok mi
lyen állapotban lehettek! Talán ez is közrejátszott abban, 
hogy ezeket hamarosan kivonták a használatból, és az 
1880-as évek közepétől kezdve a sebesültvivőket egy má
sodik tábori palackkal látták el, így összesen egy liter vizet 
vihettek magukkal.

Tábori palackokat magyar cégek is gyártottak, így pél
dául a Zellerin Budapesten. A korabeli dokumentumok ar
ról is tudósítanak, hogy a honvédség már akkor sem volt 
mentes az ellátási problémáktól, ugyanis egy 1874-ben 
kelt körrendelet szerint „a bádogborítékok kiadásáig a 
honvéd gyalogzászlóaljaknál az üvegpalackok a kenyér
tarisznyákban hordandók”. Eszerint a tábori palackokat 
nem készre szerelve szállították a hadseregnek, hanem 
külön az üvegpalackokat és külön a bádogborítékokat.

A következő változás az 1888-as fegyverzeti és felszerelé
si reform kapcsán történt, ekkor az üvegpalackokat a költsé
ges előállítás és a nehézkes kezelhetőség miatt ismét óno
zott vasbádog kulacsokra cserélték. Ezek azonban már egy
séges kivitelben készültek az egész hadsereg számára, s a 
formájuk sem a hagyományos „dobforma” volt, hanem egy 
nyújtott palackszerű alakzat, melyen homorú talprészt alakí
tottak ki, így a kulacsot talpára lehetett állítani. Egyéb kialakí
tásában a kor szokásait követte, vagyis parafadugóval záró
dott, és zsinegen lehetett hordani. Újdonságot jelentett, hogy 
megváltoztatták a kulacs hordmódját, immár nem a nyakba 
kötve kellett viselni, hanem az új típusú kenyérzsák belsejé
ben (előbb egy e célra alkalmazott rézkampón, később külön 
kulacszsebben). Az új málházásnak több kézenfekvő előnye 
is mutatkozott, egyrészt a kulacs jobban védve volt a sérülé
sektől, másrészt csak körülményesebben lehetett elővenni, 
így megóvta a katonákat a „meggondolatlan” pazarlástól, hi
szen a menetek során jóformán csak pihenők idején ihattak, 
menetelés közben ugyanis elég nehézkesen juthattak volna 
a vízhez. A gyalogságtól eltérően a lovasságnál bőrszíjazatra 
függesztve, a vállon átvetve viselték a kulacsokat, hiszen a 
lovasságnál kenyértarisznyák nem voltak rendszeresítve. A 
sebesültvivőknek kezdetben két tábori kulacsot írtak elő, 
majd 1913-tól a második kulacs helyett ismét tábori palackot, 
feltehetően a felhalmozott készletek elhasználását akarták ily 
módon elősegíteni. A tábori palackok maradékát a világhábo
rú alatt népfelkelő alakulatoknak osztották ki.

Az ónozott vasbádog mégsem mutatkozott tökéletes ku
lacsalapanyagnak, egy 1898-as vizsgálat megállapította, 
hogy az ónozás hamar lekopik, megújítása pedig tetemes 
költségekbe veri a kincstárt, anélkül viszont a kulacsok men
nek tönkre, hiszen rozsdásodásnak indulnak. Úgy találták, 
hogy melegben a kulacsba töltött ital hamar átmelegszik és 
megromlik, ugyanakkor 8-10 Celsius-fok hidegben meg
fagy. Általános problémaként jelentkezett, hogy a kulacsokat 
nem lehet belülről tisztítani. Végkövetkeztetésül arra jutot
tak, hogy a tábori kulacsok jelenlegi előállításukban hadi cé
lokra nem alkalmasak. A Honvédelmi Minisztérium a pana
szokkal kapcsolatban arról értesítette a Honvéd Főparancs
nokságot, hogy a közös hadsereg már régóta folytat kísérle
teket alumíniumkulacsokkal és főzőedényekkel, így célsze
rűnek mutatkozik megvárni e kísérletek eredményét, s a kö
zös hadseregnél bevezetendő kulacsokat átvenni. A dolog 
nem zajlott túl gyorsan, a honvédségnek még 13 évet kellett 
várnia az új kulacsra. A kísérletekkel párhuzamosan a közös 
hadseregnél új távlatokat nyitó fejlesztés is zajlott, melynek 
során a „civil” edénykészítésben használatos zománcozást 
(„emaill írozást”) alkalmazták az 1888 M kulacsok belső és 
külső bevonataként. A zománcozás előnye és hátránya is
mét csak kézenfekvő: egyrészről higiénikus és tartós külső

és belső bevonatot biztosít, másrészről sérülékeny, ütődés 
hatására a zománc lepattan, a zománchibánál megindul a 
rozsdásodás, javítása nehézkes. Az ütődés elleni védelem 
fokozására előírták a csapatoknál (ezt egyébként már az 
ónozott vasbádog kulacsoknál is bevezették), hogy „belgaz
dasági eszközökből” (azaz a kincstár megterhelése nélkül) 
állítsanak elő kulacsborítékokat, például használatra már 
nem alkalmas, kiselejtezett egyenruhák posztójából.
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Még ha a kísérletek elég lassan folytak is, a technikai 
fejlődés nem állt meg, s az alumínium egyre inkább tért 
hódított a hadseregek felszerelésében. Az új fémötvözet

katonai célú felhasználhatósága már a kezdetektől nyil
vánvaló volt: könnyű, a környezeti behatásoknak ellenáll, 
különleges bevonatot nem igényel (egészségkárosító ha
tásáról akkoriban még nem tudtak), egyszerűen présel- 
hetők belőle különféle tárgyak. így került sor az 1909M 
alumíniumkulacs bevezetésére, előbb a közös hadsereg
ben, majd a két honvédségnél is. Félliteres űrtartalommal 
gyártották, ez akkoriban „standard”-nek számított a világ 
hadseregeinél, általánosságban sokkal kevesebb vízzel 
és élelemmel számoltak egy katonára, mint manapság 
(miképpen az elvárt „tábori komfortfokozat” is sokkal ala
csonyabb volt a mainál). A kulacshoz még tisztítókefét is 
kiadtak, és a rendszeresítést elrendelő körrendelethez 
egy részletes „használati útmutatót” mellékeltek, mely a 
tisztítást, a raktározást, a helyes használatot és a javítást 
tárgyalta (ismertette többek között az alumíniumforrasz
tás fortélyait is). Az 1909M kulacs málházása megegye
zett elődjéével, a gyalogság kenyértarisznyában hordta, 
a lovasság bőr szíjazatta!. Természetesen, mint minden 
új kincstári holmit, így ezt is csak a meglévő készletek 
(mármint a készletben lévő régi típusok) kifogyása után 
volt szabad beszerezni, így az első világháború kitörése
kor még jócskán használták a régi példányokat. Ráadá
sul a fémkészletek fogyása, illetve a hirtelen fellépő tö
meges szükséglet nem tette lehetővé, hogy az új kulacs 
leváltsa elődeit, sőt, takarékossági okokból 1915-től is
mét megkezdték a zománcozottak gyártását. Az „anyag
háború” kiteljesedésével párhuzamosan a hadsereg már 
szinte mindent elfogadott, ami kicsit is hasonlított egy ku
lacsra. A gyártók egyrészről különféle „tábori extrákkal” 
látták el termékeiket (kulacspohár, tok, hordheveder), fő
leg a tiszti vásárlóközönségre számítva, másrészt igye
keztek a végletekig racionalizálni a gyártást, harmadrészt 
újabb méretváltozatokat (3/4 literes, egyliteres) vezettek 
be, olyan területekre gondolva, ahol fokozott vízfelhasz
nálás igénye jelentkezett (pl. hegyi alakulatok vagy sebe
sültvivők részére). így azután -  az esetleges gyűjtők és 
régiségbúvárok örömére -  az első világháborús oszt
rák-magyar kulacsok tárháza igen bőséges. A legtöbb 
kulacsot jelzésekkel is ellátták, így általában megállapít
ható a gyártó cég és a gyártás éve.

A világháború után újjáéledő fegyveres erő (Nemzeti 
Hadsereg, majd ismét M. Kir. Honvédség) kezdetben ter
mészetszerűleg a megmaradt háborús készleteket hasz
nálta fel, így a vasbádog és az alumíniumkulacsok is 
használatban maradtak. A Monarchia más utódállamai, 
így Csehszlovákia és Ausztria gyártotta a zománcozott 
vasbádog kulacs „nemzeti” változatait.

A honvédségnél 1931-ben vezettek be egy újabb kulacs
típust, bár az 1930M kulacs néven rendszeresített cikk nem 
sokban különbözött 1909M elődjétől, mindössze a hosszan
ti bordákat hagyták el róla. A változtatás oka ismeretlen, ta
lán csak gyártástechnológiai egyszerűsítésről volt szó, vagy 
szükségtelennek tartották a merevítőbordákat. Ezekkel ter
vezték végleg leváltani a vasbádog kulacsokat. Az 1930M tí
pus meglehetősen rövid életűnek bizonyult, ugyanis a har
mincas évek közepére kiteljesedő felszerelés-modernizáció 
(ennek során vezették be az 1935M tölténybőröndöt és a 
hozzávaló hordkészüléket, az 1934M evőcsészét, az 
1934M gázálarcot, az 1935M kenyérzsákot, az 1936M gya
logsági ásót és végül az 1938M sátorlap-esőgallért -  vagyis 
a teljes személyi alapfelszerelés kicserélődött) elsöpörte, s 
helyette egy, a kor igényei szerint modernizált alumíniumku
lacsot vezettek be, 1935M típusjelzéssel.

(Folytatjuk)

Baczoni Tamás
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FORGÓ TRAVEL 2007 -  PROGRAMTERVEZET
R E PÜ LŐ N A PO K , LÉGI BEMUTATÓK, R E P Ü LŐ G ÉP - ÉS H A D ITEC H N IK A I M Ú ZEU M O K

MAKETTSHOW, MÜNCHEN Oberschleißheim
autóbusszal 2007. március 2-5.

16 900 Ft/fő 
utazás + 1 éj szállás

MAKETTSHOW, SZOLNOK 2007. március 17-18. Ingyenes autóbusz

AERO FRIEDRICHSHAFEN
+ Zeppelin Múzeum 2007. április 20-23.

19 900 Ft/fő 
utazás + 1 éj szállás

BELGRÁDI REPÜLŐGÉP MÚZEUM
+ rövid városnézés 2007. május 1. 6900 Ft/fő

„KASSAI ŐRJÁRAT”
Megnyitotta kapuit a felújított Kassai Repülőmúzeum 2007. május 5. 4900 Ft/fő

HELI DAYS -  Bierset -  Belgium
2007. június 1-3.

24 000 Ft/fő КГЛ 
NONSTOP ^

VOKEL AFB -  OPEN DAGEN 2007
Hollandia 2007. június 15-17.

25 000 Ft/fő /Г Л  
NON STOP

SIAD 2007 Pöstyén 2007. június 16. 4900 Ft/fő

47. PARIS AIRSHOW 2007. június 22-25. 34 900 Ft/fő 
utazás + 1 éj szállás

Thunderbirds -  Krzesiny, Lengyelország 2007. június 25-27. 12 500 Ft/fő /Г Л  
NONSTOP

Thunderbirds -  Aviano, Olaszország 2007. július 3-5. 12 500 Ft/fő /ÍT Í\ 
NONSTOP

Thunderbirds -  FAIRFORD, Anglia 2007. július 11-16. 95 000 Ft/fő

RIAT 2007 utazás + 3 éj szállás

Észak-Olaszország -  Repülő Múzeumok
Trento -  Caproni Múzeum 
Milano -  Leonardo da Vinci Múzeum

2007. július 27-29. 24 000 Ft/fő 
NONSTOP

SALZBURG -  RED BULL hangár
BAD ISCHL -  Technikai és Repülőgép Múzeum

2007. augusztus 10-12. 10 500 Ft/fő Z T \  
NONSTOP ^

MAKS 2007 -  MOSZKVA
Kubinka, Csillagváros 
városnézés Moszkvában

2007. augusztus 23-27. Ár előkészületben

B IA F - PLOVDIV
Bulgarian International Air Fest

2007. szeptember 4-7. Ár előkészületben (ú j )

CIAF 2007 -  BRNO
+ Prága városnézés +makettbolt

2007. szeptember 7-9. 19 500 Ft/fő 
utazás + 2 éj szállás

CIAF 2007 -  BRNO (NONSTOP)

e-DAY, MAKETTSHOW ÉS -VERSENY PRÁGÁBAN

KARÁCSONYI MAKETTVÁSÁR NÜRNBERGBEN
Európa egyik legnagyobb (700 m2) makettáruházában

2007. szeptember 8.

2007. szeptember 

2007. december

9 500 Ft/fő 
NONSTOP 
15 900 Ft/fő 
utazás + 1 éj szállás 
12 500 Ft/fő

IRODÁINK:
1184 BUDAPEST, PESTSZENTLŐRINC ÜLLŐI ÚT 368. TEL.: 297-5312 TEL./FAX: 294-3178 
1039 BUDAPEST, BÉKÁSMEGYER MADZSAR J. U. 1 TEL.:454-0649 TEL./FAX: 243-9212 

1071 BUDAPEST, LÖVÖLDE TÉR 7. TEL.: 413-6433 TEL./FAX: 413-6432
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Világháborús roncsok a Duna Esztergom és Komárom közötti szakaszán
III. rész

A 19. század végén, a 20. század elején Esztergom és 
Párkány között egy közúti, Komárom és Újszőny között 
egy vasúti és egy közúti híd épült fel. A Monarchia szét
hullásával az eltérő nyelveket beszélő emberek szembe
fordultak egymással, és áldozattá váltak azon építmé
nyek is, melyek eddig összekötötték őket. Az első világ
háború végső szakaszában, 1919. július 22-én este 
19.30 és 19.45 óra között az esztergomi híd párkányi ol
dalának első nyílása egy baleset miatt bekövetkezett rob
banás miatt a vízbe zuhant. A balesetet valószínűleg az 
őrségre kirendelt katonák gondatlan töltetkezelése okoz
ta. Mit sem törődve a katonai célokkal, a lakosság rövid 
időn belül gyaloghidat épített a roncsok mellett, majd ké
sőbb -  1921 nyarán - ,  érezve a híd hiányát, visszaemel
ték a lezuhant részt a helyére.(1) A sérült felépítmény új
ragyártásának ideje alatt a gyaloghidat a hiányzó sza
kaszra helyezték át.

A létrejött új határok új gazdasági-kereskedelmi igé
nyeket kényszerítettek a háború veszteseire. Új kikö
tő létesült Újszőny (napjainkban Komárom) közúti hiú
jánál. A magyar olajipar üzemanyag-kikötőt hozott lét
re Szőnyben, a bányászat csillesoros szénrakodót 
épített az 1723 folyamkilométernél a jobb parton.(2) A 
békésnek mondható időszaknak is vége szakadt.
1939-ben újra hadseregek álltak szemben egymással 
a Duna mentén. A kis országok nézetkülönbségei ren
deződtek, nem alakultak ki harcok, viszont a Duna 
stratégiai helyzete 1944-ben már jelentősen felértéke
lődött. A parti népek akarata ellenére a Dunát az an
gol légierő háborús célpontnak tekintette, és mágne
ses aknák telepítésével igyekezett a hajóforgalmat, 
bombázásokkal az üzemanyag-feldolgozást akadá
lyozni. A Komáromot, Szőnyt és Almásfüzitőt ért bom
batámadások a parti létesítményekben okoztak jelen
tősebb károkat.

Május 5-éről 6-ára virradó éjszaka repültek először 
aknarakó repülőgépek a Budapest és Bécs közötti Du- 
na-szakasz felett, majd a folyamerők aknafigyelő szol
gálata 28-án éjszaka ismét aknarakásról tett jelentést. 
Az aknarakások először a Komárom feletti szakaszon 
okoztak veszteségeket. Június 12-én a német haditen
gerészet szolgálatában álló 750 lóerős, 1923-ban épí
tett REGENSBURG vontató három uszálya süllyedt el 
aknarobbanás miatt, de a vontató hat uszállyal tovább 
folytatta az útját Budapest felé. Még aznap éjjel minden 
képzeletet felülmúló bombatámadást hajtottak végre az 
angol légierő repülőgépei Almásfüzitő ellen. A 205. 
bomber group 39 Wellington, 10 Liberator és 8 Halifax 
típusú repülőgépe 95 tonna bombát szórt a Duna men
ti gyártelepre.(3) Az ötven kilogrammos bombákból 
több a vízbe esett, hosszú ideig veszélyeztetve a köz
lekedést.

Az előző hajóvontatványhoz képest nem volt ilyen sze
rencséje a nyergesújfalui eternitgyár előtti folyószaka
szon hajózó német KOLOVRAD gőzös vontatmányának. 
18-án 14 óra 30 perckor az 1736 fkm elhagyása után 2 
uszálya alatt akna robbant, melyek szén- és zabrakomá
nyukkal együtt elsüllyedtek. Az eseménynek három halá
los áldozata és három sebesültje volt.(4) Azt már nem le-

—

hét tudni, hogy a REGENSBURG vontató kapitányát a 
vakmerőség vagy az ismeretek hiánya hajtotta-e a vég
zete felé. Már megért egy aknarobbanást az 1795 fkm- 
nél, majd elhajózott a KOLOVRAD bajba került uszályai 
mellett, és másnap 19-én 15 óra 30 perckor rendkívüli 
eseménynek lett szenvedő alanya. A gőzös hat uszállyal, 
teljes gőzzel haladt a folyó közepén folyásirányba. Egy 
áldozatára váró akna a vontató alatt felrobbant, és a von
tató oldalra fordulva azonnal elült. A süllyedő hajóra ráfu
tott az összes uszály. Közülük az első sor közepén levő 
Braun Piry jugoszláv hajózási társaság DUNA uszálya rá
úszott a vízben épp elmerült vontatóra, azt derékszögben 
megtörte, majd felcsúszott a felépítményre, és mintegy 
3-4  méter magasra kiemelve az orrát, megállt rajta. A 
többi uszály elszabadulva továbbúszott. Az eseménynek
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5. ábra: A szlovák oldali hídmező az 1960-as években

meglepő módon csak három sérültje volt. A szabaddá 
vált uszályok mentését azonnal megkezdték. Ezen ese
mény víz alá került roncsainak kiszedését a háborús idő
szakban nem kísérelték meg.

Június 22-éről 23-ára virradó éjszaka ismét megjelen
tek az aknarakók a Duna felett. Ekkor 18 Wellington 40 
darab aknát szórt a Dunába. Alig telt el néhány nap, és
26-án az 1737 fkm-nél Lábatlan térségében aknára futott 
az 1942-ben épített 860 lóerős, német katonai szolgálat
ban álló BREMEN motoros hajó, és tatrészével a meder 
fenekére ült.(5) A robbanás két sebesültjét a szőnyi kór
házba szállították. Két nap múlva, 28-án 13 óra 20 perc
kor az 1922-ben épített 62 méter hosszú, 497 tonna szál
lítóképességű 2x150 lóerős TRUDE (korábban 
TRUITJE) áruszállító motoros aknarobbanás következté
ben Nyergesújfalunál sérült meg. Sérüléseit kijavítva ké
sőbb Bécsbe vontatták. A következő nap reggel 8 óra 20 
perckor a völgymenetben hajózó horvát JRP 
HROVÁTSKA gőzös aknára futott. A robbanás kiszakítot
ta egyik kazánját, majd mintegy 50 méter megtétele után 
a jobb parttól 400 méterre Süttőnél elsüllyedt. Az ese
ménynek három halottja és három sebesültje volt.

Július 2-án az amerikai légierő egyik legnagyobb bom
bázását hajtotta végre. A Komáromot és Almásfüzitőt ért 
támadás alkalmával 55 repülőgép 133 tonna bombát 
szórt le a környékre, jelentős részük a pontatlan dobás 
miatt a Dunába és a túlsó parton levő hadászatilag jelen
téktelen falvakra hullott. Augusztus 9-én újabb bombázás 
érte Almásfüzitőt. Ekkor kigyulladt a finomító, a pályaud
var pedig súlyosan megsérült. Aznaptól kezdve éjsza
kánként újabb aknarakók jelentek meg a folyó felett. 9- 
éről 10-ére, majd 10-éről 11-éré, később egy hét múlva 
16-án, 22-én és 23-án összesen 250 darab aknát szórtak 
a vízbe, miközben 21-érői 22-ére virradóra 81 repülőgép 
174 tonna bombát dobott a szőnyi ipartelepre, majd 29- 
én az amerikai légierő ismét a part menti ipartelepeket 
bombázta.

Az aknarakásoknak következményei lettek. Szeptem
ber 11-én az Apatin nevű motoros aknára futott Lábatlan
nál. Az eseménynek három halottja és egy sebesültje 
volt. A hajó rövid várakozás után továbbhajózott. Aznap 
éjjel a RAF 205 B-24 típusú repülőgépe a Harcsás
majornál a Duna-partra zuhant és felrobbant. A SAAF- 
hoz tartozó bombázóból egy személy tudott megmene
külni. Két nappal később az 500 lóerős, 57 méter hosszú 
horvát MACEDÓNIJA vontató (1918 előtt D III jelű) völgy
menetben haladva az 1735 fkm-nél vontatványával akná
ra futott. A vontatmányhoz tartozó 26 215 és 26 717 szá
mú uszályok elsüllyedtek. A vontató kissé megsérült, de 
a javítást követően továbbhajózott. Ez esetben egy-egy 
halott és sebesült áldozat volt.

Az ősz folyamán keletkezett veszteségekről már nem 
maradt fenn adat. A part menti ipartelepek bombázása to
vább folytatódott. November 5-én az amerikai légierő az 
esztergomi hidat támadta eredmény nélkül. Az 1736 fkm- 
nél Nyergesújfalunál aknán elsüllyedt MFTR 691 számú 
663 tonnás uszályt a tulajdonos még az évben kiemelte, 
és Komáromba vitte.(6)

Az év végére a szovjet hadsereg déli irányból megkö
zelítette a Dunát. Északon december 25-én áttekinthe
tetlenül kavargó harc dúlt a Garam és az Ipoly közötti te
rületen. A LVII. német páncélos hadtest erős védelmet 
alakított ki Garamkövesd környékén annak érdekében, 
hogy az esztergomi Mária Valéria hídon menekülők mind 
nagyobb számban tudjanak átkelni a Duna északi olda
lára. Tekintettel arra, hogy 25-én délután a szovjet 4. 
gárda-lövészhadosztály páncélosai Süttő és Neszmély 
között kijutottak a Duna déli partjára, a Dunán menekülő
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hajók továbbhajózni nem tudtak. December 25-én ötórás 
harc után a 24/1. magyar rohamtüzérosztály visszavo
nult a Duna-hídon, ezt követően a német utászok felrob
bantották a Mária Valéria híd középső három hídnyílá- 
sát.(7) A parti nyílások állva maradtak. A városban re
kedt harcoló szórványalakulatok a híd környékére és 
maradványára szorultak vissza. Az átkelés lehetetlenné 
válása miatt fegyvereiket a hídpillér mellett a vízbe do
bálták, majd megadták magukat. Ezzel az eseménnyel 
bezárult a belső bekerítő gyűrű Budapest körül. A Duna 
északi oldalán még tovább harcoló, a Garam folyóhoz 
szorított 1/11. magyar ejtőernyős-zászlóalj már nem tu
dott átkelni a Garamon a Kicsind és Kőhídgyarmat kö
zött létesített pontonhídon, mert azt az éjszakai órákban 
a hajóhidat biztosító I. magyar testőrgránátos zászlóalj 
katonái félelmükben felrobbantották, részei elsüllyedtek 
vagy továbbsodródtak a Duna felé. Miközben a Duna 
északi oldalán Érsekújvár felé folytatódtak a harcok, a 
déli oldalon a 31. szovjet gárdalövészhadtest csapatai 
elakadtak Süttő környékén.

28-án a 27. szovjet gárdalövészhadtest, az 53. lövész
hadtest és a 27. önálló gárdahadosztály Helemba irányá
ból elfoglalták a garamkövesdi vasúti és közúti hidat, 
majd behatoltak Nánára és Sturovó egy részére, de a 
községekbe betörni már nem tudtak. A továbbhaladásuk 
érdekében a szovjet csapatok Esztergom körzetéből a 
Dunán keresztül átdobtak egy támadó csoportot, hogy az 
a Duna bal partján védekező LVII. német páncélos
hadtest hátába kerüljön. A Duna túloldaláról érkező táma
dást a német és a magyar csapatok visszaverték. Más
nap még a december 12-én kiadott szovjet főparancsno
ki direktívának megfelelően a 4. szovjet gárdahadsereg 
megkezdte a bekerítés külső arcvonalának kialakítását. 
A hadsereg északi szárnyát alkotó 31. szovjet 
gárdalövészhadtest 4. gárda-lövészhadosztályának 11. 
lövészezrede Esztergom, Tát, Nyergesújfalú, Lábatlan, 
Piszke, Süttő vonalon, a Duna partján ásta be magát. A 
fagyott talaj miatt a védőkörleteket a parti építmények kö
ré összpontosították. A Duna-parton megjelenő szovjet 
páncélosok miatt december 29-én a magyar őrnaszád 
ezred 1/1. és1/ll. őrnaszádosztályát kivonták a harcokból 
és reggel a kilenc hajóból álló karavánt útba indították 
Hainburg felé.

Alig telt el egypár nap, a hadműveleti szünetnek vége 
szakadt. Január 1-jéről 2-ra virradó éjszaka a Duna déli 
oldalán a Budapest felmentése érdekében indított táma
dás elősegítésére a 96. német gyaloghadosztály 282.,
284., 287. gyalogezredei rohamcsónakokon megkezdték 
az átkelést a jégtáblákkal borított Dunán keresztül. Janu
ár 3-án már Tát környékén üldözték a 4. gárda-lövész- 
hadosztály maradványait, majd 6-án visszafoglalták 
Esztergomot és megkezdődött a Konrád I. hadművelet, 
a Budapest felmentésére indított támadás. Tekintettel ar
ra, hogy január 6-ra virradóra a Duna északi partján a 
Garam védelmét leküzdve már nagy erejű szovjet táma
dás kezdődött, a Duna déli oldalán épp hogy állásait el
foglaló 711. német gyaloghadosztály parancsot kapott 
arra, hogy nyolc zászlóaljával (11 páncéltörő ágyúval) 
egy páncélvadászosztály (7 darab Hetzer páncélvadász- 
szal) és két ágyús ütegével azonnal bontakozzon szét 
az Észtergom és Komárom közötti partszakaszon, és 
akadályozza meg a másik oldalon nagy erőkkel támadó 
szovjet 7. gárdahadsereg részeinek esetleges Dunán 
történő átkelését a IV. SS-páncéloshadtest bal oldalába. 
A magyar 23. gyaloghadosztályt -  megerősítve -  későb
biekben „Reichert” hadosztálycsoportként említették. Az 
elkövetkező napokban fordított helyzetben álltak szem
ben az egymással harcoló alakulatok, mint egy héttel
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11. ábra: A hídpillér mellől vízbe dobált fegyverek

12. ábra: A REGENSBURG gőzös egy korábbi zátonyra futása

14. ábra: A REGENSBURG vontató a jobb part felől, rajta a 
DUNA uszály

előtte. A part északi oldalán előnyomuló 7. szovjet gár
dahadsereg déli szárnyát képező 25. szovjet 
gárdalövészhadtest nyitott szárnyát, a 2. Ukrán Front 
tartalékát képező 93. szovjet lövészhadosztályt a Vác és 
Párkány közötti partvonal megszállására vezényelték. A 
Dunán történő erőszakos átkeléstől kölcsönösen tartot
tak az ellenfelek. A leállított Konrád I. felmentési kísérlet 
után a frontok megmerevedtek.

A szovjet hadijelentések szerint január 14-én M. D. 
Cikin hadnagy Esztergom légterében lelőtt egy német 
vagy magyar Me 109 típusú repülőgépet.(8) Február 9- 
én délután 17 óra 15 perckor a Balaton mellől Komá
romba a part védelmére rendelték a 101. számú ma
gyar páncélvonatot, melynek alkalmazásáról nem tu
dunk. Az Érsekújvár előteréig eljutott szovjet csapatok 
ellen február 17-től a Duna északi oldalán húzódó mű- 
út vonalában a 8. német hadsereg „Fernhellhalle” 
páncéloshadteste vonult fel, és megkezdte a LXXII. né
met hadtest erőivel együtt az ellentámadást. 17-én es
te a német tüzérségi erők lőtték a Duna északi partvo
nalát. A tüzérség fedezete alatt az Esztergom körzeté
ben összpontosított 96. német gyaloghadosztály 
„Huppe” csoportja a 284. német gránátosezred és a 
287/II. német gránátoszászlóalj csapatai Tát körzetéből 
átkeltek a Dunán, és a túlsó parton hídfőt alakítottak ki 
a garami hídfőt védő csapatok déli oldalában. Az immár 
másodszor Dunán átkelt 284. német gránátosezred 
veszteségei nem voltak jelentősek. A Párkány és Esz
tergom felől betört német 1. SS „Liebstandarte Adolf 
Hitler” páncéloshadosztály segítségére volt az ugyan
csak Dunán átkelt 711. német gyaloghadosztály egy 
csoportja. 20-án a Garam mentén védelembe rendező
dött német alakulatok, a 96. és 711. német gyaloghad
osztályok két csoportját visszairányították a Duna déli 
oldalára. A Garam nyugati oldalán maradt szovjet híd
fők felszámolása során a visszavonuló szovjet csapa
tok felrobbantották a Kicsindtől keletre levő, eddig állva 
maradt Garam-hidat. így február 24-én az utolsó Ga- 
ram-híd is a víz alá került. Magyarországon harcok 
esetében csak ekkor használt a német hadsereg pon- 
tonhidat. A hidat a Párizs csatornán történő átkeléshez 
vette igénybe.

Az ezt követő hadműveleti szünetben az Esztergom 
kelet, Garam-torkolat nyugat, kb. az 1700 fkm-től felfelé 
mindkét partot a német-magyar alakulatok tartották meg
szállva. Március végén, miközben a Dunától északra a 8. 
német hadsereg Garam-frontvonalában a hadműveleti 
nyugalom változatlanul fennállott, a Duna déli oldalán új
ra fellángoltak a harcok. A 2. Ukrán Frontnak alárendelt 
16. hadsereg Esztergom irányába támadó 10. 
gárdalövészhadtestjének csapatai nyugati irányból, a 23. 
szovjet lövészhadtest 252. szovjet lövészhadosztálya pe
dig déli irányból szorította a 711. német gyaloghadosztály 
és az Esztergomból kivonult „Amaiser” hadosztály védel
mét a Dunához.

A Vértes felől támadó 2. szovjet gépesített gárdahad
test csapatainak több napon át tartó támadásaival sem 
sikerült megtörni a védekezők szívós ellenállását. A Du
nával párhuzamosan futó úton folyamatosan hagyták el a 
bekerítés veszélyével fenyegetett területeket, miközben 
Nyergesújfalu körzetében folyamatos lőszerutánpótlást 
biztosítottak a Dunán keresztül. A védekezők ellenállásá
nak megtörésére a szovjet folyami páncélosnaszád-dan- 
dár jelentős támadást kezdeményezett. A támadóknak 
partraszállási akciót kellett végrehajtaniuk Tátnál az 
„Amaiser” hadtestcsoport hátába, hogy megakadályoz
zák annak nyugati irányú visszavonulását.
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A roncsok és műtárgyak pozíciója az Esztergom és Komárom közötti szakaszon

Elsüllyedt hajó neve Süllyedés Kiemelés(t) Megjegyzés
helye oka ideje ideje végezte

Uszályhajók
DUNA 1723,6 fkm akna 1944. V. 19. 1953.XII. 2. KHV REGENSBURG 

vontató felett
MFTR 692 
két darabban

1743,5 fkm 
j- P-

MFTR 663 1944. ősz tulajdonos
MFTR 720 1767,5 fkm 

b. p.
MFTR 803 Karva eltűnt
MFTR 1114 Komárom eltűnt
MFTR 807 (867?) 1737 fkm
MFTR 691 1735,5 fkm akna 1944 tulajdonos elvitte
MFTR 780 légitámadás 1944 1950. XII. 6.
Cementuszály 1765 fkm csehszlovák

hatáskörben
JRP 26 562 1738 fkm
JRP26 512 1738 fkm
JRP 26 743 1735,5 fkm 

j- P-
1952. VI. 9. KHV Nyári Mihály 

a szénrakományt 
elszállította

JRP 26 805 1769,8 fkm csehszlovák
hatáskörben

54 801 1769,8 fkm csehszlovák
hatáskörben

LEON 75 W 1769,8 fkm csehszlovák
hatáskörben

DGT 8761 1767,4 fkm 
b. p.

DGT 6773 1737 fkm 
középen

1957. Vili. 7. KHV oroszoknak átadva

DGT 6751 oroszoknak átadva
ismeretlen 1728 fkm
valószínű JRP 1743,6 fkm
26 215 1735 fkm akna 1944. IX. 13. MACEDONIJA

vontatványa
26 717 1735 fkm akna 1944. IX. 13. MACEDONIJA

vontatványa
Gőzösök, motorosok
B LREGENSBURG 1724 fkm akna 1944. V. 19. 1951 felette a DUNA uszály
TRUDE motoros 1735,5 fkm akna 1944. V. 28. oroszok
SDGP BAJKÁL vontató 1725,5 fkm 1949 SDGP
KOMÁROM 1741 fkm 

j. p. 100 m
akna keresztben

JRP HRVÁTSKA 1742 fkm 
j. p. 300 m

akna 1944. V. 29.

orosz eredetű 
motorhajó

1739,7 fkm 
b. p. 100 m

keresztben

orosz motorhajó 1750,5 fkm 
b. p. 300 m

orral felfelé

katonai monitor 1760,9
b. p, 200 m-re

BVRK-jelentés

MFTR S.ll. 1769 fkm
BL PASSAU 1772 fkm 

j. p. 100 m
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Elsüllyedt hajó neve Süllyedés Kiemelés(t) Megjegyzés
helye oka ideje ideje végezte

GUTA 1764 fkm 
j. p.

BL. BREMEN 1737 fkm akna 1944. V. 26 oroszok
APATIN motoros Lábatlan akna 1944. IX. 11.
Egyéb vízi járművek, roncsok
ismeretlen roncs 
híd alatt

1718,8 fkm 
b. p.

hernyótalpas tank 1769,3 fkm 1950
vasúti vagon 
rézhuzallal megrakva

közúti híd alatt 
a j. p. mellett

1950

esztergomi híd 1718,8 fkm robbantva 1919.
1944. XII. 26.

1947

komáromi közúti híd 1767,8 fkm robbantva 1945. III. 1945-1946
komáromi vasúti híd 1770,3 fkm robbantva 1945. III. 1950
akna, 2 db 1751 fkm
akna, 4 db 1745 fkm
akna, 6 db 1741-39 fkm
akna, 8 db 1742 fkm
akna, több db 1737-35 fkm
akna, több db 1728-30 fkm
akna, 4 db 1723-25 fkm
akna, 2 db 1722 fkm

Rövidítések: fkm -  folyamkilométer, b. p. -  bal part, j. p. -  jobb part, hú. -  hajózóút.

Felhasznált irodalom

1. Az esztergomi híd újjáépítésekor kiadott ismertetők.
2. Magyarország nagyobb vízépítési műtárgyai. Folya

mi kikötők. Az OVH kiadványa, 1971.
3. Pataki -  Sárhidai -  Rozsos: Légi háború Magyaror

szág felett.
4. Csendőrségi jelentések. Kimutatás a Dunán aknára 

futott hajókról.
5. Hajómúzeum, Regensburg kiadványa.
6. Elsüllyedt hajók jegyzéke 1945-1957. Duna, Tisza, 

Balaton, Dráva, Maros.
7. Veres D. Csaba: Dunántúl hadikrónikája.
8. Veres D. Csaba: Magyarország hadikrónikája. A ma

gyarországi repüléstörténeti kutatások korai szakaszában 
egy helybeli szemtanú elbeszélése szerint rövid légi harc 
után ejtőernyő nélkül kiesett vagy kiugrott a repülőgépből. 
Jól látta, hogy a kezét és lábát széttárva, kalimpálva for
gott a levegőben. A tanú birkákat őrzött a mai Esztergom- 
kertváros területén, a két frontvonal között. Tekintettel fia
tal korára nem mehetett a tőle 2 kilométerre lezuhant piló
tához. Azt, hogy magyar volt, napokkal később tudta meg. 
Tudomása szerint valahol a baleset közelében temethet
ték el. Egy másik szemtanú szerint a repülőgép a város
ban zuhant le. Motorja a Kamarás-Duna-partra volt kihúz
va, és ezt az előző szemtanú is megerősítette, csak bi
zonytalan volt a két esemény kapcsolatában, de a repülő
gép zuhanási iránya valószínűsítette az azonosságot. A 
helyszín közelében levő katonasírokat a német népi hadi- 
sírgondozó iroda kutatta, de azok már üresek voltak.

(Folytatjuk)

Tóth Ferenc
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A honvédség és a környezetvédelem
Bársony Róbert

Az elmúlt évtizedekben egyre inkább felismertük, hogy a 
levegőnk, a vizünk, a talajunk és az életünk minősége 
hatással van az egészségünkre és az életminőségünkre. 
A különféle környezet-egészségügyi problémáink okai 
között szerepelnek többek között a hulladékgazdálkodás
ból származó szennyezések is.

Ahogy a társadalom, és benne a honvédség is egyre 
produktívabbá, gazdagabbá válik, úgy nő a termékek 
iránti kereslet. Ez -  az életciklusuk végén lévő termékek 
növekvő mennyiségével párosulva -  hulladékot, valamint 
másodlagos bányászati és gyártási hulladékot hoz létre. 
Számos termék egyre komplexebbé válik, olyan anyagok 
teljes választékát felhasználva, melyek tovább növelhetik 
a hulladékokból eredő, az egészségre és a környezetre 
irányuló kockázatokat.

Értelmezésem szerint a honvédség mint az egyik leg
nagyobb környezetszennyező tárca, úgy tud fenntartható 
módon alkalmazkodni az üzleti környezet változásaihoz, 
ha figyelembe veszi a tevékenységében érintett felek (fo
gyasztók, beszállítók stb.) környezeti és szociális érdeke
it, és ennek megfelelően állapítja meg stratégiáját, amely 
a szokásos témák mellett az előbbiekben felsorolt terüle
tekre is átláthatóan ki kell, hogy terjedjen.

Több évtized alatt, illetve a haderőreform végrehajtása 
során nagy mennyiségű, elsősorban haditechnikai esz
köz és anyag vált feleslegessé a honvédelmi tárcánál. 
Ennek oka a haderő létszámának és objektumainak soha 
nem látott méretű csökkentése, másrészt az új eszközök, 
készletek -  költségvetési források beszűkülése folytán -  
beszerzésének és pótlásának elmaradása miatt felgyü
lemlett, technikailag és fizikailag is elavult, elhasználó
dott, selejtté vált, de a hadrendből kivonásra nem került, 
illetve a vagyonkezelésből ki nem vont felszerelések tö
mege. Ennek az inkurrenciának a rendezése rendkívül 
bonyolult feladat, mivel az ÁPV Rt. a kincstári vagyonból 
kivont és a részére papíron átadott anyagokat képtelen 
volt fizikailag is a kellő ütemben átvenni.

A honvédelmi tárcát továbbra is terhelik a szállítási, tá
rolási, őrzés-védelmi feladatok továbbtárolásból adódó 
költségei. A hadihasználatra alkalmatlan, lejárt üzem- és 
szavatossági idejű robbanóanyagok, lőszerek, harcanya
gok, teherautók mennyisége a további strukturális átala
kításokkal még inkább megnőhet, ami már halaszthatat
lan nemzetbiztonsági kérdés és környezetvédelmi fel
adat.

Jelenleg a Magyar Honvédségben rendszerben lévő 
haditechnikai eszközök jelentős hányadát a 70-es évek 
közepe és a 80-as évek vége között állították rendszer
be, így zömében a 60-as évek alapkutatásainak eredmé
nyeire épülő műszaki-technológiai színvonalat képviselik. 
Haditechnikai eszközeink döntő többsége kiöregedett, 
előírt üzemidején túl üzemeltetett, erkölcsileg jelentős 
mértékben elavult.

A közép-, illetve hosszú távú elgondolások között sze
repel, hogy ezeket az eszközöket (fegyvereket, fegyver- 
rendszereket) korszerűsítik, illetve új eszközök beszerzé
se folytán kiváltják. A vázoltak alapján itt jelentkeznek a 
társadalom és a honvédség közötti viszony megoldásra 
váró kulcskérdései:

-  Mi történik az elavult és feleslegessé vált hadfelsze
reléssel, illetve haditechnikával?

-  Át lehet-e alakítani ezeket az anyagokat, eszközöket 
békés célokra, vagy újrahasznosíthatok, vagy ártalmatla
nításra kerülnek?

-  Mit kezdjen a Magyar Honvédség a rendszerből ki
vont, inkurrens, esetenként veszélyes hulladékként meg
jelenő katonai rendeltetésű anyagokkal és eszközökkel?

A környezetvédelem gazdasági aspektusait vizsgálva 
napjainkban egyre erőteljesebben érezhető a fogyasztói 
társadalom szükségleteinek kielégítése iránti igény, ami 
maga után vonja az ipari, mezőgazdasági termelés foko
zását, a nyersanyag és az energia egyre nagyobb arányú 
felhasználását.

Ennek megfelelően a tőkenyereséges gazdaságokban 
egyre veszélyesebben érvényesülő tendencia az ökológi
ai erőforrások kizsákmányolása és a környezeti szem
pontok gazdasági érdekeknek való alárendelése. A pol
gári szektorban a vállalatok, cégek többsége leginkább a 
saját érdekeit (hasznát) tartja szem előtt, ami nagyobb 
nyereségre, fokozottabb termelésre ösztönzi a profitori
entált vállalatokat. Ez azonban együtt járhat a környezet 
fokozottabb terhelésével és kizsákmányolásával is. A ci
vil cégek, illetve vállalatok a kibocsátás csökkentésére 
fordítható összegek egy részét a profit további növelésé
re fordítják. így önmaguk számára magasabb hasznot, a 
környezet számára azonban további környezetterhelést, 
míg a társadalom, illetve az állam számára többletkiadást 
jelentenek, mivel az elszennyezett környezet helyreállítá
sa bizonyíthatóan magasabb társadalmi költségekkel jár, 
mint a szennyezés megelőzése.

A honvédségben -  az állandó harckészültség fenntar
tása érdekében -  a haditechnikai eszközöknek folyama
tosan működőképes állapotban kell lenniük, tekintet nél
kül arra, hogy a káros anyag, a veszélyes hulladék kibo
csátásának szintje túllépte-e vagy sem a megengedett 
határértéket. Az előírásoknak megfelelően fenntartott 
(karbantartott), előírt technikai paraméterekkel rendelke
ző haditechnikai eszköznek nem szabad a megengedett 
értékeknél több káros anyagot vagy veszélyes hulladékot 
kibocsátania.

A kiöregedett, a gyárilag előírt üzemidején túl üzemel
tetett, az üzemeltetési, üzemben tartási előírások soroza
tos megszegésével működtetett haditechnikai eszköz ve- 
szélyesanyag-felhasználása és hulladékkibocsátása a 
környezet terhelési szintjének túllépését eredményezi. 
Ellentmondás azonban, hogy az egyszemélyi parancs
nok, illetve a megfelelő szintű katonai vezető nem a sze
mélyes, hanem a társadalom, az állam érdekei miatt 
kénytelen az elavult, kiöregedett, korszerűtlen és a kör
nyezetvédelmi előírásoknak nem megfelelően felkészít
hető technikákat működtetni, mert nincs jobb. Ezzel per
sze ő is környezeti kárt és ezzel többletkiadást okoz a tár
sadalomnak, illetve az államnak.

A haderő állami költségvetési szerv, ahol szigorú hie
rarchia és parancsuralmi rendszer érvényesül. A polgári 
szektortól eltérően sok esetben egy meghatározott szin
tű vezető a vezetése alatt álló szervezet számára a költ
ségvetésben kiszabott pénzösszeget nem arra használja
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fel, amire a saját belátása szerint szükség lenne. Ugyan
is a felelős katonai vezetőket, parancsnokokat a környe
zetvédelmi előírások betartására felülről, az állam (a kor
mányzat) részéről, illetve a katonai hierarchia magasabb 
szintjeiről jogszabályokkal, rendeletekkel, utasításokkal, 
bírságok kiszabásával, ellenőrzésekkel állandóan kész
tetik ugyan, de ehhez a feltételeket, például a költségve
tést nem biztosítják.

Mindez a felelőssé tett katonai vezetőkben előbb vagy 
utóbb ellenérzéseket válthat ki, hiszen nem dönthetnek 
önállóan az egyre kevesebbre kiszabott költségkeret el
osztásáról. Tehát a felelősség és az igazi döntési jogkör 
nem annak a kezében van, aki a kiszabott pénzkeretet 
kapja.

Ismeretes, hogy a környezetvédelem érdekében töre
kedni kell arra, hogy minél kevesebb hulladék keletkez
zen, illetve a lehetőségekhez mérten minden hulladékot 
értékes alapanyagként újrahasznosítsunk. Véleményem 
szerint az előzőekben leírtak maradéktalan megvalósítá
sa érdekében -  a jövőben a fegyveres erők számára tör
ténő beszerzések folyamán -  alapvető követelménnyé 
kell tenni, hogy a haderő (mint fogyasztó) és a számára 
beszállítók (mint termelők) kapcsolatában megjelenjen a 
kivonásra került inkurrens katonai rendeltetésű termékek 
(haditechnikai eszközök és hadianyagok), hulladékok 
környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahaszno
sítása, ártalmatlanítása vagy elhelyezése.

A Magyar Honvédségnek -  mint nagyfogyasztónak -  
eszközeinek és anyagainak beszerzésénél elő kell írnia, 
vagy a katonai szabványok révén ösztönöznie kell be
szállítóit a környezetbarát katonai rendeltetésű termékek 
kifejlesztésére és gyártására.

Az előzőekben felvázolt okok miatt a katonai környe
zetvédelem tehát igényli az állam folyamatos gazdasági 
beavatkozását. Ugyanis a polgári és katonai szektor kö
zött meglévő ellentmondások nem engedik a piaci me
chanizmus érvényesülését, ami esetenként méltánytalan 
jövedelem-újrafelosztást és társadalmi, jóléti vesztesége
ket okoz.

Az államnak (kormányzatnak) tehát szükséges olyan 
hatékony közgazdasági szabályzókat alkalmaznia, amely 
a káros anyag kibocsátását, a környezetszennyezés fo
lyamatos csökkentését ösztönözi, illetve az erre elkülöní
tett pénzalapok révén környezetvédelmi törekvésében tá
mogatná a környezethasználót, jelen esetben a Magyar 
Honvédséget.

A Magyar Honvédség létszámát, a gyakorlatok, a ki
képzések, a repült órák mennyiségét és intenzitását is 
nagyban meghatározza a mindenkori költségvetés mér
téke. Ezek alapján fegyveres erőnk jelenleg már csak 
egyre csökkenő mértékben környezetterhelő, környezet- 
szennyező, hiszen a csökkenő anyagi lehetőségek meg
lévő szárazföldi és légi haditechnikája használatát is csak 
korlátozott mértékben engedik meg, és korlátozza a fel
használható üzemanyagok, üzemórák, lőszerek, alkatré
szek, karbantartó és javítóanyagok mennyiségét. Mindez 
persze kihat a haderő környezetvédelmi helyzetére, mi
vel így kisebb a környezetterhelő kibocsátás.

Azonban itt azt is figyelembe kell venni, hogy a fel nem 
használt anyagok, eszközök az idő múlásával elavulttá 
válnak, illetve elvesztik szavatosságukat, amelyek ké
sőbb inkurrens (a rendszerből kivont, nehezen hasznosít
ható és értékesíthető, más szóval elfekvő) anyagként, 
azaz hulladékként jelennek meg a rendszerben. Az el
avult, a gyárilag előírt üzemidején túl üzemeltetett hadi- 
technikai eszköz -  amellett, hogy többször meg- 
hibásodhat -  magában hordozza a környezetkárosítás, 
környezetszennyezés fokozottabb kockázatát is.

A rendszerváltozás előtti és utáni költségvetés kény
szerű -  az ország gazdasági lehetőségeiből fakadó -  
csökkenése miatt haditechnikai eszközparkunk korszerű
sítése és a hadianyagok folyamatos frissítése a 80-as és 
a 90-es években csaknem teljesen leállt, ugyanakkor 
nemcsak a fejlesztések-korszerűsítések maradtak el, de 
a folyamatos üzemben tartási tevékenységek (szükséges 
javítások, felújítások, folyamatos karbantartások) is hát
térbe szorultak.

Sajnos nem tudható, nemzetgazdasági és honvédségi 
szinten hogyan alakul várhatóan a hulladékképződés 
2008-ig, mert erre a hulladékok típusai szerinti bontásban 
csak népgazdasági szintről van adat (a KVVM honlap
ján), a honvédség ilyen összesített kimutatással nem ren
delkezik. Ezért kördiagramos formában jelenleg nem áb
rázolható az, hogy a honvédség mekkora szeletet „hasít 
ki” a hulladékképződés tekintetében a népgazdasági 
„össztermésből”.

A Magyar Honvédség jelentős mennyiségű inkur
rens anyaggal, illetve veszélyes hulladékkal rendel
kezik. A legtöbb ilyen anyag, illetve veszélyes hulla
dék a szakágaknál, ezen belül is elsősorban a hadi- 
technika rendszerben tartásában (üzemeltetésben és 
üzemben tartásban) keletkezik. Sajnos megállapítha
tó az, hogy a feleslegek felszámolásához kapcsolódó 
költségek oly magasak, hogy azzal a Honvédség nem 
rendelkezik.

A XXI. század elején a fegyveres erőkkel szemben tá
masztott követelményként a társadalomban egyre erő
sebben megfogalmazódik a környezetterhelés csökken
tésére, a környezetbarát technológiák kifejlesztésére és 
alkalmazására való igény. A Magyar Honvédségnek a jö
vőben törekednie kell olyan technológiai eljárások kidol
gozására, bevezetésére és olyan eszközök, anyagok 
rendszeresítésére, amelyekkel a felhasznált veszélyes 
anyagok és a keletkező inkurrens anyagok, veszélyes 
hulladék mennyisége minimális szintre szorítható. Itt az 
ideje tehát, hogy körvonalazódjon a jövő, és a Magyar 
Honvédség haditechnikai eszközeinek és anyagainak 
környezetvédelmi aspektusait, problémáit és a megoldás 
lehetőségeit átgondoljuk.

A következő feladatokat célszerű minél sürgősebben 
elvégezni:

-  A haditechnikai eszközök és anyagok rendszerben 
tartásának, illetve alkalmazásának jellemző környezet- 
védelmi problémái feltárását, rendszerezését, illetve 
egyes haditechnikai eszközök üzemben tartása (tech
nikai kiszolgálás, karbantartás, javítás) során alkalma
zott technológiai folyamatokban keletkező jellemző ve
szélyes hulladékok számbavételét és a környezet 
egyes elemeire gyakorolt hatásainak értékelését. 
Ezekben központi kérdésként kell kezelni a rendszer
ben tartási és fenntartási folyamatokban keletkező in
kurrens eszközök, illetve anyagok veszélyeshulladék
problémáit.

-  Fel kell tárni a fenti folyamatokban keletkező ve
szélyes hulladékok mennyiségének csökkentési lehe
tőségeit.

-  Meg kell határozni a haditechnikai eszközök üzem
ben tartási tevékenységeivel szemben támasztott kör
nyezetvédelmi követelményeket, illetve meg kell vizs
gálni a követelmények teljesítéséhez szükséges kör
nyezetközpontú irányítási rendszer (pl.: ISO 14001) 
bevezetésének, illetve adaptálásának lehetőségeit.

-  Meg kell határozni a haditechnika üzemben tartási te
vékenységét szervező, vezető és végrehajtó állomány 
környezeti tudati állapotával szembeni elvárásokat és fel
adatokat.
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-  A Magyar Honvédség jövőbeni haditechnikai eszköz
váltása, beszerzése, illetve fejlesztése-korszerűsítése 
során az ökológiai élettartam-elemzés szükségességé
nek meghatározása és az adaptálás lehetőségeinek vizs
gálata (pl.: ISO 14040).

-  Intézkedés meghozatala a tárca környezetvédelmi 
(azon belül hulladékgazdálkodási) koncepciójának és át
fogó környezeti stratégiájának kialakítására, a feladatok 
nagyságrendjének figyelembevételével a szakterület sze
mélyi és tárgyi feltételrendszerének kialakításával.

-  Döntés meghozatala a szükséges képességek alap
ján a HM Védelmi Szakfeladatrend környezetvédelmi 
(azon belül hulladékgazdálkodási) összetett feladatainak 
bővítéséről, azok lépcsőzéséről, a hatás- és a felelőssé
gi körökről.

A létszámcsökkentések és a minden területen fennálló 
alulfinanszírozottság időszakában a környezetvédelem 
prioritása a honvédségi szakfeladatok tekintetében nincs 
„előkelő” helyen, ahogy a Honvédelmi Minisztérium sem 
kapja meg a NATO által a védelmi kiadásokra követel
ményként támasztott bruttó hazai össztermék legalább 
2%-át. Ennek a tendenciának pedig tágabb értelemben a 
környezet megóvása és a fenntartható fejlődési stratégia 
is kárvallottja lesz mindaddig, amíg a felhalmozódott

nagy mennyiségű hulladékok ártalmatlanítása vagy újra
hasznosítása, illetve a döntéseknél a környezeti szem
pontok elsőbbsége nem valósul meg.

A meghatározott összetett feladatok megoldása a 
feladatok végrehajtásához szükséges a HM védelmi célú 
költségvetését nem terhelő anyagi háttér megteremtésével 
és célzott költségvetési források biztosításával valósítható 
meg, ami a Pénzügyminisztérium közreműködésével 
kormánylépések megtételét igényli.
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Területszabály
Barna Péter

A Haditechnika 2006/2. számában megjelent „Az F-105 
Thunderchief” című cikkben a szerző, Molnár László 
rendhagyó módon említést tett egy kevésbé ismert aero
dinamikai fogalomról, a területszabályról, és egyúttal tö
mören meg is fogalmazta annak lényegét. A rendelkezés
re álló -  csekély -  magyar nyelvű szakirodalom talán 
még ennél is kevesebbet foglalkozik ezzel a jelenséggel, 
pedig érdemes ezzel a fogalommal jobban is megismer
kedni -  aerodinamikai szempontból.

nem elegendő, aerodinamikai megfontolásokat is figye
lembe kell venni a sebesség növelése érdekében. Ezen 
megfontolások egyike volt az 50-es évek elején megszü
letett „területszabály”.

Ahhoz, hogy a területszabály alkalmazásának szüksé
gességét megérthessük, tisztázni kell néhány fogalmat, 
így azt, hogy a különböző repülési sebességtartomá
nyokhoz milyen sebességhatárok tartoznak, illetve a szá
munkra fontos tényezők hogyan változnak e repülési tar
tományok esetében.

Bevezetés

A repülőgépek repülési sebessége elsősorban a sárkány
szerkezet aerodinamikai kialakításától, illetve az alkalma
zott hajtóművek teljesítményétől függ.

A légcsavaros repülőgépek 40-es évek közepére elért 
600-650 km/h-s repülési sebességhatárát az addig alkal
mazott aerodinamikai megoldásokkal és dugattyús moto
rokkal már nem lehetett jelentősen tovább növelni. [1] 
Ugyanis a jelentős tömegű, illetve méretű dugattyús mo
torból, valamint a számos segédberendezésből és lég
csavarból álló hajtómű vontatási teljesítménye növekvő 
repülési sebesség mellett fokozatosan csökken. [2] A 
megoldást a sugárhajtóművek megjelenése jelentette, 
amelyek tolóereje -  bizonyos határig -  a repülési sebes
ség növekedésével tovább nő. [3]

Az új típusú hajtóművek alkalmazása révén lehetővé 
vált a repülési sebesség növelése, kezdetben a hangse
bességig, majd azon túl is. Azonban az egyre nagyobb 
teljesítményű hajtóművek alkalmazása önmagában még

1. ábra: Az ellenállási erőtényező változása a sebesség 
függvényében. Az Mkr érték után a profilellenállás (cXpr) mel
lett megjelenik hullámellenállás (cXh) is, jelentősen növelve 
így az ellenállási erőtényező értékét
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Repülési sebességtartományok

Mérsékelt sebességnek tekintjük a 450-500 km/h-nál ki
sebb sebességeket, amelyeknél a levegő összenyomha- 
tósága még nem érezteti hatását, így, jelen esetben, ez a 
jelenség figyelmen kívül hagyható. [4]

A mérsékelt sebességű repülési tartományon túl a leve
gő, a közeg összenyomhatóságát, illetve annak hatását 
már figyelembe kell venni. Azt a sebességtartományt, 
ahol a levegőt kompresszibilisnek, azaz összenyomható- 
nak kell tekinteni, de a tér minden pontjában az áramlás 
hangsebesség alatti, szubszonikus repülési sebességtar
tománynak nevezzük. A szubszonikus repülési sebesség

transzszón ikus 
sebesség tartomány

2. ábra: Az ellenállási erőtényező (cx) nagyjából M = 1-nél 
éri el maximumát, majd csökken

tartomány alsó határa: M = 0,36 ~ 0,4. [4] Nagysebessé
gű repülésben a sebességet sokszor a Mach-számmal 
jellemzik, ami a repülési sebesség (V) és a hangsebesség 
(a) viszonya, azaz a Mach-szám: M = V/a. [5]

Azt a repülési sebességet, amely során a repülőgép 
kontúrjának valamely pontján kialakul a helyi hangsebes
ség, kritikus repülési sebességnek, az ehhez a sebes
séghez tartozó repülési Mach-számot kritikus Mach- 
számnak nevezzük, és Mkr-sal jelöljük.

Az Mkr sebesség meghatározása az alábbi képlettel 
végezhető el: Mkr = Vkrit/aH, ahol Vkrit a kritikus sebesség, 
ан a hangsebesség adott repülési magasságon. [3] Érté
ke mindig: Mkr <1. [4]

A szubszonikus repülési sebességtartomány felső ha
tára a kritikus Mach-szám, azaz Mkr = 0,8 ~ 0,9 [4] -  va
gyis még „hangon inneni”. [5]

A repülési sebességnek a kritikusnál nagyobb sebes
ségre történő növelése esetén a profilon kialakuló helyi, 
hangsebességen felüli zónák hatására lökéshullámok ke
letkeznek, amelyek az ellenállási erőtényező (cx) értékét 
jelentősen megnövelik.[6,3] Ez az ellenállásnövekmény 
az ún. hullámellenállás (cXh). [5]

A lökéshullámok a sebesség további növelése esetén 
hátrahajolnak, ferde lökéshullámokká válnak, intenzitá
suk tehát csökken, aminek következtében az ellenállási 
erőtényező (cx) nagyjából M = 1-nél éri el maximumát, 
majd a továbbiakban ez csökken. [4] 

így a szubszonikus repülési sebességtartományt kö
vető transzszonikus (hangsebesség körüli) repülési se
bességtartományon az Mkr < M < 1,2 ~ 1,3 repülési 
Mach-szám intervallumot értjük. [4] Az M = 1,2 ~ 1,3-nál 
nagyobb Mach-számoknak megfelelő repülési sebessé
gek a szuperszonikus (hangon túli) sebességtartomány
ba esnek. [5]

4. ábra: Területszabály nélkül (a) és annak alkalmazásával (b) 
tervezett repülőgép alakja és a keresztmetszet eloszlása [7]

A területszabály

Az új sugárhajtóművek alkalmazásának köszönhető
en a vadászrepülőgépek sebessége egyre inkább 
megközelítette a hangsebességet, a tervezők azon
ban azt tapasztalták, hogy a hang sebességét megkö
zelítő repülőgépek légellenállása jelentősen megnö
vekszik. Az így kialakuló ellenállás-növekményt ne
vezték el hullámellenállásnak. így a jelentős légellen
állás-növekedés miatt sugárhajtóművekkel felszerelt, 
ún. első generációs vadászrepülőgépek kizárólag a 
szubszonikus sebességtartományban való repülésre 
voltak képesek.

Az első, már kimondottan szuperszonikus sebesség 
elérésére szánt amerikai repülőgép az F-102 Delta 
Dagger volt. A Convair mérnökei a kívánt sebesség el
éréséhez elegendőnek tartották az új, nagyobb telje
sítményű hajtómű alkalmazását, azonban a YF-102 
jelzésű prototípus első repüléseit követően csalódniuk 
kellett, még az M = 1-nek megfelelő sebesség elérésé
re sem volt képes. (A prototípus az első repülést köve
tő kilencedik napon baleset következtében megsem
misült.) [10]

Ezzel párhuzamosan dr. Richard Whitcomb, a NACA 
munkatársa transzszonikus szélcsatornában különbö
ző alakú forgástestekkel, valamint ezek szárnyakkal 
felszerelt kombinációival végzett kísérleteket. 
Whitcomb azt tapasztalta, hogy a légellenállás változá
sa közvetlen kapcsolatban van a repülőgép (az orr
résztől a farokrészig tartó) keresztmetszetének válto
zásával. A repülőgép ellenállása ugyanis akkor a legki
sebb, ha a repülési irányra merőleges keresztmetsze-
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6. ábra: A területszabály alkalmazásának kedvező hatása a 
hullámellenállási erőtényezőre (cXh)

tének területe a gép hosszában csak enyhén változik 
és minimális. [7]

A szuperszonikus repülőgépek hullámellenállásának a 
transzszonikus zónában való csökkentése érdekében a 
szárny és a törzs csatlakozását a területszabály figye
lembevételével alakítják ki, azaz a szárny csatlakozásá
nál a törzs keresztmetszetét csökkentik, vagyis a törzset 
karcsúsítják.[1,9]

Mivel a repülőgép ellenállási erejének meghatáro
zásánál a repülőgép legnagyobb keresztmetszetét

valóságos keresztmetszet

7. ábra: Területszabály nélkül és annak alkalmazásával tervezett 
repülőgép ideális és valóságos keresztmetszet-eloszlása

kell figyelembe venni, ezért -  feltételezve, hogy ez a 
keresztmetszet a törzs és a szárnyak csatlakozásánál 
van - ,  a törzset a szárny csatlakozásánál karcsúsítják 
(a szárnykeresztmetszet területét mintegy levonva a 
törzskeresztmetszetből), akkor az ellenállási erő 
csökkenthető, ráadásul kisebb lesz a hullámellenállás 
is. [8]

A területszabály lényegét jól mutatja az 5. ábrán lát
ható négy modell a Whitcomb által alkalmazott model
lek közül: (a) hengeres repülőgéptörzs, (b) hengeres 
repülőgéptörzs szárnyakkal, (c) középen bővülő repü
lőgéptörzs, (d) középen szűkülő repülőgéptörzs szár
nyakkal. Whitcomb felfedezte, hogy a szárnyakkal fel
szerelt hengeres törzs légellenállása kétszer akkora 
mint magáé a hengeres törzsé. Ugyancsak ekkora mér
tékű légellenállás-növekedést tapasztalt, ha a henge
res repülőgéptörzs közepén a szárnyakkal azonos érté
kű „kidudorodást” helyezett el. Azonban ha repülőgép
törzs keresztmetszetét a szárny csatlakozásánál le
csökkentette, ahogy az a d) ábrán látható, az ellenállá
si erő nagysága ugyanakkora maradt, mint a hengeres 
törzs esetén.

Kísérletileg bebizonyították, hogy a nyilazott szárny 
csatlakozási helyén a törzs szűkítése 90%-kal csök
kenti az ellenállási erő növekedését M = 1-1,5 hatá
rok között. Deltaszárny esetében pedig az ellenállási 
erő ilyen arányú csökkentése M = 2-ig lehetséges. Az 
M-szám további növekedése esetén a területszabály 
alkalmazása ellenállásierő-csökkenést már nem biz
tosít. [4]

Whitcomb kutatási eredményei jelentős áttörést je
lentettek a szuperszonikus repülés aerodinamikájá
ban, és közvetlen hatással voltak a már említett 
F-102-es vadászrepülőgép tervezésére. A Convair 
mérnökei rövid időn belül áttervezték a repülőgép tör
zsét, és már a területszabály figyelembevételével, 
mindössze 117 nap alatt készült el az új karcsú, „kó- 
lásüveg” törzsű YF-102A jelzésű prototípus. [10] E 
módosításnak, valamint egy új hajtómű alkalmazásá
nak köszönhetően a repülőgép könnyedén túllépte az 
M = 1-nek megfelelő sebességet, maximális értéke pe
dig meghaladta az M = 1,5-t.

A cikk megírásához nyújtott segítségért, a rendelkezésre 
bocsátott forrásmunkákért köszönet illeti dr. Békési Lász
lót, a ZMNE egyetemi docensét.
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A Maybach HL 230 nehézharckocsi-motor
Lakatos Árpád

A motor teljes neve Maybach HL 230 TRM P30 volt. А 
HL (Hochleistungsmotor = nagy teljesítményű motor) a 
210 és a 230 a hengerűrtartalomra utal a típustól függő
en. A TRM (Trockenschumpfschmierung mit Schnapper- 
magne) a száraz karteres kenés csapómágnesgyúj
tással, P mint Panzermotor és a 30, ill. a 45 pedig a ki
szerelés, ami azt jelzi, hogy Tigrisbe (45) vagy Párducba 
(30) készült. Lényeges különbség nincs, csak a segéd- 
berendezésekben és azok elhelyezésében az eltérő al
váz miatt. A motort négy üzem: a Maybach Motorenbau 
Gmbh, a Norddeutsche Motorenbau Gmbh, az Auto 
Union (mára Audi) és a Daimler-Benz gyártotta össze
sen több mint 9000 példányt. Ebből 2000 volt P45, a töb
bi 7000 pedig P30.

A motor tervezése 1941 júniusában indult dr. Kari 
Maybach irányításával, és mindössze 8 hónap alatt fej
lesztették ki. 1942 februárjában kész példányokat küld
hették a MAN és a DB VK 3002 járműveihez. Mint a dá
tum elárulja, az ok a keleti hadjárat, ahol az új szovjet 
harckocsik (T-34, KV-1) hatására égetővé vált a Tigris 
programja. A terv kiindulási alapja a Panzer III és IV már 
jól bevált HL 120-as motorja volt, bár a fejlesztés végére 
már kevés közös volt bennük. Sok kritika érte a motort, 
ami nem feltétlenül a konstrukció hibája. Ahhoz, hogy a 
kívánalmaknak megfeleljen, egy sor új dolgot kellett al
kalmazni, ami szűkös határidővel párosítva megbízhatat
lan alkatrészt eredményezett. Ráadásul a korábban kal
kulált 45 tonnás Tigris helyett 55 és 70 tonnás harcko
csikban kellett működnie, ami szintén csak tetézte a bajt.

A HL 120-as V 12-es, benzinüzemű, 4 ütemű motor 
volt. A teljesítményét egyedül a lökettérfogat növelésével 
lehetett emelni, így 12 000-ről 21 000 cm3-re növelték. 
Ezzel viszont a motor is kétszer akkora lett volna, és nem 
fért volna bele a harckocsikba. A megoldást a kettős haj- 
tórúd hozta, ami már régóta létezett. A hagyományos V 
motornál a hajtókarok egymás mellett kapcsolódnak a fő
tengelyhez, így a hengerek nem lehetnek egymással 
szemben. Itt a hengerek szemben voltak egymással, és 
egy helyen csatlakoztak a főtengelyhez. Ez a korábbi 
Maybach motorokhoz képest újításnak számított, de sok 
helyen alkalmazott megoldás volt. A főtengely szintén 
nem követte a hagyományokat. Mint mindig, ez az elem 
kovácsolt acélból készült, de forgattyús karok helyett hét 
vastag, több helyen átfúrt acéltárcsa fogta közre a hat da
rab forgócsapágyat. Ezekre került fel egy-egy henger ala
kú bronz siklócsapágy. A főtengely nyolc ponton volt 
csapágyazva, mindenhol görgőscsapágyakkal. A hét tár
csa egy-egy nagyméretű csapágyat kapott, valamint a 
tengely végén a lendkerék egy kisebbet. A kettős hajtó
kar lévén egy forgócsapágyra tehát két hajtókar csatlako
zott. A bal oldali hengersor hagyományosan csapszeg
gel, a jobb oldali pedig villásan végződött két keskenyebb 
kapcsolattal. Ez közrefogta a másik hajtókar rögzítését, 
és bilincskötéssel erősítették meg. Ennek köszönhetően 
a motor nem lett sokkal hosszabb, mint a donorja, alig 1,3 
m volt. Sajnos ez a megoldás legalább annyi problémát 
okozott, mint amennyit megoldott. A hengerek 60°-os 
szöget zártak be (a HL 120-nál szintén), az ideálisabb 90 
helyett, hogy csökkentsék a motor szélességét. Mint min

den nagyobb motor, nedves hengerhüvelyt kapott, ami 
edzett szürkeöntvényből készült. Ennek a lényege, hogy 
a száraz rendszerrel ellentétben, ahol a hűtővíz járatai 
teljesen a hengerblokkban futnak, itt egy oldalról közvet
lenül a hengerhüvelyt érik, és ez jobb hűtést és karban
tarthatóságot biztosított, de sok problémát is jelentett a 
hűtővíz és az olaj közti tömítésben. A dugattyúk könnyű
fémből készültek, és öt gyűrűvel rendelkeztek (egy olajle
húzó volt a legfelső és négy kompressziógyűrű).

A motor hengerenként két szelepemelős, egy vezérmű- 
tengelyes, felülvezérelt (OHC) szeleppel volt ellátva. A 
vezérműtengelyeket királylánc hajtotta, bár a lassújáratú 
motoroknál ez nem is fontos. A szívószelep hagyomá
nyos, míg a kipufogószelep különleges, a túlmelegedés

1-2. ábra: A HL 230 P45 képe elölről és hátulról
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ellen. Az égéskor 2100°-ra hevülő gázok hamar túlheví
tették volna, így ebbe egy furatot készítettek, melyet só
val (NaCI) töltöttek fel, amely javítja a hővezetést. A sze
lepek egymással szemben helyezkedtek el, tehát a rend
szer keresztáramú volt, ez jobb hatásfokot jelentett. A 
szelepekből hengerenként egy leömlőcsövön távoztak az 
égésgázok, melyek oldalanként egy-egy csőben haladtak 
tovább. A motortérben lévő csöveket hűtötték, hogy ezzel 
is segítsék az állandó túlmelegedéssel küzdő motort. A 
kipufogócső kapott egy burkolatot, melynek az első fele 
nyitott volt, a felső részén pedig két-két cső vezetett az 
adott oldal ventilátorához. A P30 és a P45 is rendelkezett 
ezzel a hűtéssel, csak némi különbséggel. A Tigrisnél ez 
a hűtés be volt kapcsolva a küzdőtér elszívórendszerébe, 
míg a P35-nél a motortérből szívta a levegőt. A burkolat 
elszigetelte a cső hőjét, és a ventilátorok kiszívták a bur
kolatban rekedt forró levegőt. A kipufogócsövek a farle
mez alján vezettek keresztül, és a motorburkolat felett ér
tek véget, a nagyobb gázlóképesség érdekében. A rend
szerben nem volt semmilyen hangtompítás.

Az üzemanyagot négy karburátor biztosította (Solex, 
Typ 52 FF-J II D). A nagyobb motoroknál megszokott 
módon Solex-rendszerű, de ikerkarburátor állította elő a 
megfelelő benzin-levegő keveréket. A Solex nem sok
ban különbözik a Csepel és az Amal rendszertől, csak 
itt a keverékmennyiséget nem tolattyú, hanem fojtósze
lep, a minőséget pedig tű helyett féklevegővel szabá
lyozzák. Komolyabb motoroknál a tűs rendszer nem 
megbízható, főleg nagyobb teljesítményigénynél már 
rossz benzin-levegő keveréket állít elő, ami kisebb telje
sítményt és nagyobb fogyasztást eredményez. Ennél 
fontosabb azonban, hogy ha nem vízszintesen áll a jár
mű, akkor az úszós porlasztók nem a legjobbak. Az 
úszó elakad, és a motor benzin nélkül maradhat, vagy 
túlszívja magát és leáll. Négy ikerkarburátor dolgozott, 
tehát összesen nyolc. Az első fokozatban mind a négy
nek csak az egyike működött, 1800 ford./min fölött pe
dig mind a nyolc bekapcsolt. A porlasztóban volt elhe
lyezve a fordulatszabályzó is, ami 3000, később 2500 
ford./min felett automatikusan elvette a gázt, nehogy túl
pörögjön a motor.

A hengerblokk és a hengerfej eleinte alumíniumból ké
szült, de hamar áttértek a szürkeöntvényre (GG), amely 
1200-ról 1300 kg-ra növelte a tömegét, de jóval masszí
vabb és egyszerűbb volt. A hengerfejen található szelep
fedélre került a fent említett 4 porlasztó, arra pedig a tisz
ta levegőt biztosító légszűrők. Erre a feladatra egy már 
létező, kiváló megoldást, az olajfürdős szűrést alkalmaz
ták. A lényege, hogy a motor tetején található három (ill. 
P45-nél kettő) kerek szűrő alján olaj van. A fentről nagy 
sebességgel lefelé áramló levegőt az olaj eltéríti oldalra, 
míg a nehezebb por a tehetetlensége révén az olajba 
hullik. Ezután a szűrőbe helyezett, gyűrű alakú olajos, fi
nom szemcsés fémhálón halad át, amely a maradékot is 
kiszűri. Ez a gyűrű a szűrő közepén lévő lyukat veszi kö
rül, melyen a levegő továbbmegy a karburátorokba. A 
rendszer előnye, hogy míg a száraz szűrők pólusai egy 
idő után eltömődnek, és ez lefojtja a motort, ennél nem 
csökken a teljesítmény. Csak az olajszintnek kell megfe
lelőnek lennie, és időnként ki kell mosni -  ráadásul na
gyobb hatékonysággal dolgozik, mint a többi, 99%-ot 
szűr ki.

A szűrő megtöltésére másfél liter fáradt motorolajat 
használtak. Téli üzemnél háromnegyed liter üzem
anyaggal keverték a besűrűsödés ellen. Ezt a rendszert 
dr. Feifel fejlesztette ki, a Bécsi Műszaki Főiskola taná
ra, mert a fegyverügyi hivatal egyik követelménye egy 
olyan új légszűrés volt, amely megbirkózik a sztyeppe

3-4. ábra: A HL 230 P30 motor képe elölről és hátulról 
(ez a Pantherbe került)

5. ábra: A HL 230 motor részmetszeti ábrája
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6. ábra: A hűtőventilátorok

7. ábra: A motor főtengelye

8. ábra: A hűtőradiátorok

és Afrika hatalmas porfelhőivel. Azonban az új rendszer 
önmagában még nem volt kielégítő hatásfokú, így 
Feifelnek javítania kellett rajta, ezért tervezte be a 
Cyklon vagy centrifugális előszűrést is. Ennek a műkö
dési elve igen egyszerű. A Párduc motorjának tetején 
egy fémdoboz volt látható, amely körülfogja a két olaj- 
fürdős szűrőt. Mindkét oldalon, a dobozban egymás fö
lött, két sorban tizenkét fémhenger volt található. A leve
gő a „dobozba” jutva, majd a henger oldalán lévő résen 
át örvényszerűen áramlott a henger alján lévő lyuk felé. 
Közben a folyamatosan forogva áramló levegőből a 
centrifugális erő kiszórta a szennyeződést a henger ele
jén lévő résen, ami a doboz alján kihullott a motortérbe, 
onnan pedig a ventilátorok a szabadba fújták ki. A ma
radékot az olajfürdős rendszer gond nélkül kiszűrte. A 
Cyklon rendszer ráadásul nem igényelt semmilyen gon
dozást, de az olajfürdős szűrés sem sokat, csak hogy 
időnként utántöltsék és kicseréljék az olajat, valamint 
petróleummal kimossák.

Az üzemanyagot két kettős elektromos benzinszivattyú 
juttatta a motorhoz. A motor üzemeltetéséhez minimum 
74-es oktánszámú üzemanyag volt szükséges (OZ 74, 
ami általános üzemanyag volt a német hadseregben), de 
ez kissé csalóka, mivel az üzemanyagoknak két oktán- 
számát adják meg. Ez a szám a benzin komp
ressziótűrését mutatja, mivel egy adott arány felett már 
magától begyullad, mint ahogy a dízelüzeműeknél törté
nik. Tehát két adatot szoktak megadni, az egyik, amit biz
tonságosan lehet felhasználni (jelen esetben ez a 74), a 
másik pedig egy kísérleti adat a laboratóriumi maximális 
tűrésről. Ezt szokták a benzinkutaknál és szinte minden
hol feltüntetni manapság, a másikat nemigen használják 
sehol ma már. Ez a „feltüntetett” érték pedig 74-es határ
értéknél 83-88 között lehet, az adalékoktól függően. Ha 
az előírtnál alacsonyabb oktánszámú üzemanyaggal 
használták, a motor „kopogni” kezdett, ami percek alatt 
tönkretette.

Az üzemanyag elégetéséhez szükséges gyújtást hen
gerenként egy Bosch gyertya biztosította (Bosch W225 T 
1). A működés alapja mágnesgyújtás volt, a szükséges 
áramot a HL 210 motornál egy 1000 W-os, 24 V-on mű
ködő Bosch generátor adta. A HL 230-on ezt egy 700 W- 
osra cserélték (Bosch Typ GTLN 700/12-1500 BL1). A 
generátor is hajlamos a túlmelegedésre, melytől szignifi
kánsan csökken az energiatermelése, sőt, tüzet okozhat. 
Hogy ezt elkerüljék, a generátor is külön hűtést kapott. A 
tűzfalon keresztül szívta a levegőt egy csövön át, így egy
ben elszívást is végzett a küzdőtérből. A HL 210 tervezé
si fázisában még akkumulátoros gyújtással működött, de 
később áttértek a mágnesgyújtásra, ami nevéből adódó
an nem az akkumulátoroktól kapja a szükséges energiát, 
hanem a generátorról. Ez megbízhatóbb és erősebb 
gyújtószikrát eredményezett, ami növelte a motor hatás
fokát, de kicsit bonyolította is a rendszert, hogy a generá
tor váltóáramot termelt, ezért azt át kellett alakítani 
egyenárammá. A HL 120-as motornál, ami a Panzer III és 
IV erőforrása, szintén átálltak mágnesgyújtásra 1941- 
ben. A HL 120 TR teljesítménye akkor 235 kW (320 LE) 
volt 3000 ford./min-on (max. forgatónyomaték 800 Nm), a 
TRM pedig 220 kW-ot (300 LE) teljesített, de 2600-as for
dulaton, amiből látszik a jelentős hatékonyság (átlagosan 
10%-kal nagyobb teljesítmény, ami igen komoly ered
mény).

Az indításra három rendszer szolgált. Egy 24 V-os, hat 
lóerős, szintén Bosch motor (Bosch Typ BPD 6/24 ARS 
150). Eegy inerciaindító, hogyha az előbbi nem működ
ne. Ezt kézzel hajtva lehetett használni. A második tehát 
ez az elektromos indítómotor feletti lendkerekes indító
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(inerciaindító). Ez egy elég egyszerű szerkezet volt, 
amely három részből állt. A személyzet egy kurblival el
kezdte hajtani a rendszert, amely egy fogaskerekes átté
telen át felpörgette a lendkereket. Mikor az elérte a 
10 000 ford./min értéket, egy, a kurbli melletti kis fogan
tyút kihúzva a szerkezetet rákapcsolta a motorra, és a sú
lyos lendkerék lendület indította a motort. Továbbá a pán
célosok farlemezén hozzáférhető volt a főtengely, ami 
közvetlenül hajtva egy dugattyús indítómotorral, 1944-től 
pedig a Kübelwagen (általános célú német katonai sze
mélygépkocsi) segítségével felpörgetve volt indítható. 
Főképp télen volt szükséges, mivel a savas akkumuláto
rok a hidegben elveszítik a töltésüket, rosszabb esetben 
szétfagynak. Ezek 12 V-os, 150 Ah-s telepek voltak. Indí
táshoz fel kellett transzformálni 24 V-ra, és váltóárammá 
alakítani. Minden esetben legalább 50 ford./min-on kellett 
elérni, hogy elinduljon.

A kenést is az igények szabták meg. A legtöbb motor 
nedves karteres kenést használ, amelynél a karter alján 
tárolják az olajat. Egy szivattyú segítségével pumpálják 
fel a blokkban lévő furatokon keresztül a szelepek, a ve- 
zérműtengely és minden más csapágy részére az olajat, 
ami hűtést és kenést biztosít. A visszafolyó olaj a főten
gelyre hull, amit az olajfelhővé ver fel, és szétszórja a fő
tengelyen, valamint a hengerfalon. A visszafolyó olaj pe
dig a karter aljára kerül, és onnan ismét a szivattyúba. 
Probléma csak akkor van, amikor a motor nem áll víz
szintesen -  márpedig egy terepet járó harckocsinál ez 
elég gyakori ilyenkor az olaj a karter egyik felébe gyű
lik össze, és nem jut a pumpába. Ettől nő a súrlódás, és 
a motor hamar károsodik. A száraz teknős rendszernél 
viszont nem (csak) a teknőbe, hanem a motor bal olda
lán lévő 28 l-es alumíniumtartályba jut az olaj, csak 
ügyelni kell, hogy mindig megfelelő szinten legyen. Itt az 
olajozást biztosító nyomópumpán kívül még két vissza
szállító szivattyú is van. Ezeknek a dolga az olajat visz- 
szajuttatni a tartályba a káderből. Mielőtt a tartályba jut
na, az olaj áthalad egy henger alakú hőcserélőn, itt átad
ja a hőt a hűtővíznek, ez biztosítja az olajhűtést. (Meg
jegyzendő, hogy a korábbi Maybach harckocsimotorokat 
is ezzel a kenési rendszerrel látták el, viszont érdemes 
volt azért leírni, mert akadt néhány harckocsimotor a há
borúban, amelyet a polgári szférából vettek át, és ned
ves kenést használt.) Kétféle kenőanyagot is használtak,
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téli és nyári üzemre. A „Getriebeöl der Wehrmacht” elne
vezésű kenőolaj nyári (Sommer) és téli (Winter) körül
ményeknek megfelelő viszkozitással is bírt. Az előírás 
szerint -30  Celsius-fok alatt egy keverékkel kellett üze
meltetni, ami 20 liter olajból és 6 liter benzinből állt, hogy 
ne sűrűsödjön be.

A legfőbb hűtést maga a folyadékhűtő adta, és itt bosz- 
szulta meg magát leginkább a sietős tervezés és az új 
rendszerek. A hengerek annyira közel voltak egymáshoz, 
hogy alig maradt hely a hűtővíznek. így a HL 230 több hőt 
termelt. A hűtéshez szükséges 150 I hűtőfolyadékot egy 
szivattyú forgatta. Téli üzemnél víz és Glysantin (etilén- 
glikol) 1:1 arányú keverékét használták, amely hozzáve
tőleg -40  °C-ig nem fagyott meg. A motorból a hűtővíz a 
hengerfejnél áramlott ki a radiátorokba (ezek a P30 és a 
P45 esetében eltérőek). A hőmérsékletnek 70 és 90 °C 
között kellett lennie, de a normál 80-85 °C volt, 90 °C fö
lött a motor nagyon hamar besült. Ekkor a blokkban lévő 
gumitömítések átengedték a hűtővizet az olajba (Id. a 
nedves hüvely hátrányait).

A HL 210-es 3000 ford./min-en 480 kW-ot (650 LE) 
teljesít. Csakhogy a Tigris és a Párduc is nehezebb lett 
a tervezettnél, így kb. 500 db után áttértek a HL 230-ra. 
Ez azonos fordulaton 518 kW-ot (700 LE) teljesített. 
Amennyiben tartósabb ideig 2600-as fordulat felett já
ratták, a motor hamar túlmelegedett, így 1943 novem
berétől átállították a leszabályozást 3000-ről 2500 
ford./min-ra, hogy az ilyen meghibásodásokat elkerül
jék. (Ezek adják néha az eltéréseket. A motornál min
dig a 700 LE-t adják meg, de sebességnek a későbbi 
motorét. Tehát a sebességek: Párduc -  45/55, Tigris -  
38/45, Királytigris -  38/42 km/h.) 2500-as percenkénti 
fordulaton 444 kW (600 LE) teljesítményt tudott elérni. 
Az ilyen nagy tömegű járművek esetében sokkal fonto
sabb tényező a motor forgatónyomatéka, amelyet a 
páncélosokról szóló írások szinte kivétel nélkül kihagy
nak. A legnagyobb nyomaték 2100 ford./min-on volt 
mérhető: 1850 Nm. Ezek igen nagy számok, és csak 
néhány erőforrás múlta felül a teljesítményét és a nyo
matékét. A T-34 V-2-es dízelmotorja 2100 Nm-es for- 
gatónyomatékot biztosított. A Párduchoz hasonló töme
gű JSZ-2 37 km/h maximális sebességre volt képes, a 
Tigrishez mérhető KV-2 pedig csak 26 km/h-ra. Azon
ban le kell szögezni, hogy ez az összehasonlítás nem 
túl objektív önmagában, mert a teljes hajtásláncot kéne 
ehhez figyelembe venni.

Már a kurszki ütközet előtt is nyilvánvaló volt, hogy a 
Tigris és a Párduc (főképp a Párduc) hajtáslánca még 
nem kiforrott, és számos hibával küszködik. A kipróbálást 
végzők (a korai próbák eredményeként került a Párduc
ba is kipufogócső-hűtés, mivel azt előtte nem tartották 
szükségesnek), de később a kiképzés alatt álló alakula
tok is folyamatosan küldték a hibajelentéseket arról, hogy 
még nem alkalmas harcra a rendszer. Hitler erőltetett pa
rancsára mindkét típus a lehető legnagyobb számban ke
rült bevetésre a Citadella hadműveletben. A Tigris ekkor 
már lassan egy éve szolgálatban volt, ezért a hibaforrá
sokat nagyrészt elhárították. A Párduc szereplése azon
ban katasztrofálisra sikerült, nagyrészt a módosítatlan 
erőforrások miatt.

A legnagyobb probléma a túlmelegedés volt, ami szá
mos alkalommal vezetett leálláshoz, vagy rosszabb eset
ben motortűzhöz. Az egyik legfőbb ok a vízszigetelés 
volt. A Párduc nagy tömege miatt több hídon nem tudott 
volna átkelni, ezért előírták a folyókon való átkelés ké
pességét, így az összes nyílást szigetelni kellett. A motor
térben a hajtóművet fallal választották el a kétoldalt lévő 
ventilátoroktól és radiátoroktól, hogy azok ne kerüljenek

víz alá, bár eredetileg magának a vízhűtésnek is elégnek 
kellett volna lennie. Az egyik első módosítás Kurszk után 
ennek a falnak az elhagyása volt, így a ventilátorok nem
csak a radiátorokat, de a motort is hűtötték.

Ezzel egy időben a hűtővízszivattyút is átméretezték, 
hogy nagyobb keringési sebességet biztosítson a hűtés
ben. A blokkban található gumitömítéseket rézre cserél
ték, amelyek jobban viselték a túlmelegedést. Mindezek 
után még a leszabályozást is 3000-ről 2500 ford./min-ra 
redukálták. Ezekkel a módosításokkal többnyire meg
szűntek a túlmelegedések. A motortüzeknek egy másik 
forrása a két elektromos benzinszivattyú volt. Nagyon 
gyakori volt a folyás (pontosabban sugárban spriccelt), 
ezért a szivattyúkat is átalakították. A membránok mére
tét megnövelték, hogy kisebb nyomáson működhessen, 
ezután nem volt probléma velük.

A később megjelent Királytigris és a gyártásra soha 
nem került Párduc F számára már elégtelen volt a motor 
teljesítménye, ezért továbbfejlesztették HL 234 néven. A 
porlasztók helyett közvetlen befecskendezést alkalmaz
tak, ami 640 kW-ra (800 LE) növelte a teljesítményt 
3000-es percenkénti fordulaton. A nagyobb teljesítmény
hez igazodva pedig öblösebbre alakították a 
leömlőcsöveket. Az új erőforrást egy Királytigrisbe épít
ve is kipróbálták. A gyártást 1945 közepére tervezték, de 
a háború előbb ért véget. Egy másik próbálkozás volt a 
HL 232, ahol kompresszoros feltöltéssel növelték 740 
kW-ra (1000 LE) a teljesítményt, de csak egy példány 
készült belőle.

Műszaki-technikai adatok

Hengerek :V-12 (60°)
Löket/furat: 130/145 mm 
Hengerűrtartalom: 23 095 cm3 
Szelepek: hengerenként 2 szelep (OHC)
Levegőszűrés: olajfürdős, centrifugális előszűréssel 
Sűrítési arány: 6,8:1
Üzemanyag: OZ 74 (motoroktánszám 74)
Kenőanyag: Motorenöl der Wehrmacht (legalább 26 I) 
Porlasztás: 4 Solex-rendszerű ikerkarburátor 
Gyújtás: mágnesgyújtás (csapómágnes)
Gyújtási sorrend: 1 2 -1 -8 -5 -1 0 -3 -7 -6 -1 1 -2 -9 -4  
Hűtés: folyadék-, olaj-, kipufogócső-hűtés 
Üzemi hőfok: 80-85 °C 
Max. teljesítmény: 518 kW -  3000 ford./min

444 kW -  2500 ford./p (1943 szeptembere után) 
Max. forgatónyomaték: 2100 Nm -  2100 ford./min 
Alapjárat: 800 ford./min 
Optimális fordulat: 1700-2300 ford./min 
Levegőfogyasztás: 2,53 kg/kW/h 
Száraz tömeg: 1200 kg 
Szélesség: 1000 mm 
Magasság: 1190 mm 
Hosszúság: 1310 mm 
Szervizintervallum: 1600 km 
Munkaráfordítás: 1260 munkaóra 
Megtett távolságra vetített átlagfogyasztás (közút/terep):
-  Párduc: 4,1/8,2 I
-  Tigris: 5,3/8,9 I
-  Királytigris: 7,8/10,1 I

Felhasznált irodalom

http://www.alanhamby.com/maybach.html
http://www.waffenhq.de/panzer/hl230.html
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Az amerikai 3. gyalogoshadosztály harcai Irakban I. rész
Babos László

2003 márciusában az Egyesült Államok és szövetsége
seinek hadserege egy gyors hadjáratban megdöntötte 
Szaddam Húszéin rezsimjét. A következőkben e hadmű
velet, az Iraki Szabadság egyik legerősebb egységének, 
az amerikai 3. gyalogoshadosztálynak a harcait kívánom 
bemutatni a hadosztály első célpontjától, az iraki Talliltól 
Samawah városáig.

Az amerikai alakulatok neveit a hadosztályok, hadtes
tek kivételével általában az eredeti angol formában 
használom, magyar fordításukat a 3. gyalogoshadosz
tály hadrendjében közlöm. Ennek oka, hogy a magyar 
terminológia nem fedi az amerikait, s így annak haszná
lata keveredést okozhat. (Lásd erre példaként a 7. lovas
ezred 3. századát -  3-7 Cavalry - ,  mely csak nevében 
század, lévén fő fegyverzete 27 db M1 harckocsi, 39 db 
М3 gyalogsági harcjármű és 16 db OH-58D felfegyver
zett felderítő helikopter, vagyis ez a „század” önmagá
ban annyi technikai eszközzel rendelkezett, mint két ma
gyar gépesített zászlóalj, tűzerejét tekintve pedig mesz- 
sze felül is múlta azokat.) Fontos még felhívnom a figyel
met arra, hogy az amerikai szárazföldi csapatok, bár a 
cikkben erre általában nem térek ki, az iraki védelem hi
bái mellett a szövetséges légierő aktív támogatásának 
köszönhették sikereiket.

A 3. gyalogoshadosztály felépítése, 
felszerelése, feladata

A 3. gyalogoshadosztály (3rd Infantry Division) az Iraki 
Szabadság hadművelet (Operation Iraqi Freedom, továb
biakban OIF) kezdetekor az V. hadtest főerejét alkotta. A 
hadosztály parancsnoka Buford Blount vezérőrnagy volt, 
míg az V. hadtestet (V. Corps) William S. Wallace altábor
nagy irányította (a parancsnoki láncot lásd a mellékelt 
táblázatban).

A hadosztály felépítését az amerikai hadászati-harcá
szati elvek alapján az adott helyzetnek megfelelően ala
kították ki, vagyis a hadosztály a békében alárendelt ala
kulatokon kívül más egységekkel is rendelkezett, s had
rendje a hadjárat alatt is folyamatosan változott. Az egy
ségeket és ezek fegyverrendszereit rendkívül rugalma
san kezelték, alkalmazták. A dandárok, zászlóaljak (vagy 
akár a századok) már a hadjárat első percétől fogva harc
csoportokat alkottak, az adott feladatoknak megfelelően. 
A hadosztály fő szárazföldi harci erejét a békében is 
meglévő három dandár bázisán kialakított dandár harc
csoport (Battle Combat Team -  BCT), illetve a hadosztály 
páncélos-csapatrepülő felderítő egysége (3-7 Cavalry) 
alkotta. E négy egység harcát támogatták a 
hadosztályközvetlenek: a tüzér, csapatrepülő, műszaki, 
ellátó stb. dandárok, zászlóaljak, századok (a hadosztály 
fegyverzetét és felépítését részletesen a mellékelt táblá
zatok mutatják).

A hadosztály feladata volt, hogy Kuvaitból az Eufrá- 
tesz völgye mentén a sivatagon keresztül, át a karbalai 
résen, Bagdad irányában törjön előre, majd foglalja el a 
fővárost az észak (4 ID) és délkelet (I MEF) felől érkező 
egységek támogatásával. A minél gyorsabb haladás ér-

CENTCOM( US Central Command) 
Központi Parancsnokság 

Pk.:Tommy Franks tábornok

CFLCC (Combined Forces Land Component 
Command) (3rd US Army)

Egyesített Erők Szárazföldi Parancsnoksága (3. hds.) 
Pk: David McKiernan altábornagy

I Marine Expeditionary Force V Corps
I. tengerészgyalogos expedíciós erő V. hadtest
Pk.: James T. Conway altábornagy Pk :William S. Wallace altábornagy

1. ábra: Az amerikai erők parancsnokságának felépítése

CROSS-SECTION VIEW 
Kuwait I Iraq Border Area

5  K M -1 0  KM-

2. ábra: A kuvaiti-iraki határon kiépített műszaki zár 
metszetrajza
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Az V. hadtest egységei és fő fegyverzetük 2003. március 19-én
1. táblázat

3. gyalogoshadosztály (megerősített) (3rd Infantry Division) 
hadosztályközvetlenek:

hadosztálytörzs (HHC)
-  7. lovasezred 3. század (3-7th Cavalry)

9. tüzérezred 1. tüzérosztály A üteg (155 mm-es önjáró) 
(A/1-9th Field Artillery)

3. hadosztálytüzérség (3rd Division Artillery)
39. táboritüzér-ezred 1. tüzérosztály (MLRS) (megerősített) 
(1-39th Field Artillery)

C üteg 3. tüzérosztály 13. táboritüzér-ezred (MLRS) 
214. táboritüzér-dandár (C/3-13th Field Artillery, 214th 
Field Artillery Brigade)

15. légi támogató hadműveletek század/harcászati légi
irányító részleg (Tactical Air Control Party/15th Air 
Support Operations Squadron)

3. légvédelmi tüzérség 1. osztály (1-3rd Air Defense 
Artillery)

3. műszaki dandár (3rd Engineer Brigade)
103. katonai hírszerző zászlóalj (-) (103rd Military 

Intelligence Battalion)
51. gyalogezred 165. katonai hírszerző zászlóalj E század 

(E/51st lnfantry/165th Military Intelligence Battalion) (Long 
Range Surveillance-Corps)

315. harcászati PSYOP raj (315th Tactical PSYOP Co)
422. civil ügyek zászlóalj (-) (422nd Civil Affairs Battalion)

1. dandár (1st Brigade) 
dandártörzs (HHC)
7. gyalogezred 2. zászlóalj-harccsoport (TF 2-7th Infantry)
7. gyalogezred 3. zászlóal-harccsoport (TF 3-7th Infantry) 
69. páncélosezred 3. zászlóalj (3-69th Armor)
1. lovasezred C század (dandár felderítő egység) (C/1st 

Cavalry)
41. táboritüzér-ezred 1. osztály (155 mm-es önjáró)
(1-41st Field Artillery)
11. műszaki zászlóalj (11th Engineer Battalion)
103. katonai hírszerző zászlóalj A század (A/103rd 
Military Intelligence Battalion)

123. híradó zászlóalj A század részei (A/123rd Signal 
Battalion)

3. előretolt támogató zászlóalj (3rd Forward Support 
Battalion)

2 . dandár (2nd Brigade) 
dandártörzs (HHC)
15. gyalogezred 3. zászlóalj-harccsoport (TF 3-15th Infantry) 
64. páncélosezred 1. zászlóalj-harccsoport (TF 1-64th Armor) 
64. páncélosezred 4. zászlóalj-harccsoport (TF 4-64th 

Armor)
9. lovasezred E század (dandár felderítőegység) (E/9th 

Cavalry)
9. táboritüzér-ezred 1. osztály (155 mm-es önjáró)
(1-9th Field Artillery)
10. műszaki zászlóalj (-) (10th Engineer Battalion) (-)

3. katonai rendőrezred 2. század (2/3rd Military Police Со) 
92. vegyi század (92nd Chemical Со)
103. katonai hírszerző zászlóalj В század (-) (B/103rd 
Military Intelligence Battalion)

51. híradó zászlóalj В század (B/51st Signal Battalion) 
(Contingency Area Support)
26. előretolt támogató zászlóalj (26th Forward Support 
Battalion)
15. légi támogató műveletek század (15th Air Support 
Operations Squadron) (USAF)

3. dandár (3rd Brigade) 
dandártörzs (HHC)
15. gyalogezred 1. zászlóalj-harccsoport (TF 1-15th 

Infantry)
30. gyalogezred 1. zászlóalj-harccsoport (TF 1-30th 

Infantry)
69. páncélosezred 2. zászlóalj-harccsoport (TF 2-69th 

Armor)
10. táboritüzér-ezred 1. tüzérosztály (155 mm-es önjáró) 

(1-1 Oth Field Artillery)
10. lovasezred (dandár felderítőegység) D század D/10th 

Cavalry (Brigade Recon Troop)
121. műszaki zászlóalj (harci) (121st Engineer Battalion) 
317. műszaki zászlóalj (harci) (317th Engineer Battalion) 
103. katonai hírszerző zászlóalj C század (C/103rd 

Military Intelligence Battalion)
123. híradó zászlóalj C század (C/123rd Signal Battalion) 
203. előretolt támogató zászlóalj (203rd Forward Support 

Battalion)
17. légi támogató hadműveletek század (17th Air Support 

Operations Squadron)

4. dandár (-) (4th Brigade)
3. repülőezred 1. osztály (AH-64D) (-) (1-3rd Aviation)
3. repülőezred 2. osztály A csoport (UH-60) (A/2-3rd 

Aviation)
58. repülőezred 1. osztály D század (légi közlekedési 

szolgálat) (D/1-58th Aviation) (Air Traffic Service)
603. repülő támogató zászlóalj (603rd Aviation Support 

Battalion)

3. hadosztály-támogató parancsnokság (-) (3rd Division 
Support Command) 

törzs (HHC)
703. támogató zászlóalj (703rd Main Support Battalion) 
566. orvosi század (566th Medical Co (Area Support)) 
126. orvosi különítmény (előretolt sebészeti csoport) 

126th Medical Detachment (Forward Surgical Team)
555. orvosi különítmény (előretolt sebészeti csoport) 

555th Medical Detachment (Forward Surgical Team)
745. orvosi különítmény (előretolt sebészeti csoport) 

745th Medical Detachment (Fői ward Surgical Team)
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dekében ki kellett kerülniük a nagyobb városokat, s 
ezeknél (Nasiriyah, Samawah, Najaf) az utánpótlási vo
nalak védelmére csak gyenge biztosító erőket kívántak 
hátrahagyni. Az V. hadtest csapatai közül a 3. gyalogos
hadosztály települt elsőként Kuvaitba. A hadosztály 
egységeiből a 2. BCT már 2002 őszén az országba ér
kezett a Desert Spring hadműveletre. Később a teljes 
hadosztály kitelepült a kuvaiti sivatagba, ahol megfeszí
tett kiképzésnek vetették alá a katonákat. A hadjáratot 
megelőző négy hónap során annyi lőszert és üzem
anyagot használtak el, mint előtte két év alatt. Ennek az 
intenzív felkészülésnek jelentős szerepe volt a hadosz
tály későbbi sikereiben.

A hadjárat kezdete

2003. március 18-ra a 3. hadsereg V. hadteste és aláren
delt egységei felkészültek az Iraki Szabadság hadműve
letre. Március 19-én 05.34-kor (bagdadi idő szerint) az 
amerikai légierő csapást mért az iraki fővárosra, s ezzel 
elkezdődött a háború. A koalíció szárazföldi csapatainak 
fő erői március 20-án érték el az iraki-kuvaiti határt. Az V. 
hadtest átkelése az itt kiépített műszaki záron két napig 
tartott (az akadályrendszert a határ kuvaiti oldalán, egy 
esetleges újabb iraki támadás ellen építették ki még az 
első öbölháború után).

Az átkelés után a 3. gyalogoshadosztály megindult 
észak felé. A harci egységeket nyugati irányba a 3-7 
CAV (Cavalry) vezette, a 2. BCT a sivatagon keresztül 
észak felé mozgott, s a 3. BCT is egyenesen északnak 
tartott, majd áthaladt az 1. BCT vonalain.

Az 1. BCT három harccsoportja egymás mellett haladt 
a hadosztály többi egységével a sivatagban. A dandár 
közepén, módosított ék alakban a TF 2-7 IN (7. gyalog
ezred 2. zászlóalj-harccsoport) haladt, egyik szárnyán a 
TF 3-69 AR (69. páncélosezred 3. zászlóalj-harccso
port), a másikon pedig a TF 3-7 IN (7. gyalogezred 3. 
zászlóalj-harccsoportja) nyomult előre. Mivel jelentős el
lenséges erő nem volt a térségben, a hadvezetés a 
páncéloskötelék gyorsabb haladása érdekében röviddel 
a sötétség beállta után parancsot adott, hogy kapcsolják 
fel a járművek fényszóróit. Ez ugyan ellentmondott a ki
képzésen tanultaknak, de a sebesség most fontosabb 
volt, mint az elmélet.

Míg az 1. BCT Jalala repülőtere felé haladt (Talliltól dél
re), addig a 3. BCT-nek meg kellett vernie az iraki 11. 
gyalogoshadosztályt Tallil körzetében, majd el kellett fog
lalnia a város mellett található légibázist, és az 1-es főút 
Eufráteszen átívelő hídját Nasiriyahtól északnyugatra. A 
Tallil légibázis délnyugatra Talliltól, Nasiriyah közelében 
fekszik, az 1-es főút hajlatában, ahol az út észak felé for
dul, hogy átszelje az Eufráteszt. A légibázis elfoglalása 
kulcsfontosságú volt az V. hadtest utánpótlása számára, 
míg a híd az I. MEF (I. Marine Expeditionary Force) elő
renyomulása szempontjából volt létfontosságú. Tallil vá
rosa, illetve a híd elleni támadás ezeken felül az iraki erők 
megtévesztését is szolgálta. A hadművelet ugyanis azt a 
látszatot keltette, mintha az V. hadtest főerői az Eufrá- 
tesztől keletre akarnák folytatni támadásukat.

Az V. hadtest utasította Buford „Buff” Blount vezérőrna
gyot, a 3. hadosztály parancsnokát, foglalja el a 
légibázist, hogy azon logisztikai támogató területet 
(Logistics Support Area -  LSA) lehessen létrehozni, biz
tosítsa a repülőteret, s akadályozza meg az irakiakat ab
ban, hogy Tallilból kiindulva esetleg elvágják az 1-es és 
28-as főutakat. Blount a feladatra a 3. BCT („Hammer” 
dandár) négy zászlóalját jelölte ki.

OBJ CLAY
OBJ LIBERTY

An NasiriyahTALLIL

OBJ FIREBIRD
AP BARROW I

4. ábra: Nasiriyah és az amerikai célterületek
6. ábra: A 3. BCT hadműveletei Nasiriyah-nál: a tallili 
légibázis és az Eufrátesz hídjának az elfoglalása
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Az V. hadtest egységei és fő fegyverzetük 2003. március 19-én
2. táblázat

M1
Abrams

M2/3
Bradley

M 109 
Paladin

Vontatott
tarack

MLRS AH
64A/D

OH-
58D

UH
60

CH-
CH-47

3. gyalogosho. 247 264 54 18 18 16 15
101.
légi szállítású ho.

60 72 24 126 34

2. BCT /82. 
légideszant-ho.

12

11 AHR 61
12 AVN 37 28
Összesen: 247 264 54 60 18 151 52 178 62

Daniel Allyn ezredes, a 3. BCT parancsnoka Firebird 
célterületnek nevezte el a tallili repülőteret, míg az 1-es 
főút Eufráteszen átívelő hídja a Clay fedőnevet kapta. A 
3. hadosztály március 21-én 6.00-kor engedélyezte a tá
madás megindítását. Mielőtt az amerikai erők megkezd
ték volna a támadást, az ellenséges erők harcképessé
géről a legváltozatosabb becslések álltak rendelkezésük
re, melyek a várható erős ellenállástól a teljes összeom
lásig valószínűsítették az iraki harci morált. A térségben 
az ellenség fő erőit az iraki hadsereg 11. gyalogoshad
osztályának egységei alkották. Az iraki hadosztály lakta
nyája, mely a repülőtértől északkeletre feküdt, a Liberty 
fedőnevet kapta. A 11. hadosztály három dandára 
Nasiriyahtól keletre és északkeletre foglalta el állásait, 
hogy a városba vezető utakat védje. A 11. hadosztályon 
kívül a védelemhez tartozott még a 21. harckocsiezred és 
a különböző paramilitáris szervezetek (köztük fedájinok) 
harcosai.

A különleges hadműveleti erők (SOF: Special 
Operation Forces) egységeit már a G nap (Start of Ma
jor Ground Combat Operations: a szárazföldi erők fő 
hadműveleteinek kezdő napja) előtt bevetették a Clay 
és a Firebird közelében, s ezek jelentése szerint a vé
delem az Eufrátesz hídja körül egy gyalogosszázadból 
állt. Egy gyalogoszászlóalj a Firebirdtől (tallili repülő
tér) északkeletre foglalta el állásait, hogy blokkolja a 
dél felől Tallilba vezető utat, a repülőtéren pedig egy 
Т -55 -ös harckocsiszázad állomásozott. Szintén a re
pülőtéren, illetve a közelében helyezkedett el további 
kb. 25 jármű. Ezen információk dacára az amerikai hír
szerzés nem volt képes felmérni a védelem pontos 
erejét.

Tallil megközelítése

A 3. BCT élegységei március 21-én 10.45-kor elérték a 
támadás kiindulópontjául kijelölt összpontosítási körzetet 
(Barrow) a Firebirdtől délkeletre. A csapatok ekkor már jó 
ideje alig pihentek, de a dandár előőrse megtisztította 
Barrow-t a gyenge iraki erőktől, melyek néhány teherau
tóból és „harcjárműből” álltak. Annak ellenére, hogy a 3. 
BCT egységeinek zöme és az utánpótlás még nem érke
zett be, Lloyd Austin dandártábornok 11,45-kor parancsot 
adott a támadás megindítására, a rendelkezésre álló 
egységekkel.

Allyn ezredes terve a fegyvernemek együttműködé
sére épült, a földi erők manővereivel, füzével, tüzérsé
gi és légi támogatással. A hadművelet lényege az volt, 
hogy a légibázist délről és északkeletről bekerítik. En
nek megfelelően a TF 1-30 IN délről támadott, a TF

1-15 IN pedig északkeletre indult, hogy ott foglaljon el 
állást, s megakadályozza az iraki erők mozgását. Az 
Eufrátesz hídját (Clay) a TF 2-69 AR-nek kellett elfog
lalnia. A támadás előkészítéseként Allyn ezredes pa
rancsot adott az 1-10 FA-nak (10. táboritüzér-ezred 1. 
osztály: M-109 Paladin), hogy füzével készítse elő a 
célterületet, amíg a dandár maradéka Barrow felé kö
zeledik. A 3. hadosztály pedig további támogató erő
ként a hadosztály 4. dandárját (csapatrepülők) rendel
te a 3. BCT támogatására.

Az 1-3 Aviation AFI-64D helikopterei a 3. dandár elő
renyomulása alatt megtámadták az iraki célpontokat, s 
elpusztítottak egy SA-6-os légvédelmi rakétarendszert, 
két harckocsit és 6 BTR-70-est. A helikopterek sikeresen 
elkerülték a légelhárítás légvédelmi rakétáit, de a kézi
fegyverek tüzétől egy hajózó megsebesült.

A 3. BCT 14.00-kor kezdte támadását, melyet a dan
dár felderítőcsapatai vezettek (D/10. Cavalry). A csapa
tok kb. 25 perccel később találkoztak az ellenséggel az 
1-es főúton. A mintegy 20 iraki katonából álló csoport 
éppen aknákat telepített. A lovasság saját veszteség 
nélkül elűzte az ellenséget, akik közül egy elesett, négy 
foglyul esett. A négy iraki teherautóból pedig egyet 
megsemmisítettek.

15.40-kor a TF 2-69 AR az 1-10 FA-tól támogatva, s 
ugyanazt az utat használva, mint a felderítők, előrenyo
mult észak felé, hogy elfoglalja az Eufrátesz hídjának 
déli oldalát (Clay South). A harccsoport jelentése szerint 
kb. 5-6  km-re a Firebirdtől iraki gyalogsággal találkoz
tak, s 16.45-kor az iraki tüzérség is tüzet nyitott. A harc
csoport páncélosai és a tüzérség leküzdötte az iraki 
gyalogságot és tüzérséget, miközben tüzérségi tűz alatt 
tartották a Clay South-hoz vezető utat. Az irakiak meg
próbálták védeni az előnyös pontokat az út mentén, el
sősorban a felüljárókat és felhajtókat. A TF 2-69 AR 
szerint 21.15-kor az ellenség újabb harckocsijaiba és 
gyalogosságába ütköztek Clay South-nál, de 23.50-re a 
harccsoport biztosította a déli célterületet. E harcok 
alatt az 1-10 FA füzével folyamatosan támogatta a 
harccsoportot.

Amíg a TF 2-69 AR úton volt, a TF 1-15 IN és a TF 
1-30 IN felkészült, s 18.26-kor elindult Barrow-ból. Köz
ben az 1-41 FA (M-109 Paladin) és az 1-39 FA (MLRS) 
is megérkezett, és tüzelőállást foglaltak el, ahonnan tá
mogatni tudták a rohamot. 22.00-ra a TF 2-70 AR, a dan
dártartalék is befutott, s 5-6 km-re Tallilon kívül foglalt ál
lást. Ezzel a harccsoport befejezte az előkészületeket a 
végső támadásra, mely már közvetlenül a repülőtér elfog
lalását célozta.

(Folytatjuk)
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Nemzetközi haditechnikai szemle

EFV -  az Egyesült Államok tengerászgyalogságának 
új partraszállító harcjárművé

Az Egyesült Államok a második világháborúban és azt 
követően jelentős tengeri deszanthaderőt hozott létre. 
Ezt a jövőben is fent kívánják tartani, mivel a jelenlegi vi
lágpolitikai helyzetben is részét képezi annak a haderő
nek, amely a Föld bármely pontján gyorsan bevethető. 
Ehhez szükséges egy olyan fegyverzet rendszeresítése, 
mely az elkövetkező évtizedekben is megfelelő lesz a fel
adatok ellátására.

A tengerészgyalogság jelenleg rendszerben álló 
AAV7A1 partraszállító harcjárműveinek leváltására folya
matban van egy új típus kifejlesztése. A program először 
az AAAV (Advanced Amphibious Assault Vehicle), vagyis 
a korszerű partraszállító harcjármű nevet kapta. 2001- 
ben a General Dynamics Land Systems vállalat nyerte el 
a megbízást, hogy legyártsa a kísérleti, demonstrációs 
példányt. A program 2003-tól az EFV (Expedition 
Fighting Vehicle), vagyis expedíciós harcjármű néven fut.

Az új harcjármű mindkét elnevezése arra utal, hogy a 
váltótípusnak sokkal nagyobb és újabb követelmények
nek kell megfelelnie, mint a már most elavult AAV7A1. A 
Fighting Vehicle kifejezést a gyalogsági harcjármű kate
góriájára alkalmazzák, és az expedíciós szó helyett talán 
célszerűbb a partraszállító megnevezést használni. De a 
partraszállító gyalogsági harcjármű elnevezés kissé za
varó lehet, ezért használtam a címben szereplő 
partraszállító harcjármű kifejezést.

Remények szerint az EFV valóban a XXI. század gya
logsági harcjárműveihez hasonló vagy azokkal egyenér
tékű harcászatié mikai jellemzőjével rendelkezik majd. 
Egy korszerű, a a alizált hadviselésnek, a modern kö
vetelményeknek megfelelő, a szárazföldi harcokban is 
hatékonyan bevethető harcjárművet kívánnak kifejleszte
ni. Elsődleges feladata a tengerészgyalogos lövészala
kulatokat a kombinált légi-vízi deszantműveletek során a 
hajókról a partra szállítani, és harcukat a beépített tűz
fegyverekkel támogatni. Az új harcjármű mind a tűzerő, 
mind a védettség és a mozgékonyság terén jelentősen 
korszerűbb lesz, mint elődje.

Az EFV az úszóképesség terén egészen egyedi tulaj
donsággal is rendelkezni fog. A tengerészgyalogság 
egyik speciális harctevékenysége, az erőszakos partra
szállás során a kétéltű járműveknek a hordozó hajókról 
vízi menetet kell végrehajtaniuk a szárazföldre. Az AAV 
járművek csak 9 km/h sebességre voltak képesek a ví
zen. Ez a viszonylag lassú sebesség sebezhetővé tette 
őket az ellenséges tevékenységgel szemben. Mivel a 
deszanthordozó hajók gyakran a kijelölt terepszakaszok
tól több tíz kilométerről indították útnak a járműveket, így 
a vízi menet időtartama is hosszú volt. A hajóknak a part
tól való távolságát az indokolja, hogy így védettebbek az 
ellenséges partvédelmi tevékenységtől, légitámadástól. 
A hajók távolsága a parttól akár 40 km is lehet.

Az egyik legjelentősebb előrelépés a vízen elérhető 
legnagyobb sebesség terén történt, ugyanis az EFV 
40-48 km/h-ra is képes! Ezt több új megoldással érték 
el. Szükség volt a korábbinál jóval erősebb meghaj

tóegységre. A két nagy teljesítményű vízsugárhajtómű 
a jármű hátulján, a rámpa két oldalán található. A leg
nagyobb tolóerejük együtt 10 257 kg. A jármű irányítá
sát a vízsugárhajtómű tolóerővektoros kormányzásá
val végzik. A jármű tolóerő-fordítóval még hátramenet
re is képes.

1. ábra: Az EFV mérete és formája egyedivé teszi a 
harcjárművet

2. ábra: Az EFV felhajt a hordozó hajóra

3. ábra: Az AAAV harcjármű prototípusa
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4. ábra: Hagyományos vízi menet során csak egy hullámtörő 
lemezt térítenek ki, nem az egész hajóorrot

6. ábra: A nagy sebességű vízi menetet a kihajtható hajóorr 
teszi lehetővé

A nagy sebesség eléréséhez azonban a nagy teljesít
mény még nem lenne elég. A kétéltű, úszóképes harcjár
művek formáját már számos tervezőiroda próbálta a le
hető legtökéletesebben a vízi menetekhez alakítani. A 
nagy sebesség eléréséhez azonban szükség volt olyan 
hidrodinamikai kialakításra, amely ezt lehetővé teszi. 
Ugyanakkor a páncélozott harcjárműveknek meg kellett 
felelni a szárazföldi követelményeknek is. A nagy sebes
séghez szükséges csónaktest azonban ott előnytelen, 
ezért olyan megoldást kellett kitalálni, amelynek során a 
jármű menet közben változtathatja geometriáját. Az EFV- 
hez hidraulikus munkahengerekkel működtethető, kihajt
ható hajóorrt terveztek, mely kétrészes kialakítása miatt 
már biztosítja a kívánt formát. A jármű orra a kedvező for
mája miatt menet közben felhajtóerőt termel, ezáltal ki
emelkedik vízből. így csökken a közegellenállás, és elér
hető a kívánt nagyobb sebesség.

Az AAV7A1-hez képest az új jármű hatótávolsága ví
zen, valamint a szárazföldi mozgékonysága is javult. A ví
zi menet során 72 km helyett akár 104 km-t is megtehet. 
Ezáltal nagyobb távolságból indítható útnak a hajókról, 
vagy hosszabb ideig várakozhat vízen. A harcjármű a 2,4 
m-es magasságú hullámtevékenységben is megőrzi még 
a stabilitását.

A szárazföldön a hatótávolság számottevően nem vál
tozott, de terepen jobb a mozgékonysága, nagyobb se
besség elérésére képes. Az új követelményeknek megfe
lelően az EFV-nek képesnek kell lenni a tengerészgya
logság M1A1 harckocsijaival együtt haladni, vagyis az 
AAV7A1 24-32 km/h sebességével szemben 48 km/h se
bességet kell elérnie terepen.

A személyzet három főből, a parancsnokból, a vezető
ből és a fegyverkezelő-irányzóból áll. A deszanttérben 17 
felfegyverezett tengerészgyalogos számára van hely, aki
ket képes a hajókról partra juttatni. A tengerészgyalogo
sok egyéni tömege felszereléssel 128 kg lehet. A 9,9 m3- 
es deszanttérben a tengerészgyalogosok helyett rako
mány is elhelyezhető 2250 kg tömegig.

Az EFV külső kialakításában a sík felületek dominál
nak, hasonlóan az utóbbi időben tervezett harckocsikhoz 
és gyalogsági harcjárművekhez. Méretében azonban jó
val nagyobb azoknál, a páncéltest hosszabb még az 
AAV7A1-énél is, magassága viszont némileg kisebb.

A kezelőszemélyzet mindhárom tagjának külön 
búvónyílás áll rendelkezésre. Egy a torony tetején, kettő 
előtte a páncéltesten. A jármű hátulján a már megszokott 
rámpa szolgál a ki- és beszállásra, rajta egy kisebb mé
retű ajtóval. A deszanttér tetején is megszokott a két 
nagyméretű ajtó, ezen keresztül nagyobb méretű felsze
relés is berakodható.

A jármű páncélzata 14,5 mm-es géppuska lőszerei el
len 300 méter, a tüzérségi gránátok repeszei ellen 15 mé
ter távolságon túl nyújt védelmet. A passzív páncélvéde
lem nem növelhető olyan könnyen, mint egy hagyomá
nyos harcjárműnél, hiszen a tömegnövekedés az úszó
képességet jelentősen befolyásolja.

Minden bizonnyal aktív védelmi rendszereket fognak majd 
alkalmazni, hogy ellensúlyozzák a vékony páncélzat hátrá
nyait. A védelmet szolgálja a 16-16 ködgránátvető, melyeket 
a toronyra és a páncéltestre szerelnek fel. Az EFV fő fegyver
zete a toronyba beépített 30 mm-es űrméretű Bushmaster II 
gépágyú, melyhez hagyományos repeszromboló, időzített 
gyújtóval ellátott légi robbanású, valamint az űrméret alatti le
váló köpenyes páncéltörő lőszert rendszeresítenek. Ez utób
bi zömített uránból készül. A lőszer-javadalmazás páncéltörő 
lőszerből 50 db, repeszromboló lőszerből 150 db. De lehet
séges további 150, illetve 300 db lőszer bemálházása is. A 
fegyver emelkedési szögtartománya +45°/-10°.
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8. ábra: A korábbi AAAV oldalról

9. ábra: A nagysebességű vízi menet során az EFV orra 
kiemelkedik a vízből

10. ábra: Partraszállási próba az AAAV típusjelű harcjárművel

A gépágyút hatékonyan lehet alkalmazni az élőerő és a 
páncélzat nélküli, valamint a vékonyabb páncélzatú harc
eszközök pusztítására. Az М2 Bradley harcjármű 25 mm- 
es gépágyújának zömített uránból készült lőszerei a 
2003-as iraki hadműveletek idején kisebb távolságból át
ütötték a T-72-es páncélzatát is. Vagyis a 30 mm-es gép
ágyúval szintén képesek lesznek a reaktív páncélvéde
lem nélküli harckocsik elleni sikeres harcra is. A gépágyú
val párhuzamosított 7,62 mm-es, M240 géppuska lőszer
javadalmazása 800 db, de további 1600 db bemálházása 
is lehetséges.

A fegyverek hatékony alkalmazását segíti a tűzvezető 
rendszer. Ennek részét képezi a szélsebességmérő, a 
hőképalkotó és éjjellátó berendezések, a kétsíkú 
lövegstabilizátor, valamint a lézeres távolságmérő. A pa
rancsnok és a lövegkezelő-irányzó nagyméretű színes ki
jelzőin is megjeleníthetőek a tűzvezető rendszer adatai.

A pontos helymeghatározásra GPS műholdas navi
gációs berendezés áll rendelkezésre, de tartalékként 
hagyományos tájolót is beépítettek. Az AN/VSQ-1 tí
pusú helyzetjelentő berendezés a GPS adatait továb
bítja a parancsnoki központba és más harcjárművek
hez. Ezáltal a harcjárművek helyzetét ismerve átfogó 
helyzetképet kapnak a saját erők elhelyezkedésről. A 
felderített ellenséges célpontokat ugyanígy továbbít
ják és összegzik. így elkerülhető a saját erők elleni 
baráti tűz kiváltása, de az ellenséges célpontok elosz
tása és megsemmisítése hatékonyabbá válik. A be
épített FLIR éjjellátó berendezés a vezetőnek is ren
delkezésére áll.

Az EFV rendelkezik terepakadály-felismerő rendszerrel 
is. A vízi menetek során pedig nagyon hasznos lehet az 
ütközésre figyelmeztető és elhárító berendezés. Az éj
szakai partraszállító hadműveletek során a nagy sebes
ség miatt ennek ugyanis megnő az esélye.

A kezelők védelmét szolgálja, hogy az optikai megfi
gyelő és célzóberendezések lézervédettek, vagyis az el
lenséges lézertevékenységtől megvédik a kezelők látó
szervét. A jármű zajszintjét is csökkentették, ezáltal a 
hang alapján történő észlelése nehezebbé vált.

A lánctalpas futómű kialakítása hagyományos, de tö
rekedtek a tömeg csökkentésére. A lánctalp mellső 
meghajtású, a lánchajtó keréken 11 fog van, kerülete 
1,8 m. Az oldalanként 7 gumírozott futógörgő 
hidropneumatikus felfüggesztésű, átmérőjük 0,61 m. A 
futómű része még a megemelt hátsó feszítőgörgő és a 
3 vezetőgörgő is. A könnyűfém lánctalp cserélhető gu
mibetétekkel van ellátva, amelyek az amortizációt és a 
zajszintet csökkentik. A lánctalp legfeljebb 103 lánc
szemből áll, amelyek 152,5 mm hosszúak és 11,7 kg 
tömegűek. Egy lánctalp tömege maximum 1209 kg.

A harcjármű és a személyzet túlélőképességét növeli 
az automata tűzérzékelő és tűzoltó berendezés. Az ösz- 
szesen 14 darab érzékelő feladata a tűz azonnali észle
lése és a tűzoltó készülékek működésbe hozatala. A 2 db 
3,6 kg-os tűzoltó berendezés a motortérben, a segédhaj
tómű és az erőátviteli berendezés házában van. 3 tűzol
tó készülék a személyzet és a szállított tengerészgyalo
gosok küzdő-, illetve deszantterében van beépítve. Ezek 
közül 2 db 4,5 kg-os, 1 db 3,1 kg-os. Ezeken kívül 2 db
1,2 kg-os hordozható tűzoltó készüléket helyeztek el a 
vezető mögött és a toronyban.

A könnyűszerkezeti megoldásokkal elért, viszonylag ala
csony harci tömegen kívül a nagyobb teljesítményű 
meghajtóegység biztosítja mozgékonyság növelést. Az 
MT883 típusú 12 hengeres, 90°-os V elrendezésű, turbó- 
feltöltős, vízhűtéses dízelmotor 27 338 cm3-es, a motor sű
rítési viszonya 12,5. A motor szükség esetén más üzem-
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Tömeg:
-  üres: 28,296 t
-  harci: 33,525 t 
Hossz: 9,01 m 
Magasság: 3,15 m 
Szélesség: 3,63 m 
Üzemanyag-mennyiség: 1500 I
Fajlagos teljesítmény: 22,8 LE/t szárazföldön 
Hatótávolság:
-  szárazföldön 480 km, 40 km/h sebességgel
-  vízen 117 km, 36 km/h sebességgel 
Sebesség:
-  átlagsebesség szárazföldön: 32-48 km/h
-  vízen: 36 km/h
-  legnagyobb sebesség szárazföldön: 72 km/h
-  vízen: 45 km/h
-  legnagyobb hátrameneti sebesség szárazföldön: 

24 km/h
-  vízen: 7 km/h 
Árokáthidaló képesség: 2,4 m 
Lépcsőmászó képesség: 0,9 m
Lejtőmászó képesség teljes harci tömeggel: 60% 
Oldalstabilitás teljes harci tömeggel: 40% 
Hasmagasság: 0,4 m
Teljesítmény: 850 LE 2600/min. fordulatszámnál

Műszaki-technikai adatok

anyaggal is működhet, a gyártó adatai alapján mindenevő. 
A hűtőfolyadék etil-glikol és víz 1:1 arányú keveréke.

Az erőátviteli rendszer egy Alison hatsebességű 
hidrokinetikus sebességváltó, Packard elektronikus ve

zérléssel. A harcjármű a lánctalpai segítségével álló 
helyzetben megfordul, ugyanerre képes vízben is, ha 
csak a lánctalpak hajtják meg. Ha nagy sebességű vízi 
menetet hajt végre, akkor 36 km/h sebességnél 98 m a 
forduló sugara. Egy segédhajtóművet is beépítettek. Ez 
a 30 LE teljesítményű dízelmotor látja el energiával a jár
művet a motor beindítása nélkül. Az elektromos rend
szerek feszültsége 28 V. A generátor leállása esetén két 
akkumulátor biztosítja korlátozott ideig az elektromos 
energiát.

Az EFV harcjárműben 3 VHF rádiókészülék található, 
és tervezik egy műholdas rendszer beépítését is. Az egy
más közti kapcsolatot vezeték nélküli fejhallgatókkal biz
tosítják, ami nagy előny egy szűk harcjárműben, így a lö
vészek parancsnoka akadálytalanul mozoghat a 
deszanttérben. A jármű védett a tömegpusztító fegyverek 
hatásaitól. A személyzet védelmére és a megfelelő élet- 
körülmények megteremtésére hivatott a szűrő-szellőzte- 
tő rendszer, valamint a légkondicionáló berendezés.

A járműnek a tervek szerint két fő változata lesz. Az 
EFVP lövészeket szállító harcjármű, az EFVC mobil pa
rancsnoki-vezetési központ lesz.

Amennyiben az EFV sorozatgyártásra kész, és rend
szerbe állításra alkalmas lesz, a jelenleg rendszerben ál
ló 1322 AAV7A1-et kell majd leváltania az 1013 db jármű
nek. A rendszerbe állítás 2008-tól indulhat meg, bár a fej
lesztési ütemterv már így is kétéves késésben van. A tel
jes típusváltást 2012-2014-re tervezik, azonban előfor
dulhat a tervezett példányszám csökkenése, valamint az 
ütemterv csúszása is. Az egész program tervezett költsé
ge 6,7 milliárd USD.

Zsig Zoltán

A HM Technológiai Hivatal közleménye
2006. október 1. és december 31. között tanúsított szervezetek

Okirat száma A tanúsítás dokumentuma Szervezet megnevezése Érvényesség
142/054/2006 MSZ EN ISO 9001 Campus Kft. 2009. 10. 03
142/055,56/2006 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2120 Wetex Kft. 2009. 10. 03.
142/061/2006 AQAP 2110 AlbaComp ZRt. 2009. 10. 16.
142/057/2006 AQAP 2120 Gia Kft. 2009. 10. 19.
142/060/2006 AQAP 2110 HM Armcom ZRt. 2009. 10. 30.
142/062/2006 AQAP 2120 Alsys 2009. 11. 09.
142/063,64/2006 MSZ EN ISO 9001 PNC Számítástechnikai Kft. 2009. 11. 14.
142/071/2006 AQAP 2110 Odin Kft. 2009. 11. 16.
142/065/2006 AQAP 2110 Baléder Kft. 2009. 11.20.
142/066/2006 AQAP 2110, AQAP 160 MultiPoláris Kft. 2009. 11. 21.
142/072/2006 AQAP 2120 Crescom Kft. 2009. 11. 23.
142/073/2006 AQAP 2110 Siemens ZRt. 2009. 11.29.
142/067,068/2006 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2110 Vektor Szöv. 2009. 12. 11.
142/074/2006 AQAP 2120 B-Consulting 2009. 12. 14.

Sikeres védés a HM TH-ban
Tikász Gyula alezredes a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogász szakon 2006. november 7-én 
egyetemi tanulmányi kötelezettségének eleget tett. A Záróvizsga-bizottság 2006. november 17-i határozata okleves 
jogásznak nyilvánította.
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Kimenteni, elvontatni
A BKF 35-4 Tadano Faun mentő és vontatóeszköz

Bevetés során a harcból kiesett, sérült harc- és gép
járművek mentése -  a mentés nehézségi fokától füg
gően -  a lehető leggyorsabban saját fedélzeti eszkö
zökkel vagy műszaki mentő eszközök, berendezések, 
műszaki mentő járművek segítségével történik. Fon
tos szempont, hogy a jármű a mentés során, annak 
következtében nem károsodhat. A harci kötelékek 
mozgékonyságának, harcászati manőverezőképessé
gének a megtartásához a sérült járművek elvontatá- 
sának, a gyors mentésnek bonyolult földrajzi és ég
hajlati viszonyok között is, összességében mindenkor, 
kiemelt jelenősége van.

Az elvontatás mint a műszaki mentés egyik módja 
feltételezi a sérült gépjármű gurulóképességét. Korlá
tozott gurulóképességű járművet -  különösen az első 
tengely károsodása esetén -  a legnehezebb (és egy
általán nem veszélytelen feltételek közt lehet csak) 
vontatni.

A sérült járművek elszállítása jelenleg könnyű vagy 
közepes járművek esetében különböző emelőképessé
gű gépkocsidaruk segítségével és nehéz szállító jár
művekkel történik. A sérült eszközöknek szállító jármű
vön történő elszállításánál -  mindenekelőtt a nehéz 
vagy magasépítésű járművek esetén - ,  a mentőre való 
rácsatlakozásnál vagy szűk útszakaszoknál léptek, lép
nek fel nehézségek. Az okok gyakran az alacsony épí
tésű közúti hidakra, alagutakra, alacsonyan vezetett 
elektromos hálózatokra vezethetők vissza. Mivel az al
kalmazási térségben polgári mentőszolgálatok nem 
vagy csak ritkán állnak rendelkezésre, a szállítási ké
pesség csak katonai erőkkel és eszközökkel tartható 
fenn, oldható meg.

A BKF 35-4 Tadano Faun

Olyan mentő és vontatóeszköz, amely ilyen jellegű sérült 
eszközöket nagyságra való tekintet nélkül nehéz terepen 
is viszonylag nagy sebességgel képes menteni és vontat
ni, szükség esetén félretolni, 2004. május óta áll szolgá
latban a KFOR-nál, a német kontingens logisztikai zász
lóaljánál Prizrenben. A zászlóalj saját központi feladatán 
kívül széles körű támogatást képes nyújtani a logisztika 
területén nemzetközi szinten is, egyebek közt számos 
ilyen feladatában támogatja a délnyugati Multinacionális 
Dandárt is.

A BKF 35-4 (Berge- und Kranfahrzeug) mentő és da
rus gépkocsit a Bundeswehr kerekes járműveivel ellátott 
kötelékeinél a sérült, akna ellen védett, nem védett és 
páncélozott járművek mentésére és elvontatására hasz
nálják. A BKF 35-4 Tadano Faunnal a csapatok egy 
olyan új rendszerű műszaki mentő eszközt kaptak, amely 
szinte teljesen polgári forgalmú kereskedelmi járműként 
a kerekes harc- és gépjárművek műszaki-technikai men
tésénél jelentősen hozzájárul az eddig meglévő képes
séghiány kiküszöböléséhez.

Éppen a nemzetközi szintű alkalmazások során kü
lönösen fontos ezt a kapacitást a szövetséges fegyve
res erők támogatására is biztosítani. Ebből a szem

2. ábra: A KFOR erőkhöz beosztott Faun

pontból is célszerű és logikus volt az új, sérült jármű
veket mentő és vontatóeszköznek a kipróbálása éles, 
harci körülmények között. Azonban a mentendő jármű
vek méret, forma, nagyság és tömeg szerinti sokféle
sége bizonyos mértékig korlátozza ezt a nemzetközi 
szintű képességet, esetenként a Bundeswehr jármű
veinél is.

A Tadano Faun a kiesett járművet megrakott állapot
ban és bonyolult viszonyok közt is gyorsan és bizton
ságosan ki tudja menteni, és ezzel megakadályozza, 
hogy a rakományhoz illetéktelen személy (az ellenség) 
hozzájuthasson. Szükség esetén képes harc- és moz
gásképtelen kerekes járműveket nagy távolságokon 
keresztül vontatni tönkrement tengely esetén is (orrát 
felemelve), vagy azokat szükség esetén félretolni, el
távolítani.

Ajárműre épített daru a felszerelt hegyi csőrlővel lehetővé 
teszi a mentés során a kettős üzemet is. A mentésnek ez a 
formája csökkenti az elakadt, megrekedt járművek esetében 
a gyakran nagyobb mértékű károsodást, ami a mentés ed
digi formáinál szükségszerűen keletkezett. A daru ezenkívül 
kiválóan felhasználható konténerek, hajtóművek és más fe
héráruk átrakásához is, maximális emelőképessége 3 5 1.

Ezek a többoldalú képességek jelentős takarékossági 
tényezők is a csapatok számára, hiszen a jármű mind
össze egy fő kezelővel sokféle műszaki-technikai jellegű 
és mentő feladat elvégzésére képes.
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Motor: Hathengeres dízelmotor OM 501 LA 
(Mercedes-Benz), Euro II, 290 к 
(394 LE) 1800 fordulatszám esetén 

Hajtómű: Automatikus kapcsolású ZF-AS Tronic, 12 
előremenet és 2 hátramenet üzem

Fontosabb műszaki-technikai jellemzők

Hossz: 11 850 mm
Magasság: 3800 mm
Szélesség: 2750 mm
Teljes tömeg: 41 000 kg
Fordulókor sugara:
Mentés: csörlő és kettős menetben

12,5 m

(csörlő és daru teljes vonóerővel) 
Vontatóképesség:

27 500 kg

-  fékezve: 45 000 kg
-  fék nélkül: 12 000 kg
Csörlő vonóereje: 20 000 kg
Kötélhossz: 75 m
Emelőszerkezet kötélhossza: 170 m
Teleszkóp kinyúlásának hossza: 22,5 m
Maximális magasság: 25,6 m
Maximális emelősúly daruüzemben: 35 000 kg
Maximális teher kettős üzemben: 7500 kg
Gyártó cég: Tadano Faun

A fejlesztés főbb szempontjai és mozzanatai

A védelemtechnikai hivatalban Koblenzben és a hadse
reg utánpótló iskolájában Garlstedtben, Bréma mellett 
végrehajtott első vizsgálatokat követően 2004. március
ban és áprilisban a gyártó végrehajtotta a két szolgálati 
hely által előírt technikai változtatásokat a megszabott 
követelményeknek megfelelően.

4. ábra: Harckocsi vontatása a traileren

Az átépítés után az addig a védelemtechnikai szolgá
latnál tesztelt járművet Koszovóba helyezték, és ott a 
harci alkalmazási feltételekkel összehangolt megvalósí
tási elemzéseknek vetették alá. Az eszköz alkalmasságát 
reális körülmények, bonyolult földrajzi és éghajlati viszo
nyok között, valamint szervezési vonatkozásoknak meg
felelően is vizsgálni kellett. Meg kellett ítélni azt is, hogy 
a vontatóképesség megerősítése érdekében végrehajtott 
változtatások, a különböző kiegészítő elemek adaptáció
ja indokoltak, szükségesek voltak-e.

A vizsgálatok zöme a nehezebb (nehéz) járművek men
tésének és vontatásának a lehetőségeire irányult, és min
denekelőtt a védett, páncélozott vezetőfülkével ellátott 
MULTI-A3-ra (teljes tömege 36 t) és a páncélozott jármű-

A BKF 35-4 Tadano Faunnal eddig kimentett járművek

Jármű megnevezéseTeljes tömeg 
(kg)

Abroncsméret Nyomtáv
(mm)

Boxer MRAV pszh 33 560 405/80 R 27 2580
Luchs felderítő 
páncélos

18 500 1400 R 20 2540

Fuchs csapatszállító 
(alaptípus)

15 074 1400 R 20 2540

Dingo szállító jármű 9200 365/80 R 20 2380
Cobra tüzérségi radar 

(Alváz: Man 15 t)

25 617 1400 R 20 2466 
(1. tengely) 

2472 
(4. tengely)

Multi MAN Kat 1 A1.1 32 409 1400 R 20 2066 
(1. tengely) 

2072 
(4. tengely)

Roland
fegyverrendszer 
(Alváz: 15 t MAN 
A1 BRV)

27 920 1400 R 20 2466 
(1. tengely) 

2472 
(4. tengely)

Patriot
fegyverrendszer 
(Alváz:)
15 t MAN A1 BRW

28 630 1400 R 20 2466 
(1. tengely) 

2472 
(4. tengely)

Útépítő gép 

(MAN A1,1-re építve)

27 804 1400 R 20 2066 
(1. tengely)

2072 
(4. tengely)

Üzemanyag-szállító
(Alváz:
IVECO Euro Trakker)

32 000 
(33 000)

365/85 R 20 2040

Autóbusz
(Alváz: Daimler-Benz)

8985 11 00 R 22,5 2 090

MULTI A3 
szállító jármű

36 000 14 00 R 20 2110 
(1. tengely) 

2094 
(4. tengely)

MULTI szállító 
jármű (ASTRA)

32 000 14 00 R 20 2500

Rakodógép FUG 8500 14 5-20 MPT
10 t-s tehergépjármű 26 600 14 00 R 20 2500
Fennek felderítő jármű 9260 12 00 R 20 2226

Megjegyzés: A nyomtávra megadott adatok a mindenkor 
érvényes Technikai Adatbankból származnak.
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vekre terjedt ki. Döntés született egy gyalogsági erők és ak
nák elleni, adaptálható védelem megvalósításáról is. Ebben 
a vonatkozásban is a katonák értékelése és igénye állt a 
döntési mechanizmus középpontjában. A logisztikai zászló
alj személyi állományát a BKF 35-4 kezelésére a gyakorla
ti kipróbálás keretében képezték, illetve képzik ki.

A nehéz kerekes járművekkel felszerelt kötelékek, ilyen 
jellegű mentő és darus gépkocsival történő ellátása lé
nyegesen megnöveli a harcoló erők anyagi-technikai ki
tartóképességét, mozgékonyságát és harcászati 
manőverezőképességét. A Bundeswehr feladatai napja
inkban, más fejlett hadsereghez hasonlóan, rendkívül 
összetetté és sokrétűvé váltak, és folyamatosan bővül
nek. Nem mindig sikerül a megszabott feladatokat haté
konyan, biztosan, késedelem nélkül végrehajtani, teljesí
teni. Ennek oka főként a rendelkezésre álló, meglévő

anyagokban, harci-technikai eszközökben és a nem 
megfelelő megoldásokban kereshető. A szűkös anyagok 
és eszközök ellenére a Bundeswehrnek abban a helyzet
ben kell lennie, hogy minden különleges feladatot képes 
legyen ellátni, és ehhez a megfelelő eszközt előállítani.

Ebben az esetben is ez történt. A KFOR-nál alkalma
zott BKF 35-4 Tadano Faun egyértelműen mutatja: csak 
beruházással lehet takarékosan segíteni!

Felhasznált irodalom

Rolf Krüger: Bergen und Abschleppen. Soldat und 
Technik, 2005/8.

Lits Gábor ny. alezredes

Az A-6 Intruder repülőgépcsalád I. rész

Bevezetés

A Grumman (ma már Northrop Grumman) A-6 Intruder 
(Behatoló) egy minden időjárásban bevethető, kétüléses, 
szubszonikus, anyahajóról üzemelő támadó repülőgép volt. 
Az A-6-os kinézetre ugyan nem látványos, és nem is a 
szép formatervezés mintapéldája, azonban messzemenő
en helytállt a támadó szerepben, amit jellegzetes kialakítá
sának tervezésekor mindig szem előtt tartottak. A gépet az 
’50-es évek végén kezdték el tervezni, az A-6-os első pro
totípusa 1960 áprilisában hajtotta végre szűzfelszállását. A 
hat darab TA2F-1 prototípus közül az első 1960. április 19- 
én emelkedett először a levegőbe. A US Navynek össze
sen 482 db széria A-6A-t szállítottak le 1963 tavaszától 
kezdve. A vietnami dzsungel fölötti éjszakai repülések, a Si
vatagi Vihar idején a megerősített védelmű iraki célpontok 
ellen irányuló támadások révén a Grumman A-6 Intruder 
nagy hírnévre tett szert, sokan csak „igásló”-ként emleget
ték, 34 éves pályafutása során számos vakmerő küldetés
ről szóló pilótatörténet főszereplője volt. Az Intruder két fő 
erősségére, a minden időben való bevethetőségre és a 
nagy mennyiségű hordozható fegyverzetre világított rá a 
nagy sikerű mozifilm, az Intruderek támadása.

Az A-6 Intruder a Navy elsőszámú közepes támadógépe
ként végigszolgálta három évtized és a hidegháború konflik
tusait és krízishelyzeteit. Szolgálati ideje alatt a gépet marco
na kinézete és minden időben való bevethetősége a Hadi
tengerészeti és a Tengerészgyalogos Légierő félelmetes 
eszközévé tette. A Navy 687 db támadó Intruded állított szol
gálatba, melyeket a legendás Grumman „lronworks”(Vasmű- 
vek)-nél gyártottak. Sokoldalúságát és hosszú élettartamát a 
repülőgép annak a számtalan korszerűsítésnek és technoló
giai fejlesztésnek köszönheti, melyek a világ legjobb nagy 
hatótávolságú repülőgépévé tették. Lenyűgöző mennyiségű 
fegyverterhelését nézve látható, hogy csak szárazföldről 
üzemelő nehézbombázók (mint a B-1 és a B-52) tudtak na
gyobb mennyiségű harci terhet szállítani. Kevésbé ismert to
vábbá az a tény, hogy az Intruderek a vietnami háború során 
több bombát dobtak le, mint a B-52-esek.

Az erős felépítésű és sokoldalú A-6-osokat küldték ál
talában a legnehezebb küldetésekre. Erőssége abban 
rejlett, hogy alacsonyan és egyedül (értsd: kíséret nélkül) 
tudott repülni minden időjárási körülményben. Az A-6- 
osok minden olyan konfliktusban részt vettek, amibe az 
USA Vietnam óta beavatkozott. Az Intruder a modern kor 
legsokoldalúbb harci repülőgépét képviseli a következők

1. ábra: Еду A-6A teljes bombaterheléssel
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miatt: többféle „űrkorszaki okos fegyvert tud indítani, na
gyobb távolságban képes nappali vagy éjszakai csapás
mérést végrehajtani csupán belső üzemanyagkészletére 
támaszkodva, mint bármely más korábbi vagy mostani 
repülőgép-hordozóról üzemelő típus, mindezeken felül 
légi utántöltéssel támogathatja más anyahajókról felszál
ló repülőgépek küldetését.

Az Intruder kifejlesztésének története

A Navy a koreai háborúban nem rendelkezett minden idő
ben bevethető sugárhajtású csapásmérő gépekkel, mert az 
anyahajókon települő repülőszázadok csak korlátozott haté
konysággal voltak alkalmazhatók éjszaka és bonyolult időjá
rási körülmények között. Ezek a tapasztalatok olyan 
avionikai rendszerek kifejlesztését ösztönözték, amelyek ké
pesek az említett nehézségek áthidalására. Az 50-es évek 
közepén a tengerészgyalogság bejelentette, hogy szüksége 
van egy minden időben bevethető, közeli támogató repülő
gépre, mely a rövidebb, a harctéren kialakított akár füves re
pülőterekről is üzemeltethető. Időközben a Navy repülőgép
hordozóin szolgálatba állította a sugárhajtású repülőgépek 
új generációját. Sok típus tartozott ide a legkisebb támadó 
repülőgéptől, az A4D (A—4) Skyhawktól kezdve számos kü
lönféle vadászgépen át a nagy hatótávolságú A3D (A-3) 
Skywarrior nehéz támadógépig. A könnyű és nehéz táma
dógépek tervezésénél fő szempont volt, hogy hagyományos 
fegyverzet hordozása mellett nukleáris csapásmérésre is 
képesek legyenek. Mindazonáltal ezeknek komoly hiányos
ságaik is voltak. Az A4D-nek például nem volt minden idő
ben működő tűzvezető rendszere, az A3D nagy méretei ne
gatív hatással voltak a hajófedélzeti üzemeltetésre. A prob
léma tanulmányozása után azt a következtetést vonták le, 
hogy új technológiájú avionikát alkalmazva létre lehet hozni 
olyan hajófedélzetről üzemelő minden idős repülőgépet, 
mely képes végrehajtani nagy távolságú hagyományos és 
nukleáris csapásmérést, mert a radarok keresősugarai alatt, 
terepkövető üzemmódban, kis magasságon repülve tudja 
megközelíteni a célt. A komplex avionikai rendszert azonban 
csak a gép személyzetének növelésével lehet hatékonyan 
használni.

A Haditengerészeti Hadműveleti Főnökség Hivatala 
(Office of the Chief of Naval Operations) 1956-ban beje
lentette, hogy az új repülőgépnek a következő követel
ményeknek kell megfelelni: kétüléses, minden időben be
vethető harcászati repülőgép legyen, mely egyaránt ké
pes repülőgép-hordozókról támadó bevetésekre indulni, 
illetve a tengerészgyalogság igényei szerint közeli légi tá
mogatást adni rövid kifutópályákról üzemelve. A leendő 
harci gép sebessége minimum 500 csomó (926 km/h), a 
hatótávolság minimum 300 tengeri mérföld (555,6 km) 
volt a kiírás szerint. A BUAER (Bureau of Aeronautics -  
Légügyi Hivatal) 1957 elején meghatározta a küldetések
re, felépítésre és üzemeltetésre vonatkozó szigorú köve
telményeket, ide értve a pontos áramlástani mutatókat és 
a mindkét hajózó számára beépítendő katapultüléseket 
is. A hosszú és a rövid felszállópályáról/hajófedélzetről 
való üzemelés miatt a tervezésnél sugárhajtómű vagy 
turbólégcsavaros hajtómű jöhetett szóba. Jellemző kikö
tés volt, hogy a különböző rendszerek alkatrészeit és be
rendezéseit, így a hajtóműveket is a Navy szabványai és 
elvárásai szerint kell megtervezni, a majdani szerződése
ket elnyerő cég lesz felelős a teljesen integrált fegyver- 
rendszerért is.

Nyolc cég (Boeing, Douglas, Bell, Lockheed, North 
American, Vought, Martin, Grumman) összesen 11 terve
zetet adott be, melyek között turbólégcsavaros, szuper-

4. ábra: A fő törzstartón elhelyezett konténer elején látható 
az alacsony fényszintű televíziós kamera

6. ábra: Ahogy az repülőgép-hordozóra való leszállás 
a bombázónavigátor üléséből látszik

í j -

3. ábra: Parkoló A-6C egy repülőgép-hordozó fedélzetén. 
Jól látszik a gép hasa alatt levő konténer, mely az LLLTV-t 
tartalmazta
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7. ábra: Egy KA-6D-Í еду А-6Е tölt fel. A kép a töltőkosár 
megközelítését mutatja a feltöltendő gépből nézve

8. ábra: A kép egy A-6E-t ábrázol a hordozó fedélzetén, 
hátracsúsztatott fülketetővel

szonikus sugárhajtású és függőlegesen fel-le szálló repü
lőgép is volt. 1957 decemberében a Grumman cég 128Q 
tervét választották, a szerződést 1958 elején kötötték 
meg az A2F-1 típusra.

A repülőgép tervezésének kritériumait a Haditengeré
szeti Hadműveleti Főnökség Helyettes Hivatalának légi 
hadviseléssel foglalkozó részlege (Deputy Chief of Naval 
Operations, Air Warfare Staff) és a Légügyi Hivatal állítot
ta össze. Ezen intézményeknek, illetve a győztes pályá
zatot beadó Grumman csapatának egyaránt fontos sze
repe volt abban, hogy egy olyan felépítésű gépet hoztak 
létre, melyet végül 30 éven keresztül szinte változatlan 
formában gyártottak. A nagymértékű belső módosítások 
és az eredeti szárnyak kompozit szárnyakkal való helyet
tesítése vajmi keveset változtatott a gép alapvető kinéze
tén -  mindössze az új konstrukcióval járó „ráncokat kel
lett kivasalni”.

Az Intruder esetében teljes mértékben a „funkcióhoz a 
forma” vezérelvet követték. A Grumman A-6 Intruder so
ha nem nyert volna szépségversenyt. Hajtóművei, azok 
fúvócsövei a törzshátsórész helyett a törzs középső 
szekciójában kaptak helyet, a személyzet fölött levő ha
talmas fülketető és kidudorodó radarkupolás orr-rész mi
att úgy tűnt, ezen a gépen semmi sem ott van, ahol az ál
talában lenni szokott. Ám ha egy harci gép az agresszív 
vonalaival kelt feltűnést, különösen halálos fegyverzettel 
megpakolva, akkor az Intrudernek is megvan a maga 
szépsége.

Az első Intrudernek hosszú orrsegédszárnya volt, a 
hajtómű fúvócsöveit ki lehetett téríteni. A Grumman terve
zetét azért is választották ki, mert a törzsközéprészen el
helyezett Pratt & Whitney J52-es hajtóművek elfordítható 
gázsugárterelővel is rendelkeztek. Ezeket a rövid kifutó
pályákon és a hajófedélzeten való le- és felszállásokhoz 
23 fokos szögben lefelé lehetett hajtani anélkül, hogy a 
gép nemkívánatos bólintásokba kezdett volna. A két gáz
turbinát a törzs két oldalán a szárnyak alatt építették be. 
A hajtóművek fúvócsövei szinte egy vonalba esnek a 
szárnykilépőélekkel. A gép oldalán elhelyezett beömlő
nyílások elöl, a törzs alsó részén találhatók. Mivel a repü
lőgép hangsebesség alatti gép volt, nem volt szükség bo
nyolult változtatható geometriájú szívócsatornára, így 
egyszerű, D alakú beömlőnyílásokat alkalmaztak. A tör
zsön képződő határréteg leválasztásáról a beömlők elé 
szerelt lapok gondoskodtak. Az első tesztek és szélcsa
torna-kísérletek után 1958 szeptemberében alaposan 
megvizsgálták az 1:1-es arányú modellt. Számos részle
tet átterveztek ezután, de a gép általános szerkezeti fel
építését elfogadták.

Az első gép kifejlesztéséről és megépítéséről szóló 
szerződést 1959 áprilisában írták alá. A rázkódás csök
kentése érdekében perforált fékszárnyakat építettek be, 
a megfelelően hatékony zuhanóbombázáshoz pedig a 
szárnyvégeken elhelyezkedő zuhanófékekkel egészítet
ték ki őket. A gép oldalirányú kitérítését kis sebességnél 
a csűrökkel végezték, nagy sebességen erre a szárny fel
ső részéből kinyíló spoilerek szolgáltak. Az Intruder teljes 
egészében mozgatható magassági kormányokkal (víz
szintes stabilizátor) rendelkezett, melyek mozgatását ket
tőzött fogaskerékmű végezte. A stabilizátorokat repülés 
közben nem lehetett kitéríteni, nehogy túl nagy terhelés 
lépjen fel, persze vészhelyzetben megengedett volt a 
mozgatásuk, pl. dugóhúzóból való kivezetéskor.

A középszárnyas elrendezésű szubszonikus repülőgép 
jellemzői a következők: szárnykarcsúsága 5,31, a szárny 
25°-ban hátranyilazott. Az anyahajóról való üzemeléshez 
elengedhetetlenül szükséges a felhajtóerő növelése, 
ezért a repülőgépet majdnem a szárny teljes hosszában 
lehajtható orrsegédszárnyakkal, a kilépőéleknél pedig 
felhajtóerőt növelő lapokkal (féklapokkal) látták el. A 
szárnyvégeken levő külső fékszárnyak -  melyek a 
szárnyfelhajtási vonalon kívülre esnek -  felfelé és lefelé 
kettényithatók, így zuhanófékként működnek. A szárnyak 
külső szekciói felhajthatok, elősegítve ezzel a repülőgép
hordozókon való tárolást, és két-két áramlást javító lapot 
(bordát) is felszereltek rájuk.

A főfutószárak bekötéseit a hátsó szárnytartókhoz il
lesztették a törzsön kívül. A főfutók előrefele, 90 fokban 
elfordulva csukódnak be, így a kerekek laposan, a 
szárnybelépőél mögött helyezkednek el. Az orrfutó hátra
felé húzható be a pilótafülke alatt kialakított aknába.

Az A2F-1 pilótafülkéjében a személyzet két tagja egy
más mellett foglal helyet. (A bal oldalon ülő pilóta széke 
pár hüvelykkel előbbre van.) A fülketető hátracsúsztatha
tó a be- és kiszálláshoz. A kabinba való feljutást segítik a 
hajtómű-beömlőcsatornák falából kinyitható kis lépcsők. 
A jellegzetes légi utántöltő csonk a gép orrán, közvetlenül 
a fülketető előtt csak később került beépítésre.

A Grumman pályázatának talán legfejlettebb eleme az 
újonnan kifejlesztett minden időben bevethető elektroni
kai rendszer, a DIANE volt (Digital Integrated Attack 
Navigation Equipment -  digitális integrált támadó navigá
ciós berendezés). Két legfontosabb részegysége, a 
Norden AN/APQ-92 keresőradar és a Naval Avionics 
Facility AN/APQ-112 célkövető radar antennái a nagy
méretű orrkúpban kaptak helyet. A DIANE rendszerhez
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Az Intruder műszaki adatai

S ze m é lyze t: 2  fő

G y á rtó : G ru m m a n  A e ro s p a c e  
C o rp o ra t io n

H ossz : 1 6 ,6 9  m

Fesztáv: 1 6 ,1 5  m  n y ito t t ,  7 ,6 7  m  

ö s s z e c s u k o tt  s z á rn y a k k a l

M a g a s s á g : 4 ,9 3  m

S z á rn y fe lü le t: 4 9 ,1 3  m 2

T ö m e g :

-  m a x . fe ls z . tö m e g : 2 7  3 9 7 ,4 4  kg

-  m a x . fe ls z . tö m e g : 
(h o rd o z ó ró l)

2 6  5 8 0 ,9 6  kg

-  ü re s  tö m e g : 12  7 0 0 ,8  kg

M a x . se b e ssé g : 1 0 4 2 ,6 8  k m /h

U ta z ó s e b e s s é g : 7 6 3  k m /h

L e s z á lló s e b e s s é g : 2 2 6  k m /h

M in . fe ls z á llá s i ú th o s s z : 1 4 6 9  m

M in . k ig u ru lá s i ú th o s s z : 8 2 3  m

H a tó tá v o ls á g : 

(m a x . te rh e lé s s e l)

1 7 3 3  km

S z o lg á la ti c s ú c s m a g a s s á g : 1 2  4 9 6  m

E m e lk e d é s i s e b e s s é g : 2 3 2 2 ,5 7 6  m /p

M e g h a jtá s : 2 d b  P ra tt &  W h itn e y  J 5 2 -P 8 B  

g á z tu rb in a  (e g y e n k é n t 4 2 1 8 ,4 8  

k g /4 1 ,4 k N  to ló e rő )

B e ls ő  tü z e lő a n y a g 
m e n n y is é g : 7 2 3 0  kg

K ü ls ő  tü z e lő a n y a g 
m e n n y is é g : 4 5 4 6  kg  (1 9  6 1 0  I p ó tta r tá ly o k b a n )

M a x . h a rc i te h e r: 8 1 6 5  kg

A lk a lm a z h a tó  fe g y v e rz e t: 1 0  2 .7 5 "  ra k é ta b lo k k  

1 0  5" Z u n i ra k é ta b lo k k  

2 8  M k - 2 0  R o cke ye  

M k - 7 7  N a p a lm

2 8  M k -8 1  (2 5 0  fo n t / 1 1 3 ,4  kg ) 

2 8  M k - 8 2  S nake ye  

13  M k - 8 3  (1 0 0 0  fo n t /4 5 3 ,6  kg ) 

5 M k - 8 4  (2 0 0 0  fo n t /9 0 7 ,2  kg ) 

2 0  M k - 1 1 7  (7 5 0  fo n t /3 4 0 ,2  kg ) 

2 8  C B U -7 8

G B U -1 0 E  L a s e r G u id e d  B o m b  

( lé z e rv e z é r lé s ű  b o m b a ) 

G B U -1 2 D  LG В 

G B U -1 6 B  LGB 

A G M -1 2 3 A  S k ip p e r  II 

A G M -4 5  S h rik e  

A G M -6 2  W a lle y e s  

A IM —9 S id e w in d e rs  

S y s te m  W e a p o n  Im p ro v e m e n t 
P ro g ra m , S W IP  

A G M -8 8  H A R M  

A G M -8 4 E  S L A M  

A G M -6 5  M a v e r ic k  

h a jó  e lle n i ra ké ta  

A IM - 1 2 0 A  A M R A A M

ezeken kívül a következő berendezések tartoztak: 
AN/ASN-31 inerciális navigációs rendszer, CP-729A fe
délzeti számítógép, Litton AN/APQ-61 ballisztikai számí
tógép, AN/AVA-1 függőleges kijelző, AN/APN-141 radar
magasságmérő, AN/ASQ-57 integrált elektronikairányító 
rendszer, AN/APN-153 Doppler-navigációs rendszer és 
az AN/ASW-16 három tengely mentén manőverező ro
botpilóta. A gép elektronikai berendezései között megem
lítendő még az ADN (Automatic Direction Finder) auto
matikus iránymérő, a TACAN (Tactical Air Navigation 
System) harcászati légi navigációs rendszer és az IFF 
(Identification Friend or Foe) barát-ellenség azonosító.

A repülőgéptender döntőjébe három cég tervezete ju
tott be, a Douglasé, a Voughté és a Grummané. 1958. ja
nuár 2-án a Grumman 128Q jelű tervezete megnyerte a 
pályázatot. Február 21-én aláírták a kezdeti szerződést, 
mely az előzetes tervezőmunkára és az 1:1-es makett 
megépítésére vonatkozott. 1958 szeptemberében meg
vizsgálták a makettet, és előírtak néhány módosítást. A 
szárny nyilazását csökkentették, a fesztávot pedig közel 
60 cm-rel megnövelték. Az egyszeresen réseit fékszár
nyakat az eredetileg tervezett kétszeresen réseitekre 
cserélték. Megnagyobbították az orrkupolát, hogy egy
aránt beleférjen a kereső- és a célkövető radar antenná
ja is. A légellenállás csökkentése érdekében a kabintető 
ívét is átszabták. A függőleges vezérsík nagyobb lett és 
hátrább került. Átalakították az orrfutó vonórúdját, ame
lyet hordozóról való felszálláskor a „gőzkatapult-papucs- 
ba” akasztanak be. A belső tüzelőanyag-tartályt 155 gal
lonnal (573,5 liter) megnövelték.

1959 márciusában kiadták a megrendelést 4 db A2F-1 
tesztgépre (gy. sz. 147864-147867), majd 1960-ban 
újabb négy példányra (gy. sz. 148615-148618).

Az első YJ52-P-6 hajtóművekkel ellátott Intruder (gyári 
száma 147864) 1960. április 14-én gurult ki a gyárból. A 
New York állambeli Bethpage-ben lefolytatott gurulópróbák 
után átszállították Calvertonba, ahol április 19-én Robert 
Smyth berepülőpilótával a fedélzetén elvégezte első fel
szállását. Radarral még nem rendelkezett, csak a bizton
ságos repüléshez elengedhetetlenül szükséges berende
zésekkel. A második tesztpéldány (gy. sz. 147865) 1960. 
július 28-án emelkedett először a levegőbe. A 
törzsféklapokon lyukak (perforációk) voltak, melyek finomí
tották a légáramlást, nehogy túlságosan berezegjenek a 
farokrész felületei. Már a berepülések alkalmával fény de
rült az alkalmazási hibákra és arra, hogy a törzsféklapok 
nyitása megszakítja a törzs melletti áramlást. A harmadik 
tesztgépen (gy. sz. 147866) 40,64 cm-rel hátrább tették a 
vízszintes stabilizátort. A nyitott helyzetben levő 
törzsféklapok okozta irányítási problémák azonban to
vábbra is jelentkeztek, ezért a törzsféklapokat fokozatosan 
megszüntették. Szerepüket a szárnyvégi kettényitható 
zuhanófékek vették át. Ellátták őket egy zárszerkezettel az 
aszimmetrikus nyitás megakadályozása érdekében. A 
szárnyvégi zuhanófékeket az első prototípuson tesztelték. 
Az A2F-1 tesztgépekhez hasonlóan a korai A-6A-sokra is 
felszerelték mind a törzsféklapokat, mind az osztva nyitha
tó zuhanófékeket. A pilóta döntötte el, hogy egyiket, mási
kat vagy mindkettőt használja. Zuhanáskor általában 
mindkettőt kinyitották, míg leszálláskor csak a 
szárnyvégieket. Miután az Intruderek szolgálatba álltak, a 
gyakorlati tapasztalatok alapján a Navy a kettényitható fé
kek használatát általánosította, s a törzsféklapokat számos 
A-6A-n zárt helyzetben behegesztették.

(Folytatjuk)

Szűr Zoltán
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A Jak-38-as Afganisztánban

Évekkel ezelőtt a Haditechnika több cikket közölt Viktor J. 
Markovszkij orosz hadtörténész tollából „Forró égbolt Af
ganisztán felett” címmel a szovjet légierő afganisztáni te
vékenységéről. Azóta a véres háború emléke történelem
mé szelídült, más hadak járják Afganisztán útjait, és más 
légierők uralják az afgán égboltot. Azonban mind a mai 
napig újabb és újabb tények kerülnek napvilágra. Ezek 
körébe tartozik az a meglepő hír, hogy a szovjet katonai 
vezetés bevetette és kipróbálta Afganisztánban a világ 
repülő szakemberei által elsősorban a Kijev osztályú 
anyahajók fedélzetéről ismert Jak-38-as vadászbombá
zót is. Jelenléte természetesen nem volt tömeges, és 
csak rövid ideig tartott, ennek ellenére említésre méltó 
adalék a Szovjetunió számára oly végzetes háború törté
netéhez. Ahhoz, hogy érthetővé váljék a katonai vezetők 
elgondolása, tisztázni kell azokat a körülményeket, ame
lyek szükségessé tették ennek a gépnek a létrehozását 
és csapatszolgálatba állítását, illetve meg kell ismerked
ni a történetével.

Már a múlt század ötvenes éveinek elején világossá 
vált a katonai teoretikusok számára, hogy az egyre job
ban a betonos repülőterekhez kötött légierő legsebezhe
tőbb pontjai éppen a fel- és leszállópályák és gurulóutak, 
melyek rombolásával hosszú időre megakadályozható az 
adott repülőtéren települő repülőegység tevékenysége 
még akkor is, ha az egyébként betonfedezékben tárolt 
gépek nem sérülnek meg. Ez az elmélet évtizedekkel ké
sőbb a falklandi háborúban fényesen beigazolódott: a 
RAF XM 607 fedélzeti számú Vulcan nehézbombázója 
által ledobott 21 darab 454 kg-os bombából mindössze 
egy találta el Port Stanley repülőterének beton felszálló- 
pályáját, igaz pont a közepén, és ezzel a háború hátrale
vő részére lehetetlenné tette a szigeten állomásozó me
rev szárnyú argentin harci repülőgépek tevékenységét. A 
veszély csökkentésére két lehetőség mutatkozott. Az 
egyik, hogy a repülőgépeket továbbra is alkalmassá kell 
tenni a füves fel- és leszállómezőről való üzemeltetésre. 
Ennek a feltételnek a szovjet repülőgépek megfeleltek. A 
MiG-21-esig bezárólag valamennyi harcászati vadász-, 
vadászbombázó és bombázó repülőgépüket lehetett 
üzemeltetni füves repülőtéren is. Sőt, nem csak lehetett, 
hanem kötelező is volt erre felkészülni és az állományt ki
képezni. Magyarországon is valamennyi repülőezrednek, 
magyarnak és szovjetnek egyaránt, megvolt a maga fü
ves tartalék repülőtere. Kecskemété Orosháza, Pápáé 
Kenyéri, Taszáré Balatonkiliti, Sármelléké Tapolca stb. 
Természetes felületű fel- és leszállómezőket sokkal ki
sebb költséggel, sokkal rövidebb idő alatt lehet létrehoz
ni, és adott esetben sokkal könnyebb és gyorsabb a sé
rülések javítása.

A megoldás másik lehetősége a repülőtérhez nem kö
tődő, függőleges fel- és leszállásra képes (VTOL -  
Vertical Take Off and Landing) repülőgépek kifejlesztése. 
A feladat megoldásával szinte valamennyi fejlett repülő- 
gépiparral rendelkező ország megpróbálkozott. Francia- 
országban a Dassault a Balzackal, az USA-ban a Bell az 
X-14-essel, Németországban VAK-191 volt a kísérleti tí
pusjelölése. Nagy-Britanniában a Hawker Siddley P.1127 
elképzelése később Harrier néven vált ismertté. Ezek kö
zül a kísérletek közül egyedül a Hawkeré volt eredmé

nyes, olyannyira, hogy a Harrier különböző változatait 
nemcsak otthon rendszeresítették, hanem még exportsi
kereket is értek el vele, sőt, az USA némileg áttervezve 
szintén sorozatban gyártotta, és rendszeresítette a ten
gerészgyalogságnál AV-8 jelöléssel. Ezt a gépet a zseni
álisan megtervezett, négy elfordítható fúvócsővel ellátott 
Rolls-Royce Pegazus hajtómű emeli levegőbe, és hajtja 
előre vízszintes repülésben.

A Szovjetunióban az első többé-kevésbé eredményes 
próbálkozás a Jak-36-os volt. Ennek két hajtóműve 
azonban csak egy-egy elfordítható fúvócsővel volt ellát
va, az egyensúlyt a gép orrából messzire előrenyúló, illet
ve a farokrészen és a szárnyvégeken elhelyezett sugár
kormányokkal tartotta fel- és leszállás közben, illetve az 
átmeneti repülési üzemmódokon. A gépből mindössze 
három példány épült, ezek egyikét, a 38-as oldalszámú 
példányt be is mutatták az 1967-es domogyedovói repü
lőnapon. Bár a szárnyai alatt UB-16-os rakétaindító blok
kok voltak láthatók, ez azonban csak az „ellenség megté
vesztését” szolgálta, ugyanis a gépen semmiféle harci al
kalmazáshoz szükséges berendezés nem volt. A bemu
tató után hamarosan leállították a géppel kapcsolatos to
vábbi fejlesztéseket, mert a két R-27-300 hajtómű 
2x5000 kg tolóereje a hasznos terhelés növelése tekinte
tében további jelentős eredménnyel nem kecsegtetett, 
ráadásul a vezetése annyira bonyolult volt, hogy megha
ladta a csapatoknál szolgáló átlagos képességű repülő
gép-vezetők lehetőségeit. A 36-os oldalszámú példány 
ma a monyinói múzeumban látható.

Ahhoz, hogy a brit Harrieréhez hasonló hajtómű-elren
dezéssel sikert érjenek el, a hajtómű tömeg-tolóerő vi
szonyának valahol a 0,08-0,01 kg tömeg/kg tolóerőérték 
körül kell lennie, az abban az időben meglévő hajtómű
vek 0,2-0,25 értékével szemben. Ilyen teljesítményű haj
tóműveknek a kifejlesztése még el sem kezdődött, és 
legalább tíz-tizenöt évet vett volna igénybe. Éppen ezért 
látott hozzá már 1967 nyarán a Jakovlev-tervezőiroda 
egy másik mérnökcsoportja Sz. G. Mordovics vezetésé
vel egy merőben más alapokon álló könnyű harci repülő
gép terveinek kidolgozásához. Az elképzelés szerint a 
gépet két emelő és egy emelő-utazó hajtóművel látták el, 
az előbbiek csak fel- és leszállás közben működtek. Eh
hez rendelkezésre állt a megfelelő teljesítményű emelő 
hajtómű, amit már több harci repülőgépen kipróbáltak a 
felszállási úthossz rövidítésére. Atervezők hamar szabad 
utat kaptak: az SZKP Központi Bizottságának és a Szov
jetunió Minisztertanácsának 1166-413 számú együttes 
rendelete 1967. december 27-én intézkedett egy könnyű, 
függőlegesen fel- és leszálló (SZVVP -  szamoljot 
vertikalnovo vzljota i poszádki) csatarepülőgép, a 
Jak-36M és annak kétkormányos gyakorló változata lét
rehozásáról. Érdekes módon a légierő főparancsnoka, 
Versinyin a haditengerészeti légierő vezetésével egyez
tetve csak több mint egy évvel később határozta meg „a 
függőlegesen fel- és leszálló R-27V-300 emelő-utazó és 
RD-36-35FV emelő hajtóművekkel felszerelt Jak-36M 
könnyű csatarepülőgéppel szemben támasztott harcá
szat-technikai követelményeket”. Hogy ez miért késett 
egy évet, azt csak találgatni lehet. Valószínűleg a lehető
ségekhez igazították a követelményeket, melyek a követ
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kezők voltak: „A Jak-36M függőlegesen fel- és leszálló 
könnyű csatarepülőgép feladata légi támogatást nyújtani 
a szárazföldi csapatok tevékenységéhez harcászati és 
közeli hadműveleti mélységben elhelyezkedő ellenség 
ellen (a frontvonaltól 150 km távolságig), valamint az 
1123 típusú hadihajókon települve a tengeri hadművele
tek folyamán megsemmisíteni a vízfelszíni hadihajókat 
és part menti objektumokat, és vizuális légi felderítést 
folytatni. A repülőgép alapvető feladata az ellenség moz
gó és álló szárazföldi és tengeri objektumainak megsem
misítése vizuális látási viszonyok között. Ezenkívül a re
pülőgép legyen alkalmas a katonai szállító repülőgépek 
és helikopterek, valamint a távoli rádiólokációs felderítést 
végző repülőgépek és a tengeralattjáró-elhárító repülő
gépek elleni légi harcra.” Szintén csak találgatni lehet, 
hogy miért kapta ez a gép a Jak-36M elnevezést, amikor 
sem külső megjelenésében, sem szerkesztési elveiben 
még csak nem is hasonlított az eredeti Jak-36-osra. Va
lószínűleg ez is az „ellenség megtévesztése” kategóriába 
tartozik.

Egyébként a tervezési és kivitelezési munkálatok jól 
haladtak. A gép első kísérleti példányát a makettel egy 
időben, már 1970 áprilisában átadták az erre kijelölt bi
zottságnak, majd májusban a Repülő Kísérleti Intézetnek 
a szükséges repülési kísérletek elvégzése céljából. A 
gyors eredményhez nagyban hozzájárult, hogy a gép 
egyes részegységeit és rendszereit külön erre a célra lé
tesített próbapadokon alakították ki. A berepülést a dolog 
újszerűsége miatt rendkívül óvatosan és körültekintően 
végezték. Először acélkábelekre függesztették a gépet a 
föld felett 0,5-5 m magasra, és úgy ellenőrizték működő 
hajtóművek mellett a hőmérséklet-eloszlást, úgy szabá
lyozták be az automatikák működését és a sugárkormá
nyokat. Az első szabad függeszkedésre csak szeptem
ber 22-én került sor mindössze fél méterre a föld felett. 
Közben számos nehézséggel találkoztak. Például a sze
rencsétlen gázdinamikai kölcsönhatás 800 kg-os tolóerő
veszteséget okozott. Ennek kiküszöbölésére a törzsön 
különböző áramlásterelő lapokat helyeztek el, és az első 
emelő hajtómű beépítési szögén is változtattak. Javítani 
kellett a repülőgép keresztirányú stabilitását, ehhez meg
növelték a hajtóműtől a szárnyvégeken lévő sugárkormá
nyokhoz elvezetett levegő mennyiségét. A hosszirányú 
kormányozhatóság javítására az emelő-utazó és az eme
lő hajtóművek teljesítményének külön szabályozását is 
felhasználták. Az első igazi repülésre a második kísérleti 
példánnyal 1970. december 2-án került sor repülőgép
szerű fel- és leszállással. A feladat bonyolultságát mutat
ja, hogy ezt az első „teljes profilú” repülés -  függőleges 
felszállás, vízszintes repülés, függőleges leszállás -  csak 
több mint egy év múlva, 1972. február 25-én követte. A 
gyári berepülés 1972 áprilisában fejeződött be, és azon
nal megkezdődtek az együttes állami repülési kísérletek.

A Jak-36M sorozatgyártására a Szaratovi Repülőgép- 
gyár kapott megbízást 1973-ban, és már a következő év
ben átadtak három sorozatgyártású gépet a megrendelő
nek. Nem sokkal ezután Aktyubinszkban, a légierő kísér
leti repülőterén megindult a gép harci alkalmazási lehető
ségeinek vizsgálata és a legcélravezetőbb módszerek ki
dolgozása. A hajófedélzeti üzemeltetés lehetőségeinek 
megállapítására a Repülő Kísérleti Intézet repülőterén 
már korábban felépítették a KIJEV cirkáló fedélzetének 
és belső helyiségeinek makettjét. A tengeri kísérletekre a 
MOSZKVA cirkálót jelölték ki, a helikopterfedélzete köze
pén ehhez létrehoztak egy 20x20 méteres, 10 mm vas
tag AK-9F típusú különleges hőálló acéllemezekkel fe
dett területet. A tenger feletti repülésekben járatlan bere
pülőpilótákat MÍG-15UTI repülőgépen ismertették meg

az ilyen repülések sajátosságaival. 1972. november 8-án 
szállt le M. Sz. Dekszbah berepülő a MOSZKVA fedélze
tére, majd 22-én végrehajtotta az első „teljes profilú" re
pülést. Ezt a napot tartják a szovjet anyahajó-fedélzeti re
pülés születésnapjának. Szaki repülőtéren 1974-ben tíz 
haditengerészeti pilóta kezdte meg az átképzést 
Jak-36M-re, és közülük az első hat 1976 májusában ka
pott jogosítványt repülés végrehajtására hajófedélzetről.

A KIJEV fedélzetén 5 harci és 1 kétkormányos Jak-36- 
ossal 1976. július 16-án megkezdte az átkelést az Észa
ki Flottához. Közben 18-án kihajózott a Földközi-tenger
re, és Kréta szigete közelében megtartották az első ki
képzési repülési napot. A nagy nemzetközi visszhangot 
kiváltó átkelés augusztus 10-ig tartott, és hét repülési vál
tásban 45 felszállást hajtottak végre 22 óra repült idővel. 
A gépet az SZKP Központi Bizottsága és a Szovjetunió 
Minisztertanácsa együttes rendelete 1977. augusztus 11- 
én rendszeresítette a Fladitengerészeti Légierő állomá
nyába Jak-38 jelöléssel. Az év végére már 34 haditenge
részeti pilóta repülte a típust.

1978-ban állt hadrendbe a második Kijev osztályú 
anyahajó, a MINSZK, amely a Csendes-óceáni Flotta ál
lományába került, és a következő év elején el is indult új 
állomáshelyére, körbehajózva Afrika partjait megkerülte 
a Horn-fokot, és kifutott az Indiai-óceánra, ahol meg
kezdték a Jak-38-as tesztelését trópusi körülmények kö
zött. Az eredmény elkeserítő volt: trópusi hőmérsékleti 
viszonyok mellett az emelő hajtóműveket egyszerűen 
nem lehetett beindítani. Miközben a flottaegység Jemen 
felé tartott, a konstruktőrök lázasan keresték a megol
dást. Végül úgy döntöttek, hogy két oxigéntartályt kell el
helyezni az emelő hajtóműveken, és oxigénbetáplálás
sal biztosítani az indítást. Ádenben két repülőgépen vég
rehajtották a módosítást, és a MINSZK folytatta útját Vla
gyivosztok felé. Azonban hamarosan kiderült, hogy tró
pusi körülmények között még a módosított gépek sem 
tudnak felszállni, ha felszállótömegük megközelíti a ma
ximális értéket. A kiképzési repülésekhez nem töltötték 
fel teljesen a tüzelőanyag-tartályokat, de így külső 
függesztményekkel csak egy iskolakört lehetett végre
hajtani. A probléma megoldására két lehetőség mutatko
zott: vagy növelni kell a hajtóművek teljesítményét, vagy 
más felszállási módszert kell keresni. Ez utóbbira ott volt 
az angol Harrier példája, mellyel a fúvócsövek megfele
lő szögbe állításával úgynevezett rövid nekifutásos fel
szállást lehet végrehajtani. Egyes szkeptikusok azonban 
elméleti számításokkal bizonyították, hogy a Jak-38-as 
a speciális hajtómű-elrendezése miatt erre nem alkal
mas. Az élet az optimistákat igazolta, hosszas kísérlete
zés után sikerült megtalálni a rövid nekifutásos felszál
láshoz optimális fúvócső beállítást és a sebesség függ
vényében a fúvócső szöge automatikus változtatásának 
ideális ütemét. Az eredmény: ezzel a módszerrel 1000 
kg-mal lehetett növelni a gép maximális felszállótömegét 
a függőleges felszállásnál lehetségeshez viszonyítva. A 
kísérletek áldozattal is jártak. 1979. december 27-én a 
MINSZK fedélzetéről felszálló 0303 gyári számú 
Jak-38U balesetet szenvedett. Az emelő-utazó hajtómű 
fúvócsövének vezérlésében keletkezett elektromos hiba 
miatt a gép a fedélzet elhagyása után a vízbe csapódott, 
a pilóták közvetlenül a becsapódáskor katapultáltak. A 
már korábban említett Dekszbah ernyője éppen csak ki
nyílt, és már is leért a fedélzetre. Társát, Kononyenkót, 
aki ekkor még megúszta, a kísérőhajó személyzete 
mentette ki a vízből. Nem így 1980. szeptember 8-án a 
Dél-kínai-tengeren, amikor hasonló helyzetben a 0307 
gyári számú Jak-38-as a tengerbe csapódott, és 
Kononyenkó életét vesztette.
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Közben a kiképzés folytatódott, és 1978 végére kb. 60 
pilóta repülhetett az anyahajóról. A harmadik egység, a 
NOVOROSSZIJSZK 1983 őszén indult el állomáshelyé
re, a Távol-Keletre. Folytatódott az újabb alkalmazási le
hetőségek kutatása is. Kísérleteztek az ún. mozgó fel- és 
leszállóhellyel, amely egy tehergépkocsi-utánfutóra sze
relt, hidraulikus úton széthajtható 10x15 m-es platform 
volt leszállást könnyítő optikai eszközökkel -  rendszere
sítésre azonban nem került. Kidolgozták az üzemeltetés 
lehetőségeit civil teherhajókról, ehhez a NYIKOLAJ 
CSERKASZOV konténerszállítót használták fel.

A Jak-38-as karrierjének a Szovjetunió széthullását 
követő gazdasági válság vetett véget. Anyagi fedezet hi
ányában a szaratovi gyár nem tudta biztosítani a szüksé
ges alkatrész-utánpótlást, és idő előtt kivonták a fegyver
zetből. Most lekonzerválva várják sorsuk jobbra fordulá
sát. Ugyanígy járt mindhárom hordozó is. Közrejátszott 
ebben természetesen a gép gyenge teljesítménye, vala
mint az, hogy vezetése rendkívül bonyolult, és nehézsé
get okoz a pilótáknak. (Ez utóbbi egyébként a Harrierre is 
igaz.)

A Jak-38-as teljesen fémépítésű (első sorban alumíni
umötvözet), kis fesztávolságú, középen elhelyezett szár
nyú, nyilazott farokfelületű repülőgép. Törzse fél-héjszer- 
kezetű, két részből áll, melyek a 29. számú törzskeretnél 
szétszerelhetők a hajtómű kiemelése céljából. A szárny 
két főtartós kialakítású, és a törzsről teljes egészében le
szerelhető, a szárnyvégek hidraulikusan felhajthatok. 
Nyilazása a belépőéinél mérve 45°, V-be állítása -10°. 
Farokfelülete rögzített függőleges és vízszintes vezérsík
ból, mozgatható oldal- és magassági kormányból áll. Nyi
lazása 53°. Futóműve hagyományos orrkerekes rendsze
rű. Flajtóműve egy darab R-27V-300 típusú emelő-utazó 
és két darab RD-36-35FV vagy 35FVR emelő hajtómű. 
A 2750 kg hagyományos kerozin tüzelőanyag két belső 
tartályban helyezkedik el, melyek közül az 1. számú az 
emelő hajtóművek mögött, a 2. számú a törzs 
farokrészében található. A feltöltés központi feltöl
tőnyíláson keresztül, nagy nyomással történik. Kormány- 
rendszere két részből áll: a hagyományos aerodinamikai 
kormányokból, melynek része a RAU-107A robotpilóta 
és hidraulikus erősítők is, és a sugárkormányokból, me
lyekhez a levegőt a hajtómű kompresszorától vezetik el 
maximum 10 kg/s mennyiségben. A gép három egymás
tól független hidraulika-rendszerrel van ellátva. A fő 
buszterrendszer biztosítja a repülőgép kormányzását és 
a felhajtható szárnyvégek működtetését. A vész- 
buszterrendszer az előbbi üzemképtelenné válása ese
tén átveszi a kormányszervek mozgatását. A fő hidrauli
karendszer működteti a futóművet és a fékszárnyakat, az 
emelő hajtóművek zárófedeleit. Érdekesség, hogy míg a 
fő buszterrendszer működtető folyadéka a szokásos 
AMG-10, addig a vészbuszterrendszer és a fő hidraulika- 
rendszer a hajtóműtől elvezetett tüzelőanyaggal műkö
dik. A levegőrendszer egymástól független vész- és tarta
lékrendszerből áll. Az előbbi végzi a kerekek fékezését, a 
futómű, a fékszárnyak és az emelő hajtóművek fedelének 
vésznyitását, a fékernyő kiengedését és ledobását. 
Elektromos rendszere egyen- és váltóáramú generátor
ból, két akkumulátorból, áramátalakítókból, vezetékekből 
és a fogyasztókból áll. Műszerezettsége, célzó, rádió- és 
rádióelektronikai berendezése csak nappal teszi lehetővé 
alkalmazását. Célzóberendezése a MiG-21-esről jól is
mert ASZP-PFD-21.

Külön kell szólni a repülőgép vészelhagyó rendszeré
ről, mely a világon egyedülálló. Már a Jak-36-osról kimu
tatták a számítások, hogy ha függeszkedés közben az 
egyik hajtómű leáll, a gép 1,5-2 s alatt a hátára fordul, és

a földbe csapódik, a pilóta egyszerűen fizikailag képtelen 
ennyi idő alatt a felismerni helyzetet és katapultálni. Ha
sonló eredményre vezettek a Jak-38-assal kapcsolatos 
elméleti megfontolások is. (A Harriernél alkalmazott haj
tóműrendszer esetében nem áll fenn a vészhelyzet ilyen 
gyors kialakulásának a veszélye, ezért a hagyományos 
katapult is kielégíti a biztonsági követelményeket.) A 
megoldást a konstruktőrök által a Jak-36-oshoz kidolgo
zott automatikus vagy kényszer katapultrendszer (orosz 
rövidítése SZAK) jelentette. A rendszer automatikusan 
katapultálja a repülőgép-vezetőt, ha a gép bedőlési szö
ge, bólintási szöge negatív vagy pozitív értelemben meg
halad egy meghatározott értéket, vagy ezek változásá
nak a sebessége lépi túl a megadott határértéket. Persze 
mindez csak függőleges fel- és leszállás közben műkö
dik. A kiinduló adatokat a rendszer a gép két központi gi
roszkópjától és különböző szögsebességadóktól kapja. 
Katapultálás előtt a rendszer még „leveszi” a pilóta bal 
kezét a gázkarról, majd a kabintetőn keresztül kilövi az 
ülést.

A Jak-36-os rövid pályafutása alatt ilyen vészhelyzet 
nem alakult ki, így a rendszer szükségességét és haté
konyságát nem lehetett a gyakorlatból vett példával iga
zolni. A berepülőpilóták természetüknél fogva tiltakoztak, 
hogy helyettük egy „fekete doboz” döntsön, és ragasz
kodtak ahhoz, hogy a rendszer kikapcsolható legyen. 
Egyébként az SZK-3M jelű rendszer automatikusan be
kapcsolt helyzetben volt, ha az emelő-utazó hajtómű fú
vócsöve a függőlegeshez viszonyítva 67°-nál kisebb szö
get zárt be. Az automatikus katapultrendszerre sokáig 
nem volt szükség, a Jak-36M mind a négy prototípusa 
túlélte a berepülési procedúrát. A berepülőpilóták ellen
szenve a rendszerrel kapcsolatban csak erősödött az el
ső kényszerkatapultálás után, amely ráadásul felesleges
nek bizonyult, és az elektromos rendszer hibája miatt kö
vetkezett be. Az eset 1976. március 4-én történt. 
Homjakov ezredes katonai berepülő éppen az egyik so
rozatgyártású Jak-38-as átvételét végezte, amikor fel
szállás után, vízszintes helyzetben, nagyjából 70 m ma
gasan az automatika működésbe lépett és katapultáltat- 
ta. A robotpilóta tovább vezette a gépet, és a Honi Lég
védelem már elhatározást hozott az „azonosítatlan repü
lőeszköz” megsemmisítésére, amikor elfogyott a tüzelő
anyag, és a gép gyakorlatilag leszállt egy behavazott me
zőre. Néhány kolhozparaszt „ellenőrzés alá vonta” a gép 
vezetőfülkéjét, egyéb jelentős sérülés nem keletkezett, 
így a hiba okát viszonylag gyorsan ki lehetett deríteni.

Ahhoz, hogy a pilóták véleménye megváltozzon, egy 
drámai eseménynek kellett bekövetkeznie. 1977. január 
15-én Iszajev civil berepülő leszálláshoz készülődött egy 
Jak-38-assal, amikor átmeneti üzemmódon váratlanul le
állt az emelő-utazó hajtómű. A rendszer hibátlanul műkö
dött, és mindössze 0,2 s-mal a becsapódás előtt katapul- 
táltatta a repülőgép-vezetőt. Egy másik eset viszont ka
tasztrófával végződött. Belokopitov oktató repülőgép-ve
zető átrepülést hajtott végre egy Jak-38-assal a Krímre. 
Leszállás előtt nem kapcsolta be az SZK-3M-et, ráadá
sul nem vette észre, hogy nem indult be az egyik emelő 
hajtómű. A sebesség csökkentésekor a gép hirtelen át
ment zuhanásba, 2 s alatt a hátára fordult és a földbe 
csapódott. A pilóta úgy halt meg, hogy kísérletet sem tett 
a katapultálásra. Ez után a sajnálatos esemény után kö
telezővé tették a rendszer bekapcsolását, amit a fedélze
ti adatrögzítő is regisztrált.

Az első 10 sorozatgyártású gépen még a Jakovlev- 
iroda saját KJa-1M katapultülése volt, de a többieken 
már a világhírű K-36VM. Összesen 231 Jak-38-as épült. 
Amíg szolgálatban volt, összesen 19 automatikus kata-
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Harcászattechnikai adatok
1. táblázat

Jak-36 Jak-38
Szárnyfesztáv, teljes 10,00 m 7,02 m
-  felhajtott szárnyvégekkel 4,45 m
Hossz 16,4 m 16,37 m
Magasság 4,3 m 4,25 m
Szárnyfelület 17,00 m2 18,41 m2
Tömeg, üres 7020 kg 5400 kg

-  függőleges felszálló 9400 kg 10 300 kg
-  tüzelőanyag 2750 kg
Hajtómű, emelő-utazó 2xR-27-300 1xR-27V-300
-  emelő 2xRD-36-35FVR
Tolóerő, emelő-utazó 2x5000 kg 1x6100 kg
-  emelő 2x3050 kg

Maximális sebesség
-  nagy magasságban 1100 km/h 1100 km/h
-  tengerszinten 900 km/h 1210 km/h
Gyakorlati hatótáv 680 km
-  függőleges felszállással 500 km 500 km
Harcászati hatósugár 250-370 km
Maximális emelkedősebesség 4500 m/min
Gyakorlati csúcsmagasság 11 000 m 11 000 m
Max. üzemeltetési túlterhelés 6
Személyzet 1 fő 1 fő
Fegyverzet 2000 kg-ig? 4 függesztési ponton max. 

1500 kg; VTOL: 1000 kg; 2 db 
R-3 vagy 4 db R-60 irányított 

rakéta; vagy 2 db H-23 
levegő-föld rakéta; vagy 

2 db R-60 és 2x500 kg bomba; 
vagy 2x500 kg bomba és 

2 db UB-16-57 NIR; 
vagy 2 db R-60 és 

2 db UPK-23 gépágyúkonténer

pultálás történt függőleges repülési üzemmódban, ebből 
kettő kétkormányos gépből, és valamennyi sikeres volt. 
Ugyancsak életben maradt az a tucatnál több repülőgép
vezető is, akik saját elhatározásukból kézzel indították 
meg a katapultálás folyamatát.

1980 elején a Szovjetunió Védelmi Minisztériuma és 
Repülőgép-ipari Minisztériuma együttes határozata alap
ján megszerveztek egy kísérleti repülőszázadot, amelybe 
két Szu-25-ös és négy Jak-38-as csatarepülőgép (fedél
zeti számok: 25, 53, 54 és 55) tartozott. A Szu-25-ös ek
kor még annyira új volt, hogy a két gép az első kísérleti 
példányok közül került ki, és az itteni alkalmazása az ál
lami berepülés részét is képezte. A század feladatul kap
ta, hogy a Jak-38-assal kapcsolatban értékelje az üze
meltetés lehetőségeit önálló település esetén, ellenőriz
zék a célzó- és rádióberendezések működését, amikor a 
repülést hegyszorosokban hajtják végre, tanulmányoz
zák a felszállás lehetőségeit rongált felszállómezőről, és 
összességében értékeljék a VTOL repülőgép harcászati 
lehetőségeit magashegyi körülmények között a levegő 
magas hőmérséklete mellett. A század kísérleti jellegét 
bizonyítja, hogy parancsnokául a légierő Repülő Kísérle
ti Intézetének berepülőpilótáját, V. V. Vaszenkovot nevez

ték ki. A Szu-25-ösökön a Szuhoj-tervezőiroda és a Re
pülő Kísérleti Intézet két-két berepülőpilótája, a Jak-38- 
asokon, mely típus akkor már évek óta rendszeresítve 
volt a haditengerészetnél, négy tengerészeti pilóta mel
lett a Repülőgép-ipari Minisztérium egyik berepülője is 
részt vett a bevetéseken. A Jak-38-asokat üzemeltető 
műszaki csoportot maga a főkonstruktőr, V. N. Pavlov ve
zette, és tagjai voltak a Repülő Kísérleti Intézet, a 
szaratovi gyár és a haditengerészet szakemberei is.

A szükséges felkészülés végrehajtása után 1980. április 
18-án a század áttelepült az észak-afganisztáni Sindad re
pülőterére. Ezen a repülőtéren, melynek tengerszint feletti 
magassága 1140 m, egy közel 3000 m hosszú beton fel- és 
leszállómező állt rendelkezésre. A Jak-38-asok bevetéseit 
természetesen nem erről tervezték, annak nem lett volna 
semmi értelme. Létrehoztak viszont vele párhuzamosan 
egy másik, kb. 150 m hosszú mezőt kimondottan a Jakok 
számára, melyet üvegszövettel és acéllemezekkel borítot
tak. Az áttelepülési követő napon An-22-es szállítógépek 
gyomrában megérkeztek a Jakok is. Sok ismerkedésre 
nem hagytak időt, a gépeket két nap alatt összeszerelték, 
21 -én megtartották az előzetes előkészítést, és 23-án meg
kezdődtek a repülések, főként rövid nekifutásos felszállás-
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sal és rövid kifutásos leszállással. Leginkább a betonpályá
ról repültek, mert a fémlemez borítás nem váltotta be a hoz
zá fűzött reményeket, ugyanis öt rövid nekifutásos és 
egyetlen függőleges felszállás következtében használha
tatlanná vált. Persze ezt már hazai földön ki lehetett volna 
próbálni, és akkor a hadműveleti területen nem éri megle
petés az üzemeltetőket. A Jak-38-asok rövid afganisztáni 
kiküldetésük alatt 107 harci repülést hajtottak végre egye
sével, illetve géppárban, Szu-17-esek kíséretében. A kül
detés május 29-én ért véget. Az eredmény az Indiai-óceá
non trópusi körülmények között szerzett tapasztalatok is
meretében nem okozhatott meglepetést: a repülőgép hajtó
műveinek tolóereje kevés, még rövid nekifutásos felszállás 
esetén sem elégíti ki a követelményeket. Az adott körülmé
nyek között a levegő lényegesen kisebb sűrűsége miatt a 
35 C°- os forróságban a hajtóművek tolóerejének csökke
nése elérte az 1500 kg-ot. A kintlévő mérnökök lázas szá- 
mítgatásba kezdtek, és végül megtalálták a megoldást: az 
emelő hajtóművek fúvócsövét elfordították 15°-kal hátrafe
lé. Ezzel valamit javultak a felszállási tulajdonságok. Nem 
szól az értékelés a támadások hatékonyságáról, de aki is
meri a MiG-21-esről az ASZP-PF-21 célzókészülék lehe
tőségeit földi célok támadására, annak nem lehet kétséges 
az eredmény. Mindent összevetve a Jak-38-as Afganisz
tánban megbukott, pedig az eredeti követelmények szerint 
éppen ilyen feladatok végrehajtására készült. A háború fo
lyamán nem is került többet szóba a bevetése.

Ezzel szemben a Szu-25-ös beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, annyira, hogy a berepülési program befeje
zése után 1981 februárjában azonnal hozzákezdtek az 
első Önálló csatarepülő ezred megszervezéséhez, és 
ennek egyik százada már július 19-én megérkezett Afga
nisztánba.

A Jak-38-as nem túl hosszú pályafutása alatt inkább 
presztízscélokat szolgált, valódi harcértéke, mint az az 
afgán hegyek között bebizonyosodott, nagyon kicsi volt. 
A vele szerzett tapasztalatok alapján készült el később 
fejlettebb utóda, a Jak-141-es, a világ első hangsebes
ség feletti VTOL harci repülőgépe, de a Szovjetunió szét
esése következtében megváltozott helyzetben sorozat- 
gyártására már nem kerülhetett sor. Feladatát napjaink
ban igazi repülőgép-anyahajó fedélzetéről a Szu-27K tí
pus látja el.

Felhasznált irodalom

Air International, 1986. augusztus.

Varsányi Mihály

A cikk eredeti orosz képanyaga reprodukálhatatlan volt, a 
brit folyóirat jogilag védett, így képek közlésétől el kellett 
tekintenünk. A szerk.

Az IA-58 Pucará repülőgép harci alkalmazása I. rész

Az argentin repülőgépipar legnagyobb sikere az IA-58A 
Pucará nevű gép tervezése és gyártása volt. A repülőgé
pet eredetileg felkelők elleni hadviselésre (COIN) szánták 
Argentínában, de hamarosan a címlapokra került, amikor 
az 1982-es falklandi háborúban is bevetették. Itt a szá
razföldi csapatok bombázásán kívül sikeresen támadott 
mind helikoptereket, mind hajókat, de tengeralattjárók el
len is felfegyverezték. A későbbiek során újabb híradás
okban szerepelt, mikor tamil bunkereket bombázott, vagy 
a kokacserjéket pusztította Kolumbiában.

Az argentin Pucará története visszanyúlik az 1960-as 
évek közepére. A világ számos pontján folytak gerillahábo
rúk, és Dél-Amerikában is több baloldali csoport a fegyveres 
harc formáját választotta a hatalom megszerzésére. Az 
amerikaiak Délkelet-Ázsiában [1], a franciák és a portugálok 
pedig Afrikában sikerrel vetettek be dugattyúmotoros repü
lőket felkelők ellen, de az ország fegyvervásárlási embargó 
alatt állt, ezért az Argentin Légierő kívánságára a Fabrica 
Militär de Aviones (Katonai Repülőgépgyár) kifejlesztett egy 
viszonylag olcsó, kevés elektronikával felszerelt, felderítés
re, légi elfogásra, felkelőellenes harcra és nem utolsósorban 
kiképzésre alkalmas turbólégcsavaros gépet.

A Pucará nevét a dél-amerikai sziklacsúcsokon lévő indián 
kőerődök után kapta. Az 1:1 arányú, faépítésű vitorlázómo- 
dell megalkotása és tesztelése után az AX-01 Delfin 1969. 
augusztus 20-án tette meg két Garrett TPE331-U-303 tur
bómotorral első repülését. Ezt a következő prototípusoknál 
már a Turbomeca Astazou XVIG turbómotorra cserélték, mi
vel Franciaország megbízhatóbb beszállító partnernek bizo

nyult. Az 1970-es évek elején 60 darab gépre kaptak meg
rendelést, amelyet a falklandi háború veszteségeinek pótlá
sára és az esetleges export céljaira még újabb 48 darabos 
tétel követett. Legnagyobb használója Argentína volt, de a 
külföldi országok közül is csak Uruguay, Kolumbia és Srí 
Lanka állított hadrendbe néhányat, valamint Nagy-Britannia 
is használt egypárat technikai kiértékelés végett.

A tűzkeresztségükre nem kellett sokáig várni, mert 1974- 
ben Argentínában kitört a „piszkos háború”. A baloldali váro
si gerillák terrorcselekményeire a biztonsági erők halálbri
gádjai emberek százainak elrablásával és kivégzésével vá
laszoltak. ATucumántól délnyugatra fekvő hegyekbe a troc- 
kista ERP -  Népi Forradalmi Hadsereg -  háromszáz fegy
verese (köztük külföldiek és Kubában kiképzettek) vetette 
be magát, és létrehozták a „szabad zónát”. 1975 februárjá
ban a hegyek megtisztítására indított „Függetlenség hadmű- 
velet”-ben az V. Hegyi Brigád (kb. 3500 fő) lendült támadás
ba, a levegőből néhány UH-1H helikopter, könnyűszállító, il
letve kiképző repülőgép támogatta őket. Bár az utakat, a fal
vakat és több gerillatábort is elfoglaltak, a dzsungelben el
bújt 10-14 fős gerillacsapatokban azonban nem sok kárt 
okoztak, mivel csak kis intenzitású harcok folytak. Novem
ber elejétől a légierő erőteljesebben kezdte támogatni az ak
ciókat: néhányszor A-4B Skyhawk vadászbombázók bom
bázták a gerillabázisokat, a sebezhető repülőgépeket (kettőt 
lelőttek) részben lecserélték harci repülőgépekre, és több 
repülőtéren egy géppár állt bombákkal felszerelten készült
ségben. Decemberben a frissen hadrendbe állt és a berepü
léseken túlesett A-501 -es, A-502-es Pucará került bevetés-
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re, mert az A-503-as és az A-504-es korábban balesetet 
szenvedett. Nyilvánvalóan tesztelték a típust, részt vettek a 
hegyek mindennapos fotózásában és egyéb felderítő akci
ókban, de esetenként rakéta- és bombatámadásokat is vé
geztek, ahol éles körülmények között próbálták ki a hozzá
juk rendszeresített argentin gyártmányú fegyvereket. Né
hány szemtanú szerint az erdőkbe benyomuló katonai osz
lopok felett is köröztek. Idővel csatlakozott hozzájuk a meg
javított A-504-es és a gyárból kikerült A-505-ös. 1976 köze
pére a megmaradt gerillák disszidáltak vagy a városokba 
mentek, ahol 1983-ig folytatták harcukat a junta ellen.

Amíg a gyártószalagról folyamatosan kerültek ki az „A” va
riáció gépei, addig a piszkos háborúban szerzett tapasztala
tok alapján próbálták továbbfejleszteni az alaptípust 
(AX-05, AX-06) más motorral és fegyverzettel, nem sok si
kerrel. Mivel csak a minimálisan szükséges repülőműsze
rekkel rendelkezett, ezért számos berendezést opcionálisan 
építettek a gépbe a megrendelő kérésére, például a Bendix 
meteorológiai radart. A falklandi háború utáni fejlesztések 
(IA-58C) a megnövelt hatótáv mellett már korszerűbb elekt
ronikai berendezésekkel és irányított fegyverekkel is ellátták 
a Pucarát. Ennek ellenére a várt nemzetközi siker a korsze
rűbb variációknál is elmaradt. Argentínában a kész repülők
ből két könnyűbombázó egységet szerveztek a III. Légi bri
gád keretében, annak harmadik és negyedik századaként. 
Az egység Cordoba repülőterén állomásozott, nem messze 
attól az üzemtől, ahol a Pucarákat gyártották. 1978 decem
berében a chilei határkrízis [2] idején az összes bevethető 
gép Argentína déli és nyugati repülőtereire települt át -  köz
tük a bemutató és tesztelés alatt állók is - ,  de januártól visz- 
szarepültek Cordobába. Ezalatt értékes tapasztalatokat sze
reztek nagyobb kötelékek gyors áttelepítéséről és üzemelte
téséről szeles, viharos környezetben.

Az első Pucarák kezdetben testetlen fémszínűek voltak, vi
szont a késői gyártásúakat már szürkére festették. Ezzel pár
huzamosan kísérleteztek többfajta tereptarka kamuflázzsal 
is, de a 80-as évek közepétől felül a világosszürke, alul pedig 
az égszínkék színre tértek át. A második rendelési tétel ex
portból visszamaradt gépeiből alakult egy harmadik Pucará- 
század, ez a déli Tűzföldre települt, de idővel felszámolták az 
egységet. Alkalmanként részt vesznek kokaültetvények fel
derítésében, sőt 2003-tól három darabot állomásoztatnak a 
Brazília-Argentína-Paraguay hármas határnál, mert itt bizo
nyítottan iszlám terrorista csoportok működnek, és a csem
pészútvonalak egy részét is ők használják.

Jelenleg hivatalosan harmincöt darab áll hadrendben. 
Ezek nagy része átesett egy egyszerű korszerűsítésen 
(IA-58A(M)) a 90-es években. Komolyabb modernizálá
suk napjainkban zajlik Argentínában amerikai cégek be
vonásával IA-58D Delta néven. Argentína a tervek sze
rint 30 darab „D” variánst szándékozik szolgálatban tarta
ni 2012-ig.

Pucará IA-58A

A Pucará korszerű harcászati támadó repülőgép két turbó- 
légcsavaros hajtóművel, minimális repülőelektronikával és 
modern áramvonalas külsővel rendelkezik. A tervezésekor 
ügyeltek arra, hogy megfeleljen a gerillaellenes hadviselés 
követelményeinek, például tábori repülőtérről lehessen 
üzemeltetni, könnyen karbantartható legyen, „állja” a kézi
fegyverek tüzét, és a pilótafülkéből jól lehessen látni.

A repülőgép alsó szárnyas, teljesen fémépítésű, keskeny 
keresztmetszetű, karcsú profillal, hátrafelé keskenyedő törzs- 
zsel és „T” alakú vezérsíkkal rendelkezik. Széles szárnyai a 
középső résztől hegyesszögben felfelé hajlanak és elkeske
nyednek. Bombákkal terhelten is képes szűk ívű fordulókra,

3. ábra: Az első prototípus, az aerodinamikai próbákra 
használt AX-01 -es Delfin. 1969. augusztus 20-án 
emelkedett először a levegőbe amerikai Garrett motorokkal

4. ábra: A tucumáni gerillaharcok egyik résztvevője, az 
A-501-es. Szárnyai alatt két-két darab LAU-61-es (törékeny 
áramvonalazó kúpos) rakétablokkal, törzse alatt 6 darab 125 
kg-os bombával

1. ábra: IA-58A Pucará háromnézeti rajza

2. ábra: Az A-X2 fejlesztésnél használt kétüléses 
vitorlázógép. Egy C-47-es vontatta, ahonnan figyelemmel 
kísérték a kísérleti repüléseket. Az egy üléses A-X1-es 
ugyan megépült, de a légierő nyomására nem foglakoztak 
tovább vele
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hirtelen függőleges manőverek végrehajtására, valamint rö
vid felszállásokra is -  ez a törzs alá szerelt három startraké
ta alkalmazásával 80 m-re csökkenthető. Az alulról és oldal
ról páncélozott -  törzs elejébe süllyesztett -  fülkében mind a 
két Martin-Baker zero-zero katapultülésből is vezethető a 
gép, amely tandem elrendezésű, és a hátsó 25 centiméterrel 
emelkedik az első fölé. A pilótafülke golyóálló szélvédő üve
ge egyben felfelé nyitható, kagylóhéj kialakítású. A repülés- 
irányító szervei kézzel mozgathatók, viszont a réseit féklapo
kat és a futóműveket hidraulika mozgatja. A futóműszárak 
hosszúak, a kerekek fékezhetőek, a motorgondolákba be
húzható főfutók ikerkerekesek, a fülke alatti orrfutó kormá
nyozható. A gép belső üzemanyag-tároló kapacitása 1280 li
ter a törzsben és a szárnyakban elhelyezett, összesen négy 
rugalmas falú tartályban. Ezenkívül hordozhat még üzem
anyagot 3 ledobható póttartályban is, a törzs alattiban 1100 
litert, a két szárny alattiban pedig 318 litert. Karcsú motorbur
kolatban található hajtóműve a francia Turbomeca Astazou 
XVIG turbólégcsavaros motor, amely 729 kW (978 LE) telje
sítménnyel hajtja meg a háromágú Ratier-Forest propellert.

A pilótafülke alatt a két 20 mm űrméretű, francia gyártmá
nyú Hispano HS804 gépágyút (270 lőszer csövenként), a 
fülke két oldalán két-két 7,62 mm-es belga FN M2-30 gép
puskát (900 lőszer csövenként) helyeztek el, amely főleg 
könnyű fegyverzetű gyalogosok ellen volt hatásos. A lősze
rek és a fegyverzet többi része viszont argentin gyártmány 
volt. A Pucará három külső felfüggesztési ponttal van ellát
va: a törzs alatti 1000 kg-os, a két szárny alatti egyenként 
500 kg terhet hordozhat, de csak 1500 kg összsúlyban. Né
hány bombafelfüggesztési variáció: 12 db 125 kg repesz
bomba, 12 db 100 kg napalmbomba, 3 db 500 kg romboló
bomba, 6 db bombakonténer (40 db résztöltettel), 7 db 
LAU61 indító berendezés (egyenként 19 db Mighty Mouse 
rakétával) -  természetesen ezeket a fegyvereket vegyesen 
is kombinálhatták. A Mighty Mouse rakéták mellett használ
ták a hazai fejlesztésű, szintén 70 mm-es Albratros rakétá
kat és CBAS-1 indítójukat is. Továbbá felszerelhettek rá 
iker 7,62 mm-es vagy szimpla 12,7 mm-es géppuskakonté
nert, valamint Vinten felderítőkonténert is.

Idővel egyre több és korszerűbb fegyvert rendszeresí
tettek hozzá, így a támadópotenciálja jelentősen növeke
dett. Egyikre mindenképpen ki kell térni, ez pedig az ar
gentin gyártmányú ASM-2-es Martin Pescator rakéta. A 
2,94 m hosszú, 0,21 m átmérőjű levegő-vízfelszín, 140 
kg-os (40 kg-os robbanófejű), 2,3 Mach sebességű 
rádióparancsjel vezérlésű rakéta 9,3 km-ig hatásos. Gya
korló kisbombák hordozására kifejlesztettek egy hatzáras 
bombatartót, így egy felszállás alatt akár többször is pró
bálhatták a bombavetést.

Pucará a nemzetközi hírnevét nem gerillák elleni hábo
rúban szerezte, hanem amikor frontbombázóként táma
dott brit reguláris csapatokat -  addig csak a pingvinkoló
niáiról híres -  kopár szigeteken.

A Falkland-szigeteken

A Falkland-szigetek két nagyobb (Kelet- és Nyugat-Falk- 
land) és hétszáz kisebb szigetből álló szigetcsoport Argen
tína déli partjaitól 450 kilométerre, keletre. A három magyar 
megyének megfelelő nagyságú, zord klímájú füves szige
teket kétezer angol telepes lakta, zömük a Kelet-Falkland 
keleti részén lévő Port Stanley kikötőben, a többiek a szi
geteken lévő farmokon. Az argentin junta a súlyos belpoli
tikai és gazdasági feszültségek levezetéseként döntött ar
ról, hogy 1982. április 2-án elfoglalja a Nagy-Britanniához 
tartozó szigeteket. A múltban már voltak ütközetek a terü
let hovatartozásáért: 1770-ben a spanyol-angol, 1833-ban

6. ábra: Port Stanley repülőtere volt az IA-58-asok fő 
támaszpontja a Falkland-szigeteken. A várható 
légitámadások miatt a Pucarák egy részét két távoli füves 
leszállópályára telepítették át

8. ábra: Pucarák és egy Turbo Mentor (jobbra hátul) roncsai, 
a Pebble-szigeti leszállóhelyen a SAS rajtaütése után. Az 
argentinok nem építettek fedezékeket a szigetek 
repülőterein, így repülőgépeik nagy része a földön 
semmisült meg az angol támadások következtében

5. ábra: Pucarák legnagyobb számban az 1982-es falklandi 
háborúban vettek részt. A már terepszínűre festett A-522- 
est felkészítik a szigetekre való átrepülésre

7. ábra: Festmény víz közelben repülő Pucarákról. A lakatlan 
szigetek nagy részét ők ellenőrizték, többnyire viharos vagy 
ködös időben (www.zonamilitar.com.ar)
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Az 1970-es és 80-as évek két (dugattyú) motoros gerillaellenes repülőgépei
1. táblázat

FMA IA-58A Pucará OV-10A Bronco 0-2A Skymaster
Gyártó: FMA/Argentína Rockwell/USA Cessna/USA
Típus: Könnyű harcászati Könnyű fegyveres felderítő Légiirányító és többcélú

csatarepülőgép repülőgép repülőgép (1)
Hajtómű (két db turbólégcsavaros): 729 kW (978 LE) 533 kW (715 LE) 157 kW (210 LE)
Maximális sebesség (km/h): 500 452 320
Emelkedőképesség (m/p): 1080 792 334
Szolgálati csúcsmagasság (m): 10 000 7315 5490
Hatósugár (km teljes fegyverzettel): 350 367 850
Szerkezeti tömeg (kg): 4020 3127 1291
Maximális felszállótömeg (kg): 6800 6552 2450
Fesztávolság (m): 14,5 12,19 11,63
Hossz (m): 14,25 12,67 9,07
Magasság (m): 5,36 4,62 2,84
Szárnyfelület (m2): 30,3 27,03 18,81
Géppuskák: 2x20 mm gá. 

4x7,62 mm gpu.
4x7,62 mm gpu. 2x7,7 mm gpu. (2)

Felfüggesztési pontok száma: 3 5 4
Hordozható fegyverzet (kg): 1500 1633 400

Megjegyzések: (1) 4-6 utast is szállíthatott. (2) Csak a Rhodesiában alkalmazott FTB 337-es altípuson

9. ábra: 1982. május végén angol kézre került a Goose 
Green melletti leszállóhely is. A csaléteknek kiállított A-517- 
esből még az argentinok szerelték ki a használható 
alkatrészeket

pedig az argentin-angol csapatok között, igaz, csak egy
két hadi vitorlás és pár tucat katona részvételével.

1982. április elsején, délben négy Pucará: az A-523, az 
529-es, az 532-es és az 556-os számú betöltött géppus
kákkal és póttartályokkal elindult, hogy a Falkland-szigete- 
ken partra szálló csapatoknak nyújtson légi támogatást. 
Többszöri tankolással hajnalra megérkeztek az Argentína 
déli részén lévő Rio Gallicíánba. A Falklandokra való átre- 
pülésükkel várni kellett, mert a Port Stanley repülőterén lé
vő gépjárműtorlaszt csak délben sikerült szétbontani, és 
csak ezután szánhattak le. Az angol helyőrség addigra ka
pitulált, így az üzemanyag megérkezte után két gép Nyu- 
gat-Falkland településeit ellenőrizte végig. Napokon belül 
még tizenhat repülőgép követte [3] őket, melyeknek a felső 
részét zöld-homokszínű csíkozásúra [4] festették át a sze
relők, mert a kopár területen a gépek elrejtése nehézségek
be ütközött. Mivel a szigeteknek csak néhány stratégiai 
pontját szállták meg az argentinok, a fennmaradó részeket 
általában Pucarákkal ellenőrizték. Ezeken a gyakran több
órás járőrözéseken egyelőre ismerkedtek a tereppel, és el
lenséget nem találván támadási módozatokat gyakoroltak. 
Az egyik géppár még a szigetektől 120 mérföldre hajózó ar
gentin anyahajó ellen is támadást szimulált.

Néhány északon maradt repülőt leszámítva a 4. szá
zad zöme az Argentína déli részén lévő Santa Cruz repü
lőterére, a 3. század pedig a Falkland-szigetekre települt, 
amelyet az új mintázat miatt rövidesen Tigris századnak 
neveztek el. Port Stanley repülőterén csak egy raj ma
radt, egy tucatnyi Pucará áttelepült a Goose Green és 
Port Darwin közötti füves repülőtérre (Kelet-Falkland nyu
gati része), amely környékén a 12. gyalogosezred ren
dezkedett be védelemre. Kitérő-tartalék repülőtérként a 
Nyugat-Falklandtól északra fekvő Pebble-szigeten lévő 
leszállópályát használták, amelyet egy gyenge gyalogos
század biztosított. A Pucarákon kívül még néhány 
MB-339A és T-34C kiképző repülőgép, valamint egy ve
gyes helikopterszázad is áttelepült a szigetekre.

Jegyzetek

1. Kifejezetten COIN repülő: OV-10A és a többfeladatú 
0 -2A . A második világháborúból származó típusok: A -1 , 
B—26. Gunshipnek átépített szállítók: AC-47, AC-119, 
AC-123, AC-130, AP-2, AU-23, AU-24.

2. A Beagle-csatorna három stratégiai fontosságú, chilei 
fennhatóságú szigetéért kialakult, majdnem háborúba tor
koló konfliktusa, a Vatikán nyomására visszakoztak a felek.

3. Mivel nem rendelkeztek tenger feletti navigációs 
eszközökkel, ezért ebben az esetben Fokker F-27-es re
pülőgép vezette át őket.

4. A legtöbb gép alul szürke, felül fűzöld-homokszínű 
csíkozású volt (A-513, 515 és 517). Kenyérbarna-fűzöld 
foltokat kapott az A-536, 537 és 555, viszont azonosító 
számaikat lefestették. A standard zöld-homokszínt fa
kóbb árnyalattal vitték fel, és alul égszínkék festést kapott 
az A-522, 528 és 532. Az A-549-esen már fakószürke 
árnyalatúra sikeredtek a foltok. Néhánynak a szárnyára 
és a vezérsíkjára sárga azonosító sávot is mázoltak.

(Folytatjuk)

Hajdú Péter
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1961 nyarán a NASA Mercury asztronautái számítot
tak a legforróbb híreknek. A hét, teljes mértékben 
amerikai tesztpilóta, az „új határok” úttörői, a „leg
jobbak legjobbjai” -  amiként hivatkoztak rájuk -  hős
tetteit a büszke ország hatalmas nemzeti becsvágy- 
gyal követte. Mindeközben egy új-mexikói laboratóri
umban 25 pilótát teszteltek a legnagyobb titoktartás 
mellett, hogy vajon képesek-e leküzdeni az űrrepülés 
okozta megterheléseket. Szívósak voltak, magabizto
sak és magasan képzettek, ám valamennyiük előtt ott 
tornyosult egy igen nehezen leküzdhető akadály -  
mindannyian nők voltak.

A Lovelace Alapítvány

Jacqueline (Jackie) Cochran nyomorúságos körülmények 
között nőtt fel, azonban szilárd elhatározással felfegyver
kezvén, miszerint repülni akar, számos akadályt győzött le, 
míg elérte célját. A második világháborút követően a világ 
leghíresebb női pilótája lett, több mint 200 repülési csúcs 
kötődött a nevéhez, ezek közül 1953-ban felállította a re
pülés történetének túlszárnyalhatatlan rekordját, ugyanis ő 
volt az első nő, aki átlépte a hangsebességet.

1960-ban csatlakozott W. Randolph Lovelace csapatá
hoz, aki az Új-Mexikó állambeli albuquerque-i Lovelace 
Alapítvány igazgatója volt, egykor pedig a NASA egész
ségügyi igazgatója. Orvos volt és pilóta, egyben unoka
öccse annak az embernek, aki létrehozta az alapítványt, 
egy kutatólaboratórium és egy orvosi klinika ötvözetét.

Cochran túl öregnek tartván magát ahhoz, hogy űrpiló-

1. ábra: A Mercury 13 emblémája

ta-kiképzésre jelentkezzen, arra irányította figyelmét, va
jon a női pilóták képesek-e mindazokat a teszteket vég
rehajtani, melyeken a Mercury asztronautái átesnek. 
Lovelace is érdeklődött a felvetés iránt, ezért hajlandónak 
mutatkozott az alapítvány kifinomult berendezéseit a kez
deményezés rendelkezésére bocsátani azzal, hogy az 
eredményeket majd a NASA felé továbbítják. Jól tudta 
pszichológiai és orvosi ismeretei alapján, a nők sokkal to
vább bírják a fájdalmat, a meleget, a hideget és a mono- 
tonságot, mint a férfiak, ezért minden igyekezetével azon 
volt, hogy ezt a tényt az űrhajósképzés kapcsán is még 
inkább megerősítse.

Jackie Cochran gazdag nő lett, a háborút követően 
megcsinálta szerencséjét a kozmetikai iparban. Férjével, 
Floyd Ódiummal elhatározta, hogy állják a női űrpilóták 
kiképzésekor jelentkező utazási és fenntartási költségek 
túlnyomó részét. Megegyeztek a Lovelace vezetőivel, 
hogy a nyilvános hírverés elkerülése végett a teszteket ti
tokban fogják végrehajtani.

Az első női jelölt

1960-ban a 29 éves Geraldyn (Jerry) Cobb volt az első 
nő, akit kijelöltek a Lovelace űrhajóstesztjei első fázisá
nak alanyául. Hivatásos pilótaként érkezett 
Oklahomából, édesapja tanította meg a repülés fortélyai
ra tizenkét éves korában, egy speciálisan kialakított, két- 
fedeles Waco repülőgéppel.

Miután 17 évesen megkapta szólórepülésekre szolgá
ló jogosítványát, három repülési és magassági világre
kordot is felállított. 1959-ben elnyerte „Az év női repülője” 
és a Nemzeti Pilótaszövetség által adományozott „Az év 
pilótája” címet. Addig az időpontig, amíg behívták a 
Lovelace-klinikára már 64 különböző repülőgépen végre-
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„Nőket a világűrbe!’
A Lovelace-hölgyek

2. ábra: Az 1995-ös, Eillen Collins meghívására a Kennedy 
Űrközpontban tett látogatás résztvevői. Balról: Gene Nora 
Jessen, Wally Funk, Jerrie Cobb, Jerri Truhill, Sarah Ratley 
Myrtle Cagle és Bernice Steadman



3. ábra: A Mercury 13 csoport tagja, Jerri Trunhill egyik -  a 
tizenegy közül -  F-51s repülőgépének szárnyán

4. ábra: Gene Jessen, a Beech Aircraft vállalat pilótája nem 
sokkal a Mercury 13 tesztjei után

hajtott 7000 repülési órával büszkélkedhetett, főként tur- 
bólégcsavaros gépeket vezetett. Fontos megjegyezni, 
hogy John Glenn -  a Mercury hét asztronautájából a 
„csúcsember” -  mindössze 5000 óra repülési gyakorlattal 
rendelkezett, és az is vitatható, hogy a repülési óráinak 
nagy részét sugárhajtású gépekkel szerezte volna.

Jerrie Cobb tökéletes fizikai kondícióban vágott neki az 
ötnapos, az egészségét, a kitartását és a türelmét próbá
ra tevő tesztsorozatnak. A 87 vizsgálat a legkülönbözőbb 
dolgokat ölelte fel, kezdvén a teljesítőképessége határá
ig folytatandó kerékpártaposástól a közel egy méter 
hosszú gumicső lenyeléséig. A fogait és a testét röntgen- 
sugarakkal vizsgálták, lefényképezték a retináját, vérét 
és vizeletét analizálták, kész volt hódzsírolajat, radioaktív 
vizet és fehér színű, folyékony báriumot inni. Tesztelték, 
vajon hajlamos-e szédülésre, jéghideg vizet injekcióztak 
a fülébe, és 18 tűt szúrtak a fejébe, hogy rögzítsék agy
tevékenységét. Mindeközben Cobbot egy asztalhoz erő

sítették, melyet különböző szögekben megdöntötték, 
hogy az orvosok mérhessék a megváltozott szívműkö
dését és vérnyomását.

Egy másik teszt során elrepítették Los Angelesbe a Tu
dományos Laboratóriumba, ahol egész testét belerakták 
egy csőszerű eszközbe, hogy megmérhessék szerveze
tének káliumszintjét. A későbbi jelöltek ezt a vizsgálatot 
úgy jellemezték, mintha bedugták volna őket egy sütőbe 
vagy vasalógépbe, egyikük úgy írta le az eljárást, mintha 
valakit „elevenen sütnének meg”.

Amikor Cobb eredményei elkészültek, annyira jónak bizo
nyultak, hogy azonnal elküldték a jelöltet a Kormány Veterá
nok Kórházi Laboratóriumába Oklahoma Citybe, ahol a ki
képzés folytatásaként a második fázis, a pszichológiai és 
pszichiátriai tesztek végrehajtása várt rá. Az egyik vizsgálat 
során -  a jelöltek maguk közt „kutyafürdetésnek” hívták -  be
rakták egy meleg vízzel töltött izolációs kamrába, egy kicsiny, 
lég- és hangmentes, tökéletesen sötét helyiségbe. A víz hő
mérsékletét hajszálpontosan a testhőmérsékletéhez igazítot
ták, megfosztván bármiféle hideg vagy meleg érzékelésétől. 
Kis idő múltán a kísérleti alany általában mindenféle szenzo
ros érzékelőképességét elvesztette, szellemi tevékenysége 
összezavarodott, és hamarosan elvesztette látását, ízlelését, 
szag- és tapintásérzékelését. Néhányuk szabályszerűen pá
nikba esett, és hallucinációktól szenvedett. Amikor azonban 
Jerrie Cobbot kiemelték a tartályból a közel tízórányi mély 
szenzoros izolációban tartást követően, ő nem szenvedett 
semmiféle idegrohamban vagy pszichológiai zavarban. Ez 
kritikus fázisa volt felkészítésének, mivel a vízbe merülési 
tesztet úgy tervezték meg, hogy a súlytalanság állapotát szi
mulálja, emellett a világűr magányát és sötétségét is átélje.

A tesztsorozat következő és egyben utolsó állomására 
a haditengerészet légi támaszpontján, Pensacolában ke
rült sor, Florida államban, ahol Cobb átesett egy kétna
pos pszichológiai és orvosi alkalmassági vizsgálaton. Re
pülés közben figyelték agyának elektromos tevékenysé
gét, és magas g-erőknek tették ki szervezetét. Túlnyomá
sos pilótaöltözéket viselt, később alanya volt a centrifuga
teremben elvégzett koordinációs teszteknek is. A legré- 
misztőbb gyakorlat ebben a teremben az „Eskümegtaga
dó Dilbert” volt, mely során a jelöltet teljes pilótaöltözet
ben és ejtőernyővel lecsúsztatták egy szimulált pilótafül
kéből egy mély medencébe, neki pedig fent kellett ma
radni a felszínen anélkül, hogy a pánik bármi jelét is mu
tatta volna. Egy másik helyszínen centrifuga- és katapult- 
gyakorlatokat végeztettek vele.

Nem sokkal később, ahogy véget ért a második fázis, 
Jerrie Cobb meghívást kapott Tulsába egy konferenciára, 
melynek témája a világűr békés felhasználása volt. A 
bankett estéjén egy vidám NASA-tisztviselő, James 
Webb bemutatta őt a közönségnek, majd bejelentette, 
konzultánsként számítanak rá a formálódó űrhivatalnál.

A kísérletsorozat további jelöltjei

Felfegyverkezve Jerrie Cobb tapasztalataival (olykor 
rendkívül különleges tapasztalatokkal) Cohran és 
Lovelace elhatározta, hogy további 25 női pilótát választ 
ki, elhozza őket Albuquerque-be néhány elsődleges vizs
gálat elvégzése céljából. Jerrie Cobb segített a kiválasz
tásban.

1961 nyarán az Egyesült Államok női pilótáinak leg
jobbjai -  titoktartási esküt követően -  megérkeztek, és 
készen álltak a Jerrie Cobb által korábban kidolgozott 
.esztsorozat végrehajtására. Sokan közülük már ismerték

gymást szakmai berkekből, néhányan a WASP (A Légi
erő Női Szolgálati Pilótái) tagjai voltak a háború során,
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míg mások az egyik női pilótacsapathoz tartoztak, ezt a 
csoportot „99-esek” néven ismerték. A teszteken egyesé
vel vagy párosával vettek részt.

Gene Jessen elmesélt néhány dolgot ezekről a vizsgá
latokról: „Biztos állásom volt az Oklahomai Egyetemen 
repülésoktatóként, amikor hallottam a tesztsorozatról. ír
tam dr. Lovelace-nek, csatoltam megbízólevelem, vála
szul meghívást kaptam a jelöltek közé. Ugyanolyan vára
kozással tekintettem a ránk váró erőnléti vizsgálatokra, 
mint társaim. Fiatal voltam és fitt, az ütemezés is megfe
lelt. Sohasem mondták nekünk, hogy valaha is bármi 
esélyünk lesz űrhajóssá válni. Megértettem, hogy ez 
mindössze egy tesztprogram, ami teljesen különbözik 
egy kiképzési programtól.”

Jane Hart, a legidősebb azok közül, akik alávetették 
magukat a Lovelace-teszteknek (felesége az akkori a 
michigani szenátornak, Philip Hartnak), így emlékezik 
vissza: „Úgy tűnt, sorban teltek a napok egymás után 
anélkül, hogy bármi élelmet is kaptunk volna. Nem kap
tunk túl sok beöntést. Aztán ott volt az a borzalmas idő
szak, amikor felraktak a biciklire...”

Myrtle Cagle (aki jobban szereti, ha K. kapitány néven 
hivatkoznak rá) visszaidézte azokat az időket, amikor 
„összevissza bedrótozták a fejemet, aztán ágyba dugtak, 
és a mellette lévő valamennyi csengőt egyszerre bekap
csolták. Tudtam, mindez egyfajta koncentrációs teszt, 
ezért elképzeltem, hogy egy űrkapszulában vagyok és 
vészhelyzet van. Végig kell mennem az ellenőrzési listán 
rendkívül figyelmesen. Bizonyára működött a dolog, 
merthogy átmentem!"

5. ábra: Wally Funk, a világ egyik legképzettebb női pilótája

Geraldine (Jerri) Truhill szintén kísérleti alany volt. „Ha 
valaha is láttad az »igaziakat«, akkor láttad a teszteket is. 
Mostanra már primitívnek tűnnek, de emlékeztetni kell ar
ra, hogy semmiféle tapasztalatunk (USA) nem volt a vi
lágűrben, még egy roncsdarabbal sem rendelkeztünk. 
Ezért, mivel semmit sem tudtunk arról, mivel szembesül
het odakint az ember, vagy egyáltalán képes-e ott az 
életben maradásra, a legkülönfélébb dolgokat tesztelték 
rajtunk, amit csak képesek voltak kitalálni. A legtöbbjük 
igen fájdalmas volt, és komoly fizikai felkészülést igényelt 
elviselésük. Az egyetlen életben maradt orvos nyilvános
ságra hozott állítása szerint »utasították, hogy semmit, a 
legkisebb dolgot sem változtathatja meg, semmin nem 
enyhíthet«, és ennek megfelelően is cselekedtek. Ké
sőbb hozzátette még, hogy pontosan úgy végezték fel
adatukat, mintha férfiakkal dolgoztak volna, a legtöbb 
esetben még annál is keményebben. Nem hiszi, hogy az 
ország ne szerzett volna rendkívül fontos ismereteket a 
vizsgálatok által akkoriban, sajnálatos módon, a oroszok 
után történt mindez.”

Az „igaziak” közé tartozás vágya

Amikor az eredményeket közzétették, tizenketten csatla
koztak Jerrie Cobbhoz -  mint pszichológiailag és orvosi
lag képzett hölgyek -  készen állva űrhajóskiképzésen va
ló részvételre.

A csoport tagjai: Irene Leverton, Jean Hixson (a máso
dik hölgy, aki áttörte a hanghatárt), Mary Wallace (Wally) 
Funk II, Gene Nora Stumbough, Myrtle Cagle, Marion és 
Jan Dietrich, az ikerpár, Rhea Allison, Geraldin Sloan 
Truhill, Jane Hart, Bernice Steadman és Sarah Gorelick. 
A társaság később mint az „Asztronautaképzés Hölgytag
jai” (FLAT’s), illetve „Mercury 13” csoport néven vált is
mertté.

A női űrhajós felbocsátására vonatkozó késztetés egy
re sürgetőbbé vált. Sokkal könnyebbek voltak férfi társa
iknál abban a korszakban, amikor minden egyes parányi 
súly, amit sikerült megspórolni az ember világűrbe küldé
sekor, rendkívüli fontossággal bírt. Emellett sokkal kevés
bé voltak hajlamosak szívproblémákra, jóval könnyebben 
tudták elviselni a szélsőségesen magas és alacsony hő
mérsékletet, kevesebb értékes oxigént fogyasztottak, és 
láthatóan eredményesebben oldották meg azokat a fel
adatokat, ahol precíz mozdulatokra volt szükség.

Amikor kiderült, hogy nőket tesztelnek esetleges űrre
pülések céljából, a NASA-ra igen erős nyomás neheze
dett, valljon színt, szándékában áll-e számolni velük mint 
az űrhajóstársaság tagjaival. Mindeközben a 12 nő ké
szen állt a következő tesztfázis végrehajtására a 
Pensacola légi támaszponton, s a klinika már el is ren
dezte repülőjegyüket Floridába. Ám 1961-ben, mindösz- 
sze két nappal felszállásukat megelőzően űrrepülésről 
szőtt álmaikat mindenféle előzetes jel nélkül lerombolták. 
A hölgyeket tájékoztatták, a pensacolai teszteket törölték, 
a NASA semmiféle igényt nem tart további szolgálataikra.

Jerrie Cobb és Jane Hart meglehetősen feldühödve el
utazott Washington DC-be, ahol lobbizni kezdtek az ak
kori alelnöknél, Lyndon Johnsonnál. Az elnök jelentős 
nyomás alatt utasította a kongresszust a helyzet ismételt 
áttekintésére.

1962 júliusában a két nő nyilvánosan kijelentette a 
Képviselőház Űrbizottsága előtt, hogy a NASA teljesen 
megmagyarázhatatlan módon diszkriminációt alkalmaz. 
Elkeseredettségüknek adtak hangot, mert távol akarják a 
nőket tartani a világűrtől, mivel előírták, asztronauta csak 
sugárhajtású gépek tesztpilótái közül kerülhet ki, és ak
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koriban ez egyértelműen katonai (főleg férfiaknak fenn
tartott) dominancia volt. Az asztronauták számára az 
egyik alapvető előírás volt -  amit szintén kifogásoltak -  a 
jelöltek számára kötelezően előírt tudományos fokozat. A 
hét Mercury-asztronauta közül kettő nem rendelkezett az 
előírt végzettséggel: John Glenn és Scott Carpenter.

Válaszában Glenn megvédte a NASA politikáját, látha
tóan szívből hangot adva véleményének, ha lennének 
képzett hölgyek, a NASA nyilvánvalóan bevenné őket az 
asztronauták csapatába. Azt állította, a női tesztpilóták 
hiánya -  és ebből következően a női űrhajósoké is -  csu
pán az akkoriban megszokott életfelfogásból következett.

A NASA egyik szóvivője cáfolta azt a kijelentést, misze
rint nemzeti cél volt női pilóta űrbe juttatása. Az albizott
ság előtt az állította, női űrhajósok kiképzése csak elvon
ta volna a forrásokat a hivatal sokkal fontosabb céljától -  
az emberes holdra szállástól.

Jackie Cochran is ott volt a meghallgatáson, majd a 
Lovelace-hölgyek legnagyobb megdöbbenésére hozzá
tette, a NASA és a katonai szervezetek pénzkidobásnak 
tartják nők űrhajós kiképzését, mivel igazából sohasem 
fogják befejezni a programot, merthogy bármifajta női pi
lótaképzésnek „alapvető ellenvetése a házasság”.

A meghallgatást követően Cochran elmondta: „Nem hi
szem, hogy bármiféle szándék vagy aktuális diszkriminá
ció lett volna akkoriban a női asztronautákkal szemben. A 
pilótás űrrepülés drága volt, és rendkívüli fontossággal 
bírt a nemzeti ügyek vonatkozásában, ezért az asztrona
uták kiválasztásánál természetes és helyes volt olyano
kat beemelni a csoportba, akik már bizonyítottak koráb
ban, repülőgépek tesztelése során és nagysebességű 
precíziós repülések kapcsán, így kellő tapasztalatot és 
képzettséget szerezhettek, találkozhattak az új környe
zetben esetlegesen jelentkező vészhelyzetekkel. Mivel a 
közeljövőben csak igen kevesen jöhetnek szóba mint 
asztronauták, és nem szenvedünk hiányt jól képzett és 
nagy tapasztalatokkal rendelkező férfi pilótákból, akik 
mint űrhajósok szolgálhattak később, ebből az követke
zett, akkoriban női űrhajósok alkalmazása mindezen vo
natkozásban nem találkozott a szükségletekkel. A nőket 
nem azért hagyták ki az űrrepülésből, mert nők voltak, 
akármit is jelent ez -  ezt mondtam a vizsgálóbizottságnak 
is.”

A vége az lett a dolognak, hogy a kongresszus vissza
utasította a NASA-ra való nyomásgyakorlást a koedukált 
űrprogrammal kapcsolatban, magára hagyva a megkese
redett hölgyeket, akik Cochran támogatását sem élvez
hették többé. Gene Nora Jessen néhány éve így emléke
zett vissza az akkori eseményekre: „Nem tudom, bántot
ta-e a mi helyzetünk vagy sem. Néhányan úgy vélik, 
meglehetősen mocskos dolgok voltak ezek, míg mások 
szerint talán a hűségét akarta így kifejezésre juttatni. Az 
volt a benyomásom, mindez már előre lefutott dolog volt, 
a Mercury űrhajósai teljes erejükből azon voltak, hogy ne 
legyenek nők a közelükben az űrprogram során. így is 
lett.”

„Nincs szükség női jelöltekre”

A következő évben az orosz Valentyina Tyereskovát fel
lőtték a világűrbe, miáltal kiélesedett a szópárbaj a NASA 
és a női csoportok között. Az űrhivatal, igyekezvén min
dig azt a látszatot kelteni, mintha innovatív és előrelátó 
lenne, visszakozott korábbi álláspontjától, miszerint 
„Nincs szükség női jelöltekre”.

Irene Leverton úgy érezte, az 1962-es kongresszusi 
meghallgatása semmi egyéb nem volt, mint a dolgok

„tisztára meszelése”. „Semmiféle érdemleges kérdésről 
nem esett szó, miért törölték a tesztek folytatását, amikor 
már egy csomó pénzt költöttek rá. Valójában szükség volt 
a hölgyek megfelelő vizsgálati eredményeire. Sokkal töb
bet adtunk, mint azt az emberek gondolnák, remélem, se
gítettünk eljutni a női asztronautáknak oda, ahol most 
vannak.”

Az egykori Mercury-program repülési igazgatója, 
Christopher Kraft visszaemlékezése szerint a NASA kü
lönleges helyzetbe került a női űrhajósok kiképzése kap
csán. „Ha egy női űrhajóst vesztettünk volna el egy férfi 
helyett, csak azért, mert a mi döntésünk alapján repült, 
akkor egész egyszerűen kasztráltak volna bennünket!”

Jessen a kudarc ellenére is sikeres karriert épített. 
„Amikor meghívtak bennünket további tesztelésre 
Pensacolába, egyben arra is rávettek, hogy hagyjam ott 
a munkahelyem, mivel képtelen lennék megfelelő meny- 
nyiségű szabadidőt szerezni mindezekre munka mellett. 
Amikor az átfogó teszteket törölték, minden igyekezetem
mel munkát szerettem volna kapni, hisz az űrprogrammal 
kapcsolatos parányi érintettség csak mint lényegtelen, fe
lejthető lábjegyzet kerül be a történelembe. Azonban a 
program révén beköszöntött hozzám a jószerencse. 
Meglehetős boldogsággal töltött el, hogy az egyetemen 
végzett zsákutcának ígérkező munkát abbahagytam, és 
nem nehezedett rám a folytatás réme. Igyekeztem minél 
gyorsabban új munkahelyet találni, ezért mindenre jelent
keztem, ami elfogadhatónak tűnt. Rendkívül fontossá vált 
számomra, hogy repülőgépeket vezethessek. Sürgetett 
az a tény, hogy habár nem voltak női űrhajósok 1962- 
ben, nem voltak női pilóták a kereskedelmi légi forgalom
ban, de a honvédség kötelékében sem.

Két nő volt az országban, akik repülőgépgyárak al
kalmazásában álltak mint pilóták. Levelem éppen akkor 
érkezett a Beech Aircraft Corporationhöz, amikor új 
modell bevezetését tervezték. A társaság egy női piló
tát alkalmazott, ám elhatározták, ezután két női pilóta 
fogja vezetni a társaság két vagy három gépét alakzat
ban, 90 napon át mind a 48 államba folyamatosan, ez
által nagyobb nyilvánosságot kapnak, mintha férfiakat 
alkalmaznának. így tehát felvettek. Ez volt az igazi 
álommunka valamennyi álommunka között. Ha nem lett 
volna semmiféle kényszer az egyetem otthagyására, 
sohasem repülhettem volna a Beech vállalatnál -  soha 
nem repülhettem volna a vadonatúj gépeken, nem is
merhettem volna meg a járat rendkívül bonyolult beren
dezéseit, nem tanulhattam volna a tesztpilótáktól, nem 
szerezhettem volna különböző pilótafokozatokat, és 
mindenekfelett nem ismerkedhettem volna meg ott a 
férjemmel!”

Jerrie Cobb megkeseredve a ténytől, hogy NASA- 
konzultánssága nem több mint a politikai helyzet enyhí
tését szolgáló színjáték (egyetlenegy alkalommal sem 
kérték ki a véleményét a „nők a világűrben” kérdés te
kintetében), visszavonult. Mint mélyen vallásos nő, 
visszatért a repüléshez, és misszionárius utakat teljesí
tett Dél-Amerikában, élelmet, gyógyszert és mindenna
pi használati eszközöket szállítva a távoli Amazonas 
folyó vízgyűjtő területén élő indián törzseknek. 1963- 
ban, továbbra is reménykedve abban, hogy felkérést 
kap űrrepülésre, könyvet írt életéről és tapasztalatairól 
„Nőket a világűrbe!” címmel. Különböző elismerések 
mellett Nixon elnök kitüntette az igen nívós Harmon- 
díjjal mint a világ legjobb női pilótáját. 1981 -ben jelölték 
a Nobel-békedíjra az esőerdőkben végzett munkája mi
att. A világ legkülönbözőbb részeinek kormányzatai is 
elismerték Jerrie Cobb humanitárius erőfeszítéseit és 
repülési eredményeit.
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Jackie Cochran 1980-ban meghalt, majd nem sokkal 
később eltávozott Marion Dietrich és Jean Hixton is, így a 
FLAT életben maradt tagjainak száma tízre csökkent. A 
legtöbben megmaradtak a repülés kötelékében, néhá- 
nyan a mai napig aktívak repülési körökben. Jan Dietrich 
sugárhajtású gépeket vezet egy vállalatnál, Irene 
Leverton egy telefontársaságnál teljesít repülőgépes 
szolgálatot Arizonában és Myrtle Cagle az Egyesült Álla
mok Mezőgazdasági Minisztériumánál pilóta. Miközben 
továbbra is a Beech Aircraft részére dolgozott, Gene 
Nórát megválasztották a 99-esek elnökének -  a női piló
ták szervezete élére. Jane Hart 1976-ban megözvegyült, 
ezután többé nem repült. „Túl drága” -  nyilatkozta.

Wally Funk emlékezetes karriert futott be. Meghívást 
kapott a Fehér Házba, első női felügyelője lett a Szövet
ségi Repülési Hivatalnak (FAA), emellett több kisebb fel
adatot is rábíztak az FAA-nél, mert hogy nem volt más 
ilyen kvalitású női szakember. Szolgált mint a Nemzeti 
Szállítás Biztonsági Bizottság nyomozója, megkapta az 
FAA Arany Pecsét kitüntetést mint repülőoktató, és teljes 
egészében magával ragadta a gondolat, hogy igenis 
asztronauta lesz, és utazást tesz a világűrben. Egy alka
lommal „repült” a Kennedy Űrközpont Apolló statikus szi
mulátorával a Edwards Légibázison.

1965-ben megválasztották „Amerika rendkívüli fiatal 
hölgyének”, miközben utazó nagykövetként járva a vilá
got három évet töltött ötven országban. Oroszországban 
szeretett volna találkozni Tyereskovával, de nem sikerült 
neki. Végül aztán 1988-ban találkoztak, amikor Funk tag
ja volt a Nemzetközi Női Pilóták Moszkvába elutazó cso-

6. ábra: A Mercury 13 csoportról megjelent könyv borítója

portjának. Tyereskova meghívta a küldöttséget Csillagvá
rosba, ez volt az első alkalom, amikor a NASA alkalma
zottain kívül nyugati pilótákat egyáltalán beengedtek erre 
a helyszínre.

Megemlékezések

Az érdeklődés a Mercury 13 csoport tagjai és tapasztala
tai iránt a nyolcvanas és kilencvenes években növeke
dett. 1983-ban egy színházi szerző, Patricia Weaver 
Francisco írt egy darabot Lunacy címmel. A történet egy 
amerikai női űrhajósról szól, aki a Mercury 13 szólókülde
tés keretében jut ki a világűrbe. A mű képzelt szereplője, 
Jean Cross misszionárius küldetéseket teljesít, és vitázik 
John Glennel a kongresszusi meghallgatáson -  életének 
eseményei szorosan követik Jerrie Cobb valós élettörté
netét. Jerri Truhill hallott a darabról 1996-ban, és így 
kommentálta: „Nagyon boldogok voltunk, hogy valaki 
megemlékezett rólunk.” Miután kapott egy példányt a 
kéziratból, Gene Jessen csalódottan jegyezte meg, hogy 
mindenki említésre került a Mercury 13-ban, kivéve őt.

1994-ben egy konferencia keretében Oklahoma váro
sában végül összegyűlt a 13 hölgy közül kilenc. Ez volt 
az első alkalom többüknek is, hogy egyáltalán személye
sen találkoztak, bőven volt miről beszélgetni, kicserélhet
ték a 33 évvel korábbi tapasztalatokat. Néhány hónappal 
később az NBC televízió Határidő című műsorában tíz 
hölggyel készült interjú a Smithonian Repülési és Űrmú
zeumban. Itt Funk megerősítette azt a régóta terjengő 
szóbeszédet, hogy jobban teljesített jó néhány orvosi 
teszt során, mint John Glenn. A Turner TV szintén nekilá
tott az előkészületeknek, hogy elkészítsen egy mozifilmet 
a Mercury 13 története alapján. Jessen ezt így kommen
tálta: „Bámulatba ejtett, hogy a történetünk milyen hatal
mas, ám megkésett érdeklődést keltett. Valójában kicsit 
kínos kezelni ezt a jelenlegi ünneplést egy ennyire régen 
lezajlott program kapcsán.”

1995. február 3-án a még életben lévő hölgyeket meg
hívták az STS-63 jelű, Eillen Collins főhadnagy parancs
nokolta űrrepülőgép kilövésére. Ezen a küldetésen szere
pelt először női pilóta az Egyesült Államok űrtörténelme 
során. Ismervén azt a hatalmas harcot, melyet az egykori 
Lovelace-hölgyeknek kellett megvívniuk, kifejezett kérése 
volt, hogy vegyenek részt a fellövésén. Eközben segített 
valóra válni egy álomnak, melynek gyökerei három évti
zednél is távolabbra nyúltak vissza. Heten a hölgyek közül 
részt vettek a fellövésen, s mikor a NASA felfogta, kik is ők 
valójában, hirtelen összehozott a számukra egy színfalak 
mögötti VIP-túrát a teljes Kennedy Űrközpont területére.

A fellövés után Jerrie Cobb elmondta: „Jó érzés, nagy
szerű érzés volt látni Eileen fellövését. Csak az a gond, 
hogy erre 35 évet kellett várni! Boldog vagyok Sally Ride 
útja miatt is, sikeres utat kívántam neki, mint ahogy 
Valentyinának is -  igaz, kissé csalódottan, merthogy ilyen 
hosszú ideig tartott országunknak felfogni, nőket is vegye
nek be a tesztrepülésekbe. A tesztpilóták világa továbbra 
is egyfajta »Öregfiúk Klubja«. Ha Oroszországban éltem 
volna, én lehettem volna az első nő a világűrben!”

Tovább reménykedve

1966-ban a Lovelace-hölgyeket beiktatták a Mercury 13 
Hősök Csarnokába. Szinte hihetetlen a dolog, de kettő
jüknek közülük határozott tervei vannak űrrepülés végre
hajtására. Wally Funk feliratkozott a Zegrahm 
űrutazáslistájára, ahhoz a céghez, mely egyelőre hely-
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foglalásokat vesz fel azoktól, akik szeretnének orbitális 
repülést tenni a különleges technikával megépített, hat- 
személyes űrrepülőgéppel. Zegrahm, aki az egykori 
Mercury-űrhajósnak, Scott Carpenternek volt a tanács
adója, eredetileg 2001-re tervezte űrhajója első indítását, 
a dolog azonban jelentősen csúszik.

Funk elmondta: „A repülés a teljes szabadságról szól. 
Soha nem fogok nyugdíjba vonulni, mert szeretek máso
kat repülésre és biztonságtechnikára tanítani. Továbbra is 
tervezem, hogy felmegyek a világűrbe. Eillen felvitte az 
egyik jelvényemet magával a legutóbbi útja során, és 
ugyanez a darab már járt a MIR-en is -  szóval, egy ré
szem már járt a világűrben. Remélhetőleg az űrrepülé
semre 2002. február 4-én már sor kerülhet. Fel akarok jut
ni az űrbe, de lehet, hogy várnom kell 2003-ig vagy annál 
is tovább. Az űrhajóban fellép majd a súlytalanság állapo
ta. Ha bármiféle lehetőségem lesz, élek vele, és megta
pasztalom, milyen érzés. Huszonegy évesen léptem be a 
Mercury 13 programba, rádöbbentem, nagyon sok min
dent el kell még érnem és meg kell tennem. Meg akarok 
győződni róla, hogy minden egyes ajtón átmegyek ehhez, 
mert azon az utolsó ajtón csak egyszer lehet átmenni.”

Jerrie Cobb, aki nemrégiben újabb könyvet adott ki 
Solo Pilot címmel, szintén az űrrepülés lehetőségeit vár
ja. A NASA bejelentése, miszerint John Glenn visszatér 
az űrbe az űrrepülőgép fedélzetén, mozgalmat hívott 
életre a nála nyolc évvel fiatalabb Cobb körül, hogy ő is 
repülhessen. Glenn Cobb ellen szólt a kongresszusi 
meghallgatáson, azt hangoztatva, „természetellenes” nő
ket felküldeni a világűrbe. Amint elkezdte kiképzését az 
űrrepülőgépes úthoz -  a küldetés kijelölt személyzete kö

zött női utas is volt - ,  a kaliforniai székhelyű „Nők a Tör
ténelemben” projekt tagjai, köztük néhányan Glennhez 
hasonlóan szenátorok és más csoportok is, petíciót nyúj
tottak be a NASA-hoz, hogy adjon egy helyet Cobbnak is. 
Az egyik, a csoportot támogató történész kijelentette: „Ha 
ő (Glenn) mehet kétszer is, akkor neki is (Cobbnak) leg
alább egyszer repülnie kell.”

A NASA alelnöke, Joseph Rothenberg megértette 
Cobb erőfeszítéseit, azonban érvként felhozta, az „adófi
zetők pénzét” nem akarják ilyen plusz kiadásokra fordíta
ni, ezért most nem repülhet. Cobb azonban rettenthetet
len maradt. „Ez a sorsom -  38 éve várok. Egész életemet 
erre tettem föl. Nagyon izgalmas időszak ez nekem. Ha 
nem jött volna közbe valami, ha az álmaim az űrrepülés
ről valóra válhattak volna, miután teljesítettem a tesztel
várásokat 38 évvel ezelőtt! Ha úgy gondolják, fontos do
log tanulmányozni egy idősebb férfit, akkor nem értem, 
miért nem legalább ugyanolyan fontos tanulmányozni 
egy idősebb nőt, de igazából sohasem szerettem volna 
belemerülni ebbe a férfi-nő dologba. Az életemet adnám, 
hogy repülhessek a világűrbe -  megtettem volna akkor 
és most is. Mindent elkövetek ezért, bármennyibe is ke
rül. Hálás vagyok a sorsnak, ha lesz még esélyem. Ez je
lent mindent számomra a világban, és ezen a világon kí
vül is.”

Jerrie Cobb azóta több megbeszélésen is részt vett. 
Dan Goldinnal, a NASA előző vezetőjével olyan repülés
ről tárgyaltak, ahol a parancsnok Eillen Collins lett volna. 
Hillary Clinton szenátorasszony szintén teljes erőbedo
bással támogatja az ügyet.

„Megcsináltuk volna”

Visszatekintve a többi űrhajósnő büszkeséggel vegyes 
szomorúságot érez. Irene Leverton, aki továbbra is repü
lőgépeket vezet, elmondta: „Amit a legjobban szerettem 
volna, az az, hogy repülhessek az űrbe. A fellövéskor fel
szabaduló hatalmas energiák, a világűr csendessége, 
odakint lenni, ahol a jövőnk fekszik. Alant a kék Föld 
rendkívüli mértékben inspiráló.”

Gene Jessen továbbra is reménykedik: „Jelenleg az or
szág pilótáinak nagyjából öt százaléka nő -  továbbra is 
igen kicsi szám. Nem kvóta kérdése, a nők igenis meg
szolgáltak azért, és megtettek mindent, hogy egy sugár- 
hajtású gép bal oldali ülését elfoglalhassák. Női pilóták a 
katonaságnál is szolgálnak, néhányan közülük elvégez
ték a tesztpilótává váláshoz szükséges valamennyi isko
lát. Eillen Collins az első női űrrepülőgép-pilóta, és már 
ott vannak a többiek is, hogy a nyomdokaiba lépjenek. A 
lányomat már semmiféle megkülönböztetés nem éri, bár
mi legyen is a választott hivatásának területe. Az igaz, 
hogy egyes területeken lelassítják előrehaladását, de 
legalább nem gátolják.”

Jerri Truhill szerint: „Mindig is hangoztattuk, bármelyi
künk képes lett volna abban a kapszulában repülni, és 
képes lenne ma is. Eillen Collins bebizonyította, hogy iga
zunk van, és ezért mi valamennyien igen büszkék va
gyunk rá, valamint azért is, hogy befejezte azt a munkát, 
amit mi kezdtünk el, még akkor is, ha a NASA-nak 35 év
be tellett, mire felfogta a dolog lényegét. A férfiego igen 
erős hatalom, teljesen tönkre is tett bennünket. Nem sza
bad félreérteni a dolgot, mi valamennyien szeretjük a fér
fiakat, a legtöbbünk férjezett és gyerekeink vannak. Ter
mészetes, hogy harcoltunk a jogainkért, minek köszön
hetően manapság a fiatal asztronauták, férfiak és nők, 
vállvetve dolgoznak együtt, és ez így teljesen normális. 
Mindannyiunkat megelégedettséggel tölt el ez a helyzet.”
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Jane Hart összegezte talán legjobban a szituációt, ami
kor néhány éwel ezelőtt, az egykori (1961-1968) NASA- 
vezetőről, James Webbről, akinek jelentős szerepe volt 
abban, hogy lehetetlenné tegye hölgyek bekerülését az 
űrhajósok csoportjába, a következőket állította: „Webb tel
jes és totális soviniszta volt, a legrosszabb fajtából. Ő ter
vezte meg a NASA politikáját, és ennek ez volt az ered
ménye.” Később még az alábbiakkal egészítette ki: „Nem 
igaz az, hogy »hosszú utat jártunk be, baby«. Mi mindig is 
ott voltunk -  a NASA volt az, aki hosszú utat tett meg.”

Felhasznált irodalom

Colin Burges -  Francis French: Only Males Need Apply. 
Spaceflight, 1999/1. 

http://www.mercury13.com/
http://space.about.eom/od/spaceexplorationhistory/a/m

ercury13.htm

Aranyi László

Szojuz-2, a régi-új hordozórakéta

1957. május 15. és 2006. november 17. között 1718 darab 
R-7-es alapfokozatú rakétát indítottak az egykori Szovjet
unióból, illetve az űrkutatásban is utódállamnak számító 
Oroszországból. A felbocsátott rakétákból 1621 darab szá
mít sikeresnek, ami több mint 94%-os arányt jelent. A világ 
legnagyobb sorozatban gyártott és indított rakétacsalád 
legújabb tagja a Szojuz-SzT, másik nevén a Szojuz-2.

Az új, háromfokozatú Szojuzt az üzleti felhasználók részé
re (is) tervezték, és negyedik fokozataként a Fregatot vagy az 
Ikart használhatják, az FG változat a katonai felhasználóké. 
Az alaprakéta főbb méreteiben megegyezik a korábbi válto
zatokkal, de a kor követelményeinek megfelelően néhány dol
got módosítottak. A lényeges változtatások a következőek:

-  Az első és a második fokozat hajtóművei új befecs- 
kendezőt (injektor) kaptak, melyeknek következtében ja
vult a hajtóanyag-keverés.

-  A harmadik fokozat hajtómű-teljesítményét megnö
velték.

-  A rakétát új ellenőrző rendszerrel látták el, amely lehető
vé teszi a repülés közbeni orbitális pályamódosítást (az R-7- 
es korai változatánál csak a fix pályára állás volt lehetséges).

-  Új digitális telemetrikus rendszer került beszerelésre.
-  A régi orrkúpot újabbakra és nagyobb átmérőjűekre 

cserélték le.

A háromfokozatú Szojuz főbb adatai

Foko
zat

Hossz
(mm)

Átmérő
(mm)

Üres tömeg 
(kg)

Starttömeg
(kg)

Hajtó
mű

1 19 600 3820 15 660 161 140 4 db
4 kamrás 
RD-107A

2 27 138 2950 6100 95 800 1 db
4 kamrás 
RD-108A

3 6745 2660 2710 22 490 1 db
4 kamrás 
RD-0110

Az eredeti tervek szerint a Szojuz-2 (gyári szám 
Szojuz-14A14) rakéta első és második fokozatát az új, 
injektoros hajtóművekkel látták el, míg a harmadik egy 
zárt ciklusú RD-0124-es jelzésű hajtóművet kapott a jó 
öreg RD-0110-es felváltására. 1. ábra: A digitalizált Szojuz főbb méretei
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Az IA -58 Pucará repülőgép harci alkalmazása I. rész

a.) AX-04-es Mk. 13-as torpedóval; b.) IA-58C a Charlie egy üléses verzió; c.) A-501-es a tucumáni harcok idején; d.) és e.) A-532 
és az A-517 a Falkland-szigeteken

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 30. oldalon. Szerk. A szerző gyűjteményéből
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Szojuz-2, a régi-új hordozórakéta

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 40. oldalon. Szerk. Fotók Schuminszky Nándor gyűjteményéből
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A Me 262TT változat (А/В-Ю) rövid repülése 2006. április 24-én Manchingban.
Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 78. oldalon. Szerk. Fotók: Kelecsényi István
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Az Összhang és a Légi Roham hadgyakorlat

4.

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 61. oldalon. Szerk.

1. ábra: Légi Roham, 2005. június 16. MÍ-24V, első 
konzolján UB-32-57-essel
2. ábra: Újmajor, MÍ-24D (576)
3. ábra: Újmajor, MÍ-8T (10440)
4. ábra: Újmajor, Mi-17-es (706)
5. ábra: Újmajor, MÍ-8T (10440)
6. ábra: A MÍ-24V (716) leszállása Újmajorban
7. ábra: Mi-17-es (701) Újmajorban
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Az Összhang és a Légi Roham hadgyakorlat

8. ábra: Összhang, 2004. október 27. S-5 nem irányított 
rakéták szállítóládában
9. ábra: UB-32-57-es betöltve, lángterelők nélkül
10. ábra: MÍ-24D (580) a nullapontnál
11. ábra: MI-17-es (701) deszantolás közben
12. ábra: Deszantkiemelés a nullapontnál
13. ábra: MÍ-24V (714) a nullapontnál

Fotók: Baranyai László
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A belgrádi Hadtörténeti Múzeum

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 64. oldalon. Szerk. Fotók: Matthaeidesz Konrád
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Emlékek a 96-osról

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 57. oldalon. Szerk. Fotók: Varsányi Mihály
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Hadtörténeti kiállítások Teheránban

1. ábra: Az IIAF régi F-84G vadászbombázója 5. ábra: A sah Rolls Royce kocsija a 30-as évekből

2. ábra: Az F-86F Sabre vadászgép 6. ábra: Egy 38.M 10,5 cm-es Bofors tábori ágyú

3. ábra: Egy épségben maradt DHC-2 Mk. 1 Beaver futárgép 7. ábra: Csehszlovák eredetű MTH harckocsik

4. ábra: Zsákmányolt MÍ-24D harci helikopter 8. ábra: Átalakított fegyverek az 1940-es évekből

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 76. oldalon. Szerk. Fotók: Kovács László
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A Szojuz-2 főbb adatai

É k ,

f

Összehasonlító adatok az RD-0110-es 
és az RD-0124-es között

RD-0110 RD-0124
Tolóerő vákumban 298,03 kN 294,3 kN
Fajlagos impulzus 326 s 359 s
Kamranyomás (égés alatt) 6,8 MPa 15,53 MPa
Hajtómű tömege 408 kg 450 kg

Az összes javítás mintegy 1200 kg-mal növelte meg a 
hasznos teher tömegét. Az új Szojuz rakéta viheti fel 
az orosz részegységeket a Nemzetközi Űrállomás
hoz. Ezért nagyobb orrkúppal látták el, amelynek ma
ximális átmérője 3, illetve 3,7 méter lehet. Ez utóbbi
nak a hossza pedig eléri a 14,1 métert. A hasznos te
her tömege tovább növelhető, hogy az ESA-val aláírt 
szerződés értelmében a Szojuz-2 rakétát nemcsak a 
megszokott bajkonuri vagy pleszecki indítóhelyről, ha
nem az Ariane rakéták starthelyéül szolgáló, 
Kourouból is fel lehet majd bocsátani. Az Egyenlítő
höz közeli Kourou -  helyzeténél fogva -  mintegy egy 
tonnával nagyobb tömegű űreszköz felbocsátását te
szi lehetővé.

2004. december 17-én Jean-Pierre Raffarin francia mi
niszterelnök bejelentette, hogy létrejött a megegyezés az új 
Szojuz kouroui használatáról. A nehéz Ariane-5 és a köny- 
nyű Vega rakéták mellett a Szojuz-2-nek is építenek indító
helyet Francia Guyanában. A 340 millió eurós beruházásból 
121 milliót a European Bank of Investment kölcsönként fo
lyósít. Az első kouroui Szojuz-startra 2007-ben kerül sor.

Magasság: 43,4 m;
Teljes tömeg: 310 t;
Központi átmérő: 2,95 m;
Start tolóerő: 4144,7 kN;
Hasznos teher: 7800 kg (240 km-es, 51,85-os pályára); 
Ár: 40 M USD/start (1999-es árfolyam).

Переходной 
отсек

Бак горючего 
керосин

Отсек системы 
управления 

и измерения

Бак окислителя 
кислород

Маршевый 
двигатель

Ферма переходная

Бак окислителя 
кислород

Межбаковый
отсек

Бак горючего 
керосин

Маршевые
двигатели

РД-108А

Рулевые

Космический 
корабль

«Фрегат»

3. ábra: A Szojuz-Fregat főbb részei
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1. táblázat
Az R-7-es rakétára épülő változatok statisztikai adatai 1957. május 15-e és 2006. november 17-e között

Név Összes Sikeres Sikertelen Százalék Típus Időtartam
R-7 52 40 12 76,92% szuborb. 1957-1967.

Szputnyik 6 5 1 83,33% orbitális 1957-1964.

Szputnyik szub. 6 5 1 83,33%
Szputnyik orb. 52 40 12 76,92%
Szputnyik 58 45 13 77,59%
Molnyija 2 2 0 100,00% szuborb. 1960.

Molnyija 20 9 11 45,00% orbitális 1960-1965.

Molnyija-L 4 1 3 25,00% orbitális 1963-1965.
Molnyija-M 293 274 19 93,52% orbitális 1963-aktív
Molnyija szub. 2 2 0 100,00%
Molnyija orb. 319 286 33 89,66%
Molnyija 321 288 33 89,72%

Szojuz-11A510 2 2 0 100,00% orbitális 1965-1966.

Szojuz-11A511 31 29 2 93,55% orbitális 1966-1976.
Szojuz-11A511L 3 3 0 100,00% orbitális 1970-1971.
Szojuz-11A511M 8 8 0 100,00% orbitális 1971-1976.
Szojuz-11A511U 603 584 19 96,85% orbitális 1973-aktív

Szojuz-11A511U (Szojuz) 53 52 1 98,11% orbitális 1974-aktív

Szojuz-11A511U (Progressz) 73 73 0 100,00% orbitális 1978-aktív

Szojuz-11A511U (Ikar) 6 6 0 100,00% orbitális 1999.
Szojuz-11A511U (Fregat) 4 4 0 100,00% orbitális 2000.
Szojuz-11A511U2 8 8 0 100,00% orbitális 1982-1994.
Szojuz-11A511U2 (Szojuz) 26 26 0 100,00% orbitális 1985-1995.
Szojuz-11A511U2 (Progressz) 37 37 0 100,00% orbitális 1984-1993.

Szojuz-11A511FG (Progressz) 3 3 0 100,00% orbitális 2001-aktív
Szojuz-11A511FG (Szojuz) 9 9 0 100,00% orbitális 2002-aktív
Szojuz-11A511FG 5 5 0 100,00% orbitális 2003-aktív
Szojuz-2 1 1 0 100,00% szuborb. 2004-aktív
Szojuz-2 1 1 0 100,00% orbitális 2004-aktív

Szojuz szub. 1 1 0 100,00%
Szojuz orb. 873 851 22 97,48%
Szojuz 874 852 22 97,48%
Voszhod-11A57 295 282 13 95,59% orbitális 1963-1976.
Voszhod-11A57 (Voszhod) 5 5 0 100,00% orbitális 1964-1966.
Voszhod szub. 0 0 0 0,00%
Voszhod orb. 300 287 13 95,67%
Voszhod 300 287 13 95,67%
Vosztok-8K72L 9 3 6 33,33% orbitális 1958-1960.
Vosztok-8K72 4 3 1 75,00% orbitális 1960.
Vosztok-8K72K 13 11 2 84,62% orbitális 1960-1963.

Vosztok-8A92 45 40 5 88,89% orbitális 1962-1967.

Vosztok-8A92M 94 92 2 97,87% orbitális 1967-1991.
Vosztok szub. 0 0 0 0,00%
Vosztok orb. 165 149 16 90,30%
Vosztok 165 149 16 90,30%
R-7 típusú összes szub. 9 8 1 88,89%
R-7 típusú összes orb. 1709 1613 96 94,38%

| R-7 típusú összes 1718 1621 97 94,35%

A Haditechnika korábbi, 1998-2007. évi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők: 

MŰSZAKI SZAKKÖNYVÁRUHÁZ 1065 Bp, Nagymező utca 43. Tel.: 373-0500 • E-mail: szakkonyvaruhaz@lira.hu
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A Szojuz-Fregat

A Fregat végfokozatban egykamrás, Lavocskin-főhajtómű 
működik, és 3x4 hidrazinos fúvóka gondoskodik a megfelelő 
helyzetbe állításról. A Fregat már közel 30 bolygóközi űr
szondán teljesített szolgálatot, és a különleges körülmények 
között is sikeresen bizonyította használhatóságát, meglehe
tősen alacsony költséggel. A főhajtómű aszimmetrikus 
dimetil-hidrazint (UDMFI) éget el nitrogén-tetraoxiddal 
(N2O4), és mintegy hússzor indítható újra. Starttömege 6535 
kg, amely a maximális 877 s-os égésidő végén 950-1100 kg- 
ra csökken. A fokozat tolóereje vákuumban 19,6 kN.

Főbb adatai

Magasság: 46,1 m;
Teljes tömeg: 305 t;
Központi átmérő: 2,95 m;
Start tolóerő: 4030 kN;
Hasznos teher: 5000 kg (450 km-es, 51,85-os pályára) 
Hasznos teher: 2700 kg (800 km-es, 98,65-os napszink
ron pályára);
Ár: 50 M USD/start (1999-es árfolyam).

4. ábra: Startol a Szojuz-Fregat

5. ábra: Az új Szojuz a pleszecki indítóálláson

6. ábra: Az új orrkúp (Arianespace)

Szojuz-lkar

Az Ikar végfokozatot a szamarai CSzKB-Progressz gyár
ban készítették, és több mint harmincszor használták a 
Jantar katonai felderítőprogramban. Ennek a fokozatnak 
a modernizálása teljes mértékben érintette a vezérműt és 
az ellenőrző rendszert, valamint a rakéta és a hasznos 
teher közötti elektromechanikus interfészt. Az Ikart mint
egy ötvenezer lehet újraindítani, és lehetőség van a mű
holdaknak külön pályákra való helyezésére is. A 
Melnyikov KB 17D61-es főhajtómű aszimmetrikus 
dimetil-hidrazint (UDMH) éget el nitrogén-tetraoxiddal 
(N204), a helyzetbe állításról 16 darab kisebb hajtómű 
gondoskodik. A fokozat tolóereje vákuumban: 2,943 kN.

Főbb adatai

Magasság: 43,4 m;
Teljes tömeg: 305 t;
Központi átmérő: 2,95 m;
Start tolóerő: 4030 kN;
Hasznos teher: 4100 kg (450 km-es, 51,8e-os pályára); 
Hasznos teher: 2750 kg (800 km-es, 98,65-os napszink
ron pályára);
Ár: 50 M USD/start (1999-es árfolyam).

Rendkívül nagy választékban kínálunk hadtörténettel, haditechnikával, katonapolitikával kapcsolatos 
kiadványokat. A Haditechnika korábbi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők.

STÚDIÓ KÖNYVESBOLT
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461 • E-mail: megrendeles@studiokonyvesbolt.hu

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 8-16 óra, péntek 8-15 óra
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A CSzKB-Progressz gyár pénzügyi gondjai miatt az 
RD-0124-es hajtómű állandó késésbe került. Az égési 
próbák 1996-ban kezdődtek, és majdnem nyolc évig, 
2004 februárjáig tartottak. Szeptemberben a pleszecki 
kozmodróm műszaki személyzete megkezdte gyakorla
tozását az új Szojuz rakéta felbocsátási előkészületeinek 
elsajátítására, természetesen a szamarai gyár szakem
bereinek segítségével. A rakéta az 1A jelölést kapta, és 
az egy évvel korábban legyártott műholdmakett -  orosz 
jelentés szerint „űrapparátus” -  is megérkezett az indító
helyre.

2004. november 8 . -  Az első start Pleszeckből, a 43/4-es 
starthelyről történt, három halasztás -  október 15., 29. és 
november 6 . -  után. A Szojuz-2-1A hasznos terhe egy 
6450 kg-os Oblik felderítőhold mint tömegmodell volt. Az 
Orosz Urerők első jelentése szerint a rakéta nyolcperces 
emelkedés után elérte a Föld körüli pályát. Később azon

A Szojuz-2 repülései ban kitudódott, hogy ez nem volt igaz, és a rakéta 
szuborbitális repülés után a Csendes-óceánba csapódott.

2006. október 19. -  A Szojuz-2-1B második indításával 
az európai Metop-A elnevezésű, időjárás-megfigyelő 
holdat állította poláris pályára. A mesterséges hold be
rendezései között nagyfelbontású kamera látható, és az 
infravörös tartományban mikrohullámú adó, ózonréteg
megfigyelő, széláramlásmérő, valamint kutató- és mentő
csomag található. Az új, digitális ellenőrző rendszer prob
lémái miatt ezt a startot is többször elhalasztották.

Felhasznált irodalom

Mark Wade: Encyclopedia Astronautica -  
http://www.astronautix.com 

RKK Enyergija- http://www.energia.ru/

Schuminszky Nándor

Zathureczky Gyula: AZ ÚTON VÉGIG KELL MENNI
A szerző 1944 decemberében a Magyar Királyi Honvédség főhadnagyaként esett szovjet 
fogságba. Helytállása, emberi tartása szolgáljon példaképül a haza jelenlegi és jövőbeli 
katonái számára.

„Egy altiszt kiforgatja a zsebeimet, megtalálja a pénzt és az ékszeres zacskót. A kapitány 
vigyorogva gyűri térképtáskájába a százasokat. Ebben a pillanatban két Messerschmitt zúg 
el felettünk. Bombákat dobnak, és gépfegyverezik az utcát. A kapitány és az altiszt kiugrik 
a házból. Egy bomba az udvaron robban, és beszakítja az ablakokat. A légnyomás a falhoz 
szorít. Amikor vége a támadásnak, öreg orosz dugja be a fejét, és int, hogy menjek a kony
hába. Két német katona gunnyaszt a sarokban. A padka sarkán fázósan összehúzódva ül 
egy vállkendős lány. Haja az arcába lóg, és mozdulatlanul mered maga elé. Mellé lépek, és 
a vállára teszem a kezem. Rémülten néz fel. Csak akkor enyhül meg a tekintete, amikor lát
ja, hogy magyar tiszt vagyok. Az arca rángatózni kezd, és hirtelen elkapja a kezemet:

-  Telefonkezelő voltam a postán... Este elvittek... Most azt mondják, kém vagyok... Elvittek... és...!
Az »és«-t sikoltva mondja. Ráborul a kezemre, és hangosan zokog. Megsimogatom a fejét. Nincs mit mondani. Mit 

lehet egy lánynak ilyen éjszaka után mondani?
Magas rangú, prémbundás tiszt lép a konyhába. Sudár férfi, nemes metszésű arccal. Könnyedén meghajlik és be

mutatkozik. Megkérdezi, hogy németül vagy franciául óhajtok-e beszélni? Vezérkari alezredes és szeretne néhány kér
dést feltenni.”

A 246 oldalas könyv megrendelhető az Új Hírért Bt.-nél. Ára 2400 Ft (utánvétes postaköltséggel).
Tel.: 06-20-536-5392 (10-20 óráig). E-mail cím: sz.joc@freemail.hu.
Levélcím: 1139 Bp., Teve u. 9/B. Csak postai szállítással, a helyszínen vásárlás nem lehetséges!

ZAThuReczky
C íY C  J L a  

A z  út oki

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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Hazai tükör

М М М  futárhelikopterek az MN hadrendjében XI. rész
A repülés és üzemeltetés felidézése

A Mi-1-es típuson repülők és a gépeket üzemeltető me
chanikusok is szívesen osztották meg velem s olvasóink
kal a századnál szerzett élményeiket.

Ecseghy László nyá. repülő alezredes levelében leírta, 
hogy 1963. november 15-én III. osztályú, 1964. május
29-én pedig а II. osztályú elmet szerezték meg a Mi-1-es 
típuson. A III. osztály kritériuma a nappal, korlátozott lá
tás melletti repülés, а II. osztály feltétele az éjjel, jó időjá
rás melletti repülés volt. Akkor még nem állapítottak meg 
a típusra I. osztályú szintet, ezért nem tehettek a hajózó
tisztek ilyen vizsgát.

Ecseghy László századost 1967 áprilisában nevezték 
ki rajparancsnoknak és oktatópilótának. Egy külön vizsga 
alapján engedélyezték számára, hogy berepülje a javítá
sok és időszakos vizsgák után a Mi-1-es típust. Ecseghy 
László leírta, hogy sok mindent kipróbált a típussal, olyat 
is, ami nem volt benne a kiképzési tervben és a repülési 
szabályzatokban, de soha semmi gondja nem volt vele. 
1964-ben érkeztek a búszterkormányzású helikopterek. 
Ezekkel még könnyebb volt a repülés, főleg a földközeli 
manővereknél.

Ecseghy jellemzése: „Nagyon jó gépek voltak, nem vol
tak hajlamosak sok meghibásodásra, az üzemeltetési 
utasításban megadott paramétereken kívül jóval többre 
voltak képesek, mind terhelhetőség, mind 
manőverezőképesség szempontjából. Az engedélyezett 
csúcsmagasságon (3000 m) jóval túl is stabilan repültek. 
A sebesültszállító változatban, a két oldalra felszerelt 
gondola sem okozott semmi problémát. Persze, ha a he
likoptervezető nem figyelt a szélre, vagy kihagyott egy pil
lanatra, annak következményei lehettek.

Ahogy a különböző fegyvernemek és szakcsapatok 
kezdték megismerni a helikopter lehetőségeit, úgy nőtt a 
pilóta- és műszaki állomány igénybevétele és terhelése. 
Több alkalommal is előfordult, hogy egy pilóta sem ma
radt a századnál. Mindenki feladaton (hadműveleti szállí
tás, gyakorlat, futárfeladat, bemutató) szerepelt valahol.”

1965 tavaszán a National Geographie című, világhírű 
amerikai folyóirat egyik szerkesztője készített hazánkról 
egy színes fényképes riportot, amely a júniusi számban 
jelent meg. A fotóriportert Ecseghy László szállította 
Mi-1-es típusú helikopterrel Budapest és környéke fölé. 
Ecseghy három nap alatt 11 felszállással 7 óra 13 percet 
repült a riporterrel.

Repülőversenyen a helikopter

1968-ban Tökölön szovjet-magyar helikopterrepülő ver
senyt rendeztek. A magyarok két Mi-1-essel szerepeltek. 
Öt napig tartott a versengés. Gazdag programok színesítet
ték a rendezvényt (bombavetés, különböző manőverek). A 
magyarok eredményesen szerepeltek a repülésen.

Ehhez a versenyhez kapcsolódik egy érdekes eset is. 
Az utolsó napon a motorpróbánál elromlott az egyik gép 
generátora. Ecseghy és a szerelője, Tóth Mihály már

kezdték feladni, de szóltak, hogy meghibásodott a heli
kopter. Sebaj, mondta a tököli szovjet ezred parancsno
ka. Azonnal hozatott a raktárból új generátort, amit beépí
tettek a magyar gépbe. Hazatelepülve jelentették az ese
tet. A magyar mérnökök óriási problémát csináltak az 
ügyből. Kihallgatásra rendelték a gép személyzetét. Kö
zölték velük, hogy súlyos szabálytalanságot követtek el, 
mert engedték kicserélni a meghibásodott alkatrészt. A 
verseny eredményességéről egy szó sem esett. Végül is 
a résztvevők megúszták egy figyelmeztetéssel. Az új 
szovjet generátort kiszerelték a gépből, félredobták, és 
nem is használták többé.

1. ábra: A Mi-1-esek találkozóján Csopakon 1994-ben Árvái 
István és Viliing István nyá. alezredes

2. ábra: Szolnok, Repülőmúzeum, 1999 -  Fedett szín alatt a 
09-es számú MÍ-1M helikopter, a törzs oldalára felillesztett 
mentőgondolával
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Ecseghy alezredes ezzel zárta sorait: „Visszatekintve 
ez életem egyik legérdekesebb szakasza volt. Sokat re
pültünk, az egész országot bejártuk, rengeteg élmény, jó 
is, rossz is összegyűlt bennünk. Mindig szívesen emléke
zem vissza ezekre az évekre. Én tíz évig repültem a tí
pust, az utolsó felszállásom 1971. november 26-án volt, 
egy javítás utáni berepülés alkalmával.”

A helikoptervezetők gyakoroltatása

Kiss Tibor őrnagy, aki 1961-1969 között repülte a típust, 
jelentős gyakorlati tapasztalatokat szerzett a Mi—1 -es had
rendbe állítása, légi üzemeltetése terén. Visszaemlékezé
sében kitéri a kezdetekre és az elért jelentős eredmé
nyekre: „Rendszeressé vált a rajok és alegységek gyako
roltatása az összetett harci alkalmazási feladatokban és 
harcászati gyakorlatokon. A harci alkalmazási feladatok
ban minőségileg új elemek kerültek begyakorlásra: útvo
nalrepülések maximális hatótávolságon, földközeli ma
gasságon 30 és 15 méteren terepkövetéssel, egyes gép
pel és kötelékben. Az útvonalrepülések kompenzálásra 
kerültek, feltételezett ellenséges légvédelmi rendszerek 
és légi támadó eszközök elleni manőverekkel.

A repüléseket mindenkor megelőzték az alapos felkészü
lések, ahol az elméleti és gyakorlati kérdéseket megvitatták 
a pilótákkal. Többen elévülhetetlen érdemeket szereztek a 
fiatal, átképzésen lévő állomány kiképzésében és nevelé
sében. Ezek a parancsnokok nem ismertek fáradtságot, ha 
oktatni, repülni kellett. Ilyenek voltak többek között Pávics 
János, Bakó János, Asztalos Barna, Komáromi Gábor, 
Emperger Ferenc, Antalóczi Dezső és sokan mások.”

Az osztályparancsnok véleménye a típusról

Gonda Sándor repülő alezredes, aki több fontos beosz
tást is betöltött a Mi—1 századnál, majd a 88 . Könnyű he
likopterosztály parancsnoka volt, terjedelmes tanulmányt 
írt a típussal kapcsolatban.

Gonda századost több pilótatársával együtt 1972. júni
us 29-én nevezték ki I. osztályú helikoptervezetővé. 
Azonban attól kezdve sem repülhettek felhőben, hanem 
csak korlátozott látás mellett nappal 1 km, éjjel 1,5 km 
vízszintes látás mellett, nappal 150, éjjel 200 méteres fel
hőalapnál. Az alezredes véleménye a típusról: „A M i- l
es helikopter alapvetően megbízható volt, de nem szeret
te, ha »letegezik«. Én sem próbáltam meg ezt vele. Min
den repülési feladatomra lelkiismeretesen felkészültem, 
mégis adódott velem a típuson néhány olyan esemény 
(két baleset) is, amelyek részben az időjárás hirtelen vál
tozásának, a körülmények szerencsétlen összejátszásá
nak, részben a típus konstrukciós problémáinak és elöre
gedésének a következményei voltak.

A szentkirályszabadjai repülőtéren elég gyakori volt 
ősszel a bonyolult idő, amit a Bakony közelsége okozott. 
Viszont időnként erős szél is előfordult, ami a 
felszállóbeton egyik végétől a másik végéig néha 8-10 
métert is gyorsult másodpercenként. E jelenség miatt ter
jedt el az a szólás, hogy Szentkirályszabadján még a hó 
is vízszintesen hullik.”

Az osztály- és ezredparancsnok emlékei

Dobosi Ottó nyá. alezredes, a 90. vezetésbiztosító és fu- 
tárhelikopter-ezred volt parancsnoka is papírra vetette 
kérésemre az emlékeit. О is a hőskorban, 1968-1982 kö-

3. ábra: MÍ-1M helikopter műszerfala

5. ábra: Delics László nyá. törzszászlós Kecelen egykori he
likoptere előtt

zött repülte a típust. 1968 januárjában kezdte el az átkép
zést Mi-1-esen, április 9-én befejezte az elméleti kikép
zést. Negyvenhét felszállás, 7 óra 15 perc után repült 
egyedül a típuson. 1968. július 5-én már nappal, jó idő
ben hadra fogható volt.

1969. február 26-tól oktatói képesítéssel ellenőrizhette 
nappal, jó időben, május 5-től pedig éjjel, egyszerű időjá
rási körülmények között a beosztott állományt és oktatha
tott is. 1970-től II. osztályú, 1977. szeptember 30-tól I. 
osztályú kiképzési szinttel rendelkezett. A típussal az 
utolsó felszállása 1982. október 14-én volt, amikor időjá
rás-felderítést hajtott végre.
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Dobosi Ottó véleménye a Mi-1-es típusról: „Kormány- 
szervei kemények (ezért állandóan trimmelni kellett), láb
kormány oldalszél (jobb) esetén néha kevésnek bizonyult 
függésnél. Állandóan vezetni kellett (ez a helikopterek 
sajátossága robot nélkül). Sok esetben nyáron kevés volt 
a teljesítmény felszálláskor (repülőgépszerű felszállást 
kellett alkalmazni vagy terhet kellett csökkenteni). A ma
ga idejében legjobb futárhelikopter-típus volt. Nagy elő
nye, hogy kisméretű területre is le lehetett vele szállni.

6. ábra: A szolnoki Repülőmúzeum kerítése mellett a 36-os 
oldalszámú és egy ismeretlen számú M i-IM  típusú futárheli
kopter -  kissé megviselt állapotban

7. ábra: Könnyűhelikopteresek nyugdíjas-találkozója Bala
tonkenesén 2005. március 12-én

8. ábra: Könnyűhelikopteresek nyugdíjas-találkozója Bala
tonkenesén 2005. március 12-én

Mindezek ellenére szerettem vele repülni, amit az is bi
zonyít, hogy amikor mellőzhettem volna a típust, akkor is 
repültem. Több beosztást is betöltöttem ezalatt. 1982 ok
tóberében végrehajtottuk századkötelékben a típus bú
csúrepülését, fájó szívvel tettük. 1970-ben és 1975-ben 
századkötelékben repültünk az április 4-i légi díszelgé- 
sen. Minden augusztus 20-án egy rajjal részt vettünk a 
Duna felett rendezett vízi-légi parádén. 1970-ben a tiszai 
árvíz idején Nyíregyházán, majd együtt haladva az árhul
lámmal Szegeden települtünk. Ezek örökre feledhetetlen 
élmények számomra, és bizonyára a biztosításban részt 
vevő állománynak is.

A Mi-1-est nagyon sok feladatra alkalmas helikopter
nek tartottam. Alkalmaztuk futárfeladat végrehajtására, 
futárként felderítésre, tüzérségi tűzhelyesbítésre (- 
vezetésre), személyek szállítására, sebesültszállításra, 
ejtőernyősök ugratására, deszantok (felderítők) kirakásá
ra, különböző bemutatókra (repülőnapokon), magasfe
szültségű vezetékek levegőből való vizsgálatára (szak
emberek szerint a több hónapos munkát egy nap alatt el
végeztük), légi filmforgatásra és más feladatokra.”

A századparancsnok is emlékezik

Árvái István nyá. repülő ezredes, aki egykor bombázópi
lóta volt az ll-28-as típuson, majd átképzést nyert a Mi—1 - 
esre is, szívesen emlékezett a helikopterre.

Amikor 1966. december 31-ével kivonták a frontbom
bázókat a légierő hadrendjéből, a személyi állomány egy 
része 1967 elejétől átképzésre került a Mi-1-es forgó
szárnyas típusra. Az elméleti képzés után Árvái őrnagy 
1967. május 11-én kezdte meg a gyakorlórepülést. Okta
tói voltak: Bakó, Ecseghy, Berena és Emperger száza
dos. 1972-ben kinevezték I. osztályú helikoptervezetővé, 
1980-ban pedig aranykoszorús I. osztályú helikopterve
zetővé. Az utolsó tíz évben ő volt a Mi—1 -es század pa
rancsnoka.

Emlékei a típusról: „A Mi—1 kiszolgálása és légi üze
meltetése odafigyelést igényelt az érintett állománytól. 
Repülés közben állandóan vezetni kellett, mivel a típus 
nem rendelkezett robotpilótával. Stabil, jó repülési tulaj
donságokkal bírt. Felszállásnál kényes volt a jobb oldali 
hátszélre. Az egyesített gázkar növelésével egy időben 
kellett a jobb lábbal ellensúlyozni a forgószárny-reakció 
nyomatékét. Ha ez nem történt meg, akkor a helikopter 
balra fordult. Tehát fel- és leszállásnál a bepördülés ve
szélye fennállt. A 401030-as szériájú gépeket már ellát
ták hidraulika-kormánycsökkentővel, ezek vezetése sok
kal könnyebb volt. Nagyon szerettem a típussal repülni. A 
mechanikusállomány is jól képzett volt.”

A helikopterszemlélő „élményei”

Tóth József nyá. repülő alezredes fiatal hajózótisztként 
repülte a típust. Rajparancsnok, majd az OLP-nél repü
léstechnikai szemlélő volt, 1973-tól pedig a CSRPK repü
lőtörzsben szolgált.

1962 elején egy hóvihar után Pápáról szálltak fel Paár 
Ferenc századossal egy Mi-1-es típusú helikopterrel. 
Kecskemétre igyekeztek, amikor Dunaföldvár térségében 
a jégtelenítő folyadék elfogyott. A kritikus értékhatáron re
pültek hazáig az esti szürkületben, de végül is szerencsé
sen landoltak a bázison.

1973-ban Szentkirályszabadján éjszakai repülésen vett 
részt Tóth őrnagy. A gyorsan és váratlanul ereszkedő köd 
miatt rendkívül bonyolult időjárás alakult ki a térségben.
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A harmadik forduló után erősödött a köd. Tóth őrnagy és 
társa megijedt a hirtelen beköszöntött időjárás-változás 
miatt, mindezek ellenére sikeresen landoltak a M i- l
essel.

Az 1965-ös dunai nagy árvíz idején négy Mi-1-es az 
öcsényi tábori repülőtérre volt kitelepítve árvízi feladatra. 
Tóth József, Csiker István, Komáromi Gábor százados 
és Markó Gyula őrnagy települt ott, és az árvízvédelmi 
kormánybiztosnak voltak alárendelve a személyzet és a 
gépek. Tóth százados Kádár Jánost és Dégen Imre víz
ügyi kormánybiztost szállította egy alkalommal a Duna 
fölött le egészen a jugoszláv határig. Több helyen is le
szálltak, hogy beszélgessenek az emberekkel.

A mechanikusok munkája, élményei

A helikoptereket üzemeltető mechanikusok közül két fő
vel beszélgettem, illetve váltottam levelet. Évtizedekkel 
az események után is szívesen idézték fel emlékeiket a 
típussal kapcsolatban.

Delics László nyá. törzszászlós az 1960-as évtized má
sodik felében szolgált mechanikusként a Mi-1-es szá
zadnál. Mint a gép mechanikusa 350 órát repült különbö
ző feladat-végrehajtások során a pilótával. Ő a 033-as 
számú gépet üzemeltette leghosszabb ideig. A sorszere
lői közül Gyalog József és Soltész Imre honvédeket em
lítette, a legtöbbet Ecseghy, Asztalos és Emperger szá
zadossal repült.

Delics László elmondta, hogy az egység napi paran
csaiban jelölték ki általában hosszabb időszakra a gépek
re az üzemeltető mechanikusokat. A pilóták nem voltak 
géphez beosztva, kinek melyik helikopter jutott, azzal re
pült. A mechanikus sárkányhajtóműves kiképzést kapott 
a típusra, és az átvett gép karbantartásáért személyes fe
lelősséggel tartozott. Az üzemeltetés felelőssége viszont 
megoszlott a technikusi állomány és a századmérnök kö
zött. A pilóta viszont a repülés idején tartozott felelősség
gel a gép épségéért. A mechanikus vezette a helikopter 
okmányait, a gép formulárjait.

A mechanikus átvette a helikoptert a nyűgözőtői (álló
hely-ügyeletestől), majd kitakarta. Ellenőrizte a vonatko
zó technológiai utasítás szerint. Előkészítette a gépet 
műszaki napra vagy repülésre. Ezt követően végrehajtot
ta önállóan a motorpróbát tengelykapcsolás nélkül. 
Okmányolás következett, és az üzemképesség ellenőr
zése. Fogadta a helikopter mellett a repülésre érkezett pi
lótát, s jelentkezett nála. Átadta részére a gépet, a heli
kopter elemelkedése után az okmányokkal együtt elment 
a műszaki pihenőbe.

A műszaki-karbantartó napokon a mechanikus az előírt 
technológiai pontok szerint bővebb feladatsort hajtott 
végre a helikoptertechnikán és a kiszolgálóeszközökön. 
Ebben segítségére volt a géphez beosztott sorszerelő is. 
Repülés idején az ismételt feladat előtt a műszereket és 
a gépet ellenőrizte vizuálisan. A repülés után a hajózó 
észrevételeit meghallgatta, majd rögzítette.

Delics László beszámolt egy veszélyes esetéről 1965 
körül. Budaörsről Kecskemétre repültek Mi-1-essel. A pi
lóta Kiss Tibor százados volt. Már Pusztavacs környékén 
repültek, amikor az olajnyomás megszűnt. Azonnal kény
szerleszállást hajtottak végre. Megállapították, hogy 
nincs a gépben olaj, csak a csomagtérben a marmonkan- 
nában volt tartalék. Motorpróbát hajtottak végre, de az 
olajszűrő is eltömődött. Másnap trélerrel szállították el a 
gépet Kecskemétre, ahol megállapították, hogy a gyújtó
mágnes gumitárcsáját szétroncsolta az ellendarab, ezért 
tömődött el az olajszűrő.

Szintén az 1960-as évek közepén Ecseghy László szá
zadossal a 033-as oldalszámú géppel Czinege Lajos ve
zérezredes honvédelmi minisztert szállították a Kab-hegy 
melletti HM-erdő fölé terület-ellenőrzésre. A 033-ast 
1970-ben Delicstől Gulkai László főtörzsőrmester vette át 
üzemeltetésre.

Török József nyá. törzszászlós kedvenc gépei a 1032- 
es és a 401023-as volt. Összesen 21 évet szolgált a 
Mi-1-es században. A típussal 800 órát repült mint me
chanikus. A leghosszabb útja a 
Szentkirályszabadja-Budapest-Miskolc-Debrecen-Szol 
nok-Kecskemét-Pécs-Taszár-Zalaegerszeg-Győr-Páp 
a-Szentkirályszabadja útvonalon végrehajtott repülése 
volt egy gyakorlaton. Futárpostát szállítottak, amikor hét 
óta tíz percet repültek.

Török József eredményes munkájának titkát abban lát
ja, hogy a gépet minden egyes feladatra nagyon alapo
san készítette elő, rendszeresen átvizsgálta a helikopter 
minden részét. Az elvégzett munkálatok okmányolását 
szigorúan vezette. A minden időszakra előírt külön elren
delt feladatokat is lelkiismeretesen hajtotta végre, és el
méletileg is képezte magát. Fedélzeti mechanikusként 
segítette a pilótát a navigálásban. Leszállva a gépet fel- 
töltötte üzem- és kenőanyaggal, valamint előkészítette a 
következő repülési feladatra.

A 1032-esről Török József az alábbiakat írta: „Jó tulaj
donságokkal rendelkezett. Jobb volt a többi gépnél, min
den területen stabilabban repült, 220 km/h sebességnél 
is stabil volt, míg a másik 170 km/h-nál nem tudott többet. 
A kormányszervek és a vezérlőrendszerek nagyon jók 
voltak. Mindig üzembiztos volt jó repülési tulajdonságai 
miatt. A legjobb volt a típusból.”

A 401023-as egykormányos, buszteres gépről így szá
molt be: „Amit helikopternek meg lehet csinálni, megcsi
nálta. A legjobb repülési sebessége elérte a 240 km/h-t 
is. Egy titka volt a sebességnövelésnek, a merev 
trimmlapot a maximális értékre kellett állítani. A porlasz
tógyújtás állásszöge, a vezérlőszög akkor volt jó, ha a la
pátok végpontja magasabb volt. A sebességmező miatt a 
sebesség nőtt. Ha a gép műszaki paraméterei meg
egyeztek, ettől függetlenül minden helikopter között lehe
tett különbség a teljesítmény vonatkozásában.”

Török József tiszthelyettesnek számtalan élménye volt 
repülés közben. Több kényszerleszállásnak is tanúja 
volt, de minden eseményt sikeresen átvészeltek. A siker
ben része volt az ő lélekjelenlétének és az alapos szak
tudásnak, valamint a szerencsének is. 1963. augusztus 
15-én Markó Gyula őrnaggyal repült. A pilóta pillanatnyi 
rossz közérzete miatt rövid időre átvette a helikopter kor
mányzását. Török törzszászlós 1988 februárjában része
se volt annak a csoportnak, amelyik összeszerelt és 
üzemképessé tett két Mi-1-es helikoptert. Bő egy hónap 
alatt állították össze a gépeket, beszerezve minden hi
ányzó alkatrészt és elemet.

Befejezés

Hónapokat dolgoztam a Mi-1-es típusú futárhelikopterek 
hadrendben tartásával kapcsolatos sorozat elkészítésén. 
Kutattam a levéltárakban, leveleztem és beszélgettem pi
lótákkal és a gépeket üzemeltető mechanikusokkal. A le
véltárak dolgozóinak ezúton is köszönöm a segítséget.

Meglepő volt számomra, ahogy a helikoptervezetők, egy
ségparancsnokok és a mechanikusok beszéltek, írtak a ki
szolgált Mi-1-es helikopterekről. A helikoptervezető állo
mány úgy becsülte, olyan becsben tartotta a gépét, mint az 
előző évszázadokban a magyar huszár a lovát. Ez nem is
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csoda, hiszen attól függött az élete minden repülés közben. 
A hivatását gyakorolta minden feladat-végrehajtás alkalmá
val, a repülés adta az élete, hivatása értelmét. Néhány piló
ta a Mi—1 -es század kötelékében évtizedeket repült.

A repülő-műszaki állomány is ezer szállal kötődött az 
általa üzemeltetett haditechnikához. Magáénak érezte a 
helikoptert és a kiszolgálóeszközöket. A műszakiak sok
szor igen mostoha körülmények között dolgoztak. Télen 
sokat fagyoskodtak, nyáron pedig a rettenetes hőségtől 
szenvedtek. A felforrósodott betonfelület sok esetben a 
40-45 fokot is elérte. Télen abban az időben még nem 
volt műszaki melegedő, nem volt megfelelő műszaki épü
let sem. A 60-as évek elején a helikoptereket szállító 
kaftyorkákban (fából, furnérból összeállított szállítóesz
köz) öltöztek át. Azokban tárolták a tartalékeszközöket és 
egyéb anyagokat is. A század elhelyezési körlete ideigle
nes barakk volt, amely tíz évig szolgálta ezt a célt, abban

volt a tanterem és a kiszolgáló csoportparancsnokok, a 
századmérnök irodái is.

A Mi-1-est repülő és kiszolgáló állomány több mint 
húsz éven keresztül üzemeltette a hadrendben tartott he
likoptereket. Munkájukat ezen időszak alatt hivatástudat
tal áthatva, lelkiismeretesen és becsületesen végezték a 
hadsereg felső vezetése és a katonai elöljárók megelé
gedésére. Bármilyen feladatot kaptak, azt mindig végre
hajtották. A típus repülésére és üzemeltetésére mindig 
szívesen gondolnak vissza.

Az anyag összeállításához felhasználtam Antalóczi 
Dezső, Árvái István, Delics László, Dobosi Ottó, Ecseghy 
László, Gonda Sándor, Hegedűs József, Kiss Tibor, Tóth 
József, Tóth Viktor, Török József nyugállományú katonák 
hozzám írt leveleit.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

Emlékek a 96-osról

A MÍG-21F-13 a honi légvédelem követelményeinek 
egyáltalán nem felelt meg. Ezt az elsősorban frontva
dászgépnek tervezett típust a szovjet honi légvédelem 
nem is rendszeresítette. Tisztában volt ezzel a hazai ve
zetés is, és mindent elkövettek, hogy a csak nappal, 
egyszerű időjárási viszonyok között és éjjel korlátozot
tan, felhőmentes időben alkalmazható gép mellé mie
lőbb megfelelő elfogó vadászrepülőgépről gondoskodja
nak. A 74-es három alapvető hiányossága közül (fedél
zeti lokátor hiánya, gyenge fegyverzet, kis hatósugár) az 
1964 körül rendszeresített kétszázadnyi MiG-21 PF csak 
az elsőre kínált megoldást. Bár a fedélzeti lokátor lehe
tővé tette, hogy a géppel felhőben is végre lehessen haj
tani elfogást, de a hatósugara lényegesen nem növeke
dett. Ez elegendő volt ugyan hazai viszonyok között 
harctevékenység folytatásához „elfogás repülőtéri ké
szültségből” harceljárással, de az „elfogás őrjáratozás
ból” harceljárás alkalmazásának lehetőségeit leszűkítet
te az erősen korlátozott őrjáratozási idő. Ha lehet, fegy
verzete még az elődjénél is gyengébb volt. A hatvanas 
évek eleje harcászati elveinek megfelelően elhagyták ró
la a gépágyút, és csak a két szárny alatti tartóra függesz
tett rakéták álltak rendelkezésre az ellenség leküzdésé
hez, ráadásul már a földön el kellett dönteni, hogy a 
K-13-asra vagy a felhőben is alkalmazható RSZ-2USZ 
rakétára lesz a pilótának szüksége, mert vegyes füg- 
gesztésre nem volt lehetőség.

Az igazi megoldás a hatvanas évek legvégén, a hetve
nes évek elején született meg a MÍG-21MF rendszeresí
tésével. Ez az elsősorban exportra szánt gép megteste
sítette azt a tudományos és technikai fejlődést, ami a két 
gép tervezése közötti időszakban jött létre, és ezzel 
együtt a vietnami és a közel-keleti háborúk repülő-harcá
szati tapasztalatait is. Vegyük sorra a 74-es említett alap
vető hiányosságait: A 96-oson rendszeresített RP-21MA 
lokátor a maga 20 km-es felderítési és 10 km-es befogá
si távolságával kategóriájában megfelelt a kor színvona
lának. Persze ezek elméleti adatok, melyeket a gyakor
latban a cél típusa, a magasság, a felhőzet elektromos

töltése erősen befolyásolt, minden esetben negatív irány
ba. Fegyverzet szempontjából nagy előrelépést jelentett 
a szárnyak alatti négy függesztési pont. Ez lehetővé tet
te egyszerre négy rakéta felfüggesztését, ráadásul ve
gyes függesztményként, vagyis két infravörös önráveze
tő fejes rakéta mellett két rádióirányításút is. Sajnos a ná
lunk rendszeresített ilyen rakéta az akkor már meglehe
tősen korszerűtlen RSZ-2USZ volt, amelyet még az öt
venes évek elején a MiG-17PFU-hoz terveztek. Bár a le
írások szerint a maximális indítási távolsága 5 km, de 
csak nagy magasságban. Abban a magassági tarto
mányban, ahol mi szándékoztunk alkalmazni, alig volt 
több 2 km-nél. Ráadásul az irányítását a hordozó repülő
gép által kibocsátott rádiósugár végezte, ezért a sugarat 
indítás után végig a célon kellett tartani. Igaz, ezt a loká
tor automata üzemmódban önállóan elvégezte, de mind
addig, míg a rakéta fel nem robbant, 30°-nál jobban nem 
lehetett elfordulni a céltól, mert különben a lokátor elve
szítette azt. Másik hiányossága az volt, hogy semmilyen 
zavarvédelemmel nem látták el, márpedig a hetvenes 
években ez már kérdésessé tette az alkalmazhatóságát 
éles helyzetben. Egyébként ideális körülmények között 
nagyon jó volt a találati valószínűsége. Az Asztrahánban 
megtartott lövészeteken számos esetben előfordult, hogy 
a harci rész nélküli, vagyis a nem robbanó gyakorló raké
ta egyszerűen közvetlen becsapódással leverte a La-17 
légi célt, lehetetlenné téve az ugyanazon célra ezután 
tervezett pilóták számára az indítást.

A nyolcvanas évek közepe táján fegyverzeti gyakorlat 
volt, hogy a szavatossági idejük vége felé járó 
RSZ-2USZ rakétákat el kell használni, ez ugyanis egy
szerűbb, mint szétszerelni, és úgy megsemmisíteni. így a 
nádudvari lőtéren többször indítottunk ilyen rakétákat föl
di cél ellen, és mindenki saját szemével láthatta, hogy a 
rakéta pont oda csapódik be, ahova a célzó mutat. Fő
ként a vietnami háború tapasztalatai alapján került vissza 
a gépre a tüzérfegyverzet, de a korábbi 30 mm-es NR-30 
gépágyút a jóval korszerűbb, és ma is széles körben al
kalmazott GS-23 kétcsövű, 23 mm-es, igen nagy, 3000
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lövés/perc elméleti tűzgyorsaságú gépágyú váltotta fel. 
(Az USA-ban az eredetileg csak rakétákkal felszerelt F-4 
Phantom kései változatain is megjelent a gépágyú, és az
óta valamennyi vadász és vadászbombázó repülőgépük, 
még az ötödik generációs F-22-es és F-35-ös is fel van 
szerelve tüzérfegyverzettel.)

A nyolcvanas évek közepén a megváltozott elvek sze
rint a Magyar Néphadsereg Honi Légvédelme repülő csa
patainak alapfeladatuk ellátása mellett fel kellett készülni 
a szárazföldi csapatok közvetlen légi támogatására is. 
Ehhez a feladathoz jól jött a 96-os négy függesztési pont
ja, melyekre 100, 200 vagy 500 kg-os bombákat, illetve 
SZ-24 típusú levegő-föld NIR rakétákat lehetett függesz
teni. A legérdekesebb függesztményváltozat a 10 db 100 
kg-os bomba volt, amihez a belső tartókra többzáras 
bombatartót szereltek. Ezt a szerkezetet eredetileg más 
géptípushoz tervezték, és maximum 6 db 100 kg-os bom
bát lehetett rajta elhelyezni, de a 96-os szárnya csak né
gyet bírt el, illetve még egyet-egyet a külső tarlókon. A 10 
db 100 kg-os bombával felszerelt MÍG-21MF igen impo
záns látványt nyújtott. A dolognak mindössze az a szép
séghibája, hogy egy rácsapásból nem lehetett mind a 10 
bombát egyszerre kioldani a repülőgép tömegközéppont
jának vándorlása következtében létrejövő stabilitási prob
lémák miatt. Az első rácsapásból kellett volna oldani a 
külső tartókról a két bombát, majd a másodikból a mara
dék nyolcat. A helyi háborúk tapasztalatai viszont azt mu
tatták, hogy a vállról indítható rakéták és a korszerű, so
rozatlövő csöves légvédelmi fegyverek korában csak egy 
meglepetésszerű rácsapást lehet végrehajtani földi célok 
ellen, a második már felér egy öngyilkossági kísérlettel. 
Aki ezzel próbálkozott, azt lelőtték.

A fegyverzethez hasonló gyökeres változást jelentett a 
96-os a hatósugár területén is. A gerinctartály megjelené
se és a rendelkezésre álló terek jobb kihasználása jelen
tősen növelte a belső tüzelőanyag-készletet. Ennek első
sorban a műszaki állomány örült, mert ettől kezdve a na
pi kiképzési repülésekhez nagyon ritkán használtunk pót
tartályt, és megszűnt az állandó fel- és leszerelés, ami a 
74-eseknél jelentősen növelte az ismételt felszállásra va
ló előkészítés munkaigényét. Az igazi változás azonban 
a póttartályok mennyiségében következett be. Míg a 74- 
esre csak egy törzs alatti 500 l-es póttartályt lehetett fel
tenni, addig a 96-osra már összesen hármat: egy-egy 
500 literest a külső szárnytartókra és egy 500 vagy 800 
literest a törzs alatti tartóra. A 74-es korszakban, ha éles- 
rakéta-lövészetre mentünk Lengyelországba, a Balti-ten
ger partjára, valahol Dél-Lengyelországban le kellett 
szállnunk üzemanyag-utántöltés céljából. A 96-oson a 
800 literes póttartályt sem kellett használnunk, így is ma
radt a célrepülőtér felett annyi tüzelőanyag, amivel biz
tonságosan el lehetett volna még repülni akár Stockhol
mig is.

Ezek a változtatások köszöbölték ki a 74-es alapvető 
hiányosságait. Rajtuk kívül még számtalan kisebb-na- 
gyobb korszerűsítést dolgoztak ki a tervezők, melyek 
mindegyike javított a gép tulajdonságain. Ezekből sorolok 
fel néhány lényegesebbet, természetesen a teljesség 
igénye nélkül. Az egyik legfontosabb a Mach-kúp vezér
lését érintette. Míg a 74-esnél három rögzített helyzete 
volt: benti, M1,3 és M1,9 sebességnek megfelelő, addig 
a 96-oson a kúp folyamatosan mozgott, és a sebesség 
függvényében biztosította a hajtómű közel optimális leve
gőellátását, különösen a hangsebesség feletti tartomá
nyokban. Könnyen belátható, hogy a következmény a 
hajtómű teljesítményének növekedése és a fajlagos fo
gyasztás csökkenése volt. Lényeges fejlesztést hajtottak 
végre a 74-es (és 76-os) meglehetősen kedvezőtlen le

szállási tulajdonságainak javítása céljából: felszerelték a 
gépet határréteg-lefúvó rendszerrel, melynek következté
ben csökkent a siklási és a földet érési sebesség, és le
szállópálya megközelítésekor a gép észrevehetően ki
sebb állásszögön repült, ez pedig javította a pilóta kilátá
sát előre a kabinból. A kifutást a megnövelt főfutókerék, a 
nagyobb és hatékonyabb fékernyő tette rövidebbé és biz
tonságosabbá. Közbevetőleg jegyzem meg, hogy a kecs
keméti ejtőernyős szolgálat főnökének újítása nyomán a 
korábban csak 30 nyitásra méretezett fékernyő garantál
tan alkalmassá vált 100 nyitásra, de a gyakorlatban 
110-130-at is kibírt. Ennek egyedül a Salgótarjáni Ruha
gyár, a fékernyők gyártója nem örült, mert a megrendelé
sek száma ezután drasztikusan csökkent.

A célravezetés megkönnyítése és zavarvédettségének 
növelése céljából ellátták a gépet egy olyan berendezés
sel, amely lehetővé tette (volna), hogy a vadászirányító 
megfigyelő a sebességre, magasságra, irányra és a cél 
helyzetére utaló parancsokat telemetrikus úton közvetle
nül az adott műszerre juttassa el, élőbeszéd nélkül. A pi
lótának mindössze annyi lett volna a dolga, hogy az adott 
műszer mutatóját az indexjelen tartsa. Sajnos, nálunk ez 
a berendezés gyakorlatilag nem működött. Ennek okát 
én a szervezésben látom. A földi adóberendezést a honi 
légvédelmi hadosztályhoz tartozó rádiótechnikai ezred 
üzemeltette, a fedélzeti berendezést pedig a vadászrepü
lő ezred. Ezek egymással semmilyen alá-, fölérendeltsé
gi, de még mellérendeltségi viszonyban sem álltak. Ha 
aztán a repülőgép-vezetők panaszkodtak, hogy az ada
tok nem jutnak el a fedélzetre, megkezdődött az egymás
ra mutogatás. Az időnként a probléma megoldására lét
rehozott bizottságok sem értek el kézzelfogható ered
ményt.
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3. ábra: A készültségben lévő MÍG-21MF fegyverzete: a bel
ső tartón RSZ-2USZ rádióirányítású rakéta, a külsőn K-13, 
vagy más néven R-3SZ infrafejes önrávezető rakéta. A gép 
előtt a cikk szerzője, a gép pilótája

Még egy fontos változás, melyet feltétlenül meg kell 
említeni. Az eredeti SZK típusú katapultülést a KM-1 vál
totta fel. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy megszűnt 
a katapultálás lehetősége kabintetővédéssel, viszont ez
zel együtt a magasság szerinti korlátozás is. Vízszintes 
helyzetben akár a földön is lehetett katapultálni, ha a gép 
sebessége legalább 150 km/h volt. El lehet képzelni, mit 
jelentett ez a pilóták biztonsága szempontjából, akik ko
rábban pont a repülés két legfelelősségteljesebb szaka
szában, felszálláskor és leszálláskor 110 m alatt védtele
nek voltak. Az új üléssel együtt megjelent a NAZ típusú 
földi túlélőkészlet, amely egy-két napig biztosította a ka
tapultált pilóta számára az alapvető létfeltételeket, és tar
talmazta a segélykérő-vészjeladó rádiót is. Ez utóbbi be
rendezés korábban még a hazai viszonyok között is na
gyon hiányzott. A repülő csapatok ejtőernyős szolgálata 
néhány kiváló és ötletgazdag tagja újításának köszönhe
tően a rádióberendezés használata nagyon leegyszerű
södött. Míg az eredeti módszer szerint földet érés után a 
pilótának kellett a különböző antennacsatlakozókat szét
csatlakoztatni, majd összedugdosni, és üzembe helyezni 
a rádiót, addig az újítás után az ejtőernyő kinyílásával 
egy időben a berendezés automatikusan működésbe lé
pett, és megkezdte a vészjelek sugárzását.

Kecskemétre az első MiG-21MF-ek 1976-ban kerültek 
Pápáról, amikor az ottani ezred megkapta a valamivel 
korszerűbb MiG-21 biszeket. Végül aztán 1978-ban az 
összes MF Kecskemétre került. Számomra 1977-ben az 
MF-átképzés majdnem a repülőkarrierem végét jelentet
te. Az első, alaposan félresikerült éjszakai leszállásom 
géptöréssel végződött. Akkor a tapasztalatok hiányában 
azt hittem, csak én hibáztam. Később rájöttem, hogy va

ll
4. ábra: Az utolsó kecskeméti MiG-21-es készültség

lószínűleg az ún. trimm-mechanizmus rendellenes műkö
dése is hozzájárult az esemény bekövetkezéséhez. Az 
esemény után még 17 évig élveztem a katonai repülés 
szépségeit a MiG-21 MF kabinjában, számtalan feledhe
tetlen élményt szerezve, melyből most néhányat szeret
nék feleleveníteni.

Rakéta-éleslövészetekre Lengyelországba jártunk a 
Balti-tenger partjára. A kirepülés és a visszarepülés na
gyon szép feladat volt, a repülőgép-vezetők versengtek, 
hogy részt vehessenek benne. Az egyik alkalommal a 
második század, amelynek akkor én voltam a parancsno
ka, kapta meg ezt a feladatot. Az amúgy is bonyolult na
vigációs felkészülést nehezítette az ottani bizonytalan 
politikai helyzet. A részletesen kidolgozott útvonalterv tar
talmazott egy szokatlan elemet is: azt a határvonalat, 
ameddig még vissza lehetett fordulni, és elegendő tüze
lőanyag maradt a biztonságos leszálláshoz hazai repülő
téren. Többször kértük elöljáróinkat, hogy a lengyel tarta
lék repülőterek mellett adják meg valamelyik, a szovjetek 
által használt lengyelországi repülőtér adatait is, és igé
nyeljék meg tartalékként az áttelepüléshez. Elsősorban a 
közvetlenül a tengerparton fekvő Kolobzegre gondoltunk, 
mely felett korábban már sokszor átrepültünk, és eléggé 
ismert volt előttünk. Korábban többször volt gond az 
egyes irányító pontok között az átadással-átvétellel, volt 
olyan, amelyikkel nem is tudtunk rádió-összeköttetést lé
tesíteni. Felszállás előtt elmondtam a pilótáknak, az első 
géppárt én vezetem. Ha valami lehetetlenné teszi a le
szállást a célrepülőtéren (időjárás, irányítás hiánya), ki
adom a parancsot, aki a visszafordulási határ előtt van, 
azonnal 180°-os fordulót hajt végre, és hazarepül. A töb
biek számítások alapján elrepülnek a célrepülőtérig, ha 
első kísérletre a leszállást nem lehet végrehajtani, gazda
ságos magasságra emelkednek, irány 90°, bekapcsolják 
a vészjelet, és várják nyugodtan ezen az irányon repülve, 
amíg a szovjet készültségi vadászok elfogják, és a saját 
repülőterükre viszik őket. Természetesen mindez csak 
szóban hangzott el, írásos nyoma sehol nem volt. Azt is 
elmondtam, hogy ez a forgatókönyv csak legvégső eset
ben lép életbe, rajtunk, a század pilótáin kívül senkinek 
nem kell tudni róla. Ez volt a legsimább áttelepülés, min
den rendben zajlott le.

Egy másik lengyelországi áttelepülés is emlékezetes 
maradt számomra. Mezőkövesdről hajtottuk végre az át- 
repülést, Kecskeméten a beton felújítása folyt. Felszállás 
után valahol az országhatár előtt ellenőriztem az üzem
anyag-mennyiséget jelző műszert, azt mutatta, hogy még 
mindig teljes a töltés, ami képtelenség volt. Rápillantot
tam a különböző tartályok kifogyásátjelző lámpákra. Még 
egyik sem égett, ahogy annak normális helyzetben lennie 
is kellett. A jelenség magyarázata egyértelmű, az üzem
anyag mennyiségét jelző műszer elromlott, nem mutatta 
a rendelkezésre álló tartalékot. A pillanat törtrésze alatt 
döntenem kellett, ha jelentem a repülésvezetőnek, neki 
kötelessége visszafordítani. Ezután legalább egy órát fo
gok körözni a repülőtér felett, amíg az üzemanyag el nem 
fogy annyira, hogy baj nélkül le lehessen szállni. Ennyi 
idő alatt éppen elérek a célrepülőtérig. Úgy határoztam, 
nem szólok, folytatom az útvonalat. A térképemen ponto
san be voltak jelölve azok a minimális és maximális távol
ságok, amelyek között az egyes póttartályok és üzem
anyagtartály-csoportok kifogyását jelző lámpáknak ki kell 
gyulladni. Amikor az első lámpa kigyulladt, megkérdez
tem a kísérőmet, hogy mennyi a tüzelőanyag tartaléka. 
Az enyém is nagyjából ugyanannyi lehetett, esetleg egy 
kicsivel több, és ez pontosan megfelelt a normának. így 
repültünk el a célrepülőtérig, és így szálltam le. A hajtó
mű leállítása után odahívtam a gépet fogadó technikus
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tisztet, és megmutattam neki az üzemanyagmennyiség
mérőt. Jó fél óra múlva kiderült, hogy egy öt-hét centis 
vezetékdarab volt a bűnös, az tört el. Jelenthettük: az át
települési eseménymentesen, rendben végrehajtottuk.

Bombavetésre 1955-től -  amikor az 11-10 Párducokat 
kiselejtezték -  egészen a nyolcvanas évek legelejéig a 
Magyar Néphadseregben nem került sor. A kecskeméti 
ezrednél erre a feladatra a második századot jelölték ki. 
A kiképzést az egyik nyári mezőkövesdi áttelepülésünk 
alatt kezdtük meg, melyhez a kunmadarasi szovjet va
dászbombázó ezred pilótáitól kaptunk segítséget, tekint
ve, hogy Magyarországon egyedül ők rendelkeztek gya
korlati tapasztalatokkal. Persze ez a segítség csak szó
beli volt, mindent önállóan kellett elsajátítani. Általában a 
kiképzéshez a PT-50-es gyakorló bombát használtuk. Ez 
egy 50 kg-os öntöttvasból készült szerkezet volt, termé
szetesen robbanótöltet nélkül. Becsapódáskor hatalmas 
fekete koromfelhő csapott fel belőle, ennek alapján lehe
tett a találat pontosságát megállapítani. Amikor már meg
felelő jártasságra tettünk szert, sor került OFAB-100 min
tájú romboló bombák vetésére is. A bombacélzásnak az 
a lényege, hogy a célzókészülék által kidolgozott előre
tartási pontot a célon tartva a pontos távolságról kell a 
bombát kioldani ahhoz, hogy a célba csapódjon be. A 
MÍG-21MF célzókészüléke elsősorban légi célok elleni 
harcra készült, a bombacélzás csak másodlagos felada
ta volt. Az előretartás szögét a földön kiszámolt adatok 
alapján kézzel kellett beállítani. Maximális értéke a 96-os 
esetében 7,5° lehetett. Acélzókészüléken ennél nagyobb 
is beállítható, csak akkor már a gép orra eltakarja a célt. 
Maga a célzókészülék sem a távolság mérésére, sem a 
zuhanási szög érzékelésére nem volt alkalmas, sőt, a se
bességet sem vette figyelembe. A távolságra a zuhanási 
szögből és a magasságból következtettünk. A zuhanási 
szöget a bevitel kezdőpontja határozta meg. Ahhoz, hogy 
ezek a paraméterek összejöjjenek, kiképzési céllal a 
bomba-lőkör manővert alkalmaztuk. Ez azt jelentette, 
hogy a cél felett 2500 m-en átrepülve végrehajtottunk egy 
180°-os fordulót, az ellentétes irányon a meghatározott 
idő kirepülése után következett a harmadik forduló, majd 
amikor a cél a kabintető széle alá beúszott, fordulóval zu
hanásba vittük a gépet, és a meghatározott magasságon 
oldottuk a bombákat. Minden esetben legalább kettőt, 
mert a MiG-21-esen csak párosával lehetett oldani. Vala
hol a harmadik forduló után kellett a „harcászati oldás” 
kapcsolót bekapcsolni, ami lehetővé tette, hogy becsapó
dáskor a bomba gyújtószerkezete működésbe lépjen, és 
felrobbantsa a töltetet.

Még a kezdet kezdetén magas beosztású elöljáróink el
határozták, hogy megszemlélik az éles lövészetet -  és fő
leg a bombavetést -  a nádudvari lőtéren. A céloktól bizton
ságos távolságra szemledomb és lelátó volt kialakítva az 
elöljárók részére, ahonnan mind a célokat, mind a támadó 
repülőgépeket jól lehetett látni. A 100 kg-os bombákkal fel
szerelt raj négy gépből állt. Ahhoz, hogy a kísérők a célt jól 
lássák, kissé oldalt kellett besorolni. A négy gép, melyek 
szárnya alatt a földről is jól kivehetőek voltak az éles bom
bák, pont a vendégek felett repült át. Végrehajtottuk a 
bombavetést, első rácsapásból csak fotózással, a máso
dikból oldással. A bombák gyújtószerkezete pillanatgyúj
tásra volt állítva, így nem fúródtak mélyen a földbe, hanem 
azonnal működésbe léptek. Ennek ellenére robbanáskor 
tekintélyes nagyságú földoszlop emelkedett a magasba, 
ami nagyon megnyerte az elöljárók tetszését.

Ez a lőkörös módszer csak kiképzéskor alkalmazható, 
harci körülmények között ennél bonyolultabb és rejtettebb 
manőverekkel kell a célt támadni. Néhány évvel a rendszer- 
váltás előtt az egyik repülőharcászati gyakorlaton hajtottunk

végre bombavetést harcszerű viszonyok között zárt rajköte
lékben, teljes rádiócsendben. Másodpercre pontosan meg
határozott időpontban kellett csapást mérni a lőtéren elhe
lyezett célra. A feladatra négy gépből álló MiG-21MF-rajt 
jelöltek ki. A célokat rejtetten kellett megközelíteni, ehhez 
olyan útvonalat választottunk, mely jól felismerhető tájéko
zódási pontok felett haladt át, de a lakott településeket el
kerülte, mert a 100 m magasan repülő négy vadászgép za
ja meglehetősen zavaró a lakosság számára. A 100 m-es 
magasságra a lokátorok elkerülése miatt volt szükség. Ter
mészetesen semmilyen földi irányításra nem számíthat
tunk, egyrészt a magasság, másrészt a rádiótilalom miatt, 
amit csak vészhelyzetben lehetett megtörni. Alapos felké
szülés, az útvonalon található tájékozódási pontok és a cél
körzet tanulmányozása után teljes rádiócsendben indítottuk 
be a hajtóműveket, és gurultunk ki a felszállómezőbe. A re
pülésvezető tudta, hogy mi a feladatunk, tisztában volt a fel
szállás idejével, és biztosította számunkra a felszállást. A 
felfüggesztett 100 kg-os bombákkal géppáronként felszálló 
MiG-kötelék összezárkózás után fordulóponttól fordulópon
tig pontosan végigrepülte az útvonalat. Az utolsó ellenőrző 
pont felett indítottam a stopperórát, és a számított idő letel
tével 30D-os ugrásba vittem a gépet. A kísérők szorosan 
követtek. Az ugrás tetején 90°-os forduló balra, közben át
mentünk zuhanásba. A forduló végén előttem volt a cél, alig 
kellett helyesbíteni. Ilyenkor a kísérők önállóan nem céloz
nak, csak tartják a helyüket a kötelékben. Zuhanás közben 
hangzott el az egyetlen rádióparancs: Oldás! A földhöz la
pulva, 100 m-en hagytuk el a cél körzetét, és repültünk ha
za. Azt, hogy az egyszerre robbanó nyolc bomba mit mű
velt a földön, nem láthattuk, csak elképzeltük. A honi légvé
delmi hadosztály repülő főnöke, aki a gyakorlatnak ezt a ré
szét kigondolta és végrehajtatta velünk, elégedett volt a raj 
teljesítményével.

A 96-osok kecskeméti karrierje 1994-ig tartott. A 
MiG-21-es család tagjai egyre kevésbé feleltek meg a 
korszerű követelményeknek. Történtek erőfeszítések az 
ellentmondás feloldására, de az ország teherbíró képes
sége nem tette lehetővé a típuscserét. A hetvenes évek 
legvégén beszerzett egyszázadnyi MÍG-23MF (ez a tí
pus nem tartozik a MiG-család legsikeresebb tagjai közé) 
nem oldotta meg a problémát. Amikor pedig a MiG-29-es 
megjelent, a rendszerváltás felé közeledő Magyarország 
már nem is gondolhatott a megvételére. A helyzet 1993- 
ban váratlanul megváltozott, a kormány úgy döntött, hogy 
a Szovjetunió Magyarországgal szemben fennálló adós
sága fejében átveszünk kétszázadnyi MiG-29B-t. Az új 
gépeket, szakítva a korábbi hagyományokkal, Kecske
mét kapta meg. Az átképzés és a rendszerbe állítás re
kordgyorsasággal megtörtént, és a 29-esek 1994. au
gusztus elsejével átvették a harckészültség ellátását a 
MiG-21MF-ektől. Ezzel a nappal véget ért a MiG-21-es 
több mint három évtizedes kecskeméti pályafutása, a gé
pek visszatértek Pápára, de sok babér már nem termett 
számukra, a típust kiselejtezték.

Nagyon sok magyar katonai pilóta repülő életének 
nagy részében MiG-21-essel repült. Mind a mai napig ez 
a magyar katonai repülés történetében a leghosszabb 
ideig üzemeltetett repülőgép. (Talán az An-24-es fogja 
túlszárnyalni.) Aki MiG-21-esen megállta a helyét, a világ 
bármely sorozatban gyártott repülőgépén képes lett vol
na repülni. Nekem abban a szerencsében volt részem, 
hogy az első MÍG-21F-13 repülésem harmincadik évfor
dulóját aktív repülőgép-vezetőként a 9307 fedélzeti szá
mú MÍG-21MF kabinjában ünnepelhettem meg, és a gé
pek Kecskeméten töltött utolsó napjáig repülhettem rajta.

Varsányi Mihály
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Az Összhang és a Légi Roham hadgyakorlat

A különböző fegyvernemek együttes bevetésével érhető
ek el átütő erejű sikerek a harctereken, mint ahogy ez a 
történelem folyamán többször is bizonyítást nyert. NATO- 
tagságunk, illetve a parancsnokság és kis hazánk terüle
tének szuverenitása, azaz védelme „profi” szinten várja el 
a konfliktusok esetén az egységek külön-külön és együt
tes alkalmazhatóságát, illetve bevethetőségét harchely
zetnek megfelelően. Ezért rendkívüli fontossággal bírnak 
a komplex hadgyakorlatok, melyek során a részt vevő 
alakulatok összekovácsolódhatnak a precíz végrehajtás 
során. Erre nagyszerű példa a 2004-es Összhang és a 
2005-ös Légi Roham hadgyakorlat, melyekre a különbö
ző fegyvernemek kijelölt egységei a Veszprém melletti 
Újmajorba települtek át tábori körülmények közé.

Az előbbi komplex hadműveletre 2004. október 27-én 
került sor a Hajmáskér melletti nullaponti lőtéren. Ekkor a 
tatai könnyű lövészdandár ( 6 db D20/152 mm ágyúta
rack vontatókkal), valamint az újonnan megalakult, illetve 
átalakult 86 . Helikopterezred és az ugyancsak szolnoki 
Bercsényi László Felderítő zászlóalj kijelölt egységei kö
zösen hajtották végre a harcfeladatok sorozatát. A forga
tókönyv szerint egy „kárpáti” ország területszerzési cél
zattal betört Magyarországra, és előretolt utánpótlási 
(üzemanyag és hadianyag) állást hozott létre. A felderítés 
adatai alapján a fő erők előrenyomulását csak úgy lehet 
megakadályozni, illetve visszaszorítani, ha az előretolt ál
lást felszámolják, mivel csak az éppen szükséges anya
gokkal rendelkeznek. A semlegesítésre a Bercsényiek 
különlegesen kiképzett egységeinek előőrseit légi úton 
juttatták el a célobjektumhoz két-két Mi-24-es fedélze
tén. A Hindek géppárokban, egymást fedezve rakták ki a 
„rambókat”, akik előkészítették a terepet a fő támadó 
erőknek. Mivel a kárpáti ország főerői „kiszagolták” a tá
madást, segítségére indultak a mélységi állásnak, így 
sürgőssé vált a semlegesítés mielőbbi végrehajtása. Er
re a célra két szállítóhelikopter (egy-egy M i-8-as és 
Mi-17-es) állt rendelkezésre további speciális egységek 
célba juttatására, fedezetükre a „repülő lőszeres vago
nok” géppárokban biztosították a deszantolás folyamata
it. Eközben a tatai könnyűlövészek a D20-asok zárótüzé- 
vel elszigetelték volna a kárpáti ország erőit, de a kom
munikációs rendszer meghibásodott, így improvizálni kel
lett.

Az elfoglalt előretolt állásból nem lehetett elszállítani a 
felhalmozott muníciót az idő rövidsége miatt, így robban
tásokkal semmisítették meg azt és az objektumot. A mó
dosított tervek alapján az egyik közeli magaslatra a HIP- 
ek tartalék erőket deszantoltak, akik aknavetőtűzzel biz
tosították a speciális egységek tevékenységét, majd a ki
vonást, amely után bekövetkeztek a megsemmisítő deto-

3. ábra: Újmajor, Mi-17-es (701)

4. ábra: Újmajor, MÍ-24V
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nációk. A kivonás mozzanatait a Mi-24-esek biztosítot
ták, így a kárpáti ország erői a támadó helikopterek gép
puskáinak (12,7 mm) és a nem irányított rakétáknak 
(S5/57 mm) a zárótüzébe kerülve megtizedelődtek, így 
visszavonulásra kényszerültek.

Még egy év sem telt el, és újabb közös hadgyakorlatra 
került sor más helyszínen és újabb szereplővel, más szi
tuációban. Ezúttal a Tisza-parti helikopterezred kijelölt ki
bővült egységei (6 + 1 MÍ-24D/V és 4 + 1, azaz 3 db 
MÍ-8T és 2 db Mi-17-es) és a szolnoki Bercsényi László 
Felderítő zászlóalj mellett részt vettek még a 25/88-as 
könnyű vegyes zászlóalj egységei is. A komplex hadgya
korlat még összetettebbé vált a helyzet szituációja miatt: 
négy szomszédos ország vitába keveredett, amelyet az 
ENSZ próbált meg elsimítani. A politika kudarcot vallott, 
mivel két ország önhatalmúlag, agresszíven a fegyverek

5. ábra: Újmajor, MÍ-24V (712)

6. ábra: A MÍ-24V (712) leszállása

7. ábra: A MÍ-8T hajtóműjáratása felszállás előtt

erejével kívánta rendezni eltérő nézetei jogosságát. A 
NATO felkérésére és nemzetközi parancsnokság alatt a 
magyar kontingens „idegen” területen hajtotta végre a bé
kekikényszerítő hadműveleteket. A válságkezelés moz
zanatainak begyakorlására az újdörögdi romvárosban 
került sor, mivel az ellenséges erők különböző objektu
mokba fészkelték be magukat. A magyar helikopteres de- 
szant a meglepetés erejét, valamint a Mi-24-esek tűzere- 
jét használta ki. Először az épületekben megbújó ellensé
ges erőkre és technikai eszközeikre a Hindek (3 pár) 
mértek tűzcsapást fedélzeti forgócsöves géppuskáikból, 
közben a szállítóhelikopterek (1 db M i-8T és 2 db Mi-17- 
es) a különleges Bercsényi-egységeket kirakták az épü
letek tetejére. A lefogó tizedelő géppuskatűz után a földi 
erők közvetlenül támadták az objektumokat (a tetőkről az 
ablakon át az ajtók és kapuk berobbantásával egy időben 
hatoltak be, és számolták fel a megmaradt ellenséges 
erőket). A gócpontok felszámolása után a speciális egy
ségeket a Hipek emelték ki és szállították vissza a bázis
ként szolgáló Újmajorba, légi fedezetüket ezúttal is az 
„Ördög szekerének” becézett Hindek biztosították (6 db 
Mi-24 D/V).

Éppen hogy befejeződtek a csapatkivonások, a kora 
délutáni órákban újabb riasztást kaptak a magyar egysé
gek. A két szemben álló ország között létrehozott demili- 
tarizált övezetbe páncélosokkal megerősített, ellenséges 
gépesített könnyűlövész-alakulat hatolt be. A válságke
zelő nemzetközi erők parancsnoka azonnali magyar se
gítséget kért. A tábori körülmények között állomásozó és 
felkészített, harcra kész Mi-24 D/V (6 + 1 db) helikopte
rek percek alatt elemelkedtek, és alakzatba rendeződve 
kirepültek a célterület irányába. A tiltott zónába behatoló 
ellenséges erők járműveit a Mi-24-esek géppárokban 
több hullámban támadták löveganyagtáraikból (2 -2  db 
UB—32—57) nem irányított (2x32 db S5) rakétákkal és a 
beépített 12,7 mm-es fedélzeti géppuskával. A mozgás- 
képtelenné vált járművek fogságába esett erőkkel és 
páncélosaikkal a szállító helikopterek (1 db MÍ-8T és 2 
db Mi-17-es) fedélzetén érkező nemzetközi dandár kije
lölt egységei vették fel a harcot. A páncélosokat irányított 
Fagot (9K111) és Metis-M (9K115), valamint nem irányí
tott, vállról indítható RPG-7-es páncéltörő rakétákkal 
semmisítették meg. Az élőerőket a helikopterekkel „átdo
bott” aknavetős szakasz semlegesítette kézifegyverek
kel. A hadműveletben részt vevő magyar és nemzetközi 
egységeket ezúttal is helikopterekkel emelték ki. A veszé
lyessé vált övezet ellenőrzését -  tartva a további betöré
sektől -  nehézfegyverekkel rendelkező szövetséges erők 
vették át.

Észrevételek: A könnyűlövészek kitettek magukért, hi
szen a gyakorlat előtti héten sikeres éleslövészetet hajtot
tak végre, de sajnálatos módon technikai hátrányt szen
vedtek el a 2Sz1 Gvozgyika kivonásával, kénytelenek nél
külözni a 122 mm-es önjáró löveg biztosította széles körű

8. ábra: Összhang, 2004. október27., Újmajor. MÍ-24V 
(711) ködbe burkolózva
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10. ábra: Еду Mi-17-es (701) deszantakció közben a nulla
pontnál 14. ábra: Deszant kiemelése Mi-24-es típussal

taktikai alkalmazhatóságot. Ezek: tűzkiváltás után képesek 
voltak önerőből gyorsan helyet változtatni, majd új pozíciót 
felvenni és lőni; rendelkeztek éjjellátó berendezéssel, 
amely lehetővé tette az éjszakai manővereket és a tűzki- 
váltást; a járművek részére kidolgozták a bevethetőség 
taktikai terveit, és legyártották a gumibetétes lánctalpakat, 
ami lehetővé tette a műutakon való közlekedést.

A szentkirályszabadjai Bakony Harcihelikopter-ezred 
megszüntetésével a harci helikopterek aktív, tapasztalt 
hajózóállománya jelentősen megfogyatkozott, akárcsak a 
műszaki állomány. A Mi-24-esek hadrafoghatósága így 
leromlott, mire a 86 . Helikopterezred megalakult. A had
rafoghatóság javítása érdekében és a hajózóállomány 
pótlására a szállítóhelikopterek pilótáit képezték át. Ezen 
tények tükrében hajtották végre a két tárgyalt hadgyakor
latot, melyekhez hasonlóakra a továbbiakban is nagy 
szükség lenne a megmaradt és új hajózok képességei
nek szinten tartására, de leginkább javítására. Hiszen a 
Hindek pótolhatatlan kategóriát képviselnek, nélkülözhe
tetlen oltalmazó eszközei a földi erőknek, ezenkívül pán
céltörésen, területlefogáson, bombavetésen és aknaszó
ráson túl alkalmasak alacsonyan repülő légi célok elfogá
sára és leküzdésére is. Nem is említve, hogy a nagyobb 
teljesítményű, P változathoz még mindig nem szerezték 
be az elektromos gyújtásé, 30 mm-es gépágyúlőszere
ket. Gondoljunk csak vissza az öbölháborúra, milyen 
pusztítást végeztek a páncélos járművek között az ilyen 
kaliberű fedélzeti, beépített fegyverek -  és nem ártana 
egy hazai „hatástanulmány” sem a fegyvernemmel kap
csolatban.

A fotókat a szerző készítette.

Baranyai László
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Haditechnika-történet

A belgrádi Hadtörténeti Múzeum

Déli szomszédaink történelmük folyamán egyaránt küz
döttek a megszállók és egymás ellen. A Száva torkolatá
nál, a Duna jobb partján emelkedő erőd, a Kalemegdan 
számunkra is nevezetes, mi több, dicsőséges történelmi 
hely, hiszen itt aratta világraszóló diadalát 1456 nyarán 
Hunyadi János. E várban rendezték be a hajdani Jugo
szláviának, napjaink Szerbiájának Hadtörténeti Múzeu
mát. A hatalmas erődítmény egyik tekintélyes várárkában 
találjuk a múzeum nehézharceszköz-gyűjteményét.

A közelmúltban -  vagy inkább félmúltban -  ez a gyűjte
mény volt környékünkön az egyedüli, mely a 
Berlin-Róma-Tokió-tengelyhez tartozó államok harcjár
műveit kiállította. Az akkor Tito vezette állam hadtörténé
szei szerint a jugoszláv nép bátorságának, áldozatkész
ségének itt is látható példáját kellett adni, hiszen hőseik

3. ábra: Német Sd.Kfz. 250/9 felderítő jármű átépítve 
páncéltörő ágyú hordozására

1. ábra: Zsákmányolt sérült amerikai Hummel terepjáró 4. ábra: Magyar eredetű Ansaldo fegyverzet nélkül
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9. ábra: Amerikai bomba- és póttartálymaradványok

11. ábra: A 120 mm-es aknavető málházott állapotban

harckocsik ellen mentek egyszerű, alig használható fegy
verekkel. Azóta nagyot fordult a világ, a Balkán -  mint 
annyiszor -  ismét kegyetlen csaták színhelyévé vált, Ju
goszlávia szétesve pedig végigélte, éli a maga Trianonját.

A vár területe is történelem, a különböző korokban emelt 
falak, építészeti stílusuk révén megkülönböztethetőek, erre 
nagy gondot fordítanak a folyamatos restaurálással. Minden 
épülete gondozott, a nagy világégést csak az eszközök idé
zik meg. A kiállítás alapját képező páncélos eszközök, löve- 
gek eléggé közismertek, de az aligha, hogy -  az ország, a 
hadsereg közismert nehéz gazdasági helyzete ellenére -  ál
landó a karbantartás. A felbecsülhetetlen értékű eszközöket 
folyamatosan rozsdátlanítják, festik, arra is ügyelnek, hogy a 
gumi alkatrészeket ne tegye tönkre az időjárás.

Közben gyarapítják a gyűjteményt, sikerült több új löve- 
get beszerezni. A legutóbbi háborúk emlékei is megjelen
tek, rakétamaradványok (az igazi „érték”, a lelőtt F-117- 
es roncsai a Repülő Múzeumban bizonyítják, mindent el
érhet a végzete) meg egy Hummel. A rendszámától, azo
nosítási lehetőségétől megfosztott jármű a múzeum épü
letének bejárata előtt árválkodik. A vezetőülés előtti szél
védőn golyónyomok: az eszköz minden bizonnyal részt 
vett a harcokban, támadás érhette. Hogy miként került 
ide? Arra nem kaptunk választ, csak némi mosolyt.

A gyűjteményt érdemes megtekinteni, hiszen több, a 
Magyar Királyi Honvédség hadrendjébe tartozó, nagyon 
szépen gondozott eszközt is találunk, így Ansaldót, P IV- 
est, 30,5 cm-es mozsarat. Kitűnő állapotban vannak, 
éppúgy mint nagy figyelemmel karbantartott környezetük. 
Ha valaki a gyűjtemény megtekintésére szánja magát, és 
mozgóképben szándékozik emlékeit megörökíteni, érde
mes előre bejelentkezni, mert a jelenlegi rendelkezések 
értelmében arra engedélyt kell kérni.

A fotókat a szerző készítette.

Matthaeidesz Konrád
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Világháborús roncsok a Duna Esztergom és Komárom közötti
szakaszán IV. rész

A deszantot szállító 1. szovjet folyami páncélosnaszád- 
dandár tíz páncélos naszádjába március 19-én este 
20-21 óra között behajózták a 144. szovjet tengerész
gyalogos-zászlóalj 1., 2., 3., századát, valamint a 472. 
szovjet rohamszázadot összesen 536 katonával, tíz lö- 
veggel, aknavetővel és 21 páncéltörő puskával. A hajóraj 
első támadó lépcsőjét a 134., a 161., a 232., a 234. és a 
242. számú, a második lépcsőt az 5., a 7., a 111., a 115. 
és a 131., számú páncélos naszád alkotta. A tűztámoga
tási a 336. és a 434. sz. páncélos naszád és a 18. sz. ak
narakó hajó, illetve a 411. sz. páncélos naszád és a 220., 
a 223. sz. aknakereső hajó biztosította, az utóvédet pe
dig a 23., a 24. és a 29. sz. aknarakó hajók képezték. A 
támadás megkezdése előtt a szovjet légierő több hullám
ban bombázta Esztergom, Párkány és Tát körzetét. A Vi- 
segrádtól 21 óra 45 perckor elindított hajóraj a nagy köd
ben 23 óra 48 perckor elérte a felrobbantott híd roncsait. 
Ekkor ismét megjelentek a szovjet repülőgépek, és ala
csonytámadással és a repülőgépmotorok zajával leplez
ték a roncsok között áthajózókat. A hajóraj éjjel háromne
gyed egykor befejezte az áthaladást. A 7. számú páncé
los naszád a hídroncsokon léket kapott, és az 1713 fkm- 
nél elsüllyedt, személyzetét és a deszantharcosokat a 
411. sz. páncélos naszád vette a fedélzetére.

Március 20-án 1 óra 20 perckor a hajóraj Táttól észak
nyugatra a táti rakodó és Mogyorósbánya vasútállomás 
körzetében partra szállította a deszantot. A hajórajból 
egyedül a késésben levő 411. számú páncélos naszád 
tette tévedésből partra a katonáit valamelyik Tát környé
kén levő szigeten. A csapatok megkapaszkodtak a par
ton, hídfőt építettek ki. A deszantokat szállító hajók visz- 
szatértek a visegrádi kikötőbe. Március 21-én 0 óra 20 
perckor a Basaharc-partszakaszon összpontosított 1. 
szovjet folyami páncélosnaszád-dandár tizenöt páncélos 
naszáddal, négy aknarakó és két kereső hajóval, fedélze
tükön a 305. szovjet tengerészgyalogos-zászlóalj 360 ka
tonájával újra elindult a Dunán, hogy erősítést vigyen a 
táti hídfőben harcoló 144. szovjet tengerészgyalogos
zászlóaljnak. A német partvédő csapatok az esztergomi 
hídroncsoknál már felkészülve várták a hegymenetben 
hajózó szovjet páncélos naszádokat, és mindkét partról 
tűzzel árasztották el azokat. A huszonegy hajóból álló 
konvojból csak a 131., a 324. és a 433. számú páncélos 
naszád, valamint a 220. és a 223. számú aknakereső ha
jó tört át a német zárótűzön. A hajóraj többi tizenhat ha
jója parancsra visszavonult. Az áttörés után a 131. szá
mú páncélos naszád több telitalálattól érve -  teljes sze
mélyzetével és a fedélzetén lévő deszantosztaggal 
együtt -  elsüllyedt. Ugyanakkor súlyosan megsérült a 
433. sz. páncélos naszád is. így csak négy hajó érte el a 
táti hídfőt, ahol partra szállítottak hatvan katonát, egy 45 
mm-es páncéltörő ágyút és hatvanegy láda lőszert. A ki
rakodással egyidejűleg a 324. sz. páncélos naszád to
vább tört előre nyugati irányba, megközelítette a 
nyergesújfalui eternitgyár és Csenkepuszta közti német 
dunai átkelőhelyet. A német partvédő tüzérség tüzében a 
naszád súlyosan megrongálódott -  parancsnoka és a le
génység egyharmada hősi halált halt - ,  ezért kénytelen 
volt visszavonulni.

Március 21-én a hajnali órákban a szovjet hajóraj a tá
ti hídfő körzetéből visszatéri visegrádi támaszpontjára. 
Az esztergomi hídroncsoknál a német partvédő tüzérség 
újra zárótüzet nyitott. A 433. sz. páncélos naszád újra sú-

18. ábra: A szovjet 7. gárdahadsereg hadihidakkal végrehaj
tott támadása 1945 tavaszán
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20. ábra: A KOMÁROM vontató roncsa a vízfolyás irányából 
nézve

21. ábra: A KOMÁROM vontató roncsa a vízfolyással szemben

lyosan megsérült, azonban rommá lőve és számos halot
tal a fedélzetén -  sorozatvetőivel erősen lőve a partvédő 
német csapatokat -  elérte Visegrádot. A déli oldalon len
dületbe jött frontmozgással egy időben a Duna északi ol
dalán is megindultak a harcok. A sűrűn elhelyezkedő 
észak-dél irányú vízfolyások leküzdése érdekében a 7. 
gárdahadsereg nagy gyakorlattal felhasználta a táma
dáshoz előkészített pontonhídkészletét. Az NLP 16 és 9 
tonnás ponton, az N2P 45 és 12 tonnás és a TMP 50 és 
16 tonnás hadihidakat többször a támadás ütemével 
egyezően áttelepítették a partváltások folyamán.(9)

A Duna partján történő visszavonulások zavarásában a 
szovjet légierő is tevékenyen részt vett. Március 14-én Al
másfüzitő környékét, 19-én az esztergomi és a komáromi 
hidat bombázta a szovjet légierő. A 19. és 28. közötti idő
szakban lehetett, hogy egy szovjet kétmotoros bombázógé
pet Szőny körzetében légvédelmi találat ért, kigyulladt és a 
Dunába esett. A kiugrott személyzetet a szél a déli, akkor 
már szovjet megszállás alatt levő területre sodorta, kivéve

22. ábra: A JRP HRVATSKA nevű gőzös komáromi 42 vízál
lásnál

egy főt, akinek az ejtőernyője sérült lehetett, ő a villanytelep 
kútjába esett. A kútba esett személyt kiemelték, és tisztes
séggel eltemették. Egypár nap múlva a komáromi hídfő fel
számolása után társai keresték az elhunytat.(IO)

Az 1945. január 6. és március 28. közötti időszakban a 
német alakulatok négyszer keltek át az Esztergom és Ko
márom közötti Duna-szakaszon. Két átkelés támadó jel
legű volt, egyszer pedig átcsoportosítás és utoljára visz- 
szavonulás történt rohamcsónakokon. A védekezők Du
nára támaszkodó állásait áttörve megindult a szovjet tá
madás Komárom irányába.

A városba szorult német-magyar alakulatokat közelharc
ban szorították a Duna közúti hídja felé. Az utolsó harcoló 
alakulatok átjutása előtt a híd két középső ívét felrobbantot- 
ták.(11) A parthoz szorított védekezők a vasúti híd irányába 
küzdötték előre magukat. A monostori erőd védelmének ta
karásában eljutottak a hídig, majd az erődből a harcolva 
hátrálókkal együtt átkeltek, és a vasúti híd összes pillérét 
felrobbantották. Ennek következtében az összes áthidalás 
vízbe esett. De ez csak alig késleltette a Duna északi olda
lán levő városrész elfoglalását. A város teljes elfoglalása 
előtt a vasúti híd felett horgonyzó öt vízi járművet a partról 
több lövéssel felgyújtották, és elsüllyedtek.(12)

A front továbbhaladt, a fegyverek már elhallgattak, de a 
háború „nyomai” tovább pusztítottak. A Dunán hajózó 
szovjet dunai flottilla parancsnokságának továbbra is 
gondot jelentett a volt szövetségesei által elhelyezett 
mágneses aknák felkutatása és a folyó aknamentesítése. 
Az ismeretlen aknák felszedésére nem tudtak semmilyen 
eljárást sem kidolgozni. Abban a hiszemben, hogy az ak
nákat csak a hajózóútba telepítették, megkíséreltek ma
gas vízállásnál a part közelében hajózni. Az aknák ezen 
a szakaszon is hatásosan működtek. A szovjet flottilla 
egyik hajója az 1739,7 fkm-nél aknára futott és elsüllyedt, 
míg egy másik monitor ismeretlen ok miatt került a víz 
alá. Ezért írásban kérték az angoloktól az aknák működé
si leírását, de a megváltozott érdekek miatt csak szóban 
közölték a volt szövetségesek, hogy „az aknák két év 
múlva hatástalanná válnak”. Később keresték a magyar 
szakembereket, akik vagy nyugaton vagy hadifogságban 
voltak.(13) Ők felszerelések hiányában vajmi keveset te
hettek az aknamentesítés érdekében. A szovjet hadiszál
lításoknak jelentős forgalmat kellett lebonyolítani a Du
nán keresztül is, amelyet ponton- és hajószállításokkal 
már nem tudott kielégíteni. Esztergomnál egy pontonhi- 
dat és a komáromi vasúti hídtól keletre április közepén 
már egy úszó, 40 tonna terhelhetőségű hadihidat állítot
tak üzembe. A hídon nemcsak az utánpótlást szállító te
herautók, hanem a harckocsik is átkeltek. Valószínű, 
hogy a hídelemek, pontonok már nem először tettek szol
gálatot a szovjet hadseregnek, mert a lakosságnak éjjel
nappal rendelkezésre kellett állni a pontonok úszóképes
ségének fenntartása érdekében. Minden pontonban egy- 
egy személy merte a beszivárgó vizet.(14) Ennek ellené
re bekövetkezett egy nem várt esemény, egy tank a so
dorvonal közepén belefordult a Dunába.

A határfolyóvá vált szakaszon később kezdődtek meg 
a roncsemelések, a feszült politikai viszonyok miatt hiva
talos roncsnyilvántartás sem készült. A szovjet hadsereg 
a hajózás biztosítása végett a vasúti híd déli partjától 
számított I. és II. nyílásában levő hídroncsokat a felszín 
alatt robbantással elaprózta. Az esztergomi Mária Valéria 
híd roncsairól részletes felmérés készült, a víz alatt levő 
roncsok robbantására csak a jégzajlás megindulása után 
került sor. Talán ennek köszönhető, hogy a komáromi 
közúti híd lerobbantott két középső elemét időben ki tud
ták emelni, így már 1946-ban újra megnyitották eredeti 
alakjában.
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A hajóroncsok kiemeléséről kevés adat maradt fenn. A 
Karvánál és Komáromnál elsüllyedt vagy elhagyott 793 
tonnás 803. számú és a 1038 tonnás 1114. számú MFTR 
uszályok eltűntekül 5) Az aknán elsüllyedt 663 tonnás 
691. számú uszályt az MFTR már a háború alatt kiemel
te Nyergesújfalunál, majd Komáromba vitte. Később 
szovjet tulajdonba került. Az 1743,6 fkm-nél elsüllyedt 
MFTR 692. számú uszály hátsó háromnegyed részét is
meretlenek úszóképessé tették és elszállították, csak az 
egynegyed része maradt meg a partra sodródva.

A roncsok kiemelését a háborút követő két évig közpon
tilag nem irányította egyetlen szervezet sem. A megoldásra 
váró feladatot egyetlen hivatal vagy minisztérium sem tud
ta önállóan kezelni, ezért az 1947. szeptember 27-én ösz- 
szeült hajózási tárcaközi bizottság VII. ülésén a későbbiek
re vonatkozó döntő intézkedéseket hozott. A különböző mi
nisztériumok, hajózási vállalatok képviselői, továbbá a 
szakszervezetek ismertették az elvégzett roncsemeléssel 
kapcsolatos munkákat, ill. intézkedéseket. Megismerve a 
feladat összetettségét, dr. Vágó Ferenc miniszteri tanácsos 
(a Közlekedésügyi Minisztérium képviseletében) mint elnök 
felkérte az „FM képviselőjét, hívja fel a hajótulajdonosokat 
az elsüllyedt hajók kiemelésére azzal a figyelmeztetéssel, 
hogy ennek elmaradása esetén a H. R. vonatkozó rendel
kezéseinek értelmében a hatóság fog gondoskodni a ron
csok eltávolításáról a tulajdonos költségére”, továbbá intéz
kedést kezdeményezett egy kisebb bizottság sürgős kikül
déséről először a Budapest alatti, majd az a feletti Duna- 
szakasz felderítésére. A rendezetlen hajóemelések tekinte
tében is állást foglalt („a többieket el kell tiltani a roncseme
lésektől”), továbbá a német hajók tulajdonjogát illetően az 
MSZHRT képviselőjének megjegyzi, hogy „a békeszerző
dés ratifikálásával ennek a nehéz kérdésnek a megoldása 
is rövidesen remélhető”. Már ezen az ülésen is gondot je
lentett a cseh-magyar határfolyó kezelői jogának az egyez
tetése. A határvizek ellenőrzésére javaslatot fogadtak el, 
hogy a felső Duna-szakaszt „a csehek által is ismert motor
csónakkal kell bejárni, ezáltal a cseh parton elsüllyedt ron
csok megszemlélése sem ütközik nehézségbe”.

A Jóvátételi Hivatal a berlini háromhatalmi értekezlet 
határozmányai alapján a Duna ezen szakaszán e ls ü l
lyedt hajók közül a BL PASSAU, BL REGENSBURG ha
jókat, a DGT 6751, DGT 6773 uszályokat adták át a 
Szovjetunió magyarországi javait kezelő hivatalnak. Ez a 
határozat csak egy évvel később került kihirdetésre.(16) 
Október 8-án a cseh hatóságok által is ismert MSZHRT 
YACHT 1 motorosán végrehajtották a bizottság 
48.237/1947 II utasítása szerint a bejárást, és ezen a 
szakaszon 16-tól 39-ig tartó sorszámmal rögzítették a 
roncsok állapotát. Ezen a bejáráson már feljegyezték az 
1769,3 fkm-nél elsüllyedt „hernyótalpas katonai tankot”, a 
híd alatt a Dunába fordult, vörösréz huzalokkal megrakott 
vasúti vagont, továbbá egy 50 kilogrammos bombát és 
egy mágneses aknát is. Ekkor még a két szovjet illetősé
gű hajó a víz alatt volt, és ugyanekkor az 1767 fkm-nél a 
bal parti rézsün látták a 1943-44-ben épülhetett vasbe
ton uszályt. A felvett adatokat -  kiemelten a hajók jelzé
seit -  a későbbiekben módosítani kellett, mert még több 
azonosítás csak feltételezésen alapult. A szovjet Állami 
Duna-hajózási Magyarországi Vezérügynökséget is érzé
kenyen érintette a roncsemelések rendezetlensége. 
Ezért a következő év tavaszán az összes érdekelt fo
lyammérnöki hivatalt értesítette a tulajdonába került ha
jók kiemelésével kapcsolatos tilalmakról, melyek biztosít
ják az általuk irányított három hajókiemelő csoport részé
re a német érdekeltségű hajók kiemelését. Rövid időn be
lül közzétették az átadásra kötelezett hajók listáját, le
gyen az akár üzemképes vagy víz alatt levő is.

24. ábra: Az MFTR 720 számú uszály elsüllyedve a komáro
mi közúti hídtól 320 méterre

23. ábra: Ismeretlen orosz eredetű monitor helyzetrajza 
1947-ben
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Egyidejűleg a honvédelmi tárca ismertette állásfoglalá
sát, egyben tájékoztatta a folyammérnöki hivatalokat a 
következőről: „Közlöm, hogy sem a cím Duna-szaka- 
szán, sem pedig más Duna-szakaszon a hajózóútban

27-28. ábra: Az újjáépített esztergomi híd

fekvő és esetleg honvédségi eredetű roncsok kiemelését 
a közeljövőben személyzet és felszerelés hiányában 
nem tervezem végrehajtani”.(17)

A nyáron készült kimutatás pontosította néhány tulaj
donos érdekeltségét ill. sorsát: „Guta nevű kis vontatógő
zös magántulajdon volt, a Vág folyón végzett vontatáso
kat. Elsüllyedés oka ismeretlen.

A DGT vasbeton uszály: Ez az uszály 1947. év őszéig 
a komáromi kővel burkolt partfalon oldalt dőlve 65 centi- 
méteres vízállásnál teljesen szárazon feküdt. A cseh ha
tóságok ezt az uszályt úszóképes állapotba hozták, majd 
újból elsüllyedt a zátonyon. Az uszály háromkamrás, 80 
méter hosszú és 10 méter széles.”

Novemberben a hidak roncsai is bekerültek a nyilván
tartásba: „1718,8 fkm, esztergomi közúti híd roncsai. A 
híd öt nyílásból állt, három középső nyílás lerobbantva. A 
jobb parttól számított II. nyílásban a hídroncs legmaga
sabban fekvő részei a pillérek mellett esztergomi +72 víz
állásnál 19 cm-re állnak ki, a legmagasabb helyen. A III. 
nyílásban középen 130 cm-re a bal parti pillérnél pedig 5 
méterre állnak ki a roncsok. A IV. nyílásban középen 120 
cm-re, a pillérek mellett pedig 3 m-re. Jéglevonulás 
szempontjából a III. és IV. nyílás bent fekvő roncsai a ve
szélyesek, mint ahogy az 1947. évi jégzajlásnál is itt tor
lódott és állt meg a jég.

1767,8 fkm, komáromi közúti négynyílású híd. A hábo
rús események folyamán a két középső nyílás lerobbant
va, 1946-ban helyreállítva. A roncsok részei azonban 
még a mederben bent fekszenek. Jobb parttól számított
II. nyílásban a roncsok középen a komáromi +10 cm víz
állásig vannak lerobbantva, míg a pillérek mellett +230 
cm, illetve +150 cm vízállásig. Ajobb parttól számított III. 
nyílásban a roncsok középen +80 cm vízállásig, a pillérek 
mellett pedig +110 cm vízállásig vannak lerobbantva.

1770,3 fkm, komáromi vasúti híd roncsai. Az öt nyílás
ból álló híd teljes egészében mind az öt nyílás le van rob
bantva. Az öt nyílás közül a bal parttól számított I., II., III. 
nyílás a folyó év folyamán eltávolíttatott. A jobb parttól 
számított I. nyílás roncsai a komáromi +152 vízállás alatt 
2, 7 és 5 méter mélyen fekszenek. Ajobb parttól számított
II. nyílásban a roncsok középen állnak ki, a legmagasabb 
a komáromi +36 vízállás felett 1,1 m-re. Ajég levonulása 
szempontjából ez a nyílás a legkedvezőtlenebb, annál is 
inkább, mert ez a nyílás fekszik a sodorvonalban.”(18)

A hajóroncsemelések ezen a szakaszon jelentős ké
sést szenvedtek, csak az esztergomi híd roncsainak eltá
volítását fejezték be. A következő év áprilisában készült 
kézzel írt kimutatásban újabb hajózási akadályok feltün
tetésére került sor (pl. 1711 fkm-nél fenékszikla a jobb 
parton). Továbbá kitűnt, hogy a hídroncsemelések folyta
tódtak: „1718,8 fkm, roncsemelési munkálatok a jobb 
parttól számított II. nyílásban folyamatban vannak”.(19)

A KOMÁROM vontató kiemelését az 1741 fkm-nél az 
MFTR 1948-ban megkezdte, de nem fejezte be. A víz 
alatt levő tankról pedig azt írták, „eltávolítása minél előbb 
kívánatos, mert már több hajó felütött rajta”. A közúti híd 
már 2,5 éve átadásra került, de a II. nyílásban még ron
csok voltak. A II. nyílásban levő roncs 10 centiméteres, a
III. nyílásban levő roncsot 80 centiméteres víz takarta. A 
roncsok jelentős része már nem képezett hajózási aka
dályt. A nyilvántartásba vett legjelentősebb vízi járművek
ről tulajdonosi megnevezéssel összesítés készült a teljes 
magyar Duna-szakaszra: 27 db magyar, 42 db idegen, 20 
db ismeretlen, 27db orosz, összesen 116 darab. A Tiszá
ban levő 29 db és az osztrák Duna-szakaszon még ki- 
emeletlen 29 magyar hajó hozzáadásával készült össze
sítés szerint 1949 májusa után 174 db vízi jármű kieme
lését kellett még betervezni.
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A következő évektől már csak a munkálatok tervezett 
időpontját és a kiemeléseket jegyezték fel. 1950-ben ter
vezték kiemelni a tankot és a vasúti vagont továbbá az 
1764 fkm-nél levő vontatógőzöst és az 1743 fkm-nél el
süllyedt MFTR uszályt. Az MFTR 780 számú és az 1729 
fkm-nél levő ismeretlen uszály kiemelését már januárra 
tervezték. A roncs eltávolítása folyamán egy másik 
uszályt, különféle roncsokat és egy vasúti vagont találtak 
a vízben.(20)

Az ötvenes évek elején a roncsemeléseket végrehaj
tották, de erről írás még nem került elő. Ellenben napja
ink kutatásai az eseményekről többet is elárulnak. A 
REGENSBURG kiemelését az orosz katonaság végezte 
el. A hajó állapota miatt a művelet elhúzódott. Ehhez még 
térítés ellenében a helyi vállalkozók munkáját is igénybe 
vették. A jelentős roncsolódás ellenére a gőzös kazánja 
még üzemképes állapotban maradt, ezt később a KOS
SUTH gőzhajóba építették be.

A hajózás biztosítása érdekében a jelentős maradvá
nyok kiemelésének befejezéseként a komáromi vasúti 
híd jobb parti nyílásában található roncsok kiszedése je
lentette a legnagyobb feladatot. Ezért a híd teljes mérté
kű átépítésére került sor. A hatvanas években újra felme
rült a vizekben maradt roncsok kérdése. Az ez időben ké
szült felmérések szerint az esztergomi híd bal II. számú 
nyílásában 1-1,5 méter magasságban még betontörme
lék található. 1960-62 között az újjáépítés reményében a 
súlyosan megsérült mederpilléreket helyreállították, és 
gondoskodtak világításukról. Mivel a felmérés kiterjedt a 
kis vízfolyások akadályaira is, ezért a nyilvántartások je
lentős részében az átereszek, csatornák felett átvezetett 
provizóriumokat, mederben hagyott cölöpöket és beton
törmelékeket is feltüntették mint jégzajlási akadályokat.

Majd húsz év elteltével újra előtérbe került a mederaka
dályok összesítése. A felmérés ekkor már szinte csak a 
természetes akadályokra terjedt ki, de feljegyeztek eddig 
rejtve maradt és veszélytelen roncsokat is. Egy 1981-ben 
készült jelentésben a háború után 36 év elteltével 
Szőnynél egy mederben levő repülőroncsot jelentettek, 
de további intézkedés megtételéről nem maradt fenn 
írás.(21)

Ezt követően újabb 22 év elteltével, az esztergomi híd 
újraépítése során kerültek elő roncsok a víz alól: különbö
ző gyártmányú kézifegyverek, cölöpverő állvány és hajó
maradványok. A 2003. évi alacsony vízállás idején(20) 
újabb világháborús eredetű bombák váltak láthatóvá, me
lyeket összegyűjtés után Nyergesújfalu szeméttelepén 
hatástalanítottak. A komáromi közúti híd felújítása sem 
kezdődhetett másképp, robbanóanyagokat kellett a víz
ből kiemelni.
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Viktor Suvorov: A JÉGTÖRŐ 
Hitler mint eszköz Sztálin terveiben
A történészkörökben rendszeresen emlegetett mű bizony alaposan megkésve jelent meg 
magyarul. Szerzője valaha a szovjet katonai hírszerzés, a GRU tisztje volt. Gyakorlott 
szakemberként azokat az adatokat igyekszik mozaikképként összeilleszteni, amelyek 
szerinte a későbbi ködösítés ellenére meggyőzően bizonyítják, hogy a Szovjetunió 1941 
nyarán rendkívül szigorú titokvédelmi intézkedések közepette Németország, valamint 
Európa lerohanására készült, s a Wehrmacht támadása (1941. június 22.) éppen hogy 
csak megelőzte a szovjet „Zivatar” hadműveletnek az év júliusára tervezett nyitányát. 
Ezért vontak össze hatalmas mennyiségű repülőgépet a határ közvetlen közelében lévő 
repülőtereken, ezért szedték fel az ország nyugati határait védő, de a tervezett 
mozgásokat akadályozó aknamezőket és bontották le a szögesdrótot, ezért nem 
készítették elő robbantásra a határhoz közel eső stratégiailag fontos hidakat.

Eredeti véleményével Szuvorov már nincs teljesen egyedül, jelenleg 25 orosz történész osztja a nézeteit, szemben 
a máig élő hivatalos szovjet állásponttal.

A 369 oldalas könyv megrendelhető az Új Hírért Bt.-nél. Ára 4990 Ft (utánvétes postaköltséggel).
Tel.: 06-20-536-5392 (10-20 óráig.) E-mail cím: sz.joc@freemail.hu.
Levélcím: 1139 Bp., Teve u. 9/B. Csak postai szállítással, a helyszínen vásárlás nem lehetséges!
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Katonai kulacsok Magyarországon II. rész

Az új kulacs nagyobb volt elődjénél, 0,75 liter űrtartalmú, 
az immár alapfelszerelési cikké vált poharat a kulacs al
jára lehetett húzni (ez a kialakítás már az első világhábo
rús vasbádog kulacsoknál megjelent), s a pohár fülén al
kalmazott bőrszíjacskával a parafadugót tartó másik szí- 
jacskához rögzíteni. A kulacsot továbbra is a kenyérzsák
ba kellett málházni, azonban a kulacstartó zseb már nem 
a zsák belsejében, hanem egyik külső élén kapott helyet, 
így a vizet a fedél fölnyitása nélkül elő lehetett venni, ha 
inni akart a katona. Az egészségügyi segédszemélyzet 
számára 1934-ben rendszeresítettek külön kulacsot, 
megnövelt (egyliteres) űrtartalommal. Ezt másodikként 
adták ki, így a sebesültvivő katonák összesen 1,75 liter 
vizet vihettek magukkal. A nyakánál alkalmazott kamóval 
a derékszíjon kellett viselni, s ugyanúgy fémkupakos 
parafadugóval záródott, mint az általános rendeltetésű. A 
parafadugó volt talán az 1935M kulacs leggyengébb 
pontja, parafadugó helyett a világ sok hadseregében ek
kor már csavarmenetes kupakot alkalmaztak, ami jóval 
megbízhatóbb és ellenállóbb volt. A magyar tervezők va
lamiért megmaradtak az első világháborús „designénál 
(bár nem csak ők, hiszen pl. a brit hadsereg is 
parafadugós kulacsokkal küzdötte végig a világháborút). 
Jóllehet a háború alatt sor került némely személyi felsze
relési cikk megváltoztatására, a kulacs, úgy látszik, meg
felelőnek bizonyult, mert a háború végéig változatlan kivi
telben gyártották. Létezett egy kisméretű „pálinkás” ku
lacs is, melyet általában tisztek vagy egészségügyi kato
nák hordtak, valamilyen égetett szeszféleséggel töltve. 
Az 1935M típus egy másik csökkentett méretű (1/2 lite
res) változatát a cserkészeknek gyártották.

1945 után a „demokratikus” honvédség -  mondhat
nánk: „szokás szerint” -  a megmaradt háborús készlete
ket használta tovább, de 1948-tól már folytak újítási kí
sérletek (eloxált külső). Döntőnek azonban az 1950-es év 
bizonyult, amikor a „szovjetizáció” a személyi felszerelé
seket is elérte. Érdekes módon (az evőcsészétől eltérő
en) ebben az esetben nem adoptálták szolgai módon a 
szovjet hadseregben rendszeresített típusokat, hanem 
magyar fejlesztés mellett döntöttek. Az űrtartalom immár

7. ábra: Az 1916 után használt típusok 9. ábra: 1934 M. típusú egészségügyi kulacs
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10. ábra: 1935 M. mintájú normál, cserkész és égetett 
szeszes változata

egyliteresre növekedett, visszatértek a merevítőbordák, 
felesleges luxusnak ítéltetett ugyanakkor a kulacspohár 
(holott ez valójában nélkülözhetetlen tábori kényelmi 
cikk), s minthogy 1950-ben a kenyérzsák is eltűnt a ma
gyar honvédek oldaláról, a kulacsot a szovjet típusú kis
méretű hátizsákba kellett málházni. így azután menet (és 
harc) közben fel sem merülhetett a „bűnös pazarlás” ve
szélye, hiszen a harcos hátizsákja levétele nélkül hozzá 
sem juthatott az adagjához, melyet meglehetősen szűkre 
méreteztek, gyakorlatokon az egy liter víz általában egy 
katona egynapi teljes vízigényét volt hivatva fedezni, be
leértve a tisztálkodáshoz szükséges mennyiséget is.

Az 1950M kulacs lényegtelen változtatásokkal (az 
1960M tulajdonképpen csak a festés színárnyalatában 
tért el elődjétől, illetőleg az elvileg rendszeresített tok te
kintetében, melyet azonban sosem osztottak ki haszná

latra) az 1970-es évek közepéig szolgálatban maradt. A 
gépesített lövész harcmodor azonban egy új, meglepő 
eredményre vezette a Magyar Néphadsereg 
felszerelésfejlesztőit. Valamilyen okból kiindulva azt talál
ták ki, hogy olyan kulacsot rendszeresítenek, melyet el 
lehet helyezni az evőcsésze belsejében. Ennek egyetlen 
kézzelfogható előnye lett volna, hogy a kettőből egy 
„kombinált” eszközt kialakítva a katona helyet takaríthat 
meg a málházás során. A felszerelés egyéb hiányosságai 
miatt azonban ezt az „előnyt” nem tudta érvényesíteni, hi
szen az evőcsészét legfeljebb a gázálarc táskájába te
hette. A hatvanas évek fejlesztői ugyanis olyannyira opti
misták voltak a harc gépesített megvívásának tekinteté
ben, hogy a katonánál mindössze a gázálarcot, a 
vegyivédelmi felszerelést és a tártáskát hagyták meg 
alapfelszerelésként, összes többi holmiját nem tudta ma
gával vinni, így a kulacs málházására sem gondoltak. 
Ezenkívül az evőcsészében elhelyezhető kulacs valójá
ban nem előnyös, hanem különös formája miatt sokkal in
kább hátrányos volt. (Néha annyira „passzentosan” fért 
bele az evőcsészébe -  nyilván a zörgést elkerülendő -, 
hogy egyes esetekben valójában bele sem fért, ha a 
gyártás során a kulacstest kicsit nagyobbra vagy az evő
csésze kicsit kisebbre sikeredett.) Menet és harc közben 
egy evőcsészébe rejtett kulacs hasznavehetetlen, ugyan
akkor ha a katona megpróbálta (a nyakrészen elhelyezett 
karabiner segítségével) valahogyan a derékszíjára rögzí
teni, a túlságosan széles test súlypontja annyira magas
ra esett, hogy viselése rendkívül kényelmetlennek bizo
nyult. Vagyis az 1975M típus bevezetésével a katonát va
lójában megfosztották attól a lehetőségtől, hogy harc
helyzetben ivóvizet vigyen magával. S jóllehet külföldi 
minták alapján később készültek különféle modernizált 
(pl. műanyag) darabok, az 1975M ku lacs-bár hadi hasz
nálatra teljesen alkalmatlan (sokkal inkább, mint a koráb-
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13. ábra: 1975 M. mintájú kulacs és tokja

ban ezzel az ítélettel sújtott 1888M) -  nemcsak a rend
szerváltást élte túl, hanem még Magyarország NATO- 
csatlakozását is. Olyannyira, hogy az ezredforduló terve
zői az összes új és még újabb (általában elég rövid éle
tű) felszerelési rendszerhez (93M málhamellény és elő
dei, 2003M málhafelszerelés) elkészítették a 75M kula
csot befogadó tokot (pedig felesleges volt egy eredetileg 
evőcsészében hordható kulacshoz tokot készíteni, mely- 
lyel együtt természetesen nem fér bele az evőcsészébe, 
viszont a kedvezőtlen súlyelosztás miatt tokban is szinte 
hordhatatlanná vált). Sőt, még speciális kupakot és ivó
csövet is terveztek hozzá, mellyel a kulacs kompatibilissé 
tehető a 93M gázálarccal.

A sorozott haderő megszűnésével azonban az 1975M 
kulacs problematikája tulajdonképpen „elméletivé” degra
dálódott, azon egyszerű oknál fogva, hogy a katonák 
mellőzik használatát, és saját pénzükön vett, nem rend
szeresített (általában amerikai típusú, műanyag) kula
csokkal szerelkeznek fel. A hadsereg vezetése pedig a 
hallgatólagos jóváhagyás taktikájával kerüli ki azt, hogy 
új, a XXI. század követelményeinek megfelelő kulacsot

kelljen rendszeresítenie. Egyes külföldi missziók (Irak, 
Afganisztán) extrém igényei miatt megkezdődött egy 
„vízpúp” (Camelbak) rendszerű, háton hordható, ivócsö
ves vizeszsák rendszeresítése, ami kétségtelenül óriási 
előrelépés, kérdés azonban, hogy ez az új eszköz meg- 
marad-e speciális (sivatagi) felszerelési tárgynak, vagy 
idővel esetleg tervezik általános bevezetését is. Az új 
vizeszsák „mérföldkő” a hadseregek vízellátásának törté
netében, biztosítja a katona állandó folyadékhoz jutását 
anélkül, hogy túlzott figyelmet kellene fordítania kulacsá
ra (tokból elővétel, kupak lecsavarása stb.), az ivócsőből 
még mozgás közben is könnyedén ihat.

Láthattuk, hogy az évszázadok alatt a katonai kulacsok 
meglehetősen jelentős változásokon mentek keresztül, 
amíg a facsutorától az üveg-, a vasbádog és az alumíni
umkulacsokon át eljutottunk a „vízpúp”-ig. Egyvalami 
azonban nem változott: a katonának ma is szüksége van a 
vízre, ugyanúgy mint elődeinek és ugyanúgy mint utódai
nak, még ha a Marson teljesítenének is majd szolgálatot...

Baczoni Tamás

Típusismertető és makettépítő cikkek az interneten
www.makettinfo.hu

Megújult külsővel, és egyre bővülő tartalommal várja a makettezés szerelmeseit a makettinfo.hu 
magazin. A másfél éve alakult Makettinfo Online Klub közel 90 tagjával mára az ország 
legnépesebb makettező közössége lett. Szeretettel várjuk azokat a makettezőket, akik szívesen 
tartoznának egy baráti közösséghez. A klub első, jászberényi makettversenyén (2007. május 
26-27.) személyesen is találkozhatunk. Addig is friss hírek és információk a makettinfo.hu 
weboldalon.
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Velence bombázása léggömbökről 1849-ben

Rendkívül érdekes és részletes tanulmányt olvashattunk a 
Haditechnika 2006/3-4. számában a második világháború 
során az Egyesült Államok területe ellen végrehajtott japán 
léggömbös bombázásról. Bizonyára kevesek előtt ismert, 
hogy az Osztrák Birodalom hasonló elven alapuló légitáma
dással kívánta megadásra kényszeríteni 1849-ben Velen
cét. A léggömbök katonai alkalmazásával az európai had
seregekben már az 1700-as évek közepétől kezdve kísér
leteztek. Ezek akkor még kizárólag a „tábornoki domb” sze
repét töltötték be, azaz csak megfigyelő léggömbökként 
használták azokat. A felhajtóerőt biztosító gázok előállítása 
abban az időben még nagyon körülményes volt, ezért in
kább a meleg levegős üzemet részesítették előnyben.

A magyar szabadságharc sorsa még nem dőlt el végle
gesen, mikor Bécsben osztrák tüzértisztek a hőlégballon le
hetséges más katonai felhasználását vizsgálták. A kísérle
tek vezetője Franz von Uchatius főhadnagy volt, aki hőlég
ballonnal kívánt robbanótesteket ellenséges terület felé el
juttatni, és ott a kiválasztott helyen ledobni azt. Az erre a fel
adatra tervezett léggömbök személyzet és irányítás nélkül 
kellett, hogy feladatukat ellássák. Ez kapcsolja össze a Ve
lencében történteket a száz évvel későbbi, japán ballonos 
bombázással. Az osztrák katonatisztek elképzelése szerint 
ugyanis megfelelő, előre kiszámítható erősségű és irányú 
széláram esetén jó esély van arra, hogy a robbanótesteket 
a kiválasztott célba juttassák. A kísérletek 1849 nyarára 
igen kedvező stádiumba jutottak, a Bécs környékén lefoly
tatott próbák során a több kilométer távolságra lévő célokat 
elfogadható pontossággal tudták „bombázni” .

Még ugyanebben az évben sor került az első éles be
vetésre is. Az akkor már hónapok óta ostromlott Velencét 
ugyanis az osztrák csapatoknak nem sikerült megadásra 
kényszeríteni. Ennek oka az volt, hogy egy tenger felőli 
támadás végrehajtására az osztrák haditengerészet nem 
volt képes, a szárazföldi erők tüzérségét pedig nem tud
ták olyan közel hozni a városhoz, hogy ágyúival elérje 
Velencét. Ebben az osztrákok számára nehéz helyzetben 
maga Radetzky tábornagy fordult egy -  a bécsi hadilevél
tárban máig megőrzött -  levéllel a hadügyminisztérium
hoz, melynek kivonatos szövege a következő volt: „Tudo
másomra jutott, hogy von Hauslab vezérőrnagy úrnak 
egy találmánya van, mellyel bombákat lehet egy légbal
lon segítségével a célba juttatni, és ezeket a sikeres kí
sérleteket őfelsége a császár előtt is bemutatta. Ez a ta
lálmány a Velence elleni jelenlegi ostromunk során rend
kívül hasznos lenne. Ugyanis a célponthoz legközelebbi 
lehetséges ágyúállás több mint 5000 lépés távolságban 
van, ennek okán a lövedékeket alkalmazni nem tudjuk, 
így azzal az alázatos kéréssel fordulok a Hadügyminisz
tériumhoz, hogy a kívánt cél, Velence elfoglalása érdeké
ben a lehető leggyorsabban minden már bevált eszközt 
bocsássanak rendelkezésemre.”

Radetzky levele nyomán a Tüzérségi Fővezérség uta
sította a fegyver tulajdonképpeni feltalálóit, az Uchatius 
testvéreket, hogy a léggömbbombát a lehető legrövidebb 
időn belül tegyék hadrafoghatóvá. Már az ezt követő má
sodik héten megérkezett Franz és Josef Uchatius az 
olasz hadszíntérre néhány léggömbbel. Mindeközben 
Bécsben megindult száz hőlégballon és a hozzá illesztett 
bombák gyártása, valamint elkezdték a kiválasztott keze

lőszemélyzet kiképzését. Ezek közel egy hónappal ké
sőbb, 1849. július 16-án érkeztek meg a hadszíntérre.

Az elsőként érkező feltalálókat azonban számukra rend
kívül kedvezőtlen időjárási viszonyok fogadták. A szél na
pokig a tenger felől fújt, így a szárazföldről nem lehetett a 
léggömböket indítani. Minthogy az osztrákok hiába vártak 
egy számukra megfelelő széljárást, néhány nap után kény- 
szerűségből egy hajóra kellett, hogy telepítsék a léggöm-

2. ábra: A felmetszett robbanótest jól szemlélteti a gyújtó 
helyzetét. A felső nyíláson keresztül a becsapódás előtti rob
banást indító második gyújtózsinórt csatlakoztatták a robba
nótöltethez
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bök indítóállását. Az osztrák haditengerészet vezetője erre 
a célra a flotta akkor legjobb, leggyorsabb úszó egységét, 
a gőzhajtású VULKAN hadihajót jelölte ki, melyről Franz 
Uchatius június 29-én egy hőlégballont indított, azonban 
repülése még nem felelt meg a várakozásoknak.

Az első, sikerrel kecsegtető próbaballont négy nappal 
később bocsátották fel a VULKAN-ról, melynek útját 
szemmel követve megállapították, hogy a szél erőssége 
és iránya egyaránt megfelelőnek tűnik a bombázáshoz, 
így indították útjára az első szerelt léggömböt, melynek 
bombaterhe délután két órakor Muránóban -  Velence 
egyik városrészében -  robbant. Ezzel úgy tűnt, hogy vég
re egy sikeres fegyver van az osztrákok kezében a Ve
lence elleni elhúzódó harcban.

4. ábra: A Velence elleni támadás fantáziaképe a korabeli 
sajtóból. A rajzon egy valójában elképzelhetetlen helyzet lát
ható, hiszen az egyszerre robbanó leválasztó töltetek közel 
egyidejű indítást is feltételeznek, ami a léggömb méretét és 
a hadihajó adottságait figyelembe véve kizárható

Az eredmények azonnal nagy visszhangra találtak a ko
rabeli sajtóban, az osztrák lapok túl is értékelték, és már 
egy romokban heverő Velencéről vizionáltak. A hadsereg 
helyzetét és a lehetőségeket pontosan ismerő szakembe
rek sokkal kevéssé látták teljesnek a sikert. Már a követke
ző napok történései a szkeptikusokat igazolták. A beállott 
rossz idő miatt lehetetlen volt további léggömbök indítása.

Később, július 15-én az időjárás javulása újra lehetővé 
tette a ballonok indítását. Két repeszgránátokkal felsze
relt léggömb jutott be Velence fölé, és a város fontos 
pontjain -  az Arsenalnál és a Lidón -  robbantak fel. A si
keres alkalmazás ellenére több ballont mégsem indítot
tak, ismét a -  támadók számára -  kedvezőtlen időjárás 
szólt közbe. Annak ellenére, hogy nyár közepe volt, a tar
tós, erős vihar a blokád feladására kényszerítette az 
osztrák flottát. A VULKAN hadigőzős is elhagyta Velence 
vizeit. A tengeri blokád feladásában szerepe volt annak 
is, hogy a támadó sereg tüzérsége Malgherából -  nyu
gatról, a szárazföld felől -  messzehordó lövegekkel már 
elérte Velencét. Ez mindenképpen a légi bombázás végét 
jelentette, hiszen a 24 fontos ágyúk az időjárási viszo
nyoktól függetlenül, megbízhatóan küldték lövedékeiket 
az ostromlott városba. A léggömbös alakulat parancsot 
kapott az osztrák fővárosba visszatérésre.

A bombahordozó léggömb felépítése egyszerű volt. A pa
pírból és vászonból összeállított, meleg levegővel töltött lég
gömb magassága 6,3 m, az átmérője 5,7 m volt. A fordított 
palack alakú ballon alsó, szűk nyakán lévő nyílás alatt egy 
fémserpenyőt rögzítettek, melyben izzó faszén és zsírral ösz- 
szegyúrt gyapot égése biztosította a szükséges meleg leve
gőt, amely a nyíláson át a léggömb belsejébe jutott. A fém 
égőtér alsó részére szerelt horogra egy erős kötél közvetíté
sével függesztették fel a robbanószerkezetet. Megközelítő
leg ennek a kötélnek a közepén volt egy doboz speciális, fe
kete lőporkeverékkel töltve, amit abban az időben az osztrák 
hadseregben alkalmazott rakéták (röppentyűk) hajtására 
használtak (összetétele: 80% salétrom, 12% kén, 14% fa
szén). Ebbe a keverékbe csatlakozott egy több méter hosszú 
gyújtózsinór. Amikor a zsinór égése elérte a dobozt, az fel
robbant, és a robbanótest a kötél alsó részével együtt -  mely 
ettől kezdve stabilizáló szerepet is játszott -  zuhanni kezdett.

A léggömbbomba alkalmazásának legfontosabb feltéte
le a szél irányának és sebességének pontos ismerete volt. 
Ebből lehetett -  jó közelítéssel -  megbecsülni a repülés 
idejét és távolságát. A számított repülési időnek megfelelő
en kellett megválasztani a gyújtózsinór hosszát. Ennek 
égési gyorsasága kb. 1 m/1,5 mp volt. A léggömböt tehát 
megfelelő méretű, égő gyújtózsinórral bocsátották fel. A 
serpenyőben keletkező meleg levegő hatására emelkedő 
ballont a szél a város kiválasztott pontja felé vitte, miköz
ben a gyújtózsinór égett. A támadók szempontjából ideális

2007/2 HADITECHNIKA 75

3. ábra: A hőlégballon a rászerelt fémserpenyővel és az arra 
kötéllel felfüggesztett robbanótesttel. A kötél közepén a levá
lasztó töltet és a gyújtózsinór látható



esetben a leválasztó töltet akkor lépett működésbe, mikor 
a léggömb a kiválasztott cél felett volt. Ez természetesen -  
minden igyekezet dacára is -  nehezen volt teljesíthető.

A fennmaradt beszámoló szerint a szerkezet legmegbíz
hatóbb része maga a bomba volt. A megközelítőleg csepp 
alakú, öntöttvas robbanótest súlya feltöltve 22 kg-ot nyo
mott, melyből a feketelőpor-töltet 1,6 kg-ot tett ki. A test fel
ső részébe egy felfüggesztő szemet csavaroztak. A becsa
pódásra működő gyújtószerkezet a test aljában kapott he
lyet. A gyújtóláng három csatornán át érte el a töltetet.

Az adatok szerint Velence bombázása során másfajta, 
a fentebb leírt rakéta-hajtóanyaggal töltött, speciális gyúj-

tású repeszgránátokat is alkalmaztak. Ezek egy második 
-  ugyancsak az indításkor meggyújtott -  gyújtózsinór mű
ködése nyomán már jóval a föld felszíne felett felrobban
tak, elpusztítva egyben a saját hordozó léggömbjüket is, 
mely égve zuhant le, így további károkat okozott. Ha egy
értelműen megállapítható is, hogy a Velence ellen indított 
ostromban a léggömbös bombázás nem volt döntő jelen
tőségű, azonban a haditechnika történetében minden
képpen egy korát messze megelőző fegyvertényként ér
tékelhető.

A Waffen Revue nyomán -  fordította Schmidt László

Hadtörténeti kiállítások Teheránban

Irán a 2006. év elejétől ismételten a világpolitika fókuszá
ba került nukleáris programjával. Teherán arra számítva 
igyekszik ambícióit érvényesíteni, hogy Közép-Ázsia fel
törekvő középhatalmaként van elég súlya a konfrontáció 
háborús forgatókönyvének elhárításához.

Atizennégymilliós fővárosban két hadtörténettel foglalkozó 
kiállítást találunk, amelyek megérdemlik a látogató figyelmét.

A Hadi Múzeum

Reza Pahlavi, az utolsó iráni uralkodó négyzetkilométer
nyi területű parkban kialakított palotakomplexuma ma 
nyilvános park, kedvelt pihenőhely, egyben az épületek
ben létrehozott múzeumok sorát kínálja a látogatóknak. A 
Szaad Abad Múzeumpark Teherán északi, jómódú, az 
Alborz-hegység lábánál húzódó városrészén fekszik.

A Hadi Múzeumnak egy modern, egyemeletes, pavilon
szerű épület ad helyet, amely a sah unokaöccsének rezi
denciája volt. A kiállítás fő témája az Irán területén alkalma
zott fegyverek bemutatása. A két szinten berendezett gyűj
temény elsősorban a lőfegyverek körében nyújt alapos át
tekintést. A XVI-XIX. századi tárgyak széles palettája arra 
enged következtetni, hogy régi uralkodói vagy főúri fegyver- 
gyűjteményeket mentettek át a mai múzeum anyagába.

A kiállítás modern kori szekciójában jó néhány történel
mi-politikai érdekességet mutató fegyvert is találunk. Az

amerikai követség személyzetétől elkobzott fegyverek az
1979-81 -ben zajlott túszdrámára emlékeztetnek. Közvet
len szomszédságukban a Szaddam Husszein volt iraki 
diktátortól a 70-es években ajándékba kapott géppisz
tolyok láthatóak. Ugyanitt találunk két, az akkori izraeli 
vezérkari főnöktől ajándékozott UZI-t is.

A kiállítás másik része az egyenruha változását dolgoz
za fel a középkori, elsősorban vezéri ruháktól az irak-iráni 
háború idejéig. A két tematika szerencsés módon egymást
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kiegészítve, egységes időrendben kerül bemutatásra.
A múzeum épülete körül szabadtéri kiállítást láthatunk 

harckocsikból, repülőgépekből és tüzérségi fegyverekből. A 
tematikából kieső, de érdekes darab az 1920-30-as évek
ben használt, közepes állapotban fennmaradt uralkodói 
Rolls-Royce gépkocsi, amelyet üvegvitrinben mutatnak be.

A Szaad Abad park valamennyi múzeuma mindennap nyit
va tart. A belépődíj mintegy 0,5 eurónak megfelelő összeg.

A Mártírok Múzeuma

A kiállítás Teherán belvárosában, a Talehani sugárút és a 
Forszát utca sarkán található, átlósan szemben a volt

4. ábra: Zsákmányolt Kalasnyikov-gépkarabélyok

amerikai követség ma radikális iráni politikai freskókkal dí
szített falával. A Mártírok Múzeuma a közelmúlt irak-iráni 
háborúja áldozatainak állít emléket, ezáltal a kiállítás óha
tatlanul aktuális politikai mozgósító felhanggal is bír. A léte
sítmény -  európai szemnek talán szokatlan módon -  egy 
sokemeletes toronyház két alsó szintjén és alagsorában 
kapott helyet, utcai portálja belesimul az üzletek sorába.

A hősi halottaknak vitrineket rendeztek be, ahol szépen 
megtervezett emléklapok mellett néhány hátrahagyott sze
mélyes tárgyat is bemutatnak. Az emléklapok az elhunytak 
fényképét, személyi adatait, életrajzát és az utókorra ha
gyott üzenetét tartalmazzák angol és perzsa nyelven.

A kiállítás alagsorában a háborúhoz kapcsolódó fest
mények tárlata látható. A részt vevő művészek meglepő
en sokszínű kifejezési-ábrázolási eszköztárral bírnak, tá
vol áll tehát a gyűjtemény egy sematikus propaganda
kiállítástól. Az emeleti kiállítótermekben a mártírok sze
mélyes tárgyainak kollekciója mellett az iszlám világ nagy
méretű, terepasztalra mintázott szemléltető térképét talál
juk. A múzeumban folyamatosan halk gyászzene szól, ki
emelve a létesítmény termeinek pompáját és komorságát. 
Noha a múzeum kiállítása nem a háború történetével fog
lalkozik, a hadtörténeti érdeklődésű látogatónak mégis ér
demes felkeresnie. A kiállítás berendezésével, hangulatá
val méltó kegyeletet mutat fel az elesettek iránt.

A Mártírok Múzeumának kiállítását ingyenesen lehet 
megtekinteni, vaku nélküli fényképezésre, filmkészítésre 
is van lehetőség.

A fotókat a szerző készítette.

Kovács László
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Újra szárnyal a legendás Me 262-es

Amerika a lehetőségek hazája, a meglepő ötletek is meg
valósíthatóak. 1993-ban Seattle-ben lelkes repülőőrültek 
elhatározták, hogy újra gyártanak Me 262 Storm- 
vogel/Swalbe repülőgépeket. A szándékot tett követte, és 
megalakították a Me 262 Classic Fighter Industries, 
Incorporated (CFII) vállalatot. 1993 és 2001 között a 262- 
est kicsit áttervezték, és a Paine repülőtér közelében 
megkezdték összeszerelését.

Első példányként egy kétüléses változatot építettek 
meg. Az 1945-ös Messerhez képest a legnagyobb válto
zást a meghajtás jelentette. Az eredeti hajtóművet, a 
Jumo 004-et egyrészt csak múzeumban lehetett már lát
ni, másrészt a kiforratlanság és a megbízhatatlanság mi
att új típust kellett találni. Mérete és teljesítménye alap
ján a General Electric business jetekhez is használt 
J-85-ös hajtóműve felelt meg. Ezt érdekes módon a GE 
CJ-610-esből fejlesztették ki, melynek az őse a Jumo 
erőműve volt.

A gép sárkánya eközben épült, 2001-re már a befeje
zéséhez közeledett. 2003. január 3-án emelkedett a leve
gőbe a fehér 1-es számú Me 262B-1C. A pilóta, 
Wolfgang Caiza első alkalommal 14 percet töltött a leve
gőben. A próbarepülések során a repült idő folyamatosan
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9.

11.

növekedett. A társaság nem elégedett meg egy géppel, 
és folytatta a projektet. Jelen állás szerint öt repülőgépet 
akarnak elkészíteni, háromféle modifikációban: a Me 
262A-1C együléses vadász, a B-1C kétüléses gyakorló 
és az A/B-1C egy- és kétülésesként is használható vál
tozat lesz.

A második gép, a TT, amely egy-két üléses konverzió,
2005. augusztus 15-én emelkedett fel először a betonról, 
és az első napon már 45 percet töltött a levegőben. A pi
lóta ismét Wolfgang Caiza volt. Közben a projekt felvette 
a kapcsolatot a Messerschmitt Alapítvánnyal Németor
szágban, és bizonyítvánnyal igazolták, hogy az épített 
gépek tényleg Me 262-esek. A harmadik példányt 2006. 
április 26-án már összeszerelt törzzsel és szárnyakkal 
tolták ki a gyártóhangárból.

A TT-t, amelyet vörös orrúnak neveznek (az első a fe
hér orrú), N262MS D-IMTT lajstromjellel látták el, és
2006. január 10-én egy Cargolux szállítógéppel átvitték 
Németországba. Az EADS és a Luftwaffe által közösen 
használt manchingi repülőtérre került, és ott 2006. április 
24-én Horst Phillips emelte először a magasba -  1945 
óta nem volt 262-es Németország légterében.

A fotókat a szerző készítette. Ezek a gép egy rövid repü
lésének fázisait ábrázolják a 2006. április 24-én a 
manchingi repülőtéren. Szerk.)

Kelecsényi István
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A T-28 közepes harckocsi I. rész

A szovjet katonai vezetés az 1930-as években dolgoz
ta ki mélységben végrehajtott támadó hadművelet-el
méletét. Ezt tartották a mozgóháború fő harctevékeny
ségi fajtájának. A mély támadó hadművelet megvívása 
lényegében két fő feladat megoldását jelentette: az el
lenség védelmének áttörését egyidejűleg az egész har
cászati mélységre mért csapással, továbbá az ekkor el
ért harcászati siker hadműveleti sikerré való továbbfej
lesztését gyorsan mozgó csapatok széles körű beveté
sével. A támadó hadművelet első szakasza az ellensé
ges védelem harcászati övének áttörése. Az egész ha
dászati mélységben való egyidejű tevékenység eltérő 
mutatókkal rendelkező harckocsikat kívánt. Lényegé
ben ez a magyarázata annak, hogy a szovjetek több 
kategóriában számos típust rendszeresítettek ebben 
az időben. így léteztek gyors harckocsik (BT típuscsa
lád), kis -  felderítő, összekötő -  páncélosok (T-27, 
T—37, T-38 stb.), valamint úgynevezett szárazföldi cir
kálók is (T-35, SMK, T—100 stb.). Ennek a „családnak” 
a legkisebb tagja a T-28-as. Ezeket a páncélosokat a 
megerődített ellenséges védősávok áttörésére, illetve 
az összfegyvernemi kötelékek minőségi megerősítésé
re szánták.

A többtornyú harcjármű ötletének eredete nem megál
lapítható. Hasonló típusokat majdnem minden országban 
terveztek, de általában nem jutottak el a sorozatgyártásig 
(pl. a francia 2C, 3C vagy a brit A1E1 stb.). A németek a 
szovjetekkel kötött katonai együttműködési megállapodá
suk alapján tervezték első ilyen harckocsijaikat. A szovjet 
elképzelések alapján a harcjárművet azért kellett több to
ronnyal építeni, mert így a kezelők egyszerre több cél 
egyidejű leküzdésére voltak képesek, és a gyalogsággal 
szemben rugalmasabban lehetett alkalmazni a 
pusztítóeszközöket.

A T-28-as típusú harckocsi egész konstrukciójában 
megfelelt saját korának. A fegyverzet állománya és elhe
lyezése a soktornyú szerkesztési elvek szerint optimális 
volt. A három torony két szinten való elhelyezése irányít
hatóságával együtt hatásosan biztosította a gyalogság 
tömegtűzzel való támogatását. A harckocsi fegyverzete, 
páncélzata és mozgékonysága meglepő összhangot mu
tatott, ezek alapján a legjobb közepes harckocsi volt a vi
lágon az 1930-as években.

A T-28-as létrejötte

1931-ben a leningrádi Bolsevik Gépgyár kísérleti tervező
osztálya látott neki egy háromtornyú közepes harckocsi 
kifejlesztésének N. V. Barikov vezetésével. A terv fő- 
konstruktőrének N. V. Cejcet nevezték ki. Év végére elké
szült az első prototípus, és megkezdhették annak üzemi 
próbáit.

A főtoronyba egy 45 mm-es löveget terveztek beépí
teni egy gömbcsuklós beágyazásban mellette elhe
lyezkedő géppuskával. A melléktornyokban szintén 
egy-egy DT (gyegtyarjov tankovij) géppuskát helyez
tek el. Az első kísérleteknél számos hiányosságra de
rült fény. Ezek főleg a futómű és a meghajtás problé
máiban jelentkeztek.

A Bolsevik Gyár (1932-től К. E. Vorosilovról elnevezett 
174. önálló üzem) a T-26-os harckocsik termeléséből 
adódó leterheltsége miatt a háromtornyú harckocsi soro
zatgyártását átadta az 1934-től Kirovról elnevezett üzem
nek. A fejlesztés dokumentációját és a gyártás tapaszta
latainak leírását 1932-ben adták át. A T-28-ast nyolc 
éven át gyártották, és a sorozatgyártás során összesen 
503 db harckocsi épült meg.

Az elkészült változatok sokban különböztek a proto
típustól, de az általános elveket és a tornyok elhelyez-

1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940

1. ábra: A gyártás adatai: az elkészült darabszám az évek 
függvényében

2-3. ábra: A motor képe. Jól látható a kihajtás, a rajzon pe
dig a hengerek V kialakítása
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4. ábra: A páncéltest rajza, a páncéllemezek vastagságának jelölésével

kedési kialakítását megtartották. A páncéltest szege
cselt helyett hegesztett eljárással készült. A főtorony
ban a 45 mm-es ágyú helyett egy 76,2 mm-es rövid 
csövű löveget alkalmaztak, és a hátsó részében lő
szerfülkét alakítottak ki. így a torony alakja jelentősen 
módosult. Változtattak a hajtómű-erőátviteli egységen,

és erősítették a futómű rugóit is. A sorozatgyártás fo
lyamán több mint 600 változtatást hajtottak végre az 
eredeti konstrukción. A gyártás során törekedtek az 
egységesített alkatrészek kidolgozására, többek kö
zött a tornyok a T-35-ös harckocsikéval teljesen azo
nosak voltak.

A harckocsik felépítése és berendezései

A harckocsi páncélteste egy önhordó dobozszerkezet, 
melyet eltérő vastagságú acéllemezekből hegesztési el
járással állítottak össze. Az erőátviteli tér feletti páncél
lemezt ferde síkban, közepén egy kör alakú nyílást pe
dig a ventilátor szívótorkának alakították ki. A test mind
két oldalára egy-egy lemezszekrényt szereltek a 
ködösítőberendezés elhelyezésére. Ezekbe akkor még 
különlegesnek számító TDP-3-as típusú ködösítőt sze
reltek. A mellső páncélzatot megdöntötték a védelem 
növelése, valamint a harcjárművezető holt terének 
csökkentése érdekében. Oldalfalai viszont merőlegesek 
voltak, a tornyok kialakítása szintén. Elöl 30 mm, oldalt 
és hátul 20 mm, az alján pedig 15 mm volt az acélpán
cél vastagsága. A torony szintén ilyen védelemmel ren
delkezett.

A főtorony hegesztett, elliptikus formájú volt. A to
ronytetőn két búvónyílást, egy kör és egy téglalap ala
kút alakítottak ki. (Az első sorozatoknál csak egy tégla
lap alakút.) Három kezelő foglalt itt helyet, a parancs
nok, az irányzó és a töltőkezelő (egyben rádiós is). A 
kezelők munkájának megkönnyítésére a toronykoszo
rúval együtt forduló padlót terveztek, a torony forgatá
sára elektromos motort alkalmaztak, mely abban az 
időben újdonságnak számított. Az elektromos rendszer 
23 másodperc alatt fordította teljesen körbe a főtornyot, 
kézi áttétellel ez mintegy négy percig tartott. A kis tor
nyok egymással teljesen azonosak voltak első részü
kön (egy gömbcsuklós szerkezetben egy géppuska ka
pott helyet), egymástól csupán a figyelőrés elhelyezke
désében tértek el. Kezelőik számára a tetejükön egy 
nagyméretű búvónyílást alakítottak ki. A páncélos saját 
híradó eszközzel volt felszerelve, a rádiót a torony bel
ső falára erősítették. Kezdetben 71-Tk-1 típusú készü
lékeket alkalmaztak, de 1935-től folyamatosan lecse
rélték 71-Tk-3  rádióállomásokra. E típus volt a legna
gyobb számban elterjedt szovjet rádió, többek között 
ilyeneket szereltek a T-34-esekbe is. Ez egy szimplex
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8. ábra: A P-40-es légvédelmi géppuskaállás rajza a DT 
géppuskával

amplitúdó modulált adó-vevő állomás, mely 4-5,625 
MHz között dolgozhatott.

Menet közben a hatótávolság távbeszélő üzemmód
ban 15 km, álló helyzetben távíró üzemben 48 km volt. 
Egy 3,9 m-es, antenna nélkül 80 kg-os botantenna tarto
zott a készülékhez. A kettős táplálású készülék vagy te
lepről vagy az elektromos rendszer egyvezetékes 12 V- 
os tápfeszültségéről működött. Az indítómotor 24 V-os

volt, a második sorozattól pedig a toronyforgató motor is 
24 V-os lett.

A T-28-asba egy M-17L típusjelű módosított repü
lőgépmotort szereltek. A 12 hengeres V elrendezésű, 
4 ütemű benzinmotor 450 LE-t te ljesíte tt 1450 
ford/percnél. A karburátoros motor sűrítési aránya 
5,3, a sorozatban készülő modelleknél a kenőrend
szer szivattyúja fogaskerekes típusú volt. Az erőforrás 
folyadékos kényszerhűtéssel rendelkezett, a hűtőfo
lyadék kb. 90-100 l-t tett ki. Az erőátvitel száraz ten
gelykapcsolóból, nem szinkronizált 5 sebességes vál
tóműből (öt előre, egy hátrameneti fokozattal), száraz 
tengelykapcsolókból és oldalkihajtóművekből épült 
fel. A fékrendszer fedro-betétes szalagfékes rendsze
rű volt. A motor úton 100 km-en kb. 295 l-t fogyasztott, 
de terepen ennek többszörösét is. (Egyes források 
szerint 885 l-t is 100 km-en, terepen!) így hatótávolsá
ga max. 220 km volt. A 70-es oktánszámú, összesen 
650 I benzint két belső üzemanyagtartályban helyez
ték el. A páncélost ellátták tűzoltó berendezéssel, 
mely egy 3 l-es szén-tetrakloridos tartályból és -  a ve
zető által kezelhető -  működtető szelepből állt, ezen
kívül még két darab kézi tűzoltó berendezés is tarto
zott a felszereléshez.

A páncélos futóműve egy oldalon a páncéltesthez 
rögzített két egységből állt. Minden egységhez három 
kocsi tartozott, melyekben egyenként négy, 350 mm 
külső átmérőjű futógörgő helyezkedett el hengeres 
csavarrugókra támaszkodva. A páncélos futóműve tu
lajdonképpen a brit Vickers cég A6-os kísérleti jármű
vének másolata volt, melyet licencben gyártottak a 
szovjetek.

T-28

9. ábra: A közepes páncélos háromnézeti rajza
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7. ábra: Egy futóműegység rajza. A kocsik között az össze
köttetést kétkarú emelők biztosították



10. ábra: Az L-10-es löveggel szerelt változat metszete

A felső lánctalpat oldalanként 4 pár, gumiborítással el
látott, 280 mm átmérőjű visszafutó görgőpár vezette. A 
láncmeghajtó kereket hátul helyezték el, osztókörének 
átmérője 720 mm volt. A leszerelhető fogaskoszorú külső 
átmérője 796,5 mm volt, és 17 láncvezető foggal rendel
kezett. Az elöl elhelyezkedő, 780 mm átmérőjű láncfeszí
tő görgő öntöttvasból sajtolt acélkoszorúval és gumi futó
felülettel készült. A láncfeszítő szerkezet állítása csavar
orsós megoldású volt, kurblis állítással. A 15 800 mm

11-12. ábra: A finn múzeumban kiállított T-28 harckocsi

hosszúságú lánctalp 121 db öntöttacél tagból állt. Egy 
lánctag szélessége 380 mm, hossza 170 mm, osztása 
130 mm volt.

A csapatszolgálat során bebizonyosodott, hogy a futó
mű túl gyenge, ezért a laprugókat, a felfüggesztéseket és 
a lökésgátlókat megerősítették, ezekre belső támasztó
kereteket alkalmaztak.

A fegyverzet

A sorozatban gyártott harckocsit először egy 1927/32 
mintájú, KT-28-as típusjelű 76,2 mm-es löveggel sze
relték fel. Lényegében a tábori löveget úgy módosítot
ták, hogy alkalmas legyen a harckocsi(k)ban való al
kalmazásra. Ennek érdekében a hátrasiklást 1000 
mm-ről 500 mm-re csökkentették, megnövelték a hely
retoló folyadék mennyiségét 3,6 l-ről 4,8 l-re, a szánok 
falvastagságát 5-ről 8 mm-re erősítették. Új felhúzó és 
lábpedálos elsütőszerkezetet, illetve célzókészüléket 
szereltek rá. A lengőrész tömege 540 kg volt. A 16,5 
kaliber hosszúságú cső (1257 mm) kitéríthetősége 
+25°/-5°-os lehetett maximálisan. 381 m/s kezdőse
bességgel volt képes kilőni a 6,5 kg tömegű HE- 
gránátot. Az ágyút egy pajzsba építették, és teleszkó
pos, valamint periszkópos célzókészülékkel egyaránt 
felszerelték. Az 1930. mintájú teleszkópos célzókészü
lék az ágyútól balra, az 1932. mintájú periszkópos pe
dig a torony fedelének bal oldalán helyezkedett el, ez
zel a célzókészülékkel egy parancsnoki körfigyelőt is 
beépítettek.

1938-ban új L-10-es löveget kapott, mely szintén
76,2 mm-es, de L-26 kaliber hosszúságú csővel rendel
kezett. F-354-es, 6,23 kg-os lőszerét 555 m/s-mal lőtte 
ki, de létezett hozzá BR-350A típusú páncéltörő gránát 
is, melynek kezdősebessége elérte a 611 m/s-ot.

A két löveg páncéltörő képessége

KT-28 L-10 Távolság
46 mm 63 mm 100 m
42 mm 53 mm 500 m
38 mm 51 mm 1000 m
Az adatok 90°-os becsapódási szög esetére vonatkoznak
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A T-28B harcászattechnikai adatai (1938-as modell)

Harci tömeg: 27 800 kg 
Személyzet: 6 fő 
Hossz: 7440 mm 
Szélesség: 2870 mm 
Magasság: 2820 mm 
Sebesség (úton): 37 km/h 
Hatótávolság: 220 km 
Mellső/hátsó terepszög: 35730°
Lépcsőmászó képesség: 1 m 
Árokáthidaló képesség: 3,5 m 
Gázlóképesség: 1 m 
Lejtőmászó képesség: 45°

16. ábra: A T-28-as hídvető változata

17. ábra: A parancsnoki változat egy háború előtti Vörös téri 
díszszemlén

A löveg mellett a főtoronyban egy 7,62 mm-es 
Gyegtyarjov-féle DT harckocsigéppuska kapott helyet. A 
DT a szovjet lövészcsapatok 1928-ban rendszeresített 
megbízható és robusztus kivitelű DP golyószórójának 
módosított változata volt. A típust harckocsikhoz és pán
célozott gépkocsikhoz alakították ki. A gömbcsuklós szer
kezet függőlegesen +307-20°, vízszintesen pedig 
+207-20° kitérést tett lehetővé.

A Gyegtyarjov-géppuska (DT) adatai

Tervező: V. A. Gyegtyarjov 
Gyártás időszaka: 1929-1944 
Űrméret: 7,62 mm 
Tömeg: 12,6 kg 
Csőhossz: 1181 mm
Működési rendszer: módosított Kjellmann-Friberg 
Működtető erő, reteszelő rendszer: gázelvezetés elve, 
kétoldali reteszeléssel 
Tár: dobtár, 60 lőszerrel (két sorban)
Optikai irányzék: diopteres nézőke hengeres 
célgömbvédővel
Elméleti tűzgyorsaság: 600 lövés/min 
Gyakorlati tűzgyorsaság: 125 lövés/min 
Hatásos lőtávolság: 800 m

A kis tornyokat szintén egy-egy gömbcsuklóban elhelye
zett 7,62 mm-es DT géppuskával fegyverezték fel. A be
fogószerkezet itt a követelményeknek megfelelően füg
gőlegesen +/-30°-ra volt kitéríthető. Mind a két kismére
tű torony a vezetőfülke falától a páncéltest függőleges fa
láig, összesen 165°-ban volt fordítható. A hátrafelé törté
nő tüzelés biztosításához a torony hátulján szintén volt 
egy csuklós géppuskaszerkezet, 1939-től ebbe az előké
szített állásba is rendszeresítették a géppuskát. Az utol
só szériákra felszereltek egy P-40-es légvédelmi gép
puskaállást is (melyen szintén egy DT géppuska kapott 
helyet), ezt az irányzó búvónyílásához rögzítették. így a 
kiegészítő fegyverzet minden esetben DT géppuskákból 
állt, csak a számuk tért el. A harckocsi lőszer-javadalma
zása 69 db volt a 76,2 mm-es ágyúhoz és 126 db gép- 
puskarakasz (7938 db lőszer) a géppuskákhoz.

(Folytatjuk)

Máté Milán

KÉK K O B R A  K FT. játáknagykereskedés
1097 Budapest, Gyáli út 31/b. • Tel.: (06-1) 280-8726, 280-8616 A Rewell, Zvezda, Dragon, ICM makettek forgalmazója

Helyesbítés
A Haditechnika 2006/6. számában dr. Balajti István: „Nemzetközi radarkonferencia 2006 Krakkó” c. cikkében a 18. 
oldalon az 1. és 2. ábra hivatkozási száma felcserélődött. A 21. oldal jobb hasábban a 105 érték helyesen 105 érték.

Szerk.
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Az utolsó budai harcok 1945-ben

A Gellért Szálló és a környező utcák a budai ostromban 
főszerepet játszottak. A régi víztároló és az alagútrend
szer, a Sziklakápolna alsó bejárati részei mind jól védett 
pozíciót adtak a német katonai intézmények irodáinak. 
Ez a német bunker a vár felé kivezető kiépített útrend
szerrel működött. A kitörés után nem robbantották fel a 
németek, mert utoljára itt tették le a fegyvert.

1945. február 27-én a szovjet utászok az akkori Ferenc 
József (ma Szabadság) híd Duna-parti falpilonját lerob
bantották, így a torony a Gellért Szálló felé billent. Ezután

1. ábra: A Margit híd pesti oldalának második és harmadik 
íve 1944. november 4-én műszaki hiba miatt robbant fel

4. ábra: A Ferenc József híd állapota 1945. február 27-én, a 
Horthy Miklós híd pesti oldala felől nézve

5. ábra: A Ferenc József híd állapota 1945 őszén az 
Erzsébet híd felől nézve (grafika)

a szovjet utászok tahidat építettek rá, a pesti rész ép volt. 
A dunai jégtorlasz lehetetlenné tette a téli építkezést, 
ezért a Boráros téren a Horthy híd (ma Petőfi híd) csepe
li oldalán építettek ki pontonhidat. Az utánpótlás ezen a 
hídon keresztül történt, mert Bécs irányában és a budai 
hegyekben folytak a harcok. A pontonhíd melletti részen 
a Gellért tér felé hét magyar katonasír volt. A hídtöltés
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6. ábra: Ugyanaz a valóságban a budai oldal felől nézve, az 
ideiglenes fahíd 1945 őszén



7. ábra: A pesti hídfő előtt a halasok három fabárkája alatt 
fekszik az 1946-os jégzajlásban, vas alkatrészekkel megra
kott uszály. A felvétel 1954-ben készült

másik oldalán szovjet katonák hevertek holtan nagy 
számban az autó- és harckocsironcsokban. A környező 
utcákban nem lehetett közlekedni, mert a német hadse
reg sárga színű járművei benzinhiány miatt eltorlaszolták 
az utcákat.

Említésre méltó, hogy egy védőbunkert is kiépítettek 
1944 novemberében a Gellért tér és Kemenes utca ke
reszteződésében. Ez a védőállás egy föld alatti betonalap
zaton álló harckocsitorony volt. A szovjet erők nem tudták 
megsemmisíteni, amíg volt lőszere, a Horthy Miklós úton 
(ma Bartók Béla út) nem tudtak bejönni a szovjet harcko
csik, mert a Gárdonyi Géza-szobornál megsemmisültek.

Amikor az utat 2002-ben átépítették, elbontották a föld 
alatti alapot. 2002 után a Gellért-hegy gyomrában vissza
emlékezésekre támaszkodva kiállítóhelyet alakítottak ki 
korabeli gyűjteménnyel.

Haris Lajos -  Haris Ottó

Adalékok a szovjet atomprogramhoz

A KGB levéltárából kikerült anyag alapján a Fana de 
l’Aviation korábbi számában (No. 444, 2006/10.) Jacques 
Sapir francia professzor újabb adatokat hozott nyilvános
ságra a Tu-2-es késlekedő gyártásával kapcsolatban. Az 
uráli üzemek 1942-43-ban elektromosenergia-hiányban 
szenvedtek. Omszk, Cseljabinszk, Szverdlovszk, Nyizsnij 
Tagil ugyanabba a villamosenergia-hálózatba tartoztak. Itt 
készültek az annyira fontos szovjet tankok. Ezek előnyt él
veztek az omszki Tu-2-es üzemmel szemben, mely a bo
nyolult géphez rengeteg energiát fogyasztott. Ugyanakkor 
a Tu-2-es gyártásához igen jól kiképzett munkások kellet
tek, amiben szintén hiányt szenvedtek.

Az amerikaiak 2908 db A-20-as és 862 db B-25-ös gé
pet szállítottak a Szovjetuniónak, s a Tu-2-es csak az 
A-20-asnál volt egy kicsit jobb, így Sztálin könnyen kés
leltette a gyártását. Annál is inkább, mert a szovjet légi
erő ekkor még nemigen tudott mit kezdeni a géppel, nem 
volt közepes bombázóhoz kidolgozott taktikája.

Sapir professzor 1993 és 2000 között Moszkvában ta
nított. Itt találkozott 1996-ban egy felderítőpilótával, aki 
több mint 200 bevetést végzett Pe-2-es, de főleg Tu-2- 
es géppel. Ezért rendelték a Távol-Keletre a KGB külön
leges felderítőegységéhez. Itt három különleges Tu-2-es 
volt. Ezeknek a gépeknek az aerodinamikáját nagyon fel
javították, az alsó fegyverállást aerodinamikus lemezek
kel lezárták. Minden nélkülözhető nyílást lezártak. A gép 
max. sebessége így (csak két személlyel) 665 km/h-ra, a 
csúcsmagasság több mint 11 000 m-re nőtt.

1945 júniusában Vlagyivosztok közelében a KGB felállított 
egy 3 Tu-2-es felderítőgépből álló egységet. Minden fegy

verzetet és páncélt leszereltek a gépekről, melyek két fővel, 
aerodinamikai javítással és pótbenzintankokkal 60 km/h-val 
gyorsabbak voltak a többinél. Az egység közvetlenül Berijától 
kapott parancsot. Júliusban több akadémikus érkezett a 
helyszínre, és porcsapdával szerelték fel a járműveket. Júli
us 27-én sok gyakorlás után az egységet riadóztatták. Au
gusztus 6-án történt az első bevetés Hirosima fölött 11 000 
m-en, hat órával az atombomba felrobbanása után. A gépek 
speciális fényképeket készítettek, s szennyezett port vettek 
fel a levegőből. Visszatérés után a tűzoltók alaposan lelocsol
ták a Tu-2-eseket, a pilóták és a navigátorok csak ezután jö
hettek ki a lezárt gépekből. Két nap múlva Nagaszaki fölött 
volt a második bevetés, melyet még több követett.

A három gépből álló egység szigorúan titkos volt, a sze
mélyzet nem hagyhatta el a bázist, s levelet sem írhatott. A ki
rendelt akadémikusok nem beszélhettek a repülőkkel. Ők 
szerelték fel a különleges porcsapdákat, a repülők egyáltalán 
nem tudták, miben vesznek részt! Afent említett pilóta csak az 
év végén tudta meg véletlenül, miről van szó. Jacques Safir 
professzor jelentette az esetet au Centre des hautes études 
de la Défense-nek, s állítólag magnófelvételt is készített. A 
személyzet nem szenvedett jelentős sugárfertőzést, mivel az 
egyik pilóta csak 1997-ben halt meg szívszélhűdésben.

Ezeknek a Tu-2R gépeknek a nyomán fejlesztették ki 
a Tu-6-os gépeket, melyekkel egész 1947. április 9-ig 
folytak kísérletek. E kis szériából a románok is kaptak 
1949-ben néhány példányt, ezeket Jugoszlávia fölött ve
tették be felderítésre.

Vajda F. Antal

Felhívás
Keresek régi lőszerhüvelyeket, robbant gránátok maradványait, megunt összerakatlan modelleket, régi Top Gun 

folyóiratokat, bármilyen katonai posztert. Vásárlás 100-5000 Ft-ig lehetséges.
Cím: id. Oláh Béla, 3904 Legyesbénye, Petőfi utca 4.
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A dán haderő
Dr. Végh Ferenc nyá. vezérezredes

Dánia addigi hagyományos semlegességét feladva 
1949-ben csatlakozott a NATO-hoz, annak tehát alapí
tó és aktív tagja. Főleg a külpolitika biztonságpolitikai 
vonatkozásában törekszik saját érdekeinek fokozot
tabb hangsúlyozására. Külpolitikája általános jellemző
je, hogy azt a gazdasági érdekek vezérlik. A biztonság- 
politika elsőrendű célja Dánia mint önálló demokrati
kus, jóléti társadalom hosszú távú fejlesztése. Fontos 
feladatai egyikének a békefenntartásban való aktív 
részvételt tekinti. Szinte minden ENSZ-misszióban 
képviselteti magát. Az SFOR, az IFOR és a KFOR ke
retében a dánok részt vállalnak a balkáni békefenntar
tásban. Az iraki katonai műveletekben 530 fős zászló- 
aljharccsoporttal vettek részt. A NATO ISAF afganisztá
ni missziójában oldanak meg feladatokat. A fejlesztési 
és humanitárius segítségnyújtás a biztonságpolitika 
központi eleme, ami azt jelenti, hogy célirányosan kivá
lasztott országok számára nyújtanak kiemelkedő és 
mindenoldalú segítséget. Dánia az elsők között kezde
ményezte nemzetközi békefenntartó alakulatok létre
hozását. A balti és más országok részvételével meg
alakította az ENSZ-feladatok ellátására képes 
SHIRBRIG azonnal reagáló dandárt.

A globalizáció új lehetőségeket és kihívásokat jelent 
egy olyan kis ország, mint Dánia számára. Hosszú tá
vú stratégiájának kulcseleme a terrorizmus veszélyé
nek elhárítása. Továbbra is reformokkal, országépítés
sel, fejlesztéssel segíti azon veszélyeztetett fejlődő or
szágokat, ahol a politikai radikalizmus és vallási 
extremizmus tért nyer. Törekvése ezekben az orszá
gokban a béke megőrzése, a konfliktus megelőzése, 
illetve kezelése.

A dán fegyveres erőknek bevethetőknek kell lenniük 
hazai területen és külföldön egyaránt. A fegyveres erők 
fő feladata az ország szuverenitásának védelme, mely 
magában foglalja a terrorista akciók elhárításának ké
pességét és a NATO-országok közös védelmében való 
részvételét. Az ENSZ alapokmányának megfelelően 
részt vállal a nemzetközi béke és biztonság fenntartásá
ban, a konfliktusok megelőzésében, a különböző béke
műveletekben. Az új biztonsági környezetben a dán vé
delmi erők erősítik a külföldön bevethető katonai kapa
citást és a terrorizmus elhárításának képességét. Ezért 
a külföldön bevethető erők magas készenléti fokkal, jó 
felszereléssel és hatékony alkalmazási képességekkel 
rendelkeznek. A műveleti területen erősítik a katonai és 
a civil, humanitárius segítséget nyújtó erők és szerveze
tek közötti együttműködést. Dánia részt kíván venni az 
EU béketeremtő, békefenntartó, konfliktuskezelő és hu
manitárius műveleteiben. A szövetséges erőkkel együtt
működve alkalmassá válik bonyolult, instabil viszonyok 
közötti, nagy intenzitású konfliktusokban való részvétel
re, ami azt jelenti, hogy gyorsan bevethető erőkkel ké
pes a konfliktus területének birtokbavételére, megtartá
sára és ellenőrzésére. A béketámogató műveletek teljes 
spektrumában való részvétele a korábbiaknál maga
sabb képzettséget, jobb felszerelést és képességet igé
nyel, így hadereje továbbfejlesztésének középpontjá
ban ezek állnak.

A magyar-dán kapcsolatokra a növekvő bizalom és ér
deklődés a jellemző. Kétoldalú katonai kapcsolataink ki
egyensúlyozottak. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy Dánia kész elmélyíteni a kétoldalú katonai együtt
működést, amennyiben az gyakorlati előnyökkel jár. A dá
nok a rendkívül feszes és körültekintő pénzügyi gazdál
kodás mellett is hajlandók reális anyagi áldozatokra, ha 
azok eredménnyel kecsegtetnek, és beleillenek a bizton
ságpolitikai koncepcióba. Érdemes megemlíteni ezzel 
kapcsolatban, hogy Dánia példamutatóan átvállalta a bal
ti országok békefenntartó erőinek kiképzését. A dán had
erő megfontolt átszervezésének tapasztalatai értékes ta
nulsággal szolgálhatnak éppúgy, mint sikeres béketerem
tői, békefenntartói szerepvállalásuk.

A fegyveres erők szervezete

Dániában kötelező a sorkatonai szolgálat, és a haderőt 
szükség esetén mozgósítás útján egészítik ki. Békeidő
ben a hadsereg hivatásos, szerződéses és sorkatonák
ból, valamint polgári alkalmazottakból tevődik össze. A 
fegyveres erők a biztonságpolitika megvalósításának 
alapvető eszközei. Céljuk a konfliktusok és a háború 
megelőzése, Dánia létének, szuverenitásának, integritá
sának megtartása. A célok elérése érdekében a fegyve
res erőknek 6 fő feladata van: válságkezelés és kollektív 
védelem, felségjog és fennhatóság gyakorlása, bizalom
építés és a stabilitás kiterjesztése, béketámogatás, 
katasztrófaelhárítás és segítségnyújtás a polgári lakos
ságnak, foglalkoztatási képesség.

1. ábra: Dánia áttekintő térképe
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2. ábra: Eagle IV páncélozott jármű

A fő erőkifejtést a területvédelemről a nemzetközi sze
repvállalás erősítésére helyezik át. 2009-ig növelik az am
bíciószintet, ami azt jelenti, hogy egy időben 2000 katonát 
(1500 fő a szárazföldi erőktől, 500 fő a légierőtől és a ha
ditengerészettől) vethetnek be folyamatosan a különböző 
béketámogató missziók teljes spektrumában. Ez a korábbi 
létszám növelését jelenti (a Magyar Honvédség ambíció
szintje 1000 fő, míg Magyarország lakossága majdnem a 
duplája Dániának). A sorkatonaság intézményrendszerét 
továbbra is fenntartják, de a szolgálati időt 4-ről 3 hónapra 
csökkenthetik. A haderő szerkezetét egyszerűsítik, így pél
dául az önkéntesekből álló, nagy presztízsű Honi Gárdát 
identitása megőrzése mellett integrálják a fegyveres erők 
műveleti és támogató struktúrájába. A haderő létszámát 
2009-ig 12 000 főre csökkentik. A törzs és támogató ké
pességeket a műveleti erők javára szervezik át. Személy
ügyi és anyagi területeken költségcsökkentő centralizációt 
valósítanak meg. Annak ellenére, hogy lépéseket tettek a 
katonai szolgálat vonzóbbá tételére, nehézségeik vannak 
a szükséges személyi állomány biztosításával, feltöltésé
vel. Ez a vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesíthetősé
gét veszélyeztetheti. A fegyveres erők a honvédelmi mi
niszter irányítása alatt állnak. A vezérkari főnök minden ka
tonai erő parancsnoka, egyben a miniszter legfőbb katonai 
tanácsadója. Ő rendelkezik a katonai költségvetés 90%-a 
felett. A vezérkar alatt három hadműveleti parancsnokság 
(szárazföldi, légierő, haditengerészeti) van. Ugyancsak 
oda tartozik a három anyagi parancsnokság, melyek a 
haderőnemek beszerzéséért és logisztikai biztosításáért 
felelősek. A racionális átszervezés egy összhaderőnemi 
parancsnokságba vizsgálat tárgyát képezi.

Szárazföldi erők

A szárazföldi erők jelenlegi békelétszáma 12 060 fő. A ren
delkezésre álló tartalék erők létszáma 46 000 fő. Az önkén
tesekből álló Honi Gárda létszáma 66 000 fő. A szárazföldi 
csapatok radikális változáson mennek keresztül. Aterületvé- 
delmi rendszer helyett a nemzetközi műveletekben való 
megnövelt részvételt helyezik előtérbe. Két dandár, néhány 
területvédelmi harccsoport, a harcihelikopter-század felszá
molásra kerül. A két megmaradó dandár a dán hadosztály 
részeként expedíciós feladatok ellátására szerveződik. Az 
egyik aktív, professzionalista erőkből áll, 85%-os 
békefeItöltöttségű és 90 napon belül alkalmazható. A másik 
zömében sorkatonákból, valamint tartalék erőkből tevődik 
össze, és hosszabb készenléti idejű. Az 1. Dán dandárt 
NATO-feladatok ellátására képezik ki, és gyorsreagáló ké
pességű. A kiképzésben kiemelt hangsúlyt fordítanak a la

kott településen vívandó harctevékenységre és a légi moz
gékonyságra. A dandár alárendeltségébe egy 
harckocsizászlóalj, egy gépesített lövészzászlóalj, egy fel- 
derítő-zászlóalj, egy könnyű felderítőszázad, egy logisztikai 
zászlóalj, egy katonairendőr-század, egy műszaki század 
és egy tüzérüteg tartozik. A dandár nemzeti NATO-felaján- 
lás.

A 2. Dán Dandár 3600 fős állományából 2750 tartalé
kos, akik önként vállalják a missziókban való részvételt. 
A készenléti ideje 180 nap, és hosszan tartó béketámo
gató műveletekben való részvételre lesz képes. Ez képe
zi az EU-feladatokra kész nemzetközi SHIRBRIG dandár 
állományát is. Alárendeltségébe tartozik három csökken
tett létszámú (keret) gépesített lövészzászlóalj, egy tü
zérüteg, egy műszaki század, egy logisztikai zászlóalj, 
egy katonai rendőr század -  mind csökkentett létszámú
ak -  és egy feltöltött könnyű felderítő század. A dandár 
alacsonyabb készenléti idejű NATO-felajánlás. A dán 
szárazföldi erők a NATO északi regionális parancsnoksá
ga alárendeltségében oldják meg feladataikat.

Az átszervezés érinti a hadosztály törzs- és a 
hadosztályközvetlen alárendelt csapatok állományát is. A 
különleges erők egy századba szerveződnek, létszámukat 
135 főre emelik. A dán-német-lengyel nemzetközi hadtest 
három hadosztályból tevődik össze, melyből az egyik a 
dán. A hadtest a NATO kollektív védelmi elve alapján jött 
létre. Feladata a kollektív védelem, a nemzetközi válságke
zelésben való részvétel, beleértve a béketámogató műve
leteket is. A hadtest bevonható humanitárius, kutató-mentő 
és katasztrófaelhárítási feladatokba. Előtérbe kerül a pro
fesszionális katonák egyre nagyobb számban történő fog
lalkoztatása. A kötelező katonai szolgálat megszüntetése 
nincs napirenden, de foglalkoztatásuk, kiképzésük, a szol
gálati idő hosszának megállapítása, a sorkatonák létszáma 
felülvizsgálat tárgyát képezik. Jelenleg évente 6000 sorka
tona teljesít szolgálatot. Szükségállapot esetén a védelmi 
feladatokra 12 000 fő alapkiképzést már teljesített katona 
áll rendelkezésre. Szükség esetén 3 éven át maximum 3 
hónap időtartamra behívhatok védelmi feladatok ellátására.

A Honi Gárda önkéntesekből álló szervezete is átalakí
tásra kerül. Kiképzettségtől függően aktív és passzív ele
mekből áll. Alapvető feladata a katasztrófa elhárításában 
való részvétel, a kutatás-mentés és a rendőrség segítése.

Fegyverzet, felszerelés

A páncélos technikát a Leopard és Centurion típusú 
harckocsik képezik. A 105 mm-es löveggel rendelkező 
Leopard 1A5 közepes harckocsiból 100 darab áll rendel
kezésre, 51 darab Leopard 2A4 van a haderőnél, melye-

3. ábra: Piranha III páncélozott szállító harcjármű
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két A5-re alakítanak át. A 60 db Centurion harckocsit ki
vonják a rendszerből. A 76 mm-es M-41 DK harckocsi
ból még 53 darab alkalmazható állapotban van. A pán
célozott szállító harcjárművek zömét a 490 db M-113 és 
variánsai alkotják. Új PSZH-ra van szükség. A M-113 A2 
(25 mm) páncélozott szállító harcjárműből 50 db van, és 
még 45 db CV 9035 Mk lll-at rendszeresítenek. Felderí
tésre 36 db M-95 Eagle I és az új, mostanában leszállí
tásra kerülő Eagle IV járművek alkalmazhatók. Ugyan
csak felderítési célokra szolgál 22 db MOWAG 
Piranha III jármű is. Ebből a típusból 32 darabot páncé
lozott mentő gépkocsi célra szereztek be, és további vá
sárlás várható. Tüzérségi lövegekből az alábbiak talál
hatók a hadrendben: 203 mm-es M-115 tarack 10 db, 
155 mm-es M-114/39 vontatott tarack 90 db, 155 mm-es 
M-19 önjáró tarack 76 db, 105 mm-es M -101 vontatott 
tarack 10 db, 120 mm-es Brandt aknavető 160 db, 81 
mm-es aknavető 338 db. A legfontosabb páncéltörő esz
köz a 100 db TOW irányítható páncéltörő rakéta. A leg
ismertebb lövészfegyverek a 9 mm-es SIG P210 és FN 
35 pisztolyok, az 5,56 mm-es Diemarco C7, C7 A1, 
M -16 A1 és a 7,62 mm-es G3 géppisztolyok, a 7,62 mm- 
es M-42/59 géppuska és a 12,7 mm-es beépített gép
puska. Körülbelül 200 db FIM-92A Stinger légvédelmi 
rakéta van rendszeresítve. A csapatrepülőkhöz 12 db 
AS-550 C2 Fennec harci helikopter és 12 db Flughes 
500M/OH-6 megfigyelő és támogató helikopter tartozik. 
A technikai korszerűsítés jegyében EH-101 helikoptere
ket rendeltek meg.

A légierő

A légierő létszáma a sorállománnyal együtt 4200 fő. A 
pénzügyi megszorítások elérték a dán légierőt is. A ko
rábbi négy F—16 harcászati repülőszázadot háromra 
csökkentették. Csökkent a repült órák száma, amely 
jelenleg 160 óra évente. Ugyanakkor a fegyverek 
irányzó berendezéseinek képessége javult, és új be
szerzéseket készítenek elő. Dánia elkötelezte magát, 
hogy amikor az F-16-os repülőgépek kivonásra kerül
nek a rendszerből, az amerikai F-35-ös új, többrendel
tetésű, ötödik generációs „Joint Strike Fighter” harci 
gépeket szerzi be. A magas beszerzési ár miatt más 
alternatívát is keresnek. Lehetséges változatként a 
francia Dassault Rafale vagy a svéd Saab Gripen lehet 
megfelelő. A légi szállítás erősítése és megbízhatósá
ga érdekében 3 db C -130J-30 szállítógépet szereztek 
be. A Hercules legmodernebb J változata 1999-ben állt 
hadrendbe, gyorsabb, gyorsabban emelkedik, rövi- 
debb a fel- és leszállási úthossza, és nagyobb a ható- 
távolsága. Új, hatágú kompozit légcsavarjai vannak, 
fejlettebb üzemanyag- és jégvédelmi rendszert és 
egyéb védelmi rendszereket telepítettek rá. Elektroni
kája is fejlettebb: inerciális és műholdas navigációs 
rendszer, digitális robotpilóta, jobban automatizált irá
nyítás, alacsony energiájú színes radar, mozgó térkép, 
folyadékkristályos kijelzők és head-up display segíti a 
pilóták munkáját.

A dán légierő modern F-16-os repülőgépekből áll, me
lyekkel hozzájárulnak a koalíciós légi műveletek sikeré
hez. Feladata egyezik más légierők szabványos feladata
ival. A legfontosabbak: az ország légterének védelme és 
ellenőrzése, szárazföldi erők műveleteinek támogatása, 
légi felderítés és humanitárius segítségnyújtás. F-16- 
ossal vettek részt a NATO koszovói műveleteiben. 
Ugyancsak F-16-osokat és szállítógépeket küldtek az af
ganisztáni misszióba. A pakisztáni földrengés után egy

4. ábra: C-130 Hercules (Forrás: JETfly Magazine)

darab C-130 szállítógéppel nyújtottak humanitárius se
gítséget a bajbajutottaknak. A Dán Királyi Légierő két pa
rancsnoki szervezetből áll. Egyik a harcászati légierő pa
rancsnoksága, mely felelős a légi műveletekért, a másik 
az anyagi parancsnokság, mely a logisztikai ellátást és a 
kiképzést biztosítja. Nyolc db magas készenlétű és 8 db 
alacsonyabb készenlétű F-16-os alkotja a NATO-hoz ki
jelölt erőket. A rendszerben összesen 48 db F-16-os ma
rad, melyeket két századba osztanak be, és egy légi bá
zisra telepítenek (Skrydstrup). Az elavult földi légvédelmi 
rakétarendszert (Hawk) felszámolják. A szállító repülő 
században 4 db C-130 Hercules és 3 db Gulfstream III 
van. Egy magas készenlétű és két alacsonyabb készen
létű C-130-ast NATO-feladatokra jelöltek ki. Az AH-64 
Apache harci helikopterekből álló század felszámolásra 
kerül. Egy magas készenlétű S-61 Sea King szállító he
likopterraj szintén NATO-felajánlás. Ezeket a helikoptere
ket 14 EH-101 helikopterekre cserélik, melyek alkalma
sak hazai kutató-mentő és egyéb feladatokra. Egy magas 
készenlétű megfigyelő helikopter és 4 könnyű szállító he
likopter szintén NATO-felajánlás. Ez a részleg a 8 
Fennec helikoptert számláló század részét képezi. A lé
gierő számos fölöslegessé váló szervezetét felszámolják, 
egy repülőteret el is adnak.

Felszerelés, fegyverzet

48 db (jelenleg még 68 db van) F-16A/B MLU többcélú 
harcászati repülőgép, 4 db C-130 Hercules szállító repü
lőgép, 3 db Gulfstream III szállító repülőgép, 3 db Chal
lenger 604 szállító repülőgép, 28 db Saab T-17 kiképző 
repülőgép áll rendelkezésre. A helikopterek közül még 
rendszerben van 8 db Sikorsky S-61 A Sea King kutató
mentő célokra (ezek helyett 14 db EH-101 támogató he
likoptert szereznek be), és 8 db könnyű szállító helikop
ter. A légvédelmi fegyverek között megtalálható a FIM-93 
Stinger légvédelmi rakéta és a 40 mm-es légvédelmi gép
ágyú.

Haditengerészet

A haditengerészet létszáma 2060 fő. Békeidőben a dán 
vizek felügyeletéért, kutató-mentő feladatok ellátásáért, 
Grönland és a Feröer-szigetek körüli halászat ellenőrzé
séért felelős. Háborúban a vizek védelmét, átjárók, szo
rosok biztosítását látja el. A tengeri biztonság megterem
tése a haditengerészet növekvő fontosságú feladata. A 
tengeri környezet szennyeződés elleni védelme, a tenge
ri forgalom terrorizmus elleni védelme, a polgári hajózás 
ellenőrzése új eljárások foganatosítását vonja maga
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után. A légierő és haditengerészet kutatási koordinációs 
feladatait összevonják. A dán haditengerészet növekvő 
feladatvállalással vesz részt a NATO válságkezelési és 
egyéb funkciói ellátásában. Egy korvettel és egy aknaku
tató hajóval a NATO reagáló erőiben lát el feladatokat. A 
Gibraltári-szorosban gyors őrnaszádokkal hajókísérési 
manőverekben vesz részt. Az Arab-öbölben egy tenger
alattjáróval és egy korvettel járult hozzá az iraki művele
tekhez. Két új támogató hajó vásárlásával erősíti a haté
konyságát. A több mint 6000 tonna vízkiszorítású, több
feladatú hajók 2007-ben és 2008-ban kerülnek rendsze
resítésre. Jelenleg rendszerbe állító gyakorlatokon vesz
nek részt. A modulrendszerű hajó képes szállítani egy 
harccsoportot, benne egy lövészszázadot teljes felszere
léssel, szállító járműveket, harckocsikat, tábori kórházat. 
A fentieken túl képes elszállítani 34 hajókonténert. Talál
ható még rajta 2 hangár a két darab EH-101 helikopter 
számára. A két támogató hajó kiegészítve 4 járőrfregattal 
egy rugalmas új koncepció része. Az új flotta képes regi
onális és globális nemzetközi flottaműveletekben való 
részvételre, egyben erősíti az ország védelmi képessé
geit. A pénzügyi lehetőség függvényében a flotta a jövő
ben tovább bővülhet, ami a képességek növekedésével 
párosul.

Más haderőnemekhez hasonlóan 2009-ig a haditenge
részet is átalakításra kerül. Három szervezeti egységet 
hoznak létre. Az elsőbe a hadműveleti, harcászati rendel
tetésű hadihajók kerülnek. A másodikba a két haditenge
részeti körzet parancsnoksága és logisztikai háttérintéz
ményei tartoznak. A harmadikba a kiképzési intézménye
ket, haditengerészeti iskolákat osztják be. A hadihajók 
két századot alkotnak, összesen 40 különböző hajóval. A 
haditengerészeti légierő egy 8 helikopterrel rendelkező 
századból áll.

5. ábra: Rugalmas támogató hajó számítógépes grafikája

Hadihajók

3 db NIELS JUEL osztályú fregatt, 4 db tengeralattjáró, 4 
db THETIS osztályú fregatt, 28 db különböző típusú, 
nagyságú többrendeltetésű járőr és őrhajó, 10 db akna
vadász hajó, 2 db rugalmas támogató hajó, 3 db jégtörő 
hajó, 7 db kutató hajó, 4 db olajszennyeződést ellenőrző 
hajó, 6 db parti őrhajó és néhány kisegítő hajó. A Honi 
Gárda állományába kisebb őrhajók tartoznak.

Kiképzés, tiszt- és tiszthelyettesképzés

A sorkatonai idő alatt -  mely 4 hónap, de később esetleg 
csökkenhet -  az újoncok harcászati kiképzést, 
lőkiképzést, fegyveranyag-ismeretet, valamint az elsőse
gélynyújtás és az ABV-fegyverek elleni védelem ismere
teit sajátítják el. Az alapképzés hossza a katonai szak- 
képzettségtől függ. Szerződéses katona csak az lehet, 
aki átesett az alapképzésen. Az alapképzés néhány hely
őrségben folytatódik. A légierő állománya rendszeresen 
részt vesz a NATO gyakorlatain. A pilótáknak lehetősé
gük van a legújabb harc- és technikai eljárások begyakor
lására. A pilótaképzés Kanadában folyik.

A haditengerészet matrózai négy hét alapkiképzésben 
részesülnek, mielőtt fedélzetre lépnének. A kiképzés 
második időszakában a hajón szakkiképzést kapnak, el
sajátítják a fegyverek kezelését és a katasztrófameg
előzés és -elhárítás különböző formáit. A harmadik idő
szakban a fedélzeti feladatokkal ismerkednek és tengeri 
gyakorlatokon vesznek részt. A haditengerészet NATO- 
gyakorlatok tervezésével és végrehajtásával tűnik ki. El
sősorban a békefenntartás során előforduló feladatokra 
koncentrálnak.

A sorkatonai kiképzés után 3 évig a katonák a védelmi 
feladatok érdekében készenléti állományba kerülnek, és 
a reguláris erők vagy a Honi Gárda rendelkezésére áll
nak. A sorkatonai idő leteltével önként újabb nyolc hóna
pos kiképzésre tarthatók bent, amely után szerződéses 
katonák lehetnek vagy önkéntes tartalékos állományba 
kerülnek. Az illetmény és egyéb ellátás növekszik. A sor- 
katonaság jövőjéről rövidesen döntés születik. A bevonu
lás előtt a férfiaknak kötelező, a nőknek javasolt a dán 
védelem napján részt venni, ahol tájékoztatást kapnak a 
haderőről és a katonai szolgálat lefolyásáról.

A nők számára hosszú ideje elérhető a katonai szolgá
lat. Lehetnek szerződéses és hivatásos katonák. Ameny- 
nyiben szerződést vállalnak, előtte a férfiakhoz hasonló
an alapkiképzésben részesülnek. A tisztek alapképzése 
a tiszti akadémián folyik. A magasabb szintű tisztképzés 
a dán védelmi akadémián történik, melynek két fakultása 
és három központja van. A dán tisztek felkészítésére szá
mos NATO-ország katonai tanintézetében lehetőség van. 
A tiszthelyettesképzés Sonderborgban folyik.

Védelmi kiadások, haditechnikai 
eszerzés, fejlesztési programok

A dán Parlament 2004-ben hozott határozatával döntött a 
haderő szervezeti, technikai fejlesztéséről. A védelmi 
egyezmény értelmében a 2005-2009 közötti periódus
ban évi 3 milliárd USD-t fordítanak katonai kiadásokra. 
Dánia katonai költségvetése a GDP 1,7%-át teszi ki. Öt 
év alatt 2,3 milliárd USD-t fordítanak beszerzésekre. A 
beszerzési tervekből véglegesen törölték 3 tengeralattjá
ró vásárlását, ami a tengeralattjáró-erők végleges meg
szüntetését is jelenti. E helyett egy C-130J-30 szállító
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repülőgép és 4 újabb EH-101 helikopter beszerzését ter
vezik. Ezzel a lépéssel növelik a haderő nemzetközi fel
adatokban való részvételének képességét.

Fejlesztik a szárazföldi erők páncélozott járműparkját. 
2007 közepéig 91 darab különböző rendeltetésű Piranha 
NIC 8x8 páncélozott szállító járművet szereznek be a 
MOWAG-tól. A korábban használt Eagle l-et Eagle IV 
páncélozott kerekes járművekkel cserélik le. Az új jármű
veket a nemzetközi missziókban járőrözésre használják. 
2007-től új CV 9035 Mk III harcjárművekkel váltják fel a 
régi M-113-ast. A lövészpáncélos a kezelőszemélyzetén 
-  parancsnok, irányzó, vezető -  kívül 7 lövész befogadá
sára alkalmas.

A modernizációs program keretében sor kerül gépjár
művek, törzsfelszerelés, híradó és más kommunikációs 
eszközök, tűzvezető rendszerek, műszaki eszközök, 
mentő járművek, logisztikai felszerelések, speciális be
rendezések, ABV-védelmi eszközök beszerzésére és a 
tábori kórház korszerűsítésére.

Amint fentebb már említettem, a légierő számára 2004- 
ben 3 db C-130J-30 szállító repülőgépet szereztek be. 
Ebben az évben a szállító flotta kiegészül a negyedik 
szuper Herculessel. Dánia szándéknyilatkozatot írt alá az 
F-35 Lighting II új amerikai, generációs, többcélú harci 
gép beszerzésére. A program késése és a beszerzési 
költségek jelentős növekedése azonban arra késztette a 
dán felet, hogy más megoldás lehetőségét keresse. Infor
mációkat kértek és kaptak a Saab Gripentől. Ezzel az új 
generációs harci géppel kívánják a jelenleg hadrendben 
lévő F-16-osokat lecserélni. Amíg az új harci gép megér
kezik, a 68 meglévő F-16-osból 48 darabot korszerűsíte
nek. Többek között rövid hatótávolságú AIM-9X 
Sidewinder levegő-levegő rakétákat vesznek az F-16- 
osok felfegyverzésére. 3 db CL-600 Challenger 604 re
pülőgép kanadai felújítására is sor került, mely után több
célú repülőgépként használják.

A haditengerészet beszerzései közül törölték a Viking 
tengeralattjárókat. Dánia az új stratégia érvényesítése ér
dekében megszüntette a teljes tengeralattjáró-flottáját. 
Két új nagy teljesítményű támogató hajó rendszerbe állí

tása folyik. A többrendeltetésű hajók képességnöveke
dést jelentenek. Hadműveleti, szállítási, aknarakó, tábori 
kórház és egyéb logisztikai feladatokat képesek ellátni. A 
két hajó rendszerbe állítása után újabb kettő beszerzését 
tervezik. A haditengerészet megrendelésére 2004 és 
2006 között 14 db Augusta EH-101 kutató-mentő heli
koptert szereztek be. A fregattok fegyverzetének korsze
rűsítése érdekében a Raytheon cégtől ESSM rakétákat 
vásároltak. Több NATO-ország haditengerészetével 
egyetemben a rakéták beszerzésére munkamegosztási 
és költségtakarékossági megállapodást kötöttek. A két 
támogató hajót és más hajókat is korszerű kommunikáci
ós eszközökkel szerelték fel. 8 db Super Lynx helikopter
nek növelték meg az élettartamát, és elvégezték rajtuk a 
szükséges korszerűsítéseket annak érdekében, hogy 
2015-ig rendszerben maradjanak.

Összefoglalva, a dán haderő hosszú stabil periódus után 
nagyarányú haderőreformba kezdett. A védelmi egyez
mény 2005 és 2009 közötti időben a fegyveres erők radi
kális átstrukturálását tűzte ki célul. Új alapokra helyezik a 
haderő szervezeti és technikai fejlesztését. A képességja
vítás és a műveleti készenlét azonnali fontosságú kérdés
sé vált. Az expedíciós jelleg prioritáskénti számbavételét 
jelzi az ambíciószint növelése. A dedikált expedíciós jelleg 
az ambíciószint növelésén túl elsősorban a harci támoga
tóképesség fejlesztésében nyilvánul meg. Itt a stratégiai 
tengeri és légi szállítási kapacitásokat új eszközök beszer
zésével erősítik meg. A képességjellemzők -  mint a moz
gékonyság, gyors és távoli pontokon való bevethetőség, 
fenntarthatóság, együttműködési készség -  érvényre jutta
tása mellett a meglévő haditechnikai eszközpark sziszte
matikus és folyamatos modernizációja figyelhető meg. A 
stratégiája a statikus védelemtől távolodva, a határoktól tá
voli hatékony katonai fellépést, annak katonai, gazdasági, 
pénzügyi követelményeit fogalmazza meg. Az 5,4 milliós 
lakosságú Dánia példamutató hozzájárulással erősíti a 
szövetséget, annak megbízható, kiszámítható tagja.

(Forrás: Defense Update International Online Defense 
Magazine)

Viktor Suvorov: A JÉGTÖRŐ 
Hitler mint eszköz Sztálin terveiben
A szerző a szovjet katonai hírszerzés (GRU) volt munkatársa. Elemzése szerint a tanítot- 
takkal ellentétben egy szigorúan titkos haditerv, a Zivatar hadművelet alapján 1941 nya
rán a Vörös Hadseregnek le kellett volna rohannia Németországot és Európát. A német 
vezetés azonban felismerte a veszélyt, és elébe ment, támadásuk így felfogható egy meg
előző csapásként...

„Nem lehet tudni, honnan származik az a legenda, hogy Hitler 1941. június 22-én el
kezdte keleten a háborút, és majdhogynem erőszakkal rángatta bele ebbe a háborúba a 
Szovjetuniót. Hallgassunk inkább azokra a személyekre, akik ezekben a napokban, órák
ban és percekben a legmagasabb szovjet vezetők közvetlen környezetében voltak, és ak
kor minden egészen másképp néz ki: 1941. június 22-én Hitler meghiúsította a szovjet 
háborús tervet, mivel a saját háborúját egy olyan területre helyezte át, amelyben már 

1939. augusztus 11-én megszületett egy másik háborús terv. Hitler nem engedte meg a szovjet vezetésnek, hogy úgy 
vezesse a háborúját, ahogyan azt eltervezte, improvizálásra kényszerítette őket, és arra, hogy olyat tegyenek, amire 
nem voltak felkészülve: saját területüket kellett védeniük.

Nem én gondoltam ki mindezt. Ezt mondják a szovjet tábornokok.”

A 369 oldalas könyv megrendelhető az Új Hírért Bt.-nél. Ára 4990 Ft (az utánvétes postaköltséggel).
Tel.: 06-20-536-5392 (10-20 óráig.) E-mail cím: sz.joc@freemail.hu.
Levélcím: 1139 Bp., Teve u. 9/B. Csak postai szállítással, a helyszínen vásárlás nem lehetséges.
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Német tengeralattjárók rádióirányítása a második világháborúban
Balás B. Dénes távközlési technikus

Előzmények Német U-Boot-flotta a második világháborúban

A tengeralattjáró fegyvernem az első világháború alatt 
akkor vált félelmetes pusztítóeszközzé, amikor a német 
hadvezetés a nagyszámú U-Boottal próbálta ellensúlyoz
ni Nagy-Britannia tengeri fölényét. Az Egyesült Államok 
belépését az első világháborúba -  a hivatalos verzió sze
rint -  egy német tengeralattjáró akciója váltotta ki, mely 
elsüllyesztette a LUSITANIA óceánjárót.

Az első világháború idején alkalmazott technika a hadiha
jók részére a szikratávírós, hosszúhullámú rádiókapcsola
tot tette lehetővé. Az alkalmazott hosszúhullám azonban 
nagy adóenergiát, nagyméretű antennákat igényelt. Ezek a 
feltételek egy tengeralattjárón hiányoztak, ezért a szikratáv
író-kapcsolatot úgy szervezték, hogy a partközeiben felme
rült tengeralattjáró fedélzetéről közvetlenül a bázissal léptek 
kapcsolatba, az Atlanti-óceánról pedig egy közvetítő hajó 
relézett. 1916-tól az U-DEUTSCHLAND nevű kereskedelmi 
tengeralattjáró az Atlanti-óceán közepén segítette célba jut
tatni a Németországnak szóló táviratokat. A parti központ 
válaszait természetesen nagy erősségű hosszúhullámú 
adókkal küldték, melyek közül a leghatásosabb a naueni 
400 kW-os gépadó volt. Ez az adóállomás fontos szerepet 
játszott a világtengereken hajózó német hadihajók irányítá
sában. Erről a visszaemlékezők diszkréten csak annyit ír
tak, hogy az adóállomás a kronométerek hitelesítéséhez 
szükséges időjeleket és híreket sugározta.

Az első elektroncsöves rádióadó, melyet tengeralattjá
rók részére gyártott a Telefunken, 1917-ben jelent meg 
ARS-78 néven, 600-2800 m hullámterjedelemmel. A há
ború végére a Telefunken gyár által kifejlesztett csőadók 
legnagyobb teljesítménye még csak 1 kW volt.

A német tengeralattjáró-flotta 1917 júniusában érte el 
legnagyobb létszámát, ekkor 129 hajó állt szolgálatban, 
pusztításaikkal jelentős veszteséget okozva a szövetsé
ges Antant-flották számára.

Amikor tengeralattjáró-irányításról beszélünk, meg kell 
különböztetnünk a tengeralattjárók két fő üzemhelyzetét: 
a felszínen úszó és az alámerült állapotot. A felszíni rá
diókapcsolat technikája szinte semmiben sem tért el más 
(hadi) hajók rádiótechnikájától, alámerült állapotban vi
szont a rádiójelek adása lehetetlenné vált, a vevőkészü
lékek pedig egyetlen (hosszúhullámú) sávban maradtak 
használhatóak, de csak a nagy energiájú adóállomások 
vételére. Különlegessége miatt az alámerült tengeralatt
járók rádiókapcsolatával kiemelten foglalkozunk.

Már az első világháború tengeralattjáró-távírászai ész
lelték, hogy Nauen távírójeleit periszkóp mélységben -  
ha gyengébben is-továbbra is hallani lehetett, más nagy 
teljesítményű rádióadókat, például ívlámpaadókat azon
ban nem. Ezt a tapasztalatot a második világháborúban 
felhasználták, sőt, továbbfejlesztették.

Közismert, hogy a víz felszíne mennyire jól vezeti a han
got, vízparton ülő emberek beszélgetését akár több száz mé
terre is jól lehet hallani. A gépadók kisugárzott frekvenciája a 
hangfrekvenciák felső tartományába esett (15 000-20 000 
Hz), és ez a hang a vízfelszínen messzire eljutott. 1918-ban 
a naueni 400 kW-os gépadó jeleit (24 000 Hz) a Föld túlolda
lán, Új-Zélandon, 19 300 km távolságra is fogták.

1939-ben a német tengeralattjáró-flotta 56 egységgel 
rendelkezett, ezekből 22 volt alkalmas óceáni szolgálat
ra. A tengeralattjárókat eleinte (1940 előtt) a 
wilhelmshaveni Nyugati Tengeralattjáró Parancsnokság
ról irányították, részben a bázisok (Kiel, Bréma, 
Wilhelmshaven) rövidhullámú adói, részben a naueni (és 
valószínűleg más egyéb) hosszúhullámú gépadók segít
ségével. A nagy tapasztalatokkal rendelkező német hadi
ipar a háború megkezdésekor azonnal nagyarányú ten
geralattjáró-építésbe kezdett, 1942 júniusára már havi 
harminc darabbal növelték az U-flotta hajóinak számát.

1940 nyarán, Franciaország kapitulációja után német ten
geralattjáró-támaszpontot rendeztek be a francia Atlanti-par
tokon: Lorient-nél, majd 1941-ben Brest, La Rochelle, 1942-

1. ábra: A kép jobb szélén Telefunken 1 kW-os 
tengeralattjáró-adó látható a Königs Wüsterhausen-i 
rádióállomáson (a 20-as években)

2. ábra: Az U-DEUTSCHLAND „kereskedelmi” 
tengeralattjáró. Jól látható a magas antenna, mely 
egyébként tengeralattjárón nem szokásos
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ben St. Nazarie, Bordeaux és Marseille kikötőiben. 1943-tól 
használták a norvégiai Trondheim, Narvik, Kristiansand és 
Bergen kikötőit tengeralattjáró-bázisok céljára. Az új bázisok 
segítségével a német tengeralattjáró-flotta kiterjesztette ható
körzetét az Egyesült Államok keleti partjáig. Dönitz tenger
nagy, a német tengeralattjáró-flotta parancsnoka hamarosan 
Párizsba tette át főhadiszállását, és többek között igénybe 
vette a francia rádióállomások hosszúhullámú gépadóit.

A tengeralattjáró-flotta aktív egységeinek száma 1942 vé
gén: 164 hajó az Atlanti-óceánon, 21 az Északi-tengeren és 
24 a Földközi-tengeren (3 tengeralattjáró még a Fekete-ten
gerre is eljutott). Ennek a több mint kétszáz hajónak az irá
nyítására minden bázison kiépítették a rövidhullámú készü
lékekből álló rádiórendszereket, rendelkezésükre állt hat da
rab 20 kW-os rövidhullámú adó Nauenben, és ezenkívül 7 
nagy teljesítményű rádióadóból álló hosszúhullámú rádióhá
lózatot hoztak létre. Ebből az utóbbi hálózatból konkrét tudo
másunk van a lyoni, Sainte-Assise-i (Franciaország), 
kootwijki (Hollandia) és a naueni állomások gépadóinak 
igénybevételéről. Az igények bővülésével 1943-ra felépítet
tek egy minden addiginál nagyobb teljesítményű, korszerű, 
hosszúhullámú rádióállomást, a „Goliath”-ot Kalbénél. (A hét 
darab adó: 2 db 400 kW-os gépadó Nauenban, 1 db 400 
kW-os gépadó Kootwijkban, 1 db 250 kW és 1 db 500 kW- 
os gépadó Sainte-Assise-ben, 1 db 200 kW-os gépadó 
Lyonban és 1 db 1000 kW-os csőadó Kalbénél.)

Hajó-rádiókészülékek

A felszínen úszó tengeralattjárók kapcsolattartása bázisuk
kal rövidhullámú rádiórendszerekkel történt. Az 1930-as 
években a technikai fejlődés bebizonyította a rövidhullámok 
előnyeit, és a távközlés szinte minden ága igénybe vette 
azokat. A hadihajókon, illetve a tengeralattjárókon meg
hagyták a hosszúhullámú vevőkészülékeket, elsősorban 
közlemények vételére és iránymeghatározásra, válaszolni 
azonban csak rövidhullámon tudtak, a tengeralattjárón ren
delkezésre álló kis adóteljesítmény és a rövid antennák mi
att. Rövidhullámon nyilván a bázisaik közelében lévő rádió- 
állomásokkal, Wilhelmshavennel, Kiellel, Swinemündével, 
Hamburggal stb. tartották a kapcsolatot. A háború alatt 
használt készülékek nem mindegyikéről sikerült információt 
gyűjteni. A tengeralattjárók rövidhullámú rádiórendszerének 
adói 200 W-os Telefunken-gyártmányok voltak, típusjelük: 
T 200 FK 39. A szükségadók típusa: Lo 40 К 39. A szük
ségadó 40 W-os és Lorenz-gyártmányú volt, mindkét típust 
1939-ben rendszeresítették.

Rövidhullámú vételre fővevőként E 52b-1 vagy E 
52b-2 típusjelű, Köln fedőnevű készülék, másodvevő
ként 9K39 típusjelű Main nevű készülék szolgált. A szom
széd hajókkal vagy a kikötőparancsnoksággal való táv
beszélésre egy 10 W teljesítményű URH-rádiót használ
tak, melynek az adórésze Lo 10 UK 39 típusú Lorenz- 
készülék volt.

A második világháború tengeralattjáróinál azonban 
nem feledkeztek meg a víz alatti vételre szolgáló hosszú
hullámú berendezésekről sem, olyan vevőkészülékekkel 
és antennákkal látták el a hajókat, melyek a hosszúhullá
mok víz alatti vételének lehetőségét céltudatosan kihasz
nálták. Az ehhez szükséges térerősségnek egyes forrá
sok szerint 2-5 mV, mások szerint minimum 10 mV körül 
kellett lennie. Vevőkészülékként a haditengerészetnél 
1938-ban rendszeresített Telefunken T 3 PL La 38 típus
jelű, szuperheterodin (frekvenciaváltó) iránymérő vevő- 
készüléket használták a hozzá tartozó kitolható keretan
tennával. Ez lényeges javulást mutatott az addig használt 
egyenes rendszerű vevőkészülékekkel szemben.

6. ábra: Tengeralattjáró rádiós munkahelye. A távírász bal 
kezénél a háromtárcsás Enigma készülék látható
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3. ábra: Német tengeralattjáró-rádióközpont 1944-ben 
Lorient mellett, Franciaországban (Horst Bredow)



7. ábra: E52a Köln vevőkészülék bekapcsolt állapotban, felül 
látható a fényskála

A rádiótáviratokat, parancsokat általában rejtjelezve küld
ték. Rejtjelezésre, illetve a rejtjelezett táviratok megfejtésére 
az Enigma fantázianevű titkosító szolgált. Ennek több válto
zata létezett, ugyanis a németek rájöttek, hogy az angolok 
megszereztek egy Enigma titkosítót, és módosították a ké
szülékeket. Az első típusok három tárcsával készültek, ké
sőbb négy-, majd öttárcsás készülékek jelentek meg. Ezek 
használata ismételten hátrányba hozta az angol kódfejtőket.

Rádióvételre és iránymeghatározásra a naueni nagy 
rádióállomás 400 kW-os gépadójának 24 kHz frekvenciá
jú távírójelei hallatszottak legjobban a víz alatt. A naueni 
adó nagy teljesítménye biztosította a szükséges térerős
séget. Víz alatti vételre a hosszúhullámú 15-33 kHz-es

sáv bizonyult a legmegfelelőbbnek. Tapasztalati úton 
észlelték, hogy a 33 kHz feletti (9000 méter hullámhossz 
alatti) rádióhullámok frekvenciájuk növekedésével egyre 
kevésbé tudnak a tengervízbe behatolni. A behatolás 
erős függést mutat a tengervíz sótartalmától, így nem 
mindegy, hogy a hajó melyik tengeren közlekedik.

A hosszúhullámú rádiórendszert keretantenna segítségé
vel víz alatti iránymeghatározásra és távírójelek vételére le
hetett használni. Később, amikor már az 500-as sorozatú 
tengeralattjárókat gyártották, a víz alatti haladás sebességé
nek növekedése miatt hidraulikus mozgatású keretantenná
kat készítettek, mert a kézi mozgatás lehetetlenné vált.

Hosszúhullámú szárazföldi adóhálózat

Mint említettük, a tengeralattjárók víz alatti irányítását 
hangfrekvencia közeli (20 kHz körüli), nagy teljesítményű 
rádióhullámokkal végezték, melyeket a húszas években 
elsősorban gépadók alkalmazásával tudtak előállítani. A 
gépadókat villanymotor hajtású nagyfrekvenciás generá
torokból építették úgy, hogy a generátorból kijövő nagy- 
frekvenciát hangolható rezgőkörökre, onnan antennákra 
vezették és kisugározták.

Az amerikai Fessenden és Alexanderson 1902 és 1910 
között készített olyan nagyfrekvenciás forgógenerátorokat, 
melyek folyamatos hullámokat bocsátottak ki, és alkalmasak 
voltak rádiótávíró és rádió-távbeszélő üzemre. Alexanderson 
gépei inspirálták a német mérnököket hasonló generátorok 
tervezésére. Mivel a csőadók teljesítménye még elégtelen 
volt a tengerentúli távírószolgálat részére, ezeket a hosszú
hullámú berendezéseket 1920-ban még korszerűnek és pó
tolhatatlannak tartották, így maradtak forgalomban a negyve
nes évekig. 1924-ben javában építettek gépadókat, ekkor 
épült Magyarországon a székesfehérvári 50 kW-os és Svéd
országban a grimetoni 200 kW-os adóállomás.

Nauen

Az egyik legismertebb német rendszert, a Telefunken cég 
Arco-féle gépadóját 1912-ben mutatták be. Az első nagy 
teljesítményű egységet 1914-ben építették fel. Rendsze
rük minden más gépadótól eltérő volt. Áramforrásként 
egy ún. középfrekvenciás generátort alkalmaztak, mely 
az erősáramú iparban nem számított ritkaságnak. (Ennek 
viszonylag alacsony fordulatú forgórésze 3000/min fordu
latszámmal forgott. Az alacsony fordulatszám jelentősen 
egyszerűsítette a gép üzemeltetését.) Ez az ún. sokpólu
sú generátor csak 6000-10 000 Hz frekvenciájú áramot 
adott, azonban ezt a frekvenciát passzív, frekvenciakét
szerező transzformátorokkal megnövelték. Általában két 
pár frekvenciatranszformátorral -  két fokozatban -  négy
szerezték a frekvenciát. Az így kapott 24 000-40 000 Hz, 
a 12 500-7500 m közötti hosszúhullámnak felel meg.

A telített vasmagú transzformátoros frekvenciakétsze- 
rezés eredetileg Joly és Vallauri találmánya volt, de mivel 
a Telefunken alkalmazta a módszert, sőt, bizonyos módo
sításokat végeztek rajta, a kialakított gépadót Arco rend
szernek nevezték el. Mende Jenő tanár 1921-ben kiadott 
könyvében így magyarázta a működését:

„Transzformátor vasmagjára tekercselt vezetéken bo
csássunk át egyenáramot úgy, hogy a vasmag mágnes- 
sége telített legyen. Ugyanerre a magra csévéljünk másik 
tekercset is, és bocsássunk át rajta váltakozó áramot. Mi
kor a két áram megegyező irányú, a mágnesség nem 
erősödik, mert az egyenáram már telítette a mágnest. El
lenben a másik félrezgés alatt, mikor a két áram ellenke-
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ző irányú, a mágnesség gyengül. Ha a transzformátor 
magján szekunder vezeték is van, ebben csak akkor ke
letkezik indukált áram, mikor az erővonalak száma válto
zik, vagyis mikor a két áram ellentétes irányú.

Joly és Vallauri egyenárammal két transzformátor mag
ját a telítésig mágnesezik. Az átalakítandó áramot mind
két transzformátor primer tekercsén átvezetik. A két sze
kunder tekercset egymás után kapcsolják. (...) A két 
áram eredője kétszeres váltakozású.”

Tehát a szekunder tekercsek utáni rezgőkörre az egyik 
transzformátor a negatív, a másik a pozitív fél perióduso
kat engedte át. Ezt ma egy Graetz-kapcsolású diódahíd
dal könnyedén megvalósíthatjuk, de abban az időben, a 
szükséges 200-300 А-t áteresztő diódák még nem létez
tek. A passzív elemként szereplő frekvenciatranszformá
torok miatt az Arco rendszer hatásfoka 60%-os volt, ezt 
később (az 1920-as évekre) egy Schmidt nevű mérnök 
szabadalmának felhasználásával 66%-ra tudták javítani.

1917-ben, az Egyesült Államok hadba lépése után, 
amikor a Telefunken sayville-i állomását leállították, meg
emelték a naueni adó teljesítményét -  ezúttal 400 kW-ra 
- ,  másrészt kiküldtek egy reléadót az Atlanti-óceánra, az 
U-DEUTSCHLAND nevű tengeralattjáró fedélzetére. Ez 
az állomás Németország felé továbbította az amerikai 
parton leadott táviratokat, köztük állítólag kémjelentése
ket is.

A legnagyobb Arco gépadóállomás 1920-ig a naueni 
maradt, az akkor befejezett épületében és antennarend
szerén egy 150 kW-os és egy 400 kW-os gépadót he
lyeztek el. A 150 kW-os adó generátora 8000 Hz-et adott, 
ez 32 000 Hz kisugárzott frekvenciának felelt meg, 9400 
méter hullámhosszal, míg a 400 kW-os adó 25 000 Hz- 
cel, a 12 000 méteres hullámhosszon dolgozott. A naueni 
400 kW-os Arco gépadó antennája középen volt táplálva, 
hatalmas T antennaként működött.

Az állomás nagyobbik, 2400 m hosszú „A” antennáját, 
mely a tengerentúli forgalmat szolgálta, középen két 260 
m magas, a két végén pedig két-két 120 m-es torony tar
totta. A kisebbik, ún. „B” antenna egy 134 és két 150 m- 
es torony közé feszítve az európai forgalmat bonyolította.

Ennek a 400 kW-os gépadónak a hatásosságára jel
lemző, hogy 1918-ban a rádió-összeköttetések távolsági 
világrekordját tartotta (19 300 km, egy új-zélandi állomás
sal).

A második világháború idején Nauenben két darab 
névleg 400 kW-os Arco-féle gépadó működött, melyek 
egyébként „csak” 365 kW-ot adtak az antennára. A régi 
150 kW-os gépadót már sehol sem említik.

Kootwijk

Hollandia még 1918 végén rendelt két darab, a nauenihez 
hasonló 400 kW-os gépadót a Telefunkentől, hogy a 
holland-kelet-indiai gyarmattal megbízható rádiótávíró
kapcsolata létesüljön. A hollandiai állomást Kootwijknál 
(1923), a távol-keletit Malabarnál építették fel.

Sainte-Assise

Franciaországban Béthenod és Latour mérnökök tervez
tek nagyfrekvenciás gépeket, 20 000 Hz frekvencián, 
több száz kilowatt teljesítmény előállítására. A gépeket 
az elzászi Mechanikai Konstrukciós Intézet gyártotta 
Belfort-ban. Az Alexanderson- és egyéb gépekkel ellen
tétben, ezekben koncentrikusan, a csapágyak körül -  ál
talában a pajzson -  elhelyezett gerjesztő tekercseket al
kalmaztak, összesen kettőt (a gép két végén) vagy hár
mat. A gerjesztő mágneskor így a pajzson, az álló részen 
és a forgó részen át záródott. Ez önálló konstrukció volt, 
és úgy tűnik, egyszerűbbnek bizonyult akár a német, akár 
az amerikai gépeknél.

Ilyen típusú 500, 250 és 25 kW-os gépekkel szerelték 
fel a francia posta transzkontinentális (és Európával is 
forgalmazó) rádiótávíró-állomását Sainte-Assise-ben, va
lamint 200 kW-os gépekkel a lyoni rádióállomást.
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A Sainte-Assise-i állomás 250 kW-os gépadója 3000 
fordulat mellett 20 400 Hz frekvenciát adott, az 500 kW- 
os gépadó 2500 fordulaton, 15 000 Hz-cel dolgozott. Az 
állomás hatalmas antennarendszere egyszerre négy 
gépadót tudott kiszolgálni: a transzkontinentális célú L 
antennákat 8 -8  darab 250 m magas torony közé feszítet
ték, míg a két kicsi, 25 kW-os adó antennáit egy 250 m 
magas torony tartotta. Ez utóbbiak lényegében két 
félernyőnek feleltek meg, egyenként 9-9 szállal. Ez a rá
dióállomás mind teljesítményében, mind technikai szín
vonalát tekintve méltó versenytársa volt a németországi 
Nauennek. Franciaország német megszállása után, való
színűleg 1940 végétől 1944 nyaráig ez a rádióállomás 
szolgálta ki a német tengeralattjáró-flotta párizsi irányí
tóközpontját.

Lyon

Lyonban 1919 júliusától működött egy 200 kW-os 3000 
fordulatú alternátor, mely 20 000 Hz frekvenciát sugárzott 
ki. A berendezést ugyancsak az elzászi Mechanikai 
Konstrukciós Intézet készítette, Béthenod és Latur mér
nökök tervei alapján. Ez 1942-től a német haditengeré
szet alámerült tengeralattjáróival tartotta a kapcsolatot, 
majd 1944-ben megsemmisült.

Kalbe

Az 1940-es években már nem volt szükség gépadók épí
tésére, az elektroncső-technika fejlődésével megkezdőd
hetett a hatalmas teljesítményű csőadók építése. A 
Telefunken által 1938-ra kifejlesztett RS 301 típusú, 200 
kW teljesítményű, vízhűtésű adócső tette lehetővé, hogy 
három párhuzamosan kapcsolt végfokozatból akár 1000 
kW-ot nyerjenek, és a nauenihez hasonló teljesítményű 
nagyon hosszú hullámú rádióállomást hozzanak létre. A 
naueni állomás bővítésére a szükséges terület hiányá
ban nem volt lehetőség, és a biztonsági szempontok is 
amellett szóltak, hogy egy másik helyszínen, ettől az ál
lomástól függetlenül építsenek adóállomást. Egy bomba
támadás vagy áramszünet esetén egyszerre három 
hosszúhullámú adóberendezés vált volna üzemképtelen
né, nem beszélve a Nauenben telepített rövidhullámú be
rendezésekről.

1941-ben a német haditengerészet megrendelte a C. 
Lorenz AG-től az Altmark északkeleti részén, Kalbe vá
rosnál egy hosszúhullámú adót létesítését (1952 óta a 
város Milde néven létezik). A berendezést 27 hónap alatt 
építették fel, 1943-ban már beüzemelésre került. Ez az 
adó a 15-60 kHz-es sávon nyújtott egyedülálló teljesít
ményével vezető berendezése lett a hét adóból álló né
met tengeralattjáró-irányító hálózatnak.

Az adó nagyfrekvenciás teljesítménye 1000 kW volt, 
minden addig ismert rádióállomásnál nagyobb. Ezen az 
alapon és a magas ráfordítási költségek miatt nevezték 
Goliath-nak. (A „minden addig ismert rádióállomásnál na
gyobb” kifejezés német eredetiből származik, és nem 
egészen fedi a valóságot. A Moszkva környéki, valamint 
a Cincinattinál épült 500 kW-os műsoradók, de még a 
Herzbergnél létesült német Deutschlandsender is na
gyobbak voltak. Inkább az felel meg a valóságnak, hogy 
az elektroncsövekkel épített távíróadók között a kalbei 
volt a legnagyobb!)

Az adótechnikai és antennakonstrukciót dr. Fritz 
Gutzmann mérnök vezetése alatt a C. Lorenz AG cég fej
lesztette ki Berlin-Tempelhofban. Gutzman mérnök irá-

14. ábra: A 400 kW-os adó frekvenciagenerátora

nyitotta a fejlesztésen kívül az építést, a szerelést és az 
üzembe helyezést. Ennek az adónak a segítségével mű
ködött a rádiókapcsolat a világtengereken úszó német 
hadihajókkal és tengeralattjárókkal, valamint az akkori 
német birodalommal szövetséges államok állandó rádió-

15. ábra: A gépadók adóterme Nauenben
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17. ábra: A kootwijki gépadó frekvenciatranszformátorai és 
kondenzátorai

18. ábra: Jobbra a kootwijki gépadó frekvenciagenerátora, a 
bal oldali gép a meghajtómotor

állomásaival, többek között Japánnal. Ezzel a hosszúhul
lámú adóval (ellentétben a rövidhullámúakkal) a nap
szaktól, évszaktól függetlenül megbízható, világátfogó 
kapcsolatot hoztak létre.

A Goliath a 15-60 kHz-ig terjedő frekvenciasávban 
dolgozott, melynek a 20 000-5000 m-ig terjedő hullám
hossz felel meg. Az adó fő üzemi hullámhossza 18 130 
m, ez frekvenciában 16 550 Hz-nek felel meg. Akkori fő 
célja ennek a létesítménynek az volt, hogy kézi billen
tyűzött morzeüzemben juttasson el híreket, utasításokat 
az alámerült tengeralattjárókhoz. Ugyanakkor az is kö
vetelmény volt, hogy az üzemből kiesett más hosszú

hullám adóktól a 15-60 kHz-es sávban a szolgálatot át
vegye, és az ellátáskövetelménynek megfeleljen. Jólle
het az adó túlnyomórészt morzetávíró üzemben műkö
dött, előrelátóan úgy tervezték, hogy képes volt 30 kHz 
felett Hell-írással (fakszimile, akkori képtávíró-eljárás- 
sal) üzemelni. Telefonbeszélgetésre 45 kHz felett lehe
tett használni, azonban csak korlátozott (telefon-) be
szédminőséggel.

Az adó hangolása minden frekvencián nagyon gyorsan 
történt, villanymotorok segítségével végezték. Ezért volt 
ez az adó -  nemcsak a kiemelkedő teljesítmény vagy a 
magas hatásfok miatt, hanem -  üzemvitelében is rendkí
vül korszerű. Az antennahatásfok 60 kHz-nél 90%-nak 
felelt meg, azonban 15 kHz-nél csak 47%-ig emelkedett. 
Ott ezt a teljesítményt a szükséges hatásossággal növel
ni kellett, ezért az antennakonstrukció fő probléma volt az 
adó építésénél. Az antennának magas hatásfokkal kellett 
bírnia, a nagy teljesítményt a lehető legkevesebb veszte
séggel kellett kisugároznia. Ez különleges megoldást kö
vetelt, az addig szokásostól teljesen eltérő konstrukciót. 
Ezt megfogalmazva a többszörösen hangolt antennát vá
lasztották, amilyen az Alexanderson-féle földelt is volt. 
Azonban ilyen eddig még nem készült, mert az addigi 
gépadók frekvenciája csak kismértékben volt változtatha
tó, tehát az antennákat széles sávban nem kellett hangol
ni. A Goliath-nál viszont széles sávban kellett hangolni, 
amit négy, távvezérelt motoros hajtású antennahangoló- 
val oldottak meg.

A végerősítő kimenő teljesítménye 60 kHz-nél 1000 kW 
volt, azonban 15 kHz-nél csak 300 kW. Hasonlóan válto
zott az antennahatásfok 45% és 90% között. (Itt tárgyila
gosan meg kell állapítanunk, hogy a leggyakrabban 
használt 16 550 Hz üzemi frekvencián az adó teljesítmé
nye nem sokkal haladta meg a 300 kW-ot, azonban ezt 
nem szabad csekélynek tekinteni, mert a sokat emlege
tett naueni 400 kW-os gépadó sem volt sokkal nagyobb.)

Az adóberendezést egy központi kezelő-vezérlő pultról 
üzemeltették és felügyelték. Ez tette lehetővé, hogy az 
adót kezelő két személy kevesebb mint öt perc alatt egy 
másik frekvenciára átállítsa és lehangolja. Hideg adónál 
a higanygőz egyenirányító csövek előfűtéséhez 25 perc
re volt szükség, amíg a berendezés az üzemállapotot el
érte.

Tizenkét kvarcvezérlésű frekvenciát lehetett beállítani, 
melyek frekvenciaeltérése milliomod nagyságrendű volt. 
A vezéradóban ezeken kívül rendelkezésre állt egy folya
matos hangolású öngerjesztésű oszcillátor, természete
sen annak frekvenciaállandósága csekély volt.

Az adó harmonikus sugárzása egészen alacsony szin
tű volt. A második harmonikus felsőhullám 10‘8-on W, a 
harmadik 10'9-en W teljesítménnyel sugározott. Ezt az 
alacsony értéket az adófokozat után alkalmazott harmo
nikus szűrővel érték el. Az adó hangolása kizárólag in
duktivitásokkal történt. A variométereket motorok hajtot
ták, ezek vezérlését és ellenőrzését a központi felügyelő
ellenőrző asztalnál végezték. Veszély-, illetve zavarhely
zetben lehetőség volt a kézi beavatkozásra, kapcsolásra 
és hangolásra.

Normál üzemben az adóállomás energiaszükségletét a 
közcélú villamos hálózatról vették. Hálózati zavarok ese
tére rendelkezésre állt egy fő- és egy tartalék dízelgene
rátor, három hétre elegendő üzemanyagkészlettel. A dí
zelgépek távvezérelhetők voltak, az indulásnál és a 
szinkronozásnál is. A berendezéseket egymással össze
kötött védőkapcsolások (reteszelések), biztosítékok és 
jelzőáramkörök védték. Egy monitor vevőkészülékkel el
lenőrizték és figyelték az adó végfokozatát lezáró áram
körön a kiadott jeleket.
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A vezéradó két frekvenciasávra osztva tizenkét kvarc
vezérelt frekvenciával rendelkezett, valamint egy áthan
golható vezéroszcillátor egymást felváltva vezérelték a 
meghajtóadót. A modulációt a meghajtófokozat lineáris 
600 W-os erősítőjére táplálták be. Ezután következett a 
háromfokozatú adóerősítő, ennek első két fokozata line
áris В osztályú, ellenütemű erősítőként dolgozott. A har
madik vagy vég-(ső) fokozat Morse-távíró üzemben C 
osztályba, Hell- és telefonüzemben В osztályba volt kap
csolva. A végfokozat után a teljesítmény áthaladt egy há
romfokozatú aluláteresztő (felülvágó) szűrőn, ezzel kisu
gárzáskor a felhullámok a legkisebb mértékre csökken
tek. A szűrőtől három párhuzamosan kapcsolt 60 W-os 
koaxiális kábel vezetett az összegező 19,6 W-os impe
danciára.

Az antenna megfelelt egy többszörösen hangolt 
Alexanderson-féle antennának, egy addig nem alkalma
zott kivitelben. Három darab hatszögletű tetőkapacitás
ból állt, melyet összesen 18 árbocra függesztettek. Min
den hatszög közepén volt egy sugárzáscsatoló közép
árboc, valamivel magasabb a külső árbocoknál. Ez szi
geteden állt, és hangolható volt a föld felé. Az antenna
táplálást hat huzalon keresztül, legyezőformában vezet
ték kettesével, a hangoló toronytól a hatszögek belső 
oldalára.

A tenger alatti rádióvétel tapasztalatai

A kalbei adót az U-Boot-parancsnokok irányítójaként 
utoljára a Berlin melletti Bernauból (Korall) távbillentyűz
ték. Egy adó távkezelése akkoriban nem volt lehetséges, 
de a távbillentyűzés természetesen igen. A napi üzemidő 
egy hatnapos időszakban naponta húsz órát tett ki, azu
tán egy nap üzemszünet volt a szükséges karbantartási 
és fenntartási munkák elvégzésére. A rádiótelefon-be
szélgetéseket a Bletchley Park (Nagy-Britannia) megfej
tette, egyéb zavarokat azonban csak az áramszünetek 
okoztak. A berendezés ára, beleértve minden technikai 
felszerelését, az épületet és a területet is, mintegy 15 mil
lió birodalmi márkát tett ki.

A német tengeralattjárók rádiósnaplóiból maradtak bi
zonyítékok a Goliath adásainak vételéről a második világ
háború végső évében. A szolgálati utasítás megfigyelé
sekre víz alatti vételt javasolt keretantennával és egy 
iránymérő vevőkészülékkel, amely a haladási irányról a 
víz alatt is tájékoztatást adott. Ez a vételeredmény az 5 
fokozatú hangerőskálán 2-3-as hangerővel, billentyűzött 
Morse-üzemben történt, az iránymérőkeret vételmaxi
mum állásában.

A T 3 PL La 38 típusú Telefunken iránymérő-szuperhe- 
terodin vevőkészülék leírásában szerepel, hogy a rádió
vétel 10 mV térerőtől lehetséges, és a keretantenna víz 
alatti hatásossága 15 kHz-től 30 kHz-ig várható. A keret
antenna akkor találja a szükséges irányhatást, ha leg
alább 1 méterrel a hídsáncburkolat felső éle fölé emelik. 
A kitolás sűrített levegővel történt a nehézkes és fáradt
ságos kézi szabályozás helyett.

A későbbi U-Bootok nagyobb víz alatti sebessége mel
lett a hosszúhullámvétel az akkor új olajhidraulikus an
tennamozgatással volt lehetséges, bár nyolc csomó se
besség felett jelentékeny belengés következett be. Új an
tennát fejlesztettek, azonban átütő sikert nem tudtak elér
ni, anyagában a mai ferrit még nem jelent meg.

Miután a lemerült tengeralattjárók jelzett mélységét a 
gerinc alatti értékre adják meg, az értékelésnél a vevőan
tenna mélységéhez még 11 méter adódott hozzá (U-Boot 
VII típus). Eszerint a hosszúhullámú Goliath adó vétele

21. ábra: A Sainte-Assise-i állomás adóterme

útközben legalább periszkópmélységben, kb. 14,5 méter
től felfelé volt lehetséges (az értékek a tengerszinttől ér
tendők). Használható hangerőt csak billentyűzött üzem
módban, Morse-távíró üzemben értek el.

Befejezés

A német tengeralattjárók harci cselekményei, gyártásuk 
és fejlesztésük 1945 májusában megszakadt. A szövet
ségesek egyik követelése a német féllel szemben az volt, 
hogy a megmaradt tengeralattjárókat angol és amerikai 
kikötőkbe hajózzák át. Az U-Boot-flotta egy része azon
ban önállósította magát, és 98 egységét a kezelő legény
ség elsüllyesztette. A kiemelési munkák csak 1946-ban 
kezdődtek meg, addigra a tengervíz sok berendezést 
tönkretett. A rádióberendezésekből csak roncsok marad
tak.
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Röviddel a háború vége előtt amerikai csapatrész ér
kezett a Kalbéba az adók szétrombolására. Elvágták a 
variométerek tekercselését, leszerelték a mérőberen
dezéseket, a vezéradó 1-4 fokozatát reteszelték, de 
mindenekelőtt a főadó végfokozatában lévő RS 301 
csöveket tették használhatatlanná. Az adóállomás 
személyzetét 1945. április első napjaiban Heidébe, 
Holstein vidékére irányították (nyilván még az ameri
kaiak érkezése előtt), és ott egy mobil hosszúhullámú 
adót (Felix) kellett a tengeralattjárók vezetésére üze
meltetni.

1945. április 11-én az amerikaiak a Goliath telep
helyét hadifogolytáborként hasznosították, valószínű
leg a magas kerítés miatt. Résztvevők jelentése sze
rint az antennaárbocok közötti területen, a puszta föl
dön 85 000 ember táborozott. Néhány hét múlva az 
amerikaiakon kívül egy angol egység is megjelent, 
majd 1945. június végén a győztes nagyhatalmak kö
zötti egyezményeknek megfelelően szovjet csapatok 
vonultak be Altmarkba.

A szovjet megszálló csapat megengedte a C. Lorenz 
AG és a Hein, Lehmann et Со. cégnek, hogy kijavítsák a 
berendezést, és még egyszer üzembe helyezzék, majd a 
szovjet haditengerészet tisztjeinek és szakembereinek 
felügyelete alatt 1947. április végén a német 
Kriegsmarine legjobb és állandó teljesítményű hosszú
hullámú adójának leszerelése befejeződött. Leszerelés 
után a szovjetek az állomás minden épületét felrobban
tották, és a terület később ismét mezőgazdasági haszno
sítású lett. A maradék földhálózat anyagát a földművesek 
kihúzatták traktorokkal a földből, mivel az acélszalagok 
jelentősen akadályozták a szántást.

Az adó alkatrészeit ládákba csomagolva a Szovjetuni
óba szállították, és ott ismét összeépítették. Amerikai for
rás szerint Moszkvától keletre, Nizsnyij Novgorod közelé
ben 56,2° É és 44° К koordinátákkal a szovjet haditenge
részet mint új állomást nevezte meg, megtartva a másik, 
Harkov környéki állomásukat is. Érdekesség, hogy az is
mét felépített Goliath új helyén soha többé nem volt ké
pes elérni korábbi magas teljesítményét és kiváló hatás
fokát.

Jóllehet időközben a Goliath épületeinek romjait nö
vényzet borította be, ma még egészen kivehető az egy
kori építmények legtöbb alapteste és körvonala. De csak 
az egyik 170 m-es (Nr. 8 .) rácsárboc alapja maradt felis
merhető állapotban. Kalbéban a Johann Friedrich 
Danneil Kultúra és Szülőföld Egyesület ezeknek a mara
dékoknak a megőrzésére, és a rádiózás ezen mérföldkö
vének tiszteletére egy emlékművet kíván létesíteni.

24. ábra: Az egyik alternátor megmaradt, felmetszett 
állapotban a lyoni Ampere Múzeumban

23. ábra: A lyoni rádiótávíró-állomás gépterme
27. ábra: Egy VIIC osztályú tengeralattjáró 
antennarendszerének elhelyezése

Turm eines VIIC-Bootes
Nach E. Wetzel (U-995)
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28. ábra: A kalbei rádióállomás helyszínrajza

Milde

1-3 204,5-m-Rnhrmaste 
4-18 171-m-Gittcrmastc

Hasonló szándékkal őrzik a rádiómúzeumok a meg
maradt készülékeket. A szerzőnek eddig mindössze 
egy Enigma rejtjelező készüléket és egy Köln típusú 
rövidhullámú vevőkészüléket sikerült megtekinteni 
Bécsben az Erste Österreichische Funk- und 
Radiomuseumban, de több készüléket őriznek Német
országban, Norvégiában, Nagy-Britanniában és az

Egyesült Államokban. Mivel amatőr célokra kiválóan 
megfelelt, meglehetősen sok Köln vevőkészülék és Lo 
40 К 39-es típusú Lorenz-adó maradt meg a gyűjtők és 
rádióamatőrök kezében.

Nauenben a hajdani gépadó épületét műemlékké nyil
vánították, és mint múzeum megtekinthető. Egykori be
rendezéséből azonban tudomásunk szerint semmi nem 
látható. Látogatható viszont az U 2540 lajstromszámú 
tengeralattjáró a Deutsches Schiffartsmuseumban, 
Bremenhaven kikötőjében.
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Az amerikai 3. gyalogoshadosztály harcai Irakban II. rész
Babos László

A Liberty és a Firebird megtisztítása

Miután a TF 2-69 AR biztosította a hidat, a TF 1-15 Iisi
nek el kellett foglalnia a Libertyt, hogy meggátolja az ira
ki erők mozgását Tallil városa és a légibázis között.

Március 22-én, röviddel éjfél után a B/1-15 IN elfoglal
ta állásait, melyből képes volt megakadályozni a repülő
tér északkelet felől való megközelítését. Egy órával ké
sőbb a század jelentette, hogy állásaiktól délre iraki kato
nák és fegyveres civilek csoportjai harckocsik és felfegy
verzett könnyű teherautók kíséretében elhagyták a 
Firebird területét. А В század összecsapott ezekkel az 
iraki erőkkel, és elpusztított néhányat a járműveik közül 
(többek között 2 db T-55-öst). Úgy tűnt, az irakiak meg
próbálták kiüríteni a repülőteret még az amerikai táma
dás megindulása előtt. Az összecsapás után a B/1-15 IN 
visszatért állásaiba, hogy támogassa a TF 1-30 IN táma
dását.

ATF 1-15 IN zöme 01.43-kor nyomult előre a laktanya 
felé. John Charlton alezredes, a parancsnok egységeit 
olyan állásokba akarta elhelyezni, melyekből el tudják fo
gadni az irakiak megadását, vagy fel tudják venni velük a 
harcot. Az alezredes azonban nem tudta, milyen ellensé
ges erőkre számíthat a laktanyánál, ezért a TF 1-15 IN- 
hez beosztott B/1-64 AR-t (parancsnoka Dave Waldron 
százados) előreküldte, hogy derítsék fel az iraki védel
met.

Amikor a harckocsiegység (B/1-64 AR) a Liberty felé 
közeledett, a látóhatáron iraki páncélosokat fedeztek fel, 
amint azok előkészített tüzelőállásokat foglaltak el. Ezek 
az iraki T-62-esek járó motorjuk miatt forró pontként je
lentek meg az M-1-esek termomonitorain. Az irakiaknak 
nem sok esélyük volt, az Abramsok tűzvezető rendszere 
és éjjellátó képessége óriási fölényt biztosított az ameri
kai egység számára. A T-62-esek ugyan elavultak voltak 
az M-1-esekkel szemben, de veszélyesek lehettek a 
Bradleykre és a könnyebb páncélzattal rendelkező jár
művekre, ezért megsemmisítésük fontos volt. Az 
Abramsok gyors munkát végeztek. Miután Waldron rövid 
helyzetjelentést küldött Charltonnak, tűzparancsot adott 
a század élén haladó szakasznak. Kevesebb mint fél 
perccel a rádióüzenet után a szakasz öt M-1-ese tüzet 
nyitott 120 mm-es lövegével. A folyamatos ágyúzás két 
percig tartott, amíg a lövegkezelők és a 
harckocsiparancsnokok oldalirányzással, jobbra-balra 
megkeresték és elpusztították az iraki védelmi vonal pe
remén beásott ellenséges harckocsikat és más járműve
ket. Az M-1-esek megsemmisítettek négy T-62-est, né
hány páncélozott járművet és néhány teherautót, melyek 
a bunkerek mögött mozogtak. A TF 1-15 IN ezután haj
nali 05.51-re biztosította a Libertyt. Az akcióban egy ame
rikai katona sebesült meg, viszont a harccsoport elpusz
tított 5 iraki harckocsit, néhány gyalogost, továbbá több 
mint 200 foglyot ejtett, köztük egy dandártábornokot, aki 
a terület légvédelmi parancsnoka volt.

Amíg a TF 1-15 IN végrehajtotta a támadást a Liberty 
ellen, a TF 1-30 IN 04.11-kor rést ütött a Firebird délke
leti peremén. Az intenzív tüzérségi (192 db HE gránátot, 
illetve a csapatokat rejtő 97 füstgránátot lőttek ki) és légi

OBJ CHATHAM

OBJ PISTOL SABER

5. ábra: Samawah és az amerikai célterületek
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6. ábra: A 3. BCT hadműveletei Nasiriyah-nál: a tallili 
légibázis és az Eufrátesz hídjának az elfoglalása

7. ábra: Samawah és körzete
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támogatás mellett előrenyomuló harccsoport könnyedén 
legyűrte a gyenge ellenállást, és elfoglalta a célterületet.

Az egész éjjeli harc után a 3. dandár 22-én késő reg
gelre befejezte a hadműveletet. A TF 2-69 AR átkelt az 
Eufrátesz hídján, s kb. 05.00-ra elfoglalta Clay North-ot, 
és biztosította a folyón átvezető utat. A dandár tartaléka, 
a TF 2-70 AR 13.30-kor felváltotta a TF 2-69 AR-t. Ez
után a 69-esek dél felé vonultak, hogy találkozzanak az 
1. BCT-vel, támogatandó a dandár előrenyomulását a 3. 
BCT állásain keresztül. A Tallil légibázis és a Nasiriyahból 
kivezető utak biztosítása után a harcok Nasiriyah külvá
rosában folytatódtak.

A célterületek elfoglalása és a biztosító állások felvéte
le az 1-es főút és Nasiriyah között azt jelentette, hogy a

3. BCT, s így a 3. hadosztály teljesítette feladatát. A 3. 
BCT március 23-án a kora reggeli órákban az Eufrátesz 
hídját (Clay) átadta a TF Tarawának (I. MEF), majd elin
dult Samawah felé, ahol a 3-7 Cavalry már harcban állt 
az ellenséggel.

Samawah

Samawah közepes méretű város, kb. 265 km-re nyu
gat-északnyugatra Baszrától és 240 km-re dél-délkelet
re Bagdadtól. A város az Eufrátesz partján fekszik a 8-as 
főút mellett, mely az egyik Bagdadba vezető fő közleke
dési útvonal. A 8-as út Samawahig párhuzamosan halad 
a folyóval, a városnál fordul északnak, s a folyót keresz
tezve, annak túlpartján vezet tovább. A Baszra-Bagdad 
vasútvonal szintén a város mellett fut, a város így fontos 
közlekedési csomópont. A védelem kialakítását a város 
méretén felül az is segítette, hogy egy csatorna 5 km-re 
a várostól délre, északnyugat-délkeleti irányban keresz
tezi a Bagdad felé haladók útját. Megfelelően felszerelt 
helyőrség sikeresen zavarhatta a déli irányból Bagdad fe
lé támadó ellenséges erőket.

Az amerikai felderítés szerint az iraki állások a város 
kerületének nagy részét az Eufrátesz mindkét oldalán és 
a vízi akadályok mögött is lefedték. Az irakiak különböző 
lakóépületekben előretolt állásokat is kiépítettek, melyek
ben mesterlövészeket és géppuskásokat helyeztek el. 
Ezeknek az épületeknek az emeleteiről is lőni tudták a 
lent mozgó amerikai katonákat. A felderítők megfigyeltek 
néhány aknavető üteget is, de tüzérséget nem sikerült 
azonosítaniuk, egészen addig, amíg a 3. hadosztály fel 
nem vette a harci érintkezést az iraki védőkkel. Nehezí
tette az amerikaiak dolgát az is, hogy itt sem sikerült pon
tosan felmérni az irreguláris csapatok erejét.

Az V. hadtest eredeti hadműveleti terve feltételezte, 
hogy az ellenséges erők a városokban rendezkednek be 
védelemre, s így ezek kikerülésével tovább tudnak majd 
haladni észak felé, a Najaf közelében kijelölt Raiders és 
Rams célterületekhez. A 3-7 CAV-nak, a hadosztály fel
derítő alakulatának, mely ekkor a 2. BCT élegysége volt, 
kellett elsőként megközelítenie Samawaht. Feladatuk az 
volt, hogy foglalják el a várostól délnyugatra lévő csator
na két hídját, melyek kb. 1,5-2 kilométerre feküdtek egy
mástól (Chatham célterület), s ezzel együtt hatásosan 
szigeteljék el a városban lévő iraki erőket, továbbá bizto
sítaniuk kellett a 28-as utat.

A 3-7 CAV parancsnoka, Terry Ferrell alezredes a 
Chathamot két kisebb célterületre bontotta: Pistolra, a 
csatorna nyugati hídjára és Saberra, a keleti hídra. Az el
sődleges célpont a Saber lett, mert a tervek szerint az it
teni hídon haladt volna keresztül a hadosztály logisztikai 
szállítmányainak 60%-a. A hadosztály és a hadtest hír
szerző jelentései alapján a lovasság nem számított jelen
tős ellenállásra.

Harcok Samawahnál

Március 21-én, a határon való átkelés után a D/3-7 
CAV OH-58D (7. lovasezred 3. századának D szaka
sza) helikoptere felderítő repülést hajtott végre 200 km- 
re a földi csapatok éle előtt, de Chatham területén ők 
sem láttak ellenséges erőket. A földi csapatok 
élegysége a C/3-7 CAV „Crazy Horse” március 22-én 
07.47-kor érkezett Samawahhoz. Amint a szakasz 
Pistol felé haladt, egy csoport géppuskákkal felszerelt 
könnyű teherautó tűnt fel a város irányából, hátukon
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hatalmas amerikai zászlókkal. A várakozással ellentét
ben azonban nem Szaddam ellen lázadó irakiak voltak, 
hanem egy SOF-egység, amely már néhány napja a 
városban végezte felderítő feladatát. A különleges fel
derítő alakulat megerősítette, hogy a hidak épek, és 
robbantáshoz sincsenek előkészítve. Továbbá sikerült 
kapcsolatokat kiépíteniük néhány helybélivel, akik vi
szont elmondták, hogy a Köztársasági Gárda csapatai 
beszivárogtak a városba, s a paramilitáris erők jelenlé
tét is megerősítették.

A század parancsnoka azt tervezte, hogy a hidakat haj
nalra elfoglalják, de a több mint 200 kilométeres (a határ
tól) kimerítő út miatt a C szakasz csak napfelkelte után 
ért a hídhoz. Emiatt Ferrell alezredes új terve az lett, 
hogy délután egy órára stabilizálja helyzetét, majd átkel a 
hídon, és folytatja útját a következő célpont felé. Azonban 
az irakiak nem csak passzív szemlélői voltak az esemé
nyeknek.

Anthony Broadhead őrmester vezette a C/3-7 CAV 
FIKT-jét, (Flunter Killer Team), mely három Bradleyből és 
két Abramsból állt, s ekkor a szakasz élegysége volt. A 
HKT a híd (Pistol) felé haladt, ahol néhány iraki gyüleke
zett. Amint Broadhead harckocsija 9.00-kor megközelítet
te a hidat, az őrmester integetett az irakiaknak. Ők visz- 
szaintegetés helyett AK-47-eseik tüzével köszöntötték 
az amerikai egységet. A hadjárat során először, de nem 
utoljára jól felfegyverzett paramilitáris erők -  akiket csak 
fegyvereik különböztettek meg a civilektől -  támadták 
meg az amerikai egységet. A harc gyorsan eszkalálódott. 
Különböző teherautókon kézifegyverekkel, géppuskák
kal, akna- és gránátvetőkkel felszerelt irreguláris harco
sok érkeztek a küzdelem helyszínére.

Amikor az amerikaiak közel értek a csatorna hídjához, 
a két első harcjármű, Brodhead M-1-ese és egy Bradley 
(pk.: Dillard Johnson őrmester) a csatorna túlpartján a 
Baath Párt rendőrállomását és a fedajinok kiképzőtáborát 
azonosították. Mindkét objektum fallal volt körülvéve, és 
az épületekben szemmel láthatóan nyüzsögtek a 
fedajinok. A táborban lévő irakiak is először kézifegyve
rekből nyitottak tüzet, majd az északon húzódó fasorból 
aknavetőkkel kezdték lőni a támadókat. Amint az ameri
kaiak elkezdték megsemmisíteni az ellenséges aknave
tők állását, azt figyelték meg, hogy az ellenséges katonák 
öngyilkos módon, hullámokban támadtak. A néhány pilla
nattal korábban lelőtt irakiak helyébe újabb élő hullám ér
kezett. Dillard Johnson őrmester a következőképpen írta 
le ezt a harcot: „Nagyszámú gyalogost azonosítottam kö
zel a hídhoz, mely célpontunk volt. A parancs szerint (a 
hadjárat alatt addig még nem csaptak össze az ellenség
gel) mi nem nyitottunk tüzet. Jeleztük nekik, hogy adják 
meg magukat, de ők erre azonnal elkezdtek minket lőni. 
Azt mondtam, menjünk a híd felé az M-1-essel 
(Broadhead).

Amíg mi előrefelé haladtunk, az M-1-es összecsapott 
a gyalogosokkal a ,50-es (М2 12.7 mm) kaliberű géppus
kájával, de ennek nem volt hatása. így én is tüzet nyitot
tam a 25 mm-es gépágyúval, amely szó szerint kifektette 
őket (később 65 iraki halottat azonosítottak ott), majd 
folytattuk utunkat a hídhoz és biztosítottuk...

Azután egy iraki katonai teherautó jött az úton, ki a tá
borból. Mivel egy civil jármű volt köztünk, nem vehettük 
tűz alá. így visszakergettük a teherautót a táborba, az 
Abrams pedig a kapuban maradt. A fickók a járműről ké
zifegyverekkel és RPG-vel nyitottak tüzet. Egy RPG- 
lövedék hajtógázától az irakiak egyike lángra kapott, és 
kiesett a teherautóból az útra. Közben egy másik fickó 
egy RPG-vel berohant egy bunkerba az Abrams elől, de 
a harckocsi egy 120 mm-es HE lövedékkel elpusztította a

bunkert s az irakit. Azután én négy 25 mm-es HE-t lőttem 
a teherautóba. Ennek hatására a jármű kettétört és ki
gyulladt (később 25-30 iraki halottat azonosítottak a gép
járműben és körülötte).

Ekkor teljes felfordulás tört ki! Jobb oldalról nagy erejű 
tüzet kaptunk, s az Abrams a kapun kívülre húzódott visz- 
sza. 150-200 fickó özönlött ki az épületekből, s kézifegy
vereikkel és néhány RPG-vel elkezdtek minket lőni. 
Olyan közel voltak, hogy az M 240-es (7.62 mm-es) gép
puskámat az ellenség kézifegyvertüze tönkretette; szó 
szerint több tucat RPG-lövedék pattant vissza a 
Bradleyről, mert az irakiak túl közel voltak, s a kis távol
ság miatt a gránátok robbanófeje nem lépett működésbe. 
Ekkor megragadtam a második M 240-est, mellyel a 
megfigyelőm elkezdte lőni az irakiakat. Én az M9-est (9 
mm pisztoly) és az M4-est (5.56 mm-es karabély) felvált
va használtam, míg a toronylövészem a 25 mm-es gép
ágyúval tüzelt. Ez kb. 25 percig ment így, s amikorra a 
harc befejeződött, 13 iraki esett a fogságunkba, míg a 
többi fickó holtan feküdt. Azután egy AK lövedék mellka
son talált, ledöntött a lábamról, és a jármű belsejébe es
tem. Azt hittem, meghalok, és meglepődtem, hogy nem 
így történt. A golyóálló mellény megmentette az életemet. 
(Később az összecsapás helyszínén 167 iraki halottat 
számoltak össze).

Miután magamhoz tértem, a megfigyelőmmel kiszáll
tunk, és elkezdtük ellátni az iraki sebesülteket. Ekkor 
azonban nyolc teherautó -  tele fedajinnal -  kanyarodott 
le a tábor mellett az útról, és megálltak. Nem vettek ész
re minket, a szakasz többi részét kezdték el lőni, miköz
ben mi 30 méterre voltunk tőlük. A toronylövészem ösz- 
szecsapott a teherautókkal, és a 25 mm-es gépágyúból
13-15 lövedéket engedett mindegyikbe. Az egyik teher
autót az M 203-asommal (40 mm-es gránátvető) eltalál
tam, mire az kigyulladt. Majd kb. 70 arab rohant ki egy 
másik épületből, és kézifegyvereikkel megtámadták az 
M-1-est. Az Abrams a 12.7-essel válaszolt. Közben mi 
beszálltunk a Bradleybe, ám abban a pillanatban egy ak
navető gránát eltalálta a pálmafát, amely alatt álltunk. En
gem a robbanás a toronyba lökött, a megfigyelőmet pe
dig a deszanttérbe. Srapneltől megsebesültem mindkét 
lábamon és karomon, a jobb dobhártyám pedig kilyukadt. 
A megfigyelőm szintén megsebesült, ő mindkét kézfején. 
Ezután elmenekültünk onnan, s az M-1-es is átkelt ve
lünk a hídon. A folyó túlpartján, a látóhatár szélén foglal
tunk új állást, és innen viszonoztuk a tüzet, közben pedig 
jelentettük a károkat és helyzetet.”

A híd környékén folyó harcok alatt a szakasz egy 
Bradleyt vesztett, mely a visszavonulás során belecsú
szott egy szurdokba, és mozgásképtelenné vált. Sze
mélyzetét Dillard Johnson Bradleyje vette fel, majd a fo
lyó túlpartján az őrmester úgy foglalt tüzelőállást, hogy fe
dezze a járművet. Amint a HKT biztonságban átért a híd 
déli oldalára, a C szakasz parancsnoka, Jeff McCoy szá
zados tüzérségi támogatást kért, s kapott. A 155 mm- 
esek mellett a század két OH-58-asa rakétával lőtte az 
irakiak táborát.

Az irakiak, hogy katonáikat a csatatérre juttassák, te
herautókat, taxikat és mentőautókat alkalmaztak (ez 
nem meglepő, hiszen a harcjárművekből, katonai teher
autókból álló konvojokat könnyű volt azonosítani, s eze
ket az amerikai légierő gyorsan megsemmisítette). Ez 
együtt járt a fedajinoknak azzal a gyakorlatával, hogy 
„visszavonultak” a házakba, s fegyverrel kényszerítették 
a lakosokat, hogy felvegyék a harcot az amerikaiakkal, 
illetve civileket, férfiakat, nőket, gyerekeket használtak 
pajzsként. A hadviselés e módja általános volt a hadjá
rat alatt.
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Az amerikaiaknak ugyan élőerőben nem volt vesztesé
gük, de az előrenyomulásukat lelassították. Ferrell alez
redest meglepte az ellenállás intenzivitása. A két hidat 
csak éjszakára sikerült ellenőrzésük alá vonni, és szórvá
nyos kézifegyvertűz még ezután is előfordult a nyugati 
hídnál. Ennek ellenére az éjszaka folyamán a 3. gyalo
goshadosztály már használta az átkelőket, amint egysé
gei észak felé vonultak.

A felderítőszázad a következő napon is a város előtt 
harcolt. Ezalatt, március 23-án a SOF és a kihallgatott 
hadifoglyok információi alapján azonosították a Baath 
Párt és más paramilitáris erők főhadiszállását. Az egy
séghez beosztott előretolt légiirányítók és Kiowa Warrior 
helikopter vezette célra a légierő F-15-ösét a Baath Párt 
főhadiszállása ellen, többek között úgy, hogy egy Hellfire 
rakétával „megjelölték” az épületet. Az F-15-ös azono
sította a jelet, és elpusztította az iraki parancsnoki köz
pontot.

Amíg harcok folytak Chathamnál, addig az 1. BCT 
„Raider” a 8-as főút mentén Nasiriyahból Samawah felé 
haladt északi irányban, a Raiders (Najaftól északra) cél
terület felé. Amint a dandár élegysége a 8-as úton halad
va megközelítette Samawah déli sarkát, tűz alá került. Az 
1. BCT nyugati irányban kimanőverezett az összecsapás 
területéről, s kb. 12 körül keresztülhaladt a 3-7 CAV vo
nalain, majd folytatta útját észak felé.

Március 23-án nyilvánvalóvá vált, hogy a paramilitáris 
erők magatartása Samawahnál veszélyezteti a hadosz
tály utánpótlási vonalait. Az V. hadtest ezért parancsot 
adott az ellátást szállító járműveknek és minden egyéb 
páncélozásán eszköznek, hogy a 8-as út helyett a 28-as 
utat használják (Route Rovers), mely Samawahnál elke
rüli a veszélyes zónát. Azért, hogy ezt a kitérőt biztonsá
gossá tegyék, a 3-7-esek megtisztították az irakiaktól a 
8-as úttól egy km-re északra fekvő területet. ATF Tarawa 
felváltotta a 3. BCT-t Nasiriyahnál, az Eufrátesz hídjánál. 
A dandár hátrahagyott egy zászlóaljat Tallil biztosítására, 
majd megindult észak felé. Délután 14.30-kor, miután a 3.

BCT Samawahhoz ért, Allyn ezredes átvette a város kö
rüli harcok irányítását a 3-7 CAV-tól. A felderítőszázad 
ezután visszakerült a 3. gyalogoshadosztály közvetlen 
alárendeltségébe. Új feladatnak pedig azt kapta, hogy 
vonuljon Najaf (a következő nagyváros a Bagdadhoz ve
zető úton) alá, s ott a várostól délkeletre található Floyd 
célterületet foglalja el és tartsa meg.

A Samawahnál folyó harcok alatt a 3-7 CAV becslése 
szerint több mint 550 iraki harcost, 30 légvédelmi rend
szert, 30 civil járművet és három parancsnoki pontot 
semmisített meg. A későbbi helyszíni felmérés alapján 
kapott adatok azonban, amelyek Dillard Johnson vissza
emlékezésében zárójelben szerepelnek, még nagyobb 
számú iraki veszteséget mutatnak.

Az iraki irreguláris erők harcmodora

Amint a 3. BCT Samawahnál felvette a küzdelmet az ira
kiakkal, az amerikaiak helyzetértékelése javult. A város
nál folyó harcok alatt a dandár megértette, hogy az ellen
ség viselkedése alapvetően eltér attól, amit vártak. A 
módszer, amellyel az irakiak Samawahnál harcoltak, a 
nasiriyahi tükörképe volt, és a hadjárat során a későbbi
ekben mindenhol hasonló összecsapások zajlottak le.

Későbbi becslések szerint a paramilitáris erők kb. 
3-5000 embere védte az Eufrátesz völgye mentén fekvő 
városokat. Ezek a harcosok elsősorban a Baath Párt 
milíciájáihoz, a Szaddam Fedájinokhoz és a Köztársasá
gi Gárda néhány speciális egységéhez tartoztak, illetve 
külföldi önkéntesek és olyan civilek voltak, akiknek csa
ládját megfenyegették. Habár a felderítés jelezte az irre
guláris erők fontosságát az iraki védelemben, elszántsá
guk és főleg harcászatuk meglepő volt.

A különböző paramilitáris csoportok közül minden elő
rejelzés a fedájinokat tartotta a legveszélyesebbnek, de 
az amerikai hadvezetés úgy gondolta, hogy ők elsősor
ban Bagdad védelmét fogják erősíteni. Amikor azonban a 
hadművelet kibontakozott, nyilvánvalóvá vált, hogy Szad
dam Húszéin délre küldte ezeket a csapatokat, a Kuvait- 
ból a fővárosba vezető út mentén található városokba, 
azzal a céllal, hogy erősítsék meg a reguláris erőket, tart
sák fenn a politikai ellenőrzést a városok felett, késleltes
sék a koalíciós erők előretörését, és okozzanak nekik mi
nél jelentősebb veszteségeket.

A déli városokban való jelenlétük mellett meglepetést 
okozott ezeknek az erőknek a harceljárása is. Az elfogott 
irakiak elmondták, hogy az irreguláris erők emberei harc
ra kényszerítik a civileket, és kivégzik, aki ezt megtagad
ja. Azt is állították, hogy sok iskola felett átvették az ellen
őrzést, és parancsnoki pontokat, összpontosítási körze
teket rendeztek be az épületekben. Fegyvereseik szállí
tására pedig, mint arról már volt szó, elsősorban civil gép
járműveket használtak. Ráadásul minden várakozással 
ellentétben kijöttek a viszonylagos biztonságot nyújtó be
épített városi területekről, s nyílt terepen csaptak össze a 
koalíciós erők páncéloscsapataival. Ezzel eljátszották a 
harcászat és a háborús propaganda nyújtotta előnyöket, 
amelyeket a városi harc kínált volna számukra. Támadó 
harcmodoruknak ugyanakkor fontos következménye volt, 
hogy az amerikaiak kénytelenek voltak jelentős erőket 
bevetni utánpótlási vonalaik védelmére, s így átmenetileg 
jelentősen meggyengült a Bagdad ellen támadó 3. gyalo
goshadosztály. Azonban ez csak ideiglenesen javított az 
irakiak stratégiai helyzetén, mert amíg az amerikaiaknak 
tartalékaik bevetésével sikerült fenntartani támadásuk 
lendületét, addig az irakiak e rohamokkal saját erőiket 
őrölték fel.
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12. ábra: A 3. gyalogos hadosztály egyik M-557-es 
parancsnoki járműve március 21-én

Még meglepőbb volt, hogy a paramilitáris erők a 
páncélososzlopokat támadták meg, ahelyett, hogy meg
várták volna az utánuk érkező páncélozásán ellátó konvo
jokat. Kézifegyverekkel, géppuskákkal és RPG-vel lőtték 
az Abramsokat, Bradleyket, az első világháborút idéző 
élőhullámokat alkalmazva. Taktikájuk öngyilkos volt, szó 
szerint a halálba rohantak, s életüket értelmetlenül dobták 
el. Ráadásul, bár ádáz és könyörtelen támadásokat indí
tottak, képtelenek voltak a szervezett ellenállásra, a tűzfe- 
gyelemre vagy az új helyzethez való alkalmazkodásra. 
Mindennek oka elsősorban az volt, hogy harcosaik alap
vetően képzetlenek voltak. A harcok leírása azt valószínű
síti, hogy kiképzésük nem terjedhetett túl az ideológiai ne
velésen és némi alapvető fegyverhasználati ismereten.

A 3. BCT Samawahnál

A 3. BCT feladata a városnál az volt, hogy megakadályoz
za az irakiakat az utánpótlási vonalak elvágásában a 8-as 
és 28-as utak mentén. Amikor a TF 1-15 IN megközelítet
te a várost, a dandár többi egysége még sorban, egészen 
Tallilig nyúlt el a 8-as főút mentén. A harccsoport kommu
nikációs rendszereinek így 240 km-t kellett áthidalniuk, 
amire csak a három darab TACSAT (Tactical Satellite) rá
dió volt alkalmas (a TACSAT műholdas vonalat használt), 
korlátozott hozzáférési lehetőséggel. Ez a rendszer tette 
lehetővé Allyn ezredes számára, hogy fenntartsa a kap
csolatot egységeivel, s képet alkothasson az aktuális 
helyzetről, amint csapatai Samawah felé haladtak.

Kezdetben az ezredes azt tervezte, hogy az utánpótlási 
vonalak biztosítására két zászlóalj harccsoportját alkalmazza

13. ábra: A telefonnál (középen) David McKiernan 
altábornagy, az Egyesült Erők Szárazföldi 
Parancsonokságának parancsnoka

a főút mentén Talliltól Samawahig és később Najafig. A 
Samawah körüli harcok intenzitásának hatására azonban 
meggondolta magát, és a dandár HMMWV-kre ültetett felde
rítőegységét használta erre a feladatra, míg a jobb páncélvé
dettséggel rendelkező gépesített páncélosharccsoportokat 
Samawahnál vetette be a város elszigetelésére.

Az ezredes, szem előtt tartva feladatát, az utánpótlási 
vonalak elvágását, úgy határozott, hogy az irakiak „foglal
koztatására”, egységeivel végrehajt egy sor demonstráci
ót, s ezzel Samawahhoz köti az ellenséget, akik így nem 
tudják máshol támadni a kommunikációs vonalakat.

Közben a SOF is tovább folytatta tevékenységét, s 
gyűjtötte az információkat. Jelentésük szerint a Köztársa
sági Gárda kb. 500-1000 fős erősítésének sikerült beszi
várognia a városba. Mivel az amerikai hadvezetés köz
vetlen céljai közt nem szerepelt a város bevétele, s a 
páncélosegységeket Bagdadnál kívánták felhasználni, 
ezért a 3. BCT csak addig harcolt Samawahnál, amíg a 
82. légideszant-hadosztály 2. BCT-je március 29-én fel 
nem váltotta. A 3. BCT ezután a Hammer hadműveleti te
rületre vonult (északnyugatra Najaftól), hogy felkészüljön 
a Karbala elleni támadásra.

Mialatt Samawah körzetében ezek az események zaj
lottak, a 3. gyalogoshadosztály fő erői a hadjárat eddigi 
legnagyobb csatáját vívták Najaf térségében.

Jelmagyarázat

AR: Armor -  páncélos
AHR: Attack Helicopter Regim ent-tám adó helikopterezred 
AVN: Aviation -  repülő
BCT: Brigade Combat Team -  dandárharccsoport
CAV: Cavalry -  lovas
Co: Company -  század
FA: Field Artillery -  tábori tüzér
HHC: Headquarters and Headquarters Company -  törzs
és törzsszázad
HMMWV: High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle -  
nagy mozgékonyságú, többfeladatú kerekes jármű 
IN: Infantry -  gyalogos
OIF: Operation Iraqi Freedom -  Iraki Szabadság hadmű
velet
PSYOP: Psychological Operations -  pszichológiai had
műveletek
SOF: Special Operations Forces -  különleges hadműve
leti erők
SP: Self Propelled -  önjáró
TACSAT: Tactical Satellite -  harcászati műhold
TF: Task Force -  alkalmi harccsoport

Felhasznált irodalom

The United States Army in Operation Iraqi Freedom.
http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2004/
onpoint/
3rd Squadron -  7th Cavalry Regiment. 
http://www.globalsecurity.org/military/agency/army/3- 
7cav.htm 
Today’s Cavalry.
http://lewis184.home.mchsi.com/7th_cavalry_regiment.htm 
Armored cavalry troop.
http://www.globalsecurity.Org/military/library/policy/army/t 
oe/17487L000.htm
Division Organization and Equipment. 
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/toe.htm 
Heavy division.
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Mechanized Infantry Division Table of Organization and 
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be using women, children as shields). 
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Naylor, Sean D.: Battle Continues; Troops Brace for 
Urban Combat.
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Infantry Brigade in Urban Combat. Infantry Magazine; 
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History of 1st Battalion, 64th Armor Regiment in 
Operation Iraqi Freedom, www.stewart.army.mil 
John Keegan: Az iraki háború. Európa könyvkiadó, Bp., 
2004.
Resperger István: Villámháború az Öbölben. Új Honvéd
ségi Szemle, 2006/2.
FM 100-5 Hadműveletek. Budapest, 1997.
Army photo by Sgt. Craig Zentkovich

Will Fowler:
SZTÁLINGRÁD -  A sorsdöntő 7 nap
A történészek, írók sok megközelítésben, más és más oldalról, néha egymással szöges 
ellentétben dolgozzák fel a hadtörténelem legnagyobb ütközetét -  a sztálingrádi csata 
szinte csábítja erre őket. Will Fowler az ütközet hátterét, eseményeit, kiemelten annak 
sorsdöntő 7 napját, a németek utolsó kétségbeesett támadását emeli ki és írja meg szé
pen kivitelezett, gazdagon illusztrált könyvében.

A két hatalmas hadsereg gigászi csatáját többnyire már ismert és feldolgozott tények és 
események olvasmányos bemutatása mellett korhű fényképekkel, önéletrajzokkal, térké
pekkel, parancsokkal, tudományos magyarázatokkal, a felvonultatott haditechnikai eszkö
zök szemléltetésével, szemelvényekkel teszi közérthetővé az író. A szembenálló felek fő
szereplőinek arcképcsarnoka közelebb hozza az olvasót a történésekhez. így azok is szí
vesen lapozzák a könyvet, akik kevés katonai ismerettel rendelkeznek.

A mű a kezdeti német sikerek, a Barbarossa hadművelet leírásával kezdődik. A németek ekkor még hittek erejük
ben, hittek a német katona nimbuszában, győzni indultak. Az 1941-ben megindított oroszországi hadjárat sikerein fel
buzdulva Hitler 1942 nyarán újabb nagyszabású offenzívát indított a Szovjetunió ellen. A Blau hadműveletben elren
delt német támadás a déli ipari és olajtermelő területek, ipari és szállítási központok ellen irányult. Az offenzíva júni
usban kezdődött, és meglepetésként érte a Szovjetuniót. A támadás célpontja Sztálingrád volt. Friedrich Paulus ve
zérezredes 6 . hadserege és Hermann Hoth vezérezredes 4. páncélos hadserege tört előre Sztálingrád irányába.

A továbbiakban a könyv a német csapatok felvonulását írja le, amikor Hitler váratlanul megváltoztatta eredeti elkép
zelését, és két különböző, de egyidejű támadásra adott parancsot Sztálingrád, illetve a Kaukázus ellen. így azonban 
Hoth páncélosai magára hagyták Paulus hadseregét, és a Kaukázus felé fordultak. Nem sokkal később Hitler ismét 
módosított haditervén, és Hoth páncélosait mégiscsak Sztálingrádhoz irányította. A harckocsik azonban a várostól 160 
km-re kénytelenek voltak megállni, mert készleteik elfogytak. Hitler és a német hadvezetés ezzel elszalasztottá azt a 
lehetőséget, hogy Sztálingrádot még azelőtt elfoglalja, mielőtt azt a szovjetek megerősítik.

A kezdődik a támadás című fejezetben a szerző a napról napra, heteken keresztül folyó ostromot írja le. Rámutat 
arra is, hogy a város védelme kezdetben inkább politikai gesztus, nem pedig hadászati megfontolások alapján hozott 
döntés volt. Sztálin egyszerűen nem adhatta fel harc nélkül a nevét viselő várost, amely a neve miatt Hitlerre is külö
nös hatással volt. A városba betörő németek sorra kudarcot vallottak, miközben az ellenállás a hősiességig fokozó
dott. Paulus elfoglalta a Don és a Volga közötti területet, reptereket és utánpótlási bázisokat építettek ki, majd szep
tember elején sikerült egyesülniük Hoth páncélosaival is.

Megkezdődtek az utcai harcok. A sztálingrádi ütközet ezen szakasza teljesen új eljárásokkal gazdagította a hadmű
vészetet. A szerző részletesen ír az egyes katonák hőstetteiről, mesterlövészek, kis alegységek, rohamcsoportok, ide
iglenes harccsoportok, partizánok alkalmazásáról, a helyismeret nélkülözhetetlenségéről.

Sztálingrádban többnapos utcai harc és számos német bombatámadás után a szovjeteknek Csujkov vezérezredes, 
a 62. hadsereg parancsnoksága alatt sikerült megtartani a szétlőtt város egyes részeit. Minden épületért, minden pin
céért elkeseredett harc folyt, melynek során gyakorlatilag az egész várost a földdel tették egyenlővé. A szerző leírá
sokkal, visszaemlékezésekkel, anekdoták felelevenítésével tarkítva vázolja az ostrom helyszínein folyó harci esemé
nyeket, melyekkel még életszerűbbé teszi könyvét. Tragikus példákkal kommentálja az utolsó tartalékok hősies har
cát, a harcok kegyetlenségeit, a hideg tél közepette folyó szörnyű küzdelmet. A könyv az 1942. november 19-én 
Zsukov marsall által megindított Uránusz hadművelet leírásával fejeződik be, mely átkaroló csapásaival bekerítette a 
Sztálingrádnál harcoló 6 . hadsereget, és végleg megpecsételte annak sorsát.

A csata részletes és szemléletes ismertetése Will Fowler brit író kiemelkedő hadtörténelmi műve, ajánlom az olva
só figyelmébe.

Végh Ferenc

Hájjá és Fial Könyvkiadó, Budapest 2006. Terjedelem: 192 A/4 oldal. 3200 Ft + 500 Ft postaköltség áron 
megrendelhető a kiadónál. Levélcím: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32. Telefon: 06-30-419-3530
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Nemzetközi haditechnikai szemle

VAB -  páncélozott szállító harcjármű

A francia gyártmányú kerekes harcjármű kevéssé ismert 
a közvélemény előtt, és a szakirodalomban is kevés in
formáció jelent meg róla. Pedig több ezer példányban 
gyártották, és több országban is hadrendbe állították. Rá
adásul néhány éve szinte naponta volt látható a híradás
okban a Boszniában állomásozó francia ENSZ-katonák 
szállítójárműveként. Utólag az öbölháborús archív felvé
telen is felismerhető, ugyanis a francia Doguet hadosz
tályt is VAB-okkal szerelték fel.

A VAB a Vehicule de l’Avant Blinde rövidítése. Szó sze
rinti fordítása kissé furcsa (elöl páncélozott jármű), de ta
lán fordítható általánosan használt páncélozott szállító 
harcjárműként is. A GIAT Industries Versailles melletti 
üzemében gyártották. 1976 óta több mint 5000 példány
ban készült el, közel 30 különféle változatban.

A VAB már a tervezése során sem felelt meg a korsze
rű követelményeknek. A hidegháborús viszonyok között 
mind tűzereje, mind védettsége gyenge volt. Egyedül a 
kerekes kialakításból adódó sebessége mondható jónak 
a nem túl bonyolult terepen. Ennek ellenére viszonylag 
nagy exportsikert aratott. A gyártó országon kívül rend
szeresítették Brunei, a Közép-Afrikai Köztársaság, Cip
rus, Indonézia, Elefántcsontpart, Kuvait, Libanon, Mauri
tius, Marokkó, Omán, Katar és az Egyesült Arab Emirátu
sok hadseregében. Ez azzal magyarázható, hogy ezek
ben az országokban a tűzerőben és védettségben meg
lévő hiányosságok nem számítottak nagy hátránynak -  a 
csak könnyűfegyverekkel felszerelt felkelők és gerillák el
leni harcra megfelelő volt. A sivatagi vagy trópusi viszo
nyok között is alkalmasabb a kisebb méretű, gyors, kere
kes harcjármű. Elterjedésében a viszonylag alacsony ára 
is szerepet játszhatott. A francia hadseregben és a tenge
részgyalogságnál kb. 4000 példány áll még mindig szol
gálatban.

A futómű mind a négy kereke meghajtott, az abron
csokban a levegő nyomása szabályozható. A vezető bal
oldalt, a parancsnok jobboldalt foglal helyet. Az ablakok 
páncéllemezzel védettek. A vezető és a parancsnok felett 
búvónyílások, mellettük pedig kisméretű ajtó található. A 
parancsnok kezeli a búvónyílására szerelt fegyverzetet. 
Ez a legtöbb esetben egy М2 típusú 12,7 mm-es géppus
ka, de lehet 7,62 mm-es AA52 géppuska is.

A motortér a vezetőfülke és a hátsó küzdőtér között he
lyezkedik el, egy kis folyósón keresztül lehet a jobb olda
lon a kettő közt átjutni. A hátsó küzdőtérben 10 lövészt 
szállíthatnak, akik egymással szemben, a páncélzatnak 
háttal ülnek. Számukra a tetőn három búvónyílást alakí
tottak ki. A védett és gyors ki- és beszállást hátul a kétré
szes, oldalra nyíló ajtó teszi lehetővé. A hátsó küzdőtér 
hossza 2,46 méter, 1,375 méter széles és 1,35 méter ma
gas. Az ülések felhajthatóak, így nagyobb méretű felsze
relés is szállítható, melynek a legnagyobb tömege 2000 
kg lehet. A lövészek számára mindkét oldalon három-há
rom ablak van a küzdőtérben, az ajtószárnyakon pedig 
egy-egy, amelyeket szintén páncéllemezekkel lehet le
fedni. Az ablakokon keresztül a kézifegyverekkel lehetsé
ges tüzelni.

A VAB úszóképes, meghajtását két vízsugárhajtómű 
látja el. A vízi menet során a kormányzást terelőlapokkal 
végzik. A vízbe ereszkedés előtt be kell kapcsolni a fe
nékszivattyút, mely a beszivárgó vizet eltávolítja. Az orr
rész tetejére kihajtható hullámterelő lemezt szereltek.

A VAB járműnek számos változata készült. A lövészszállí
tót toronnyal is gyártották, méghozzá több különböző modifi
kációban. Ezek fegyverzete 20 vagy 25 mm-es gépágyú le
het. Azonban a toronygépágyús változatok nem készültek 
nagy példányszámban. Az aknavetős alakulatok kétfajta vál
tozatot használnak. A 81 mm-es aknavetővel felszerelt VPM 
jármű tetején kétrészes nyitható ajtó van, így a járműből is le
hetséges a lövések leadása. A VTM a 120 mm-es nehéz ak
navetők vontatójárműve, és a kezelőszemélyzetüket szállítja. 
A légvédelmi változat egy 20 mm-es gépágyúval van felsze
relve. A VAB műszaki jármű szerelő katonákat szállíthat.

A VCAC (Vehicle Combat Anti-Char) harckocsi-elhárító 
harcjármű HOT rakétákkal van felfegyverezve. A páncél
testbe behúzható állványról 4 rakéta indítható, ezenkívül 
8 rakéta málházható. Amennyiben az állványt a páncél
testbe behúzzák, a jármű alig különböztethető meg a lö
vészszállító változattól. A VCAC kezelőszemélyzete négy 
főből áll.
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A VAB főbb műszaki adatai

3. ábra: A 20 mm-es légvédelmi gépágyús változat

A tüzérségi felderítő járműveken rádiólokátor van, me
lyek a tüzérségi gránátok pályája alapján képesek meg
állapítani az ellenséges ütegek helyét. Ezeken kívül még 
létezik parancsnoki, híradós, elektronikai hadviselési, 
mentő, vegyi sugárfelderítő, karhatalmi változat is. Léte
zik 6x6 kerékképletű változat is, ezt exportra szállították.

Az 1991-es öbölháború során 376 VAB harci járművet 
alkalmaztak a szárazföldi hadműveletekben. Azóta is 
több békefenntartó misszióban vett részt Boszniában, 
Koszovóban, Horvátországban, Libanonban, Ruandá
ban, Szomáliában és más, főleg afrikai országban.

VAB NG

A VAB NG (vagyis New Generation) az elavuló VAB korsze
rűsítésére kidolgozott program. A több mint 4000 példány
számban rendszerben lévő harcjárműből 1100 darabot to
vábbra is szolgálatban akarnak tartani, mivel az új VBCI költ
ségei egyelőre nem teszik lehetővé a teljes típusváltást, va
lamint néhány feladatra a kisebb méretű jármű alkalmasabb. 
Azonban jelenleg már nem felel meg a korszerű igények
nek, ezért van szükség a modernizálási programra, melyet 
esetlegesen a külföldi üzemeltetők számára is felajánlanak.

Személyzet + szállítható 
lövészek száma: 2 + 10
Hossz: 5,98 m
Szélesség: 2,49 m
Magasság: 2,06 m
Hasmagasság: (tengelyek) 0,4 m, (pán

céltest) 0,5 m
Tengelytávolság: 3 m
Harci tömeg: 13 000 kg
Üres tömeg: 10 200 kg
Fajlagos teljesítmény: 16,92 LE/t
Motor típusa: Renault MIDS 06.20.45 

hathengeres, vízhűtéses, 
turbófeltöltős dízelmotor

Teljesítmény: 220 LE, 2200/min fordu
latszámon

Max. sebesség úton: 92 km/h
Max. sebesség vízen: 7 km/h
Max. hatótávolság: 1000 km
Üzemanyagtartály kapacitása: 300 I
Lépcsőmászó képesség: 0,5 m
Lejtőmászó képesség: 45°
Oldalstabilitás: 30°

A korszerűsítést a Renault Trucks és a Mechanic 
Creausot Loire cég dolgozta ki, és végzi. A fegyverzetet az 
igények szerint szerelik be. A szokásos 12,7 mm-es géppus
ka is a toronyba kerül, de a nagyobb tűzerőt a másik válto
zat biztosítja. A Dragar toronyba beépített 25 mm-es, stabi- 
lizátorral ellátott gépágyú elektromosan mozgatható. Ezáltal 
a terepen haladva, menetből is lehetséges a célok leküzdé
se. A célzókészülék hőképalkotóval rendelkezik, így a VAB 
NG éjszakai harcra is alkalmas. A tűzgyorsaság 400 lövés 
percenként. A járműre ködgránátvetőket szerelnek fel. A ve
zető részére éjjellátó, a parancsnoknak pedig GPS navigá
ciós eszközök alkalmazása is lehetséges.

Az eredeti változathoz képest megnövelték a páncélvé
dettséget. Az acélpáncél új bevonata és a belső bélés
anyag a tüzérségi repeszek, valamint a 7,62 mm-es 
acélmagvas páncéltörő lőszerek ellen véd, a kívülről fel
szerelhető pótpáncélzat pedig a 14,5 mm-es lövedékek
nek is ellenáll. Az ablakok is lövedékálló kialakításúak. A 
haspáncélzatot és a futómű kerékfelfüggesztéseit is meg
erősítik, amivel az aknák robbanásai ellen növelik a túlélő
képességet. A szellőztető rendszer szűrőberendezései a 
tömegpusztító fegyverek hatásaitól védik a bent ülőket.

A VAB NG új motort is kap, mellyel a mozgékonyságot 
növelik. A Renault MIDR 062045 motorteljesítménye 300 
LE. A motor 1200-as percenkénti fordulatszámánál 1200 
Nm nyomatékot ad le, mely kiváló terepjáró képességet 
biztosít. A jármű maximális sebessége úton 110 km/h. 
1000 méteres távolságot 54 másodperc alatt tesz meg, 
álló helyzetből indulva. A megnövekedett tömeg ellenére 
úszóképes, maximális sebessége vízen 8,5 km/h. A sze
mélyzet és a szállított lövészek száma nem változott. A 
harcjármű páncéltörő rakétaindítóval felszerelt, aknave
tő-hordozó, nehézaknavető-vontató, parancsnoki, egész
ségügyi, darus műszaki-mentő, karhatalmi, vegyi-sugár- 
felderítő változatait is korszerűsítik.

Zsig Zoltán
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Az A-6 Intruder repülőgépcsalád II. rész

A későbbi gépeken a féklapok helyét a törzsön lemezbo
rítással látták el, azonban a belső mozgató szerkezetek 
megmaradtak. A 304. repülőgéptől (gy. sz. 154170) kezd
ve teljes mértékben elhagyták a törzsféklapokat. A koráb
bi gyártású gépeken még használatban lévőket műkö
désképtelenné tették.

A repülési tesztsorozat során számos dolgot megváltoz
tattak, melyek közül jó néhánynak fontos szerepe volt az 
Intruder általános kinézetének javításában. Az elfordítható 
gázsugárterelők nem hozták a repülési jellemzők javulását, 
mely kompenzálhatta volna a nagy szerkezeti súlyukat, bo
nyolultságukat és magas árukat, ezért egyenes fúvócsö
vekkel helyettesítették őket. Az elforgatható fúvócsövek 
hátrányai közt említendő még, hogy használatukkor az 
Intruderek csak csökkentett harci terheléssel szánhattak fel. 
A fix állású fúvócsövek enyhén lefelé és kifelé állnak, hogy 
a gázsugár ne érje el a vízszintes stabilizátorokat. Megvál
toztatták a függőleges vezérsík alakját, így javult a gép du
góhúzóból való kivezethetősége. A vízszintes stabilizátort 
magassági kormányokra cserélték, melyeket hátrébb kellett 
elhelyezni, ezzel megoldódott egy illesztési probléma, és 
nem kellett áttervezni a törzsbekötési pontokat sem.

A negyedik tesztpéldány (147867) volt az első komplett 
avionikával szerelt modell. Első felszállását 1960 decem
berében végezte el. Ahogy várható volt, a DIANE rendszer 
rengeteg gyermekbetegséggel küzdött, és eléggé megbíz
hatatlan volt. Az Intruder első bemutatkozása a flottánál 
majd egy év késedelmet szenvedett, s ezalatt meghatároz
ták és kijavították a DIANE hibáit. Nem csak az egyedi al
kotórészek okoztak gondot, ugyanis az alkatrészek meg
bízhatatlansága a teljes rendszerbe építve megsokszoro
zódott. A Grumman a Navyvel közösen nagy erőfeszítések 
árán jelentősen áttervezte az alkatrészeket, és sikerült lét
rehozni a normál repülések során jól működő rendszert, s 
a támadó üzemmód problémáit is megoldották. 1962. 
szeptember 18-án A2F-1 jelzését A -6A-ra változtatták. A 
repülőgép-hordozós próbákat 1962 decemberében kezd
ték meg a ÜSS ENTERPRISE (CVN 65) fedélzetén.

Az Intruder csak később kapta a jól ismert légi utántöl
tő csövét, melyet a gép hossztengelyében a szélvédő 
előtt helyeztek el.

Az A2F Intruderben használták először a VDI-t (Vertical 
Display Indicator -  Függőleges Kijelzőjű Indikátor), mely a 
későbbi rendszerek előfutára volt, tervezésénél pedig a pi
lóta „működése’Vviselkedése volt az irányadó. A VDI fejma
gasság alatti (head-down) katódsugárcsöves kijelző volt, 
mely szimulálni tudta a valós körülményeket, segítette a pi
lótát a felszállás, a navigáció, a támadó manőverezés és a 
leszállás során, s a pilóta így folyamatosan vizuális kapcso
latban lehetett a környezetével. Ez a kijelzési mód a szak- 
irodalomban analóg kapcsolatként (Contact Analog) ismert. 
Az Army és a Navy közös műszerezettség-fejlesztési prog
ramjának eredményeként született meg a forradalmi „égi 
autópálya” tervezet, mely válasz volt az egyszerűsített 
műszerezettségű pilótafülke és a minden idős repülési ké
pesség iránti igényekre. A Kaiser Aircraft & Electronics (ma 
Kaiser Electronics) gyártotta az első műszerrendszert az 
50-es évek végén. Az eredetileg rendszeresített kijelző egy 
jól látható horizonttal elválasztva mutatta a pilótának a földi 
és a légi helyzetet. Az „égi autópálya” rendszer számos

szimbólumot tartalmazott, melyek kormánymozdulatokra 
és a különféle támadómanőverek végrehajtására utasítot
ták a pilótát. A hetvenes évek közepén a kijelzőn megjele
nő adatokat és jeleket a következőkkel bővítették: repülési 
irány, radar által mért magasság, emelkedési sebesség, tá
madószög és leszállást segítő pályavonalak. Terepkövető

9. ábra: A-6E és A-6E TRAM géppár, jól látszik a közelebbi 
gép orrán a TRAM dudorja

10. ábra: A képen a ÜSS Nimitzen települő VA-35 Black 
Panthers század kötelékébe tartozó A-6E látható. 
Megfigyelhető a típus egyik megkülönböztető jegye, a hátsó 
törzsrész bal felső részén található extra ventilációs nyílás

11. ábra: Egy szerelő a jobb oldali beömlőnyílás belsejét 
„vizsgálja”. Megfigyelhető a D alakú beömlő törzs felőli 
részén a határréteg-leválasztó lemez
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12. ábra: Az anyahajó hangárfedélzeten szerelők 
szorgoskodnak egy „szétborított” A-6E körül

13. ábra: A sorozatgyártásra nem került A-6F típus. Az 
Intruder család legfejlettebb, legmodernebb tagja lett volna

14. ábra: így látja a bombázónavigátor leszállás előtt az 
anyahajót

üzemmódban (Terrain Clearance Mode) a VDI mindkét vál
tozata kirajzolta a terepkontúrt a kis magasságú földközeli, 
ütközéselkerülő manőverek végrehajtásához.

Az A-6-os kétszer annyi bombát szállíthatott, mint a Vi
etnamban szintén nagy számban alkalmazott A -7  
Corsair II (Kalóz) vadászbombázó, ráadásul nagyobb se
bességgel. Teljes bombaterheléssel a 6 g-s manővereket 
is kibírta anélkül, hogy a szárnyak leszakadtak volna. 
Inerciális navigációs rendszerének köszönhetően minden 
időben bevethető volt a világ bármely pontján, helyzetét 
pedig bármikor pontosan meg tudta határozni.

1963 elején elkezdődhetett az avionikai rendszerek 
átfogó vizsgálata és tesztelése, ezzel egy időben meg
kezdték a csapatpróbákat a VA-42-es Támadó század
nál a virginiai Oceana Haditengerészeti Légibázison 
(NAS Oceana -  Naval Air Station Oceana). Az első gé
pek avionikája még nem volt teljesen hadrafogható, ám 
a pilótaképzés során megfelelően működött. Az anya
hajókról való nappali üzemelési engedélyt a típus júli
usban a FORRESTAL (CV 59) fedélzetén elvégzett 
tesztek után kapta meg. Hamarosan megérkeztek a 
gyárból az immáron minden rendszerrel ellátott repülő
gépek, és megkezdődött a pilóták és bombázónavigá
torok kiképzése is. Bár az avionikai rendszer megbíz
hatósága és üzemeltetése továbbra is gondot okozott, 
gyakorlatozni kezdett az első A -6 -osokkal repülő szá
zad, a VA-75.

A sorozatban gyártott Intruderek a Pratt & Whitney 
J52-P-6A hajtóművekkel repültek. Ezek utánégető nél
küli gázturbinák voltak, egyenként 8500 font (3856 kg) 
tolóerővel. Később kicserélték őket a J52-P8A változa
tokra.

Nem sokkal azután, hogy a VA-75-ös század befejezte 
a VA-42 századdal folytatott gyakorlatozást, a Tonkini- 
öbölben 1964-ben történt események odáig vezettek, hogy 
az Egyesült Államok katonailag is bekapcsolódott a vietna
mi háborúba. 1965 tavaszára az új A -6 -osokat felkészítet
ték a háborúra. A VA-75 májusban a 17. Carrier Air Wing 
kötelékébe tartozó CV 62 ÜSS INDEPENDENCE fedélze
tére települt, júliusban pedig észak-vietnami célpontok el
len végrehajtotta első bevetéseit. Az A -6-osokkal szerzett 
első harci tapasztalatok nem voltak éppen kedvezőek. Az 
Intruder is, mint bármely más, nemrég szolgálatba állított, 
harcban először részt vevő repülőgép, tipikus problémák 
sorát hozta magával. A kioldás után idő előtt felrobbant 
bombák okozták az első néhány „harci veszteséget” . Ez és 
a bonyolult integrált avionikai rendszer (melytől nagyban 
függött a minden idős bombázóképesség) megbízhatat
lansága és szertelen üzemeltetése komoly fejtörést oko
zott az illetékeseknek. Az első problémát a gyújtószerke
zetek és a kábelezés megváltoztatásával orvosolták, to
vábbá az ötfüggesztményes fegyvertartókra többszörös ki
oldószerkezeteket szereltek. A második probléma azon
ban folyton előjött, s egyre erősödött. Ezek a műszaki je
lenségek bizonytalanságot idéztek elő a harci küldetéseket 
illetőleg: el kellett dönteni, hogy a küldetéseket az A -6- 
osok nagy terhelhetőségére vagy a minden idős bevethe
tőségére építve tervezzék meg.

Az Intruderek a vietnami háborúban jelentős szere
pet játszottak, ugyanis 1973-ig 35 000 harci bevetést 
teljesítettek. Az A -6-osok Vietnamban mondhatni „non
stop” harcoltak, a célpontok ellen hajszálpontos táma
dásokat hajtottak végre, melyeket akkoriban más gé
pek nem tudtak volna elvégezni. Számos éjszakai kül
detésben vettek részt, melyekben F-4-esekkel együtt 
teherautókra vadásztak. Az Intruderek a célpontok lo
kalizálására az AMTI (Airborne Moving Target 
Indicator) fedélzeti mozgó célpont indikátort használ
ták. Ez a különleges készülék érzékelte a mozgást a 
földön. Az A -6-osok világítóbombát dobtak a célpontok 
fölé, majd az érkező F-4-esek megkezdték a bombá
zást. Az A -6 -ost egy másik berendezés képessé tette 
ezenkívül arra, hogy a hegyek közé akár éjjel és köd
ben is berepülhessen. Amint az Intruderek megérkez
tek a flottához, új fejezet kezdődött a haditengerészeti 
repülés történetében. Az US Navy figyelemreméltó ké
pességre tett szert, ugyanis képessé vált „az ellensé
get a hátországában” támadni bármilyen időben, nap
pal és éjszaka.
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15. ábra: Zavarókonténerekkel felszerelt haditengerészeti 
EA-6A

A z  USN századainál lévő típusok

Navy Rendszeresített típusok
V A - 3 4 * A -6 A ,  - B ,  - C ,  -E ,  

K A -6 D

V A - 3 5 * * A -6 A ,  - B ,  - C ,  -E ,  

K A -6 D

V A - 3 6 * * A -6 E

V A - 4 2 * * A -6 A ,  - B ,  - C ,  -E ,  
K A -6 D

V A - 5 2 * * A -6 A ,  - B ,  -E ,  

K A -6 D

V A - 5 5 * * A -6 E ,  K A -6 D

V A - 6 5 * * A -6 A ,  - B ,  -E ,  
K A -6 D

V A - 7 5 * * A -6 A ,  - B ,  -E ,  
K A -6 D

V A - 8 5 * * A -6 A ,  -E ,  K A -6 D

V A - 9 5 * * A -6 A ,  - B ,  -E ,  

K A -6 D

V A - 1 1 5 * A -6 A ,  - B ,  -E ,  
K A -6 D

V A - 1 2 8 * * A -6 A ,  - E

V A - 1 4 5 * * A -6 A ,  - B ,  - C ,  -E ,  

K A -6 D

V A - 1 5 5 * * A -6 E ,  K A -6 D

V A - 1 6 5 * * A -6 A ,  - B ,  - C ,  -E ,  
K A -6 D

V A - 1 7 6 * * A -6 A ,  - C ,  -E ,  
K A -6 D

V A —1 8 5  *  * A -6 E ,  K A -6 D

V A - 1 9 6 * * A -6 A ,  - B ,  -E ,  
K A -6 D

V A - 2 0 5 * * A -6 E ,  K A -6 D

V A - 3 0 4 * * A -6 E ,  k A - 6 D

V A H - 1 2 3 * * A -6 A

V A Q - 3 3 * * E A -6 A

V A Q -1 2 9 A - 6 A
(m a  m á r c s a k  E A -6 B )

V A Q -2 0 9 E A -6 A
(m a  m á r c s a k  E A -6 B )

V A Q -3 0 9 * * E A -6 A

V X - 5 * * A -6 A ,  - B ,  -E ,  K A -6

*  á tn e v e z e tt c s a p á s m é rő (V F A ) század 

* *  fe lo s z la t tá k

Az évek során az újabb A -6-os századok egymást vál
tották a 7. Flottánál, és időközben sikerült megoldani a 
műszaki és üzemeltetési problémákat. Számos változta
tást eszközöltek a DIANE rendszer különböző részegy
ségein. A monszun évszak időjárási viszontagságai kö
zepette végrehajtott sikeres küldetések hatására elvetet
ték azt a tervet, mely szerint a következő széria gépeit 
csökkentett képességű avionikai rendszerekkel gyárta
nák. Mivel egyre kevesebb hangsúly esett a közeli támo
gató zuhanóbombázó-bevetésekre, a törzsféklapokat 
megszüntették, zárt helyzetben rögzítették, később pedig 
normál borítással látták el a géptörzs ezen helyeit.

A prototípusokkal együtt 488 db A -6A készült el, mie
lőtt a gyártósorokat 1970-ben átállították az A -6E válto
zatra. Kisebb mennyiségben különleges feladatkörű tí
pusváltozatok is készültek, melyeket a föld-levegő raké
taállások támadásai ellen AGM-78 Standard típusú „ra
dargyilkos” rakétákkal szereltek fel, illetve, melyeket а Но 
Shi Minh-ösvény elleni 24 órás támadásokra optimalizál
tak: 19 db A -6B készült az előbbi és 12 db A -6C az utób
bi változatokból.

Típusváltozatok

A-6A

Az A -6A jelzése eredetileg A2F-1 volt és A -6A-ra változ
tatták a DÓD (Department of Defense -  Védelmi Minisz
térium) egységes elnevezési rendszere alapján. Az első 
repülőgépet 1963-ban vette át a Navy VA-42 százada. 
Könnyű terheléssel rövid tábori repülőterekről is üzemel
tették a szárazföldi csapatok közeli támogatására, na
gyobb teherrel hordozóról katapulttal indították, és hosz- 
szú távú különleges fegyverzettel végzett támadásokat 
hajtott végre erős védelemmel rendelkező földi célpontok 
ellen. Az A -6A támadó navigációs és központi digitális 
számítógépes rendszerének köszönhetően képes volt 
bármilyen körülmények között megtalálni a célpontot.

EA-6A

Az EA-6A kezdeti típusjelzése A2F-1Q volt. Az elektro
nikus harcra átalakított EA-6A-t a haditengerészet részé
re fejlesztették ki a Douglas F3D-2Q Skyknight leváltásá
ra. A tengerészgyalogság olyan erős érdeklődést tanúsí
tott, hogy 1962 márciusában megkezdődtek a tervezési 
munkálatok. A repülőgép 1962 szeptemberében kapta az 
EA-6A típusjelzést.

Két darab A2F-1-en módosításokat végeztek, és ezek 
lettek az A2F-1Q prototípusai. A 147865 gy. sz. gépet az 
aerodinamikai tesztekhez, a 148618-ast pedig az elektro
nikai tesztekhez használták. A 148618 először 1963. áp
rilis 26-án emelkedett a levegőbe, immáron EA-6A jel
zéssel. A legfeltűnőbb külső változtatás a függőleges ve
zérsíkot érintette, melynek tetején egy kenu alakú ház ka
pott helyet. Ez takarta a Bunker/Ramo ALQ-8 6  vevő/le
hallgató rendszer antennáit. A rendszert a következő 
zavaróberendezések alkották: AN/ALQ-41, AN/ALQ-51, 
AN/ALQ-55. Elsődleges feladatuk a légicsapások alatt 
az ellenség elektromos tevékenységének elnyomása, za
varása volt. Az „elektromos Intruder” emellett még öt za
varókonténert is hordozhatott a szárnytartókon és a 
törzstartón. Ezek típusa AN/ALQ-31B, AN/ALQ-54 vagy 
AN/ALQ-76 lehetett. Valamelyik zavarókonténer helyén 
dipólkötegszóró berendezést is hordozhatott 
(AN/ALE-32 vagy AN/ALE-41). A gép arzenáljába tarto-
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Az USMC századainál szereplő típusok

Marine Corps Rendszeresített típusok
V M A (A W )-1 2 1  * A -6 A ,  -E ,  

K A -6 D

V M A (A W ) -2 2 4 * A -6 A ,  -E ,  

K A -6 D

V M A ( A W ) - 2 2 5 * * * A -6 A

V M A (A W ) -2 4 2 * A -6 A ,  - E

V M A (A W ) -3 3 2 * A -6 A ,  - E

V M A (A W ) -5 3 3 * A -6 A ,  -E ,

K A -6 D

V M A T (A W ) -2 0 2 * * A -6 A ,  -E

V M A Q -2 A -6 E ,  E A -6 A  
(m a  m á r c s a k  E A -6 B )

V M C J - 1 * * E A -6 A

V M C J - 2 * * * * E A -6 A

V M C J - 3 * * E A -6 A

* á tn e v e z e tt c s a p á s m é rő (V M F A [A W j)  század

* *  s z o lg á la tb ó l k iv o n t  század

* * *  s z o lg á la tb ó l k iv o n t ,  m a jd  V M F A (A W ) n é ve n  ú jra  s z o lg á la tb a  
á l l í to t t  század

* * * *  V M A Q -2 - re  á tn e v e z té k

zott még az AGM-45 Shrike (gébics) radar elleni rakéta, 
de ezt a gyakorlatban ritkán használták.

A repülőgép bizonyos mértékben megtartotta ugyan az 
A -6A támadóképességeit, ám számos bombázó és navi
gációs berendezés átadta helyét a különféle antennák
nak, így alakítva át egy támadó gépet egy rendkívül ha
tékony elektromos harcot vívó géppé. Bevetéseiket az 
EA-6A-k szárazföldi bázisokról és repülőgép-hordozók
ról felszállva hajtották végre.

16. ábra: Felszálló tengerészgyalogsági EA-6A

17. ábra: Еду A-6E kieresztett horoggal pár méterre a 
fékezőkábelektől talajfogás előtt. A szárnyvégi zuhanófékek 
nyitott állapotban láthatók

Összesen 28 db EA-6A készült: 2 db prototípus, 11 db 
átalakított A -6A és 15 db eredetileg is EA-6A-nak épített 
gép. Vietnamban kezdetben még a leváltandó EF-10B 
(F3D-2Q) Skyknightokkal együtt repültek. Az első 
EA-6A 1965. december 1-jén érkezett meg az észak- 
karolinai Cherry Point Tengerészgyalogos Légibázison 
állomásozó VMCJ-1 századhoz.

A típus kelet-ázsiai bemutatkozására 1966 októberé
ben került sor. Az első tizenkét gépet ellátták az 
AN/ALQ-53 ECM (Electronic Counter Measures -  elekt
romos ellentevékenységet végző) rendszerrel, plusz egy 
AN/ALR-15 radarsugárzás-érzékelővel. A következő 
elektromos zavaróberendezések tartoztak a gép arzenál
jába: AN/ALQ-41, AN/ALQ-51, AN/ALQ-55. A beveté
sekre általában magukkal vitték az AN/ALE-15 
dipólkötegszóró konténert is. A 15 db eredetileg is 
EA-6A-nak épült gépeken a régi rendszereket lecserél
ték az AN/ALQ-8 6  vevő/lehallgató rendszerrel és az 
AN/ALQ-76 zavarórendszerrel.

Az utóbbi repülőgépeket három tengerészgyalogos
századba osztották be: VMCJ-1, -2 , -3 . Az EA-6A-k 
1975-ig a VMJC-1, -2 , -3  századokban együtt szolgál
tak az RF-4B Phantomokkal, amikor egy határozat alap
ján a két repülőgéptípust külön századokba osztották be. 
Az összes EA-6A-t átvezényelték a VMA-1 századba, 
később pedig néhány gép a VMAQ-4 tartalékos század
ba került. Ezeket az egységeket idővel átfegyverezték az 
EA-6B típusra, továbbá az EA-6A Intrudereket megkap
ták a Navy VAQ-33, VAQ-209 és VAQ-309 századai. 
1985-ben az EA-6A-k korszerűsítésen estek át, az 
ALQ-41 rendszert lecserélték az ALQ-126B-vel, új ra- 
darsugárzás-jelzőt kaptak, és számos rendszerüket fel
újították.

A típus utolsó éveiben az E A -6A-kat már csak ki
képzésre és a baráti légvédelmi rendszerek tesztelé
sére használták. A tengerészgyalogság 1985-ben 
végleg kivonta az „elektromos Intrudereket” a szolgá
latból. Bár a Navy soha nem üzemeltette az E A -6A- 
kat aktív szolgálatot ellátó századokban, a 70-es évek 
elején számos tengerészgyalogos előőrs települt idő
ről időre a haditengerészet repülőgép-hordozóira, me
lyek a Földközi-tengeren és a Csendes-óceán nyuga
ti térségében hajóztak. A Haditengerészet az E A -6A- 
kat 1979-ben vette állományba, amikor a gépek a 
Flotta Elektromos Harcot Vívó Támogató Csoportjába 
(Fleet Electronic Warfare Support Team) és a 
VAQ-209 és VAQ-309 tartalékos századokhoz kerül
tek. 1981-ben a tengerészgyalogság is felállított az 
E A -6A-kból egy tartalékos századot. A Navy 1993- 
ban a VAQ-33 feloszlatásával kivonta a szolgálatból 
az E A -6A típust, s ezzel véget ért az elektromos 
Intruder története.

A-6B

Az A -6B-t az A -6A-ból alakították ki, hogy alkalmas le
gyen a földi telepítésű légvédelmi rendszerek elpusztítá
sára. Az eredeti A -6B típusjelzést az Intruder nappali vál
tozatának szánták, mely nem rendelkezett minden idős 
képességekkel. Szintén ez lett volna az együléses A -6- 
os jelzése, melyet a Navy VAL -  könnyű támadó tenderé
re terveztek. A győztes azonban az LTV A-7 Corsair II 
lett. így végül az A -6B jelzést három csoport átalakított 
A -6A kapta.

Az első tíz A -6B (gyári számuk 149949, 149957 és 
151588-/595) úgy készült, hogy az eredeti gépekből ki
szerelték a támadó rendszerek nagy részét, helyükre kü
lönleges berendezések kerültek, melyek érzékelni tudták
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az ellenséges légvédelmi rakétaállások radarjait. Ezekből 
a gépekből hiányoztak a későbbi típusok modern elektro
nikai rendszerei.

Az A -6B-t képessé tették az AGM-78 Standard típusú 
radar elleni rakéta (ARM -  Anti Radiation Missile) hordo
zására, továbbá sugárforrás-lokalizáló érzékelőkkel is el
látták.

19. ábra: A képen egy KA-6D egy F/А 18-at tölt fel 
tüzelőanyaggal

20. ábra: Kettényitott szárnyvégi zuhanófékekkel száll le egy 
KA-6D egy repülőgép-hordozóra

A következő három gépet (gyári számuk 
155628/630) felszerelték a PAT-rendszerrel (Passive 
Angle Tracking -  passzív szögkövetés), melyet a 
John Hopkins Alkalmazott Fizikai Laboratórium fe j
lesztett ki, hogy az AGM-87A rakéta találati pontossá
gát megnöveljék, és hogy a rakéta akkor is megtalál
ja az ellenséges radar helyét, amikor azt már kikap
csolták. Az első PAT-tal felszerelt gép 1968. augusz
tus 26-án szállt fel. A PAT-rendszerrel e llátott 
Intruderek a VA-85 Black Falcons (Fekete Sólymok) 
századhoz kerültek.

Az utolsó átalakított A -6-osok (gyári számuk 149944, 
149945, 151591, 151820, 152616 és 152617) megkap
ták az IBM által kifejlesztett TIAS-rendszert (Target 
Identification Acquisition System -  célpont-azonosító és - 
befogó rendszer). Ezek az Intruderek a VA-34 Blue 
Blasters (Kék Rombolók/Pusztítók) század kötelékét erő
sítették.

Az első A -6B-t 1967 augusztusában, az utolsót pedig 
1970 augusztusában szállították le. Egy időben 54 db 
A -6A-t terveztek В változattá átépíteni, de végül csak 19 
darabot alakítottak át.

Az elképzelések szerint valamennyi Intruder-század ka
pott volna néhány A -6B-t, melyek az A -6A-kkal együtt 
mentek a bevetésekre. A következő századokba kerültek 
A -6B-k: VA-34, VA-35, VA-85, VA-95. Az A -6B-k akár 
egyedül is támadhatták a SAM (Surface-to-Air-Missile -  
föld-levegő rakéta) állásokat, hiszen fel voltak szerelve a 
radar-besugárzásjelzőkkel és olyan rakétákkal, melyekkel 
a sugárforrást támadhatták. Egy ilyen bevetésre az 
Intruderek 2 db AGM-45 Shrike és 2db AGM-78 Standard 
rakétát, illetve a törzstartóra függesztett póttartályt vittek 
magukkal. A vietnami háborúban öt A -6B került a veszte
séglistára. A háborút túlélő 14 gépet 1975 decembere és 
1979 decembere között átalakították A -6 E változattá.

A-6C

Az A -6C szintén az A -6A különleges változata volt, me
lyet a háborús szükségletek hívtak életre. A tesztekhez 
egy A -6A-t használtak NA-6A típusjelzés alatt. A gépet 
ellátták előrenéző infravörös érzékelőkkel (FLIR -  
Forward Looking Infra Red) és LLLT-vel (Low Light Level 
Television -  kis fényszükségletű televíziós kamera). Eze
ket a berendezéseket az A -6C külső függesztményként 
hordozta. Az egyéb kisebb érzékelőket a repülőgép más 
helyein építették be, példa erre a csepp alakú burkolat a 
szélvédő alatt a törzs bal oldalán. A DIANE rendszert a C 
változatú Intruderekből kiszerelték. A tesztpéldány 1968 
decemberében végezte el első felszállását.

1970 februárjától júliusig tartott a 12 db A -6A átépítése 
C változattá. A gépeket felszerelték továbbá a Black 
Crow (Fekete Holló) rendszerrel, mely érzékelte a földön 
haladó járművek gyújtásától származó elektromos jele
ket. A repülőgép hasára függesztették a TRIM konténert, 
mely a FLIR érzékelőket és az LLLTV kamerákat tartal
mazta.

Az A -6C-t sokszor csak TRIM-nek nevezték, amely be
tűszó a gép fő feladataira utalt: Trails, Roads, Interdiction 
Multi-sensor, azaz ösvények, utak, korlátozás, többszö
rös érzékelők. Az A -6C szenzoraival figyelték az ellen
ség ellátmányraktárait és a Ho Shi Minh-ösvény teherau
tó-forgalmát.

Az A -6C-k a VA-165 Boomers századhoz kerültek. A 
délkelet-ázsiai harcokban az amerikai flotta 1 db A -6C-t 
veszített el. A háború után a maradék 11 db A -6C-t 1975. 
október és 1980. február között átépítették A -6E válto
zattá.
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18. ábra: Ezen a KA-6D-n a tipikus légi utántöltő küldetések 
függesztményei láthatók: a szárnytartókon póttartályok, a 
törzstartón a D-704-es konténer. Megfigyelhető a csukott 
helyzetű perforált törzsféklap is
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21. ábra: Felszálláshoz készülődik еду ЕА-6А. A típus fő 
megkülönböztető jegye a függőleges vezérsík tetején 
elhelyezkedő csónak alakú burkolat, mely az érzékelő és 
zavaró rendszerek antennáit takarja. A szárnyakon 
zavarókonténerek láthatók

Az A-6A fegyverzet konfigurációi
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felfutóhoz közeli eszközt nei

22. ábra: Az A-6A fegyverfüggesztési variációi. A fegyver
szimbólumok az egyes fegyverfajtákból hordozható 
mennyiséget jelzik. A teljes harci tömeg 6804 kg-ot tehetett 
ki. MER (Multiple Ejector Rack): hat fegyvert hordozó pilon. 
TER (Triple Ejector Rack): három fegyvert hordozó pilon

Az A-6B/E/E TRAM /E SWIP Intruder
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AGM-S4E SLAM X  X X  X
AGM-84 Harpoon
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GBU-12 a a a n
AGM-65 Maverick X X X X
AGM-88 HARM X X X X
AGM-45 Shrike X  X X  X

23. ábra: Az A-6B/E/E TRAM/E SWIP-tipusok
függesztménykonfigurációi. A szimbólumok a különböző
fegyverfajtákból az egyes pilonokra rakható mennyiséget
jelzik. A max. harci teher 8165 kg volt

A KA-6D az A -6A-ból kialakított légi utántöltő gép volt. A 
Grumman teszteket folytatott egy áramvonalas légi után
töltő konténerrel, melyet egy A -6A-ra szereltek fel (gyári 
száma 147865). Emellett a 149937 gy. sz. gépbe beépí
tettek egy integrált légi utántöltő berendezést. Ehhez a 
törzsből számos harci elektronikai eszközt kiszereltek, és 
a helyükre egy nagy tüzelőanyag-tartály került a szivaty- 
tyúkkal együtt, az utántöltő csövet pedig a repülőgép ha
sából lehetett kiengedni. A projekteket azonban nem foly
tathatták, mert nem merült fel igény a tanker változatú 
Intruderre.

1968-ban a haditengerészet mégis megváltoztatta a vé
leményét, és a Grumman megkapta az engedélyt a kísér
letek folytatására. Az új típusnak a KA-6D jelzést adták. 
Az első gép úgy készült, hogy a 151582 gy. sz. repülőgé
pet átépítették. Első felszállását 1970. április 16-án vé
gezte el, Chuck Sewell és D. R. Cooke hajózókkal a piló
tafülkében.

A KA-6D-t felszerelték egy belső, feltekerhető tömlős 
utántöltő berendezéssel, a töltőkosarat rejtő ház a hátsó 
törzsrész alján kapott helyet, abból kissé kiállva. Gyakran 
a hasi tartóra a D-704 típusú utántöltő konténert is felrak
ták. A D-704-es a belső töltőberendezés tartalékaként 
funkcionált, s a működéséhez szükséges energiát az ele
jére szerelt, menetszéllel hajtott szélkerék termelte. Bár a 
radart és a DIANE rendszer nagy részét eltávolították, a 
gép megtartotta vizuális bombázóképességét (melyre a 
gyakorlatban szinte sohasem volt szükség). A másodpiló
ta csak minimális mértékben vett részt a repülőgép irá
nyításában, fő feladata a navigáció és a tankolási folya
mat figyelemmel kísérése volt.

A meglévő Intruder-sárkányszerkezetek módosításával 
összesen 90 db KA-6D épült. Bár az összes példány 
eredetileg A -6A-nak készült, volt 12 db gép, melyek egy 
darabig A -6E-ként repültek, mielőtt tanker lett volna be
lőlük. Az A -6A-k átépítése során a KA-6D-k új üzem
anyagtartályt kaptak, amely beépítéséhez a géptörzs két 
válaszfalát át kellett helyezni. Jelentős módosításokat vé
geztek a külső szárnyrészeken is. A repülőgépeket telje
sen átkábelezték. Beépítették az Omega globális 
inerciális navigációs rendszert, melyet a többi berende
zéssel együtt az ASN-41 navigációs számítógép fel
ügyelte. Egy átlagos küldetésen a KA-6D négy póttar
tályt hordozott a szárnytartókon. Gyakran magukkal vit
tek egy D-704-es konténert is, mely egyrészt az elsődle
ges (beépített) tömlős töltőberendezés tartalékául szol
gált, másrészt így szállították a konténert a többi harci 
egységhez.

Először a VA-176 század kapott a KA-6D típusból, az 
első gépet 1970. szeptember 25-én vették át. Általában 
minden század 3-4 db KA-6D-vel rendelkezett, a légi 
utántöltő küldetések teljesítésére.

Fontos tudni, hogy állandóan fennállt a veszély, hogy az 
üzemanyag-áttöltés után a tömlő kieresztett állapotban be
ragad, és nem lehet becsörlőzni. Ha a töltőcső kieresztett 
állapotban van, nem lehet kinyitni a fékezőhorgot, és a gép 
nem tud leszállni az anyahajóra. Az így szerencsétlenül járt 
repülőgépnek keresnie kellett volna egy szárazföldi leszál
lóhelyet, vagy a személyzetnek el kellett volna hagyni a pi
lótafülkét. Ezeket elkerülendő, a tanker Intrudereket felsze
relték egy pirotechnikailag működtetett vágókészülékkel, 
mely segítségével a beragadt tömlőt el lehetett távolítani.

(Folytatjuk)

Szűr Zoltán
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Az IA-58 Pucará repülőgép harci alkalmazása II. rész

Április végére megérkeztek az angol előőrsök: atom-tenger
alattjárókkal blokádot vontak a szigetek köré, és helikopte
rekről SAS-felderítőket dobtak le. így a Pucarák fő feladata 
az ejtőernyősök és a helikopterek elleni vadászat lett. Május 
1 -jén a RAF és a Navy gépei a szigetek repülőtereit bombáz
ták. Ebből három Sea Harrier a 800. századtól Goose Green 
repülőterét támadta kazettásbombával. A felszállásra készü
lődő A-527-es telitalálatot kapott, Jukic hadnagy és 7 szere
lő életét vesztette. Az A-506-os és az A-517-es úgy megsé
rült, hogy ezután csak alkatrészbázisnak és földi csaligépnek 
használták. Kiszerelt alkatrészekből még javítani tudták az 
A-502-es, az 513-as és az 529-es repülőket. Május 4-én is
mét három Sea Harrier támadta a repülőteret, de a megfele
lően szétszórt Pucarákat nem érte kár. Ellenben egy 35 mm- 
es légvédelmi gépágyúval lelőtték az XZ450-es Sea Harriert, 
pilótája, Nick Taylor hadnagy életét vesztette. A Goose 
Greennél lévő Condor légi bázist még május 8-án, 12-én, 17- 
én, 21-én, 25-én, 27-én és 28-án érte angol légitámadás. A 
felderítő bevetéseket -  ha a rendkívül szélsőséges időjárás 
engedte -  tovább folytatták, gyakran a különböző repülőterek 
között ingázva, de most már egy pilótával és az angol va
dászgépek miatt földközelben, többnyire géppárban.

A légitámadások miatt négy Pucará áttelepült az addig 
sértetlen Pebble szigeti Calderon légibázisra, és esetenként 
néhány járőröző gép is itt landolt. A 22. SAS ezred D száza
da május 14-e éjjelén sikeres kommandós rajtaütést hajtott 
végre a repülőtér ellen a helikopterek és a Glamorgan cirká
ló támogatásával. Tankelhárító rakéták és kézifegyverek fü
zében megsemmisült az A-523, az 529-es, 552-es és 556- 
os, súlyosan megsérült az A-502 és A-520 Pucará, vala
mint négy T-34C és egy Skyvan. A pilótákat és a szerelőket 
másnap helikopteren visszaszállították a Condor 
légibázisra. Délután Argentínából érkezett négy Pucará a 
veszteségek pótlására (A—511, 516, 521,533), egyenként 4 
db LAU61-es rakétakonténerrel és „rakétaspecialista” piló
tákkal. Ez jól jött a Tigriseknek, hiszen a megmaradt két re
pülőtéren egyre több gépük sérült meg a Harrierek bombái
tól. A feleslegessé vált pilótákat kénytelenek voltak más ala
kulatokhoz vezényelni. Május 20-ig még 19 felderítő beve
tést végeztek a partraszállásra alkalmas helyeken, gyakran 
naponta ugyanazzal a géppel, de váltott pilótával.

A brit partraszállás

Május 21-én hajnalban a HMS Ardent fregatt ágyúlövései 
ébresztették a Goose Greennél elszállásolt pilótákat. 
Nemsokára egy SAS-ra vadászó különítménytől befutott 
információk szerint világossá vált, hogy tőlük alig 30 kim
re északra a San Carlos-öbölben partra szálltak az ango
lok. A működőképes hat repülőgépet előkészítették a be
vetésekre. Először a helyzet tisztázására maga a szá
zadparancsnok, Benitez kapitány szállt fel a HMS Ardent 
által tűz alatt tartott repülőtérről az A-531-es Pucarával. 
Éppen a partraszállás mértékéről tett jelentést, amikor a 
Sussex-hegységnél a SAS egyik kommandósa az ameri
kaiaktól kapott FIM-92-es Stinger rakétával lelőtte gépét. 
Benitez kapitány sikeresen katapultált, és biztonságban 
leereszkedett ejtőernyőjével. Kétnapos gyaloglás után 
tért vissza Goose Greenbe.

10. ábra: A Pucará nemzetközi ismertségét a konfliktusban 
szerezte. Az argentinok egyetlen -  britek által is elismert -  
légi győzelme egy festményen 
(www. members, nbci. com/_XMCM/zampini)

Őt követte az alakulatnál önkéntesként jelenlevő Tómba 
őrnagy (A—511) és Brest hadnagy (A-509), de ők a partra
szállás körzete előtt visszafordultak. Természetesen rádión 
jelentették a látottakat, ekkor már úton volt a vadászbombá
zók első hulláma a kontinensről. A visszaúton rakétatáma
dást intéztek a HMS Ardent fregatt ellen, amely heves gép- 
ágyútűzzel válaszolt. Néhány Mighty Mouse rakéta eltalálta 
a hajó oldalát, de komolyabb kárt nem okoztak benne. A ma
gányos hajó igyekezett visszajutni a partraszállás körzeté

i t .  ábra: Port Stanley repülőtere az argentin kapituláció 
után. Előtérben egy angol Harrier GR.3-as, háttérben az 
összegyűjtött Pucarák roncsai

12. ábra: A háború tapasztalatai alapján fejlesztették ki az 
IA-58C „Charlie” együléses verziót. Fegyverzetében 
megjelentek a Martin Pescador levegő-felszín és a Magic 2 
levegő-levegő irányított rakéták is
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13. ábra: A kilencvenes években több Pucará átesett
korszerűsítésen, amit egyes források IA-58A(M)-val jelölnek. 
Az első korszerűsített gép az A-561-es volt, kabinja mögött 
GPS-antennák, a törzse és a szárnya alatt az új, Kari Zeiss- 
optikával ellátott felderítőkonténerek

14. ábra: A négy dél-amerikai ország részvételével megtartott 
CEIBO 2005-ös hadgyakorlaton két IA-58D és négy IA-58A 
vett részt. A bal oldali légifölény-szürke festésű Pucará az 
első Deltává átépített gép, az A-577-es. Cordobában első 
lépcsőben hat repülőt alakítottak át !A-58D-vé

be. Mivel pozíciója ismert volt, a harmadik hullámban érke
ző Skyhawkok elsüllyesztették. Brest hadnagy Port 
Stanleybe, Tómba őrnagy Goose Greenbe tért vissza.

Miután feltankolták Tómba őrnagy gépét, ismét felszállt, a 
rakétaspecialista Micheloud hadnagy (A-533) kíséretével. 
Ezúttal a Sussex-hegységben a 2. ejtőernyős (Para) zászlóalj 
В századára mértek rakétacsapást. A már beásott ejtőernyő
söknek nem sok kárt okoztak, de a visszafordult argentinokra 
a HMS Brilliant fregatt rávezetett három Sea Harriert a 801. 
századtól. Először Thomas hadnagy támadta meg a 
Pucarákat, őt követte Craig hadnagy, de olyan gyorsan zu
hantak, hogy nem tudták célba venni az ide-oda cikázó 
Tombáékat. Nigel D. Ward századparancsnok is csak a má
sodik rácsapásban tudta megfelelő sebességre lassítani 
XZ451 -es számú Sea Harrierjét, de így is csak a harmadik 
gépágyúsorozattal találta el Tómba gépét. A lángoló motor mi
att az őrnagy Goose Green felett katapultált, és ejtőernyőn a 
leszállópályától öt méterre ért földet. Ez volt az egyetlen légi 
harcban elpusztult Pucará a háború és egyáltalán a típus tör
ténetében. Micheloud sikeresen leborított, és Port Stanleyben 
leszállt. Délután a megmaradt két Pucarát Gimenez hadnagy 
(A-532) és Crossed hadnagy (A—516) repülte át Port 
Stanleybe. Helikopteren evakuálták a kiszolgálószemélyzetet, 
helyüket gyalogosegységek foglalták el.

Csata Goose Greenért

Mivel a San Carlos-i hídfőállást az angolok Rappier raké
tákkal is megerősítették, itt a Tigrisek több bevetést nem 
végeztek. Arra vártak, hogy az angolok kitörjenek a hídfő
ből a légvédelmi rakéták védőernyője alól. Addig napi egy 
géppárral ellenőrizték Kelet-Falkland elhagyatott részeit.

Május 27-én a kettes Párák elfoglalták a Port Darwintól 
északra fekvő Camilla Creek majorságot, ami kiindulóbázisa 
lett a Goose Green elleni támadásnak. A Párák éjjel tovább
nyomultak, és több Goose Green környéki dombról vissza
szorították az argentinokat. Reggel a ködös, szeles idő elle
nére megindult a Tigrisek légi offenzívája, három Pucarával 
Vila kapitány, Cimbalo és Arganaráz hadnagy támadta a 
Camilla Creek körüli célpontokat. Az angolok néhány 
Blowpipe vállról indítható légvédelmi rakétát indítottak, az 
egyik 20 méterre robbant Vila gépének (A-537) orra előtt. 
Szerencséjére a repeszek elkerülték a kisrakétákat. A földkö
zelben repülve gond nélkül visszatértek Port Stanleybe.

Tíz óra körül két Pucará, Grunert kapitány és Russo had
nagy Goose Green környékén támadta a Párákat rakétákkal 
és gépágyúkkal. Az ejtőernyősök géppuskákkal, karabélyok
kal válaszoltak. Grunert gépét (A-533) összesen hatvankét 
találat érte, ebből négy a bal motort. Ennek ellenére a 76-os 
háború veteránja sikeresen leszállt Port Stanleyben.

Mivel reggel Camilla Creek körzetében több angol helikop
tert észleltek Viláék, Cimbalo hadnagy és kísérője, Gimenez 
hadnagy helikoptervadászatra tért vissza ide. Miután lerázták 
a rájuk kilőtt Blowpipe rakétákat, Cimbalo (A-532) egy földön 
álló Lynx helikopterre támadt Mighty Mouse rakétákkal. Az 
angolok szerint nem érte találat a helikoptert. Közben a levált 
Gimenez hadnagy a vadul cikázó XT629/DR Scout helikop
tert fogta el, és több gépágyúsorozattal lelőtte. Pilótája, 
Richard Nunn hadnagy életét vesztette, Belcher altisztet sé
rülten mentették ki a roncsokból. Ez volt az egyetlen légi győ
zelem, amelyet az angolok elismertek az argentinoknak. A 
Pucarák a járőröző Sea Harrierek miatt külön utakon, földkö
zelben indultak vissza Port Stanleybe. Ide csak Cimbalo ér
kezett meg, Gimenez eltűnt. Csak 1986-ban találták meg az 
A-537-est és benne Gimenez holttestét a Kék-hegységben. 
Valószínűleg a köd miatt ütközött neki a hegynek. Az argen
tinok cáfolták azt az angol verziót, hogy Blowpipe rakéta ta
lálta volna el gépét, ugyanis rádión Gimenez nem jelentette, 
hogy sérült lett volna a gépe.

Délután Micheloud és Cruzado hadnagy napalmbom
bákkal támadta a Port Darwint elfoglaló ejtőernyősöket. A 
heves kézifegyvertűzben Cruzado gépe (A-555) kigyul
ladt, kénytelen volt ejtőernyővel kiugrani, így fogságba 
esett. Micheloud (A-536) is több találatot kapott, de neki 
sikerült visszatérnie. A velük egy időben támadó 
Aermacchi MB-339A géppárból Miguel hadnagy gépét is 
lelőtték az angolok. A nap végére az argentinok megad
ták magukat Goose Green repülőterén, és így három sé
rült Pucará, valamint több raklapnyi bomba és rakéta ju
tott az angolok kezére.

Az utolsó bevetések

Port Stanley repülőterén volt a szigetek egyetlen beton 
kifutópályája, ezért az angolok a Harriereken kívül Vulkan 
nehézbombázókról és hadihajókról is bombázták. Tizen
egy Pucarából itt is csak néhány volt bevethető állapot
ban, azokat is a csaléteknek kitett gépek alkatrészeiből 
tudták működtetni, nem is beszélve arról, hogy találatot 
kapott egy benzineshordókkal teli raktáruk. Június elejé
re az angolok néhány környező dombot elfoglaltak, így a 
front néhány perces repüléssel elérhető lett.

Június elsején lelőttek egy Sea Harriert, pilótája a tenger 
felett katapultált. Az egyik bevethető Pucará és egy heli
kopter a pilóta keresésére indult, de szerencséjére egy an
gol Sea King hamarabb kimentette. Negyedikén reggel 
Mount Kent lejtőit támadta három Pucará (A-536, 515, 
528), egyenként hét LAU61-es rakétaindítóval felfegyver
kezve. Micheloud, Morales hadnagyok tüzérségi állásokat,
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Ayerdi egy tahidat támadott. Tizedikén reggel ugyanez a 
trió megismételte a támadást Mount Kent térségében, ez
úttal a beásott tengerészgyalogosokat támadták. Bár csak 
pár percig tartózkodtak a front felett, több kézifegyverből 
leadott lövedék eltalálta a gépeket. Négy nappal később 
kapitulált az argentin helyőrség. A repülőtéren csak négy 
bevethető Pucará állt szinte üres benzintartályokkal, ezért 
a kontinensre való visszatérésük szóba sem kerülhetett.

A szigetekre került 24 darab Pucará zöme megsemmi
sült vagy zsákmányként a britek kezébe került. Angliai 
múzeumokba az A-517-es, az A-522-es és az A-528- 
as, a RAF Boscombe Down repülőkísérleti intézetébe pe
dig az A-515-ös, az A-533-as és az A-549-es repülőgé
pek kerültek, ahol ZD485-487 lajstromszámmal és angol 
felségjellel repültek. Alapos elemzések, tesztelések után 
még néhány 1983-as repülőnapon szerepeltek, majd 
szintén múzeumokba kerültek.

ATűzföldet védő 4. század 18 darab Pucarája harci fel
derítéseket végzett az óceán és a tengerpart felett, főleg 
tengeralattjárókra és helikopterekre vadásztak. Május 
22-én az A-558-ast emelték fel egy távoli, helikoptergya
nús radarvisszhangra, de a földi irányítás segítségével is 
sikertelen volt az elfogás. Három nappal később hat 
Pucarát riasztottak egy tengeralattjáró ellen, viszont rövi
desen kiderült, hogy a bevetésről visszatérő San Juan ar
gentin egységről van szó. A háború utolsó napjaira fej
lesztették ki azt a fegyvertartót, amellyel a nem irányított 
Mk. 13-as torpedót és az Mk.12-es mélyvízi aknát lehetett 
felszerelni a Pucarára (AX-4). Május 24-én Valko had
nagy az A-540-essel nem tért vissza, így az ő Pucarája 
lett a 25. a veszteséglistán.

A konfliktusban összesen 186 bevetést végeztek, ezek 
zöme felderítő, a tényleges csapásmérő támadás kevés 
volt. Harci bevetésen öt Pucará, ebből ellenséges tűztől 
három veszett el, a többit a földön diverzánsok, bombák 
és ágyúlövedékek semmisítették meg. A szakértők meg
egyeznek abban, hogy a britek -  nagyon helyesen -  kö
zömbösítették a csatarepülőket, így közvetve kevés kárt 
tudtak nekik okozni. Viszont azt is elismerik, hogy a 
kiszolgálószemélyzet áldozatos munkája révén az argen
tinok mindig tudtak néhány Pucarát bevetni, ha a harci 
helyzet úgy kívánta.

A háborúban szerzett tapasztalatok alapján kezdték az 
argentinok kifejleszteni a C variánst, melyet főleg kisha
jók és helikopterek leküzdésére terveztek. Fegyvertárá
ban megjelentek a korszerűbb irányított fegyverek, mint a 
Martin Pescador levegő-felszín és a Magic 2 levegő-leve
gő rakéták is.

A Pucará nem volt nagy szériában gyártott repülőgép 
(108 darab), és csak kis részük került exportra. Az argen
tin Pucarák az 1976-os „piszkos háborúban” és az 1982- 
es falklandi konfliktusban viszonylag jól helytálltak. A 
gyártó, a Fabrica Militär de Aviones is intenzív marketing- 
tevékenységet végzett európai, közel-keleti és amerikai 
országokban, ennek ellenére a várt üzleti siker elmaradt. 
A repülőgépet végül is csak Uruguay, Kolumbia és Srí 
Lanka (valamint Nagy-Britannia három darabot tesztelés 
céljára) rendszeresítette, és két napjainkban zajló fegy
veres konfliktusban vett részt.

Uruguayi erődök

A hatvanas években Uruguayban a Tupamaros városi 
gerillák sejtjei harcoltak terrorista módszerekkel a jobbol
dali diktatúra ellen. A biztonsági erők zömét 1972-re sike
rült likvidálni vagy emigrációba kényszeríteni. Mivel fenn
állt a veszélye, hogy felkelés törhet ki az országban,

ezért további, a lázadások leverésére alkalmas fegyvere
ket szerzett be a kormány külföldről. Ennek részeként 
1980 novemberében szerződést írtak alá hat Pucará vá
sárlásáról. Ez a csomag tartalmazta a kiképzés és a tar
talék alkatrészek árát is. A következő év májusában 
Córdobába érkezett két uruguayi pilóta, Daniel Barral őr
nagy és Francisco Alonso százados a típus átképzésére. 
Júniusban leszállításra kerültek az A-542, az A-543, az 
A-544, az A-546, az A-547 és az A-548-as szériaszá
mú gépek. Az uruguayi lajstromszámok FAU 220, 222, 
223, 221, 224, 225 lettek. A gépeket először a délkelet
ázsiai stílusú, háromtónusú álcázó festéssel vonták be, 
majd a kilencvenes években a RAF alul fehér, felül szür
ke-zöld festést kaptak. A repülők az 1. Csapásmérő szá
zadhoz kerültek Durazno repülőterére. A standard argen
tin fegyverzet mellett az USA Mk-81-es és Mk-82-es 
Snakeye bombáit is rendszeresítették hozzá. Szintén 
amerikai rádióval és GPS-szel szerelték fel. Üzemelteté
sénél visszatérő gond volt az Astazou motor problémája, 
melyet Brazíliába vagy Franciaországba küldtek el javí
tásra. A pilóták felkészítését (köztük az első IA-58-as női 
pilótáét) argentin oktatók is segítették. Később rövid idő
szakokra a kolumbiai légierő Pucaráinak működtetésé
ben is részt vettek. 1993. július 22-én a FAU 225-ös ala
csony repülés közben földnek csapódott, mind a két piló
ta meghalt. Ennek pótlására adták kölcsön az A-574-est 
(FAU 226), majd véglegesen az A-606-ost (FAU 227) az 
argentinok. Három darab gép IA-58D Deltává átalakítá
sát rendelték meg Córdobában, de a maradék három sor
sa még kérdéses. Mivel az ország már demokratikusnak 
számít, ezért a hadrendben tartásukat erős géppuska
fegyverzetével, STOL-tulajdonságával, jó pilótavédelmé
vel (páncélozott fülke, katapultülés), kis szervizigényével 
és a kitűnő manőverezőképességével indokolják.

A kokainháborúban

Kolumbia légierejének kiépítését a négy évtizede tartó 
gerillaháború és a kokainkészítés elleni harc határozta 
meg. Két nagy baloldali gerillaszervezet ember- és bank
rablásai, robbantásai, kisebb-nagyobb támadásai, vala
mint a jobboldali félkatonai csapatok megtorlásai tartják 
káoszban az országot. Napjainkban a gerillák mintegy 
félmagyarországnyi -  zömmel dzsungel borította -  terü
letet ellenőriznek, és ezen kívül több tartományban is te
vékenykednek. Mivel az ország önerejéből az okokat 
képtelen megszüntetni, ezért jelentős támogatást kap 
külföldről, főleg az Egyesült Államoktól.

A világ kokaintermésének több mint a kétharmada és 
az Egyesült Államokba irányuló heroin nagy része ebből 
az országból származik. A koka- és a mákültetvények zö
me 1000-1800 méteres, esőerdővel borított hegyekben 
található, ahol a megközelítési utak egy része elaknásí
tott. A jól álcázott laborokban finomított kábítószert több
nyire kisrepülőkkel vagy hajókkal csempészik külföldre. A 
helyzetet bonyolítja, hogy az amúgy is jól felfegyverzett 
drogbandák zsoldjába szegődött a legnagyobb kolumbiai 
gerillahadsereg. A marxista FARC -  Kolumbiai Forradal
mi Fegyveres Erők -  tizenötezres (részben kényszerso
rozott kamaszokból és nőkből álló) könnyűfegyverzetű 
csapata jó pénzért védi az ültetvényeket, sőt, maguk is 
termesztenek kokacserjét.

A hetvenes években beszerzett A-37B Dragonflyt főleg 
a hajó- és repülőforgalom ellenőrzésére, valamint na
gyobb gerillacélpontok ellen használták, viszont „keresd 
és pusztítsd!” műveletekre már kevésbé volt alkalmas. 
Továbbá az ültetvényeket permetező repülőkre is egyre
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többször lőttek rá (több ezer dollárt ígér a maffia egy le
lőtt gépért), és így megfelelő légi kíséretre volt szüksé
gük, amely a levegőből fedezi őket. Ezért a nyolcvanas 
évek végén a 31. Légi csapásmérő csoport keretében 
Villavicencio repülőterén szervezni kezdtek egy dugaty- 
tyús motoros COIN repülőegységet. Az első tagjai az 
AC-47T Fantasmák [1] voltak, majd 1989-ben három 
IA-58A Pucará, 91-ben 12 darab használt OV-10A 
Bronco [2] és 92-ben 14 darab EMB-312 Tucano -  rész
ben kiképzésre -  csatlakozott az egységhez. Menem el
nök 1989 decemberében katonai segélyként küldte az 
A-576, az A-578 és az A-579-es számú Pucarát, melye
ket testetlen fémszínben és FAC 2201-2203-as lajstrom
számmal állítottak hadrendbe. Korszerűbb, 70 mm-es 
nem irányított Hydra rakétákkal is felszerelték őket. Há
rom pilótát Argentínában képeztek át a típusra, de való
színűleg ők is átestek egy titkos tréningen, ahol éjjellátó 
szemüvegben a hegyek közötti, éjszakai alacsony ma
gasságú repülést gyakorolták. Idővel az A-576-ossal mű
szaki problémák adódtak, helyét később az A-518-as 
vette át. A repülőgépek működtetését az uruguayi és az 
argentin kollégák is segítették.

Fő feladatuk a kokaültetvények és az azokat védő 
fegyveresek elleni harc volt. Először a lakatlan területen 
lévő ültetvényeket igyekeztek becserkészni nagy magas
ságból. A kokacserjéket éjszaka, permetező repülőgé
pekről szórt növényirtó szerekkel pusztították el, ha fegy
veresek voltak a közelben, akkor alacsonyan szálló gép
puskás helikopterek és harci repülők fedezték a művele
tet. Információ nem szivárogott ki arról, hogy az egyesült 
államokbeli repülőgépekre és helikopterekre felszerelhe
tő permetezőtartályokat a Pucarákra is felszerelték-e.
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(Folytatjuk)

Hajdú Péter

Vitéz Erdélyi Béla: VÉR ÉS ACÉL 
Keleti frontnapló -  Don, 1942/43
A kitűnő stílusú, olvasmányos visszaemlékezés azokról szól, akik végrehajtották a 
látszatra lehetetlent. A Magyar Királyi Honvédség 108/2 jelölésű század a 2. magyar 
hadsereg azon alegységeihez tartozott, melyek a győzelemittas Vörös Hadsereget a nagy 
doni offenzíva után két hétig feltartották az Oszkol völgyében 1943. január 23. és február 
6. között. így lehetővé vált, hogy ötven-hatvanezer magyar honvéd elkerülje a fogságba 
esést, és a németek végrehajthassák tervszerű hadmozdulataikat. A szerző a 108/2 
század parancsnoka volt. A Magyar Honvédség minden mostani századparancsnokának 
ajánljuk ezt a jelenleg még elérhető könyvet.

„Sosem tudok elszakadni a századtól. Gondolatban velem vannak bajtársaim, naponta 
állok a század arcvonala előtt.”

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 1999. Terjedelem: 212 oldal, bolti ára 2998 Ft. Kedvezményes áron (1600 
Ft + 500 Ft postaköltség) megrendelhető a kiadónál. Telefon: 06-30-419-3530. Levélcím: Hájjá és Fiai Kft., 4017 
Debrecen, Pf. 32.; e-mail: rendel@hajja.hu

Ifjak és még ifjabbak!
A MINIMÁNIA Gersekaráti Makettépítő Kör versenyt szervez gyermek- (13 év) és ifjúsági (13-16 év) 

korosztályoknak 2007. július 14-15-én Gersekaráton.

Bővebbet a www.gekarma.extra.hu honlapon. Felvilágosítás a 94/574-032-es telefonon vagy 
a gekarma@vipmail.hu e-mail címen. Várunk benneteket!

MINIMÁNIA Gersekaráti Makettépítő Kör
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A Boxer páncélozott szállító jármű

2002-ben három ország, Németország, Franciaország és 
Nagy-Britannia elhatározta, hogy közösen fejlesztenek ki 
egy új páncélozott szállító járművet. Nemsokára Francia- 
ország helyett Hollandia lépett be a fejlesztők közé. Brit 
részről az Alvis cég, Németország részéről a 
Krauss-Maffei Wegmann és a Rheinmetall Landsystem, 
Hollandia részéről a Stork-művek vettek, illetve vesznek 
részt a fejlesztésben, melynek ellenőrzését és felügyelet
ét az ARTEC cégkonzorcium kíséri végig az OCCAR eu
rópai fegyverkezési ügynökség megbízásából.

A meglehetősen hosszú ideig tartó fejlesztési folyamat 
után -  melyet késlekedésével főként a teknő elkészítésé
vel megbízott brit Alvis cég okozott -  három év múlva, 
2005. december 12-én elkészült Münchenben a 
Krauss-Maffei cégnél az első prototípus, melyet német 
javaslatra Boxernak neveztek el.

Brit részről -  főként az ottani szaksajtó -  egyre inkább 
kritizálni kezdték a járművet nagy méretei és viszonylag 
nagy tömege miatt, mely a fejlesztésből történő kiszállást 
sejtette, és ez 2004 közepén hivatalosan is megtörtént. 
Ez a lépés kétségessé tette a jármű további sorsát, azon
ban a német hadsereg és a szövetségi védelmi miniszté
rium, valamint a hollandok is kiálltak a fejlesztés mellett, 
változatlanul nagyon szükségesnek, fontosnak tartották, 
így új együttműködési szerződéssel 2004. november 23- 
án újra nagy ütemben indultak meg a munkálatok.

Főbb jellemzői

A Boxer a mai típusokhoz viszonyítva egy jobb, korszerűbb 
járműcsaládot jelent. Egy teljes fegyverzetű és felszerelt 
raj (tíz fő) -  gyalogsági fegyverek és aknák ellen védetten 
-  szállítható nagy távolságokra benne. Önvédelme szük
ség esetén állványos géppuskával vagy gránátvetővel biz
tosítható. A jövőbeni A400 M szállító repülőgéppel nagyon 
távol eső bevetési körzetekbe is szállítható. Ezáltal a harc
ba vetett (békefenntartó) erők már a hadműveletek kezde
tén olyan korszerű, nagy teljesítményű parancsnoki, hír
adó, valamint szállító járművel rendelkeznek, amely teljes 
mértékben megfelel a mozgékonyság, a védettség, a ha
tékonyság mai, de még inkább jövőbeli követelményeinek.

A fejlesztés alapvetően modulrendszerben történik. Ki
indulási alapként, bázisjárműként egy harci alkalmazásra 
megfelelő alapváltozatot fejlesztettek ki. Az elemeket, 
ahol lehetett, szabványosították, ez a javításoknál óriási 
előnyt jelent. A különböző modulok a további variánsok 
kialakításához a szükségletnek megfelelően változtatha
tók. A kiegyensúlyozott formatervezés optimális kombiná
lási lehetőségeket nyújt a tömeg, a költség, a védettség 
és a magas fokú mozgékonyság vonatkozásában.

A Boxer és a „jövő gyalogosa”

Az egyes gyalogoskatonák, a gyalogosrajok teljesítőké
pessége növelésének a szükségszerűsége vezetett a „jö
vő gyalogosa” fogalom kialakulásához. Ehhez kapcso
lódva a Boxer kialakításánál bázisjárműként egy harcba- 
vetési (missziós) jármű kialakításának moduljait is figye-

Az alapváltozat műszaki adatai

Teljes tömeg rakománnyal: 33,0 t
Rakomány: 7,8 t
Öntömeg: 25,2 t
Hossza: 7,93 m
Szélessége: 2,99 m
Magassága: 2,37 m
Páncélzat alatti hasznos tér 
biztonsági rekesz, fülke: 14 m3
Rendszerteljesítmény-adatok
Személyzet: 10 fő
Védelem: modul védőrendszer: 

alapvédelem/adaptálható 
védőelemek, ABV-védő, 
szellőzőberendezés

Védelem szintje: 
(STANAG 4569)

-ballisztikus/ 
szilánkvédelem: Level* 5 
-  gránátok, robbanóaknák: Level 4

Legnagyobb sebesség: 103 km/h
Motortípus: MTU nyolchengeres dízel
Hengerűrtartalom: 15,92 dm3, Euronorm III
Motorteljesítmény: 530 kW 2300 ford/min-nál
Maximális forgatónyomaték: 2700 Nm 450 U/min
Hajtómű: Allison HD 4070, 7 sebesség, 

teljesen automata
Meghajtás: permanens összkerékmeghajtás, 

tengelydifferenciálok 
hozzákapcsolható zárral

Hajtómű-teljesítmény: 25,2 t-nál 21 kW/t, 
33 t-nál 16 kW/t

Futómű: egyes kerékfelfüggesztés, 
a két első tengely kormányozható

Abroncsok: Michelin 405/80 R27XML, 
Hutchinson kényszerfutóelemek

Közepes talajnyomás: 296 kPa
Fordulókor: < 20 m
Lejtőleküzdő képesség: 60%
Dőlésszög: 30%
Fenékszint talajtól: 0,50 m
Gázlóképesség: 1,50 m
Hatótávolság úton: 1050 km
Fegyverzet: 7,62 mm-es géppuska 

vagy 12,7 mm-es 
gránátvető

Felszerelés: CAN-Bus rendszer, 
tűzelfojtó berendezés 
a motortérben, 
hátramenet-kamera

*Level = a védelem szintje, adaptálható felszerelés, a fel
használó kívánsága szerint variálható
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lembe kellett venni. A járművel szemben támasztott köve
telményrendszeren belül az alábbi fő követelményeknek 
kell eleget tenni:

• páncélozott szállító jármű, amely korlátlan terepjáró 
képességgel rendelkezik, valamint megfelel a személy
zet nagyobb távolságokra történő, biztonságos szállítá
sára;

• fegyverek és felszerelések számára védett praktikus 
elhelyezési lehetőség (missziókban részt vevő gyalogos
erők gyors, adott helyre történő alkalmazásához);

• legyen bázisa a technikai eszközök feltöltésének, fel
újításának;

• biztosítson védett pihenést a legénység számára;
• legyen reléállomása a felsőbb szintű vezetés felé.
Mindezekből következik, hogy a jövő járművének nem

csak gondolatban kell kötődnie a gyalogos rajokhoz, ha
nem maximálisan technikai, műszaki vonatkozásban is. 
Ez érvényes nem utolsósorban a szükséges interfésznek 
a „csúcstechnológiai felszerelésekhez”, a katonákhoz va
ló igazítására is. így válik a Boxer a „jövő gyalogosának” 
az „anyahajójává”, ahogy ezt Johann Berger, a gyalogos
iskola parancsnoka jellemezte. Az tehát a szándék, hogy 
a „jövő gyalogosát” és a páncélozott szállító járművet 
összhangba hozzák.

1. ábra: A Boxer alapváltozata

2. ábra: A jármű teljes legénysége

len is. A túlélőképességet szolgálják a függesztett ülések 
és találat esetén a jármű továbbhaladó képessége. Az 
alaptípus és a néhány változat, amely jelenleg tervezés, 
fejlesztés alatt áll, lehetővé teszi további variánsok, egy 
teljes járműcsalád kifejlesztését, amelyek már nem is 
annyira a jelen, hanem a jövő számára épülnének.

Jelenleg az alábbi változatok állnak fejlesztés alatt

• védett csapatszállító (csoport/raj szállítására);
• mozgó vezetési pont (parancsnoki jármű), német válto
zat;
• mozgó vezetési pont (parancsnoki jármű), holland vál
tozat;
• mentő jármű;
• kárelhárító jármű;
• szállító jármű.

A német érdeklődés középpontjában mindenekelőtt egy 
csapatszállító jármű áll a gyalogság számára, valamint 
ezt követően a vezetői (parancsnoki) változat.

Védőképesség

A Boxer páncélozott szállító jármű különleges jellemzője 
a védettségi szintje. A modulrendszer alapján a teknő 
többrétegűén kiképzett. Ez, a formája és a futómű védő- 
rendszere magas szintű védelmet biztosít a kis és köze
pes űrméretű gépágyú lövedékei, valamint a tüzérségi 
gránát szilánkjai és a közelben robbanó aknatöltetek el
len. A rendelkezésre álló technikai lehetőségek kiegészí
tő védelmet biztosítanak az RPG 7 páncéltörő rakéta el-

További tervek

Német részről jelenleg négy prototípussal rendelkeznek 
(két lövészrajt szállító „jövő gyalogosa” és két parancsno
ki „vezetési” járművel). Jelen időszakban hivatali és ipari 
oldalról is számos közös kísérlet folyik, melyek igen fon
tos, eredményes tapasztalatokat hoztak. A kísérletek 
2006 közepéig folytatódtak, a sorozatgyártást ekkor 
kezdték, és az első járműveket 2007-től kezdik leszállíta
ni, amennyiben a pénzügyi fedezet lesz rá.

Az ipar 2006. szeptember végéig tett ajánlatot az első 
tétel mindkét partner számára történő gyártására. Hollan
dia az igényét 257 Boxerban rögzítette. Ez igen nagy 
presztízsnövekedést jelentett a jármű számára, és ennek 
megfelelő nemzetközi visszhangot is váltott ki. Hasonló a 
felfogás német részről is, a különbség csak annyi, hogy a 
végső mennyiséget az ipar ár- és szállítási ajánlatának 
megtétele után határozzák el.

Német részről a jelenlegi pénzügyi helyzet alapján az 
első ütemben 125 csapatszállító változat és 65 parancs
noki változat mellett döntöttek 2008-tól. Ehhez 2007-től 
12 db kiképző (iskola) járművet vesznek. Szándékukban 
áll a továbbiakban az egészségügyi csapatok számára 
120 nagy védettségű egészségügyi járművet is besze
rezni. Mindkét fél a közösen végrehajtandó beszerzés 
mellett foglalt állást.
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5. ábra: A jármű egészségügyi változata

A jelenlegi helyzet

A Boxer páncélozott szállító jármű megszületésével nem
zetközi összehasonlításban is osztályának vitathatatlanul 
legnagyobb védettségi szintű járműve jött létre. Akad né
hány kritikus észrevétel is, amelyek a szűkös hasznosít
ható béltartalomra (14 m3), a méretére (túl nagy), a töme
gére (33 t), valamint az árára (túl drága) vonatkoznak. A 
technikai paraméterek meggyőzőek, minden eddigi vizs
gálat igazolta, hogy a német hadsereg szükségletének 
megfelelőek és elfogadottak. A jármű iránti nemzetközi 
érdeklődés állandóan növekszik. Ezután kerülhet sor egy 
közös német-holland beszerzésre „elfogadható áron”. 
Tulajdonképpen az iparnak és a szövetségi védelmi mi
nisztériumnak a közös sikere ez, hiszen a hadsereg 
szükségszerű fejlesztése a hadiipar konszolidálását is 
előrelendíti, és megőrizve kompetenciáját, jelentősen 
megerősödik ezen a területen is.

Felhasznált irodalom

Soldat und Technik, 2004/8-9.
Europäische Sicherheit, 2005/1., 2., 4., 6.
Strategie und Technik, 2005/8.

Dr. Lits Gábor nyá. alezredes

Az űrfegyverkezés újabb fejezete

Tíz év szünet után az Egyesült Államok új dokumentumot 
tett közzé, melyben megfogalmazta átfogó, a világűrbeli 
tevékenységre vonatkozó irányvonalát. 2006. augusztus 
31-én George W. Bush elnök jóváhagyta az irat szövege
zését, mely kifejti, hogy az USA elkötelezte magát a világ
űr felderítése és békés célú felhasználása mellett, min
den nemzet által és az egész emberiség érdekében. Ez
zel az elvvel összhangban a békés felhasználás megen
gedi az USA védelmi és hírszerzési tevékenységeit a 
nemzeti érdekek szolgálatában. A dokumentumban az 
USA fenntartja a jogot, hogy megakadályozza ellenfelei
nek űrtevékenységét. A dokumentumnak jelenleg csak a 
„nem titkos” részét hozták nyilvánosságra.

Kína 2007. január 11-én sikeres kísérletet hajtott végre 
egy módosított DF-21-es (Dong-Feng, NATO-kód 
CSS-5) közepes hatótávolságú, ballisztikus rakétával, és 
864 km magasságban megsemmisítette elöregedett Fen 
Yun 1C meteorológiai műholdját, amely poláris pályán 
keringett. A DF-21-est a xichangi rakétabázisról indítot
ták. Néhány hónappal korábban egy másik kísérletet is 
végrehajtottak, amikor földi telepítésű lézerrel vakítottak 
egy amerikai KH-11 típusú felderítő műholdat (amerikai 
közlés szerint).

Kína nem rögzítette jegyzékben jogait, egyszerűen 
„csak” demonstrálta képességeit. Több okból kifolyólag 
veszélyes lépes csatlakozásuk a nagyhatalmak űrfegy
verkezési programjához. Kína hivatalosan semmiféle 
részletet nem közölt január 23-i közleményében a kísér
let részleteiről. Az amerikai sajtó január 17-én adott ki

1. ábra: Fantáziarajz a meteorológiai műhold elfogásáról

2. ábra: DF-31-es rakéták szállító járművei és konténerei
egy díszszemlén
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Előzmények

3. ábra: DF-21-esek ünnepi felvonulása

egy közleményt, amely szerint az FY-1C műholdat, ame
lyet 1999 májusában bocsátottak fel, egy DF-21-es kö
zép-hatótávolságú ballisztikus rakéta semmisített meg 
865 km magasságban. Hogy miért DF-21-es, nem tá
masztották alá semmivel.

A becsapódás után több mint 900 db új objektum jelent 
meg az űrben, néhány százaléka annak, ami 50 év alatt 
került a világűrbe. Ezek 2000 km magasságig veszélyez
tetik a műholdakat. Az ASAT elfogórész és a műhold kb. 
1000 db-ra esett szét, amelyek a pálya mentén szétterül
tek, maximum 3800 km, minimum 200 km-es magasság 
között.

Egy hónappal később, február 7-én az US SSN megfi
gyelő hálózatának Colorado Springsben lévő központja 
647 db objektumot katalogizált a több mint 900-ból. Ezek 
legalább 10 cm-es méretűek. A többit 2 nagy radarállo
más fogja bemérni a Haystack Observatoryból 
(Tyngsboro. Mass.) és a MIT Lincoln Laboratoryból, ezek 
képesek a törmelék bemérésére is, de hosszabb idő 
alatt.

Az amerikai források a DF-21 vagy DF-21A rakétát 
igyekeznek hordozóeszköznek beállítani, de műszakilag 
ennek kevés realitása van. Egy alig 15 500 kg tömegű ra
kéta nem rendelkezik elegendő hajtóanyaggal egy leg
alább egytonnás ASAT harci rész hordásához és a pálya
sík megváltoztatásához emelkedés közben.

Reálisabb a francia forrás, amely a KT-1 (Kaituzhe) tí
pusú, 4 fokozatú, szilárd hajtóanyagú ICBM rakétát jelöl
te meg hordozóként, mely a DF-31 (CSS-9) változata. 
Ennek két első startja 2002 szeptemberében és 2003 
szeptemberében zajlott. Ekkor egy PS-2 jelű, 40 kg tö
megű mikroműholdat is pályára helyezett. A harmadik is
mert start 2006. szeptember 6-án volt, Tayiuan tarto
mányból. Ennek a rakétának a teljesítménye minden 
szempontból megfelelő, egyben azt is jelenti, hogy Kína 
már a Minuteman III ICBM-nek megfelelő korszerű raké
tával is rendelkezik.

1957-től -  az első műhold pályára állításától -  foglal
koztatja a nagyhatalmakat a világűrben található esz
közök elleni harc lehetősége. Az Egyesült Államok a 
Csendes-óceánban található Johnston-szigeten tele
pített nukleáris harci résszel felszerelt, műhold elleni 
Thor IRBM rakétákat, míg a Szovjetunió intenzív kísér
letekbe kezdett egy, a területe feletti pályán áthaladó 
ASAT (Anti-Satellite) fegyverrel. Milyen eszközök al
kalmasak a műholdak elleni harcra? Erre a gyakorlati 
kérdésre kereste a választ mind a két szuperhatalom. 
Alkalmas minden rakéta, mely elegendő sebességgel 
rendelkezik, hogy elhagyja föld légkörét, és nagy tá
volságban nagyon pontosan pályára álljon. Alkalmas 
lehet minden műhold, melyet már pályára állítottak, hi
szen nem lehet tudni, hogy ezek pontosan milyen fel
szerelést vittek magukkal. Alkalmas a műholdak meg
semmisítésére minden földi vagy űrbéli telepítésű lé
zer, illetve egyéb, irányított energiájú fegyver. 1978 és 
1979 között intenzív tárgyalások kezdődtek, melynek 
eredménye egy moratórium lett, amely tiltja a műhold 
elleni fegyverek kísérleteit. A tilalmat egyik fél sem tar
totta be. A szovjetek 1983-tól folytatták vadászműhold
jaik repülési kíséreteit, míg az amerikaiak 1985-től vé
geztek F-15-ösről indított ASAT műholdvadász raké
tákkal sikeres kísérleteket. 1988-ban a USAF sikere
sen befejezte ezeket a kísérleteket egy kutató műhold 
lelövésével. Amerikai források szerint a Szovjetunió
kb. 20 alkalommal folytatott kísérletet Kozmosz mű
hold megsemmisítésre R-36 rakétával 1968-1982 kö
zött. Az oroszok 1990 után nyitottak új fejezetet a mű
holdak elleni harcban. E szerint nagyon könnyű a mű
holdak megtévesztése, zavarása, ezért felesleges tö
rekedni a megsemmisítésükre. A valós oka a kísérle
tek (kutatások) leállításának az orosz gazdaság és ha
diipar súlyos válsága lehetett. 2000 után az Egyesült 
Államok új intenzív rakétavédelmi programot indított. 
Kétség se legyen afelől, hogy a rakéták megsemmisí
tése a világűrben vagy a műholdak megsemmisítése 
nem mutathat jelentős technikai megoldási különbsé
geket.

Veszélyek

Az Egyesült Államok hadseregének vitathatatlan fölé
nyét eddig a világ más hadseregeihez képest alapvető
en a sokkal fejlettebb műholdas technika alkalmazása 
jelentette. Ez az előny kezdett csökkenni az elmúlt évti
zedben, hiszen számos más ország helyezett el műhol
dakat saját céljaira. Ezek egy része nem kontrollálható 
felszereléseket tartalmazott. Egészen nagy magasság
ban, 36 000-40 000 km-en találhatók a rakétavédelmi 
rendszerek korai riasztását kiszolgáló és kommunikáci
ós műholdak. Alacsonyabban, 20 000 km-es körpályán 
helyezik el a GPS-navigációhoz szükséges műholdakat. 
Az ezekben a magasságokban lévő eszközök a kínaiak 
által most használt rakétával valószínűleg nem érhetők 
el, de nincs kétség afelől, hogy a magasabb pályán lévő 
műholdak is rövidesen leküzdhetők lesznek nagyobb ha
tótávolságú rakétákkal. A mostani kísérlethez célként 
használt műhold abban a magasságban keringett, mint a 
többi felderítő, térképező, meteorológiai és kommuniká
ciós műhold. A nemzetközi űrállomás 402 km magas
ságban kering, és egyre több olyan tárgy van a világűr
ben, mely potenciálisan veszélyt jelent az ember által 
irányított űreszközökre is.

2007/3 HADITECHNIKA 37



1

Rakétatípusok főbb műszaki adatai

DF-21, -21A DF-31, -31A DF-41 KT-1
Hossz: 10,7 m 16 m 18,5 m
Átmérő: 1,4 m 2 m 2 m

Indítási tömeg: 14 700 kg 42 000 kg 53 000 kg
Hasznos terhelés: 600 kg 700 kg 800-1200 kg

(200-500 kT) (1 MT vagy 3 MIRV) (1 MT vagy 3 MIRV)
Meghajtás: 2 fokozatú 

szilárd hajtóanyag
3 fokozatú 

szilárd hajtóanyag
3 fokozatú 

szilárd hajtóanyag
4 fokozatú

Hatótávolság: 1810 km 8000 km 
10 000 km

12 000 km

Pontosság: 3^100 m 300 m 500 m

Űrszemetelők

Az űrhatalmak 1957 óta több mint 80 000 különböző űresz
közt és alkatrészt állítottak pályára. Napjainkban kb. 14 000 
darabot követnek állandóan. Az 1985 szeptemberében az 
amerikaiak által lelőtt Soldwind műhold utolsó darabja 17 év
vel később lépett be és égett el a Föld légkörében. A most 
lelőtt meteorológiai műhold becslések szerint 1000 darab
ban kering a Föld körül, és fel sem lehet mérni, hogy ezek 
mikor semmisülnek meg. Az eddig leírtakból kitűnik, hogy 
igen nagy mennyiségű, zömében kisméretű „szemét” kering 
a Földünk körül, melyeket nem tudunk nyomon követni, vi
szont veszélyt jelentenek rendkívül könnyen sebezhető, em
bert szállító járműveinkre és a műholdakra a világűrben.

2006. május-december között 8 korábbi robbanás volt 
műholdpályán, amelyek teleszórták a Föld körüli térséget 
repeszekkel, de nem kaptak nyilvánosságot. A Kozmosz 
2423 orosz műhold, egy Delta-4 rakéta II. fokozata, egy 
Delta-2 rakéta II. fokozata, a FI-2A japán rakéta II. foko
zata stb. Az FY-1C a 9. eset 9 hónap alatt.

A lehetséges rakéta

DF-21, -21A

1978 augusztusában határozták el a Kínai Népköztársaság
ban, hogy elkezdik a fejlesztését egy közepes hatótávolságú, 
szilárd hajtóanyagú ballisztikus rakétának. A tervezéshez a ki
indulási alapot a már rendszeresített JL-1 -es tengeralattjáró 
fedélzetéről indítható, kétfokozatú ballisztikus rakéta adta. A 
rakétaindító berendezésének próbái 1984-ben kezdődtek, 
míg az első rakétaindítás 1985-ben történt. A módosított földi 
kiszolgáló rendszerrel 1987-ben próbálták ki. 1990 közepén 
készült el a DF-21 A modernizált változat, mely nagyobb ha
tótávolsággal és pontossággal bír. A90-es évektől kb. 50-100 
rakétarendszert telepítettek négy bázissal Tonghuába, közel a 
Koreai-félszigethez (ahonnan elérhetik Japánt és Oroszor
szág távol-keleti részét), Liangksziwangba, közel Tajvanhoz, 
Jianshuiba, a délkelet-ázsiai célpontok elérésére és Fliningbe, 
közel az indiai határhoz. A modernizált DF-21 A változat 1810 
km hatótávolságú. A régi változat pontossága 3-400 méter, 
de a DF-21 A pontossága bizonyára sokkal jobb. Alapvetően 
nukleáris robbanófejjel tervezték, de nagyobb pontosságú 
változattal, már hagyományos fejjel szerelt rakétával is lehet 
célokat pusztítani. A nukleáris harci rész egy robbanófejes és 
200-500 kt hatóerővel rendelkezik, tömege 600 kg. A szilárd 
hajtóanyagú, kétfokozatú rakéta indítási tömege 14 664 kg. A 
rakétatest 1,4 m átmérőjű, és 10,7 m hosszú.

6. ábra: Távlati kép hat DF-21-esről az előbbi ünnepi 
felvonuláson

DF-31, -41

A DF-31 -es fejlesztése az 1970-es évek elején kezdődött a 
Ju Lang-2 tengeralattjáró fedélzetéről indítható rakéta bá
zisán. 1985-ben módosították a fejlesztés követelményeit, 
mert elkészültek Kínában a második generációs nukleáris 
robbanófejek. Ezek kisebb tömege lehetővé tette, hogy a 
800 kg-os hasznos terhelés tömegét 700 kg-ra csökkent
sék, és ezzel a korábbi 6000 km-es hatótávolságot 8000 
km-esre növelhessék. Az első kísérleti indításokat 1995- 
ben végezték, és 2003-tól állították szolgálatba. Meg nem 
erősített források szerint elkészült a DF-31 A modernizált 
változat is, melynek hatótávolsága eléri a 10 000 km-t. A 
DF-31-es alkalmas 300 kg tömeget meg nem haladó mű
holdak alacsony pályára történő állítására is. Ezt SLV-1- 
essel jelölik. A DF-41 -es fejlesztése 1986-ban kezdődött. A
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követelmények szerint egy szilárd hajtóanyagú rakétával 
kellett leváltani a már elavult DF-5 és DF-5A folyékony tü
zelőanyagú rakétákat. Követelmény volt még, hogy a raké
ta szállítható legyen úton, és tetszés szerinti helyről, önálló
an indíthassák. A hasznos terhelésnek egy 1Mt-s nukleáris 
vagy 3 önállóan célra irányítható robbanófejet készítettek. 
Hatótávolsága meghaladja a 12 000 km-t.

KT-1

A KaiTuoCse-1 (KT-1) egy szilárd hajtóanyagú, négyfo
kozatú rakéta, melynek első két fokozatát a DF-21-es el
ső két fokozata adja. A harmadik és negyedik fokozat se
gítségével, melyek szintén szilárd hajtóanyagúak, képes 
kisméretű hasznos terhelést kb. 600 km-es magasságig 
pályára állítani. Műszakilag valószínűtlen a kisméretű 
DF-21-est még két fokozattal növelni, mivel teheremelő 
képessége ehhez nem elégséges. A KT-1-es első két fo
kozata reálisan a DF-31-es vagy DF-41-es lehet.

Összegzés

Mivel hivatalos kínai közlés az ASAT-kísérletről nem tör
tént, így minden publikáció csak feltételezésekre alapul. 
Nem ismerjük a rakétát. Valószínű, hogy a KT-1, -2  va
lamelyik erre a feladatra átalakított, modernizált változa
ta lehetett. A DF-31-esről vannak képek, és ismert olyan 
kép is, amely valószínű, hogy a DF-41-es konténerét 
mutatja, de a KT-1, -2-ről közölt képek bizonyosan nem 
azt ábrázolják, és az elkészített rajzok is csak fikciók. Ah

hoz, hogy ez a rakéta elérhessen és eltalálhasson egy 
műholdat, számos modernizálást kellett végrehajtani raj
ta, főleg a vezérlés vonatkozásában. Gondoljunk csak a 
nukleáris fejeket célba juttató rakéták néhány száz méte
res pontossági adataira, miközben ez esetben a műhold 
megsemmisítéséhez néhány méteres pontosság a köve
telmény. A kínai ASAT-kísérletre az Egyesült Államok vá
lasza sem maradt el sokáig. Elemzőik szerint nem az kér
dés, hogy ki hány műholdat tud megsemmisíteni, hanem 
az, hogy ki hány új műholdat képes pályára állítani. El
kezdődött a nehezebben megsemmisíthető mikro- 
műholdak pályára állítása, melyek tömege nem éri el 100 
kilogrammot sem, de ezek lehetőségei még nem érik el 
nagyobb társaikét.

(A szereplő elnevezések és jelzések angol átírásból 
származnak, csak ez érhető el. Szerk.)

Felhasznált irodalom

Horváth Márk: Az Egyesült Államok új űrpolitikája. 
www.urvilag.hu
James Hackett: Ramifications of China’s ASAT Test. 
Defence News, 2007. február 5.
Vago Muradian: China’s Mystery Satellites. Defence 
News, 2007. február 5.
Michaet O’Hanlon: An Intelligent Test? 
www.sinodefence.comwww.fas.org

Hajdú Ferenc

Helmut Altner: HALÁLTÁNC BERLINBEN
Az utolsó hetekben, nagyon fiatal katonaként frontra kerülő (ma Franciaországban élő) 
Helmut Altner visszaemlékezése nyomasztó képet fest a végső káoszról, a háború em
bertelenségéről, sötét, lehangoló látleletet a Harmadik Birodalom összeomlásáról, a szin
te nullára csökkent harci morálról. A könyv hangulata olyan, mintha a néhai NDK-ban 
adták volna ki. Ebből a sorozatból sokkal jobb volt a „Hirschfeld” vagy „A hazámért repül
tem”.

„Előrébb egy Waffen SS-hadnagy járkál kezében pisztollyal, és mindenkit visszafordít, 
aki erre jön, legyen szó akár egészséges, akár sebesült katonáról. Még azt a két katonát 
sem engedi vissza, akik kezükben ételhordóval egységüknek akarnak valamilyen enniva
lót szerezni. Törzsőrmesterünk mindenkit figyelmeztet, hogy vigyázzunk ezzel a hadnagy- 
gyal, mert teketóriázás nélkül lelövi azt, aki nem hajlandó parancsára azonnal visszafor
dulni, függetlenül attól, hogy sebesült-e az illető. A hadnagy a Lovagkereszt birtokosa, és 

korábban egy büntető zászlóaljat vezetett, mely híres volt hatalmas veszteségeiről. Katonáit fegyver nélkül az ellen
séges állások megrohamozására küldte, majd amikor elfogytak az emberei, a zászlóaljat frontszolgálatra ítélt politikai 
foglyokkal és bűnözőkkel töltötték fel. Miután ez a zászlóalj is felmorzsolódott, megkapta a Lovagkeresztet, és most 
úgy tűnik, mindenképpen szeretné még a tölgyfalombokat is megszerezni mellé, mielőtt a berlini csata véget érne.”

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2007. Terjedelem: 270 oldal + 16 oldalnyi fotó a harcok helyszíneiről. 
Ára postaköltséggel együtt 2900 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

Helmut Altner

HALÁLTÁNC
BERLINBEN

Szakirodalom és tárgyi gyűjtemény eladó
Top Gun és az Aranysas -  az első megjelenést követően, évente bekötve; Aero Magazin, Aviator, Haditechnika -  da
rabonként, 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.). Repülőgép, mű
szerek -  a fentiekből + második világháborús repülőgépből is (7 db). Katapult, deszantejtőernyő; Repülőgép-kataló
gusok, 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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1998. június 17-én az Egyesült Államok Nemzeti Felde
rítési Hivatala és a Haditengerészet Kutatólaboratóriu
ma nyilvánosságra hozta a világ első, hadra fogható, 
jelfelderítő mesterséges holdjára, a GRAB-ra vonatko
zó információkat. A törékeny, gömb alakú műhold pél
dányait a Szovjetunió területén kibocsátott radarjelek 
észlelésére használták.

1958 márciusának végén Reid D. Mayo feleségével és 
gyermekeivel éppen úton volt hazafelé Pennsylvaniából 
a tél végén meglehetősen szokatlan erejű hóviharban. Új 
jelfelderítő rendszert épített be a ÜSS WAHOO tenger
alattjáróba Ypkosukában, Japánban, amikor visszahívták 
az Egyesült Államokba, sürgős családi ügyben. A rendkí
vül rossz látási körülmények között elhatározta, hogy le
hajt az útról a legelső adandó alkalommal. Ez éppen egy 
Howard Johnson étterem előtt történt, a pennsylvaniai 
Turnpike közvetlen közelében.

Mayo a Haditengerészet Kutatólaboratóriumának 
(NRL) mérnökeként dolgozott Washington D. С.-ben. Mi
után szolgált a második világháborúban, okleveles mér
nöki címet szerzett 1949-ben a George Washington 
Egyetemen. Mint sok hozzá hasonló korú fiatalember, ő 
is jelentkezett a világháborús veteránok számára létreho
zott oktatási intézménybe. Felajánlotta országának szol
gálatait, a haza pedig taníttatásával fizette ezt vissza. Ez
után szakmai képesítését munkája révén hasznosította a 
kormányzat és az NRL számára.

A kutatólaboratórium épületegyüttese a Potomac fo
lyó partján terült el, Washington délkeleti részén, közel 
a „Kék Mezők” nevű helyhez. Ez valójában víztisztító 
telep volt, egészen pontosan szennyvíztelep. A széljá
rástól és az évszaktól függően olykor könnyfakasztó 
bűz terjengett a környéken. Elhelyezkedése ellenére 
az NRL fantasztikus munkahely volt fiatal mérnökök 
számára, hiszen az Egyesült Államok hidegháborús 
koponyáinak tekintélyes része is itt dolgozott, titkos 
költségvetési tételekből ellátva, közvetlenül az ország 
döntéshozóinak alárendelve. A laboratórium adott he
lyet a tengeralattjáró-érzékelés és -kommunikáció ku
tatási területén a csúcstechnológiának. Jelentős alap
kutatások is folytak itt. Tudósai pl. tanulmányozták a 
napszél hatását a Föld atmoszférájára. Hawaii-jal is 
műholdas kapcsolatban álltak, egy hálózat részeként-  
a Holdról visszaverődő jelek detektálása céljából.

Az 1950-es évekre a laboratórium széles ismeretségre 
tett szert elsősorban az elektronika és a rádiózás terén 
végzett kutatásai kapcsán, mivel úttörő jellegű eredmé
nyeket értek el a jelfelderítés területén -  mindenekelőtt 
az ellenséges országok kommunikációjának és radarjele
inek érzékelésében. Az intézet nevet szerzett magának 
az űrben is, bár nem szükségképpen jót. Az NRL tudósai 
számos magaslégköri kísérletet hajtottak végre a lefoglalt 
német V-2-es rakéták segítségével. A laboratórium fej
lesztette ki a Vanguard rakétákat, valamint az e rakéták 
által szállított műholdak fejlesztésében is részt vett, to
vábbá kialakította a rendkívül kifinomult technikán alapu

ló Minitrack követő rendszert. A Vanguard rakéta az 
1950-es évek végén egyik alkalommal azonban nagy lét
számú érdeklődő szeme láttára a indítóállásban felrob
bant. Ez az eset meglehetősen kínosan érintette az NRL- 
t, és a kudarc még mindig foglalkoztatta Reid Mayót azon 
a bizonyos hóviharos márciusi napon.

Mayo az Ellenintézkedések nevű csoportban dolgozott 
az NRL-nél, ezen belül pedig a tengeralattjárókkal foglal
kozott. „A tengeralattjáró-kiszolgálás rávett minket arra, 
hogy szereljünk be egy kicsiny spirálantennát a perisz
kópba, mármint a periszkóp üvegébe -  mesélte Mayo 
egy telefonos interjúban - ,  és erősítsünk ehhez a spirál
antennához egy diódadetektort. Ez az összeállítás lehe
tővé tette a tengeralattjáró kapitánya számára, hogy egy
fajta elektromágneses »füllel« rendelkezzen a felszín fe
lett, miközben a periszkóp »szemével« is végezhette a 
felderítést.” Ez az antenna felfogta a radarsugarakat -  ez 
pedig élet-halál kérdést jelenthetett a kapitány számára, 
aki megpróbált elrejtőzködni az ellenséges felderítő repü
lőgépek elől. A kristálydióda hihetetlen mértékben hasz
nos volt a kis energiájú elektromágneses jelek felfogásá
ban, és a laboratórium munkatársai éppen csak elkezd
ték felkutatni a megoldásban rejlő lehetőségeket. A ten
geralattjárókra szerelt radarérzékelő csak az első volt a 
kifejlesztett berendezéseik közül. „Dolgoztunk az S sáv 
és az X sáv detektálhatóságán is” -  emlékezett vissza 
Mayo egy beszélgetés során az egykor történtekre, utal
ván az elektromágneses spektrum azon tartományaira, 
melyeket szintén figyelni szerettek volna. „Annyira jól mű
ködött a dolog, hogy arra gondoltunk, magasabbra kelle
ne kissé emelni a periszkópot, esetleg egészen az orbi- 
tális magasságig” -  tette hozzá mosolyogva.

Miközben ült az étteremben, a hóvihar közepette, nem 
sokkal éjfél után gondolatai a világűr felé kalandoztak. 
Mivel befejezte a munkát a WAHOO tengeralattjárón, el
tűnődött rajta, vajon mihez fogjon hozzá legközelebb, a 
világűr pedig akkoriban igen „forró” területnek számított. 
„Mindenki a világűrről gondolkodott” -  emlékezett vissza. 
-  „Mindannyian teljes mértékben hisztérikussá váltunk a 
Szputnyikot követően. Még a Haditengerészeti Műveleti 
Központ főnöke is fogadalmat akart tenni az új határok 
mellett. Arleigh Burke admirális felhívta a figyelmünket, 
hogy gondolkozzunk a világűr haditengerészeti haszno
síthatóságán. És mi megtettük.”

Mayo elkezdett foglalkozni azzal a kérdéssel, vajon 
miként lehetne egy radarérzékelőt, olyasfélét, mint 
amilyet a WAHOO-ra is felszereltek, orbitális pályára 
küldeni. Ám egyáltalán nem volt benne biztos, hogy 
bármiféle jelet is képes lenne felfogni akkora távolság
ból. „Ezért aztán elvégeztem néhány, a távolságra vo
natkozó számítást, hogy megláthassam, tudjuk-e egy
általán érzékelni jeleket a Föld körüli pálya magassá
gából.” Egy papírabroszra vetette matematikai számí
tásait, miközben felesége és két gyermeke mellette 
aludtak az asztalnál. Tudni akarta, vajon a diódavevők 
képesek-e jelek érzékelésére messze a fejünk felett. 
„A számítások pedig azt mutatták, hogy erre egészen
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Német tengeralattjárók rádióirányítása a második világháborúban

1. ábra: Az U 505 számú tengeralattjáró tornya a 
keretantennával

4. Az U 995 lajstromjelű hajó tornya a keretantennával. Jól 
láthatók a toronyhoz kikötött rövidhullámú antennák

2. ábra: Rádiószoba részlete az U 995 tengeralattjárón. A 
kép jobb szélén látható a Telefunken T 3 PL La 39 
iránymérő vevőkészülék

6. ábra: Az U 3503 rádiószobájának rövidhullámú része a 
kiemelés után 1946-ban. Balra a T200FK39 adó 
kezelőrésze, középen a Köln E-52b-1 fővevő, felette a 
tartalék adó, a Lo K39, jobbra lent Lo 10 UK39 készülék. A 
hosszúhullámú iránymérő más helyen volt.

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 7. oldalon. Szerk. Fotók a szerző gyűjteményéből
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Az űrfegyverkezés újabb fejezete

4. ábra: Ez az egyetlen ismert képsorozat a korszerű kínai 
rakéták indításáról. Interneten ezeket a képeket lehet 
megtalálni DF-31, -31 А, КТ-1, KT-1A, KT-2 feliratokkal

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 36. oldalon. Szerk. Fotók a szerző gyűjteményéből
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Hadihajósok napja -  2006. július 22.

1. ábra: Az aknakutató jelvény

2. ábra: A tűzoltóhajó bemutatója

3. ábra: Határőrség motorcsónakja

4. ábra: A naszádok tiszteletköre 8. ábra: A szárazföldi fegyverkiállítás egy része

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 58. oldalon. Szerk. Fotó: ifj. Molnár Miklós
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A Zenyit-3 rakéta

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd az 52. oldalon. Szerk.
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A Zenyit-3 rakéta

12. ábra: A KoreaSat-5 indítása, 2006. augusztus 22-én

Fotók a szerző gyűjteményéből
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A római Hadtörténeti Múzeum

1. ábra: A háború utáni építésű 4x20 mm-es vontatott 
légvédelmi gépágyú
2. ábra: Német eredetű Kettenkrad lánctalpas motorkerékpár
3. ábra: A FIAT-Pavesi P4/100 vontató olasz változata
4. ábra: Az olasz kísérleti gőzautó az 1910-es évekből
5. ábra: A német licenc alapján gyártott Breda Model 61. 
vontató
6. ábra: Az Ansaldo kisharckocsi L.3/38 változata
7. ábra: Az M15/42 közepes harckocsi

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 74. oldalon. Szerk.
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A római Hadtörténeti Múzeum

8. ábra: Az M15/42 harckocsi sivatagi színnel
9. ábra: A P40 harckocsi egy példánya
10. ábra: Az M41 rohamlöveg 75/18-as ágyúval
11. ábra: Еду M31 (T2) amerikai műszaki mentő harckocsi
12. ábra: FIAT AB41 típusú páncéltarló
13. ábra: A FIAT Model 42 páncélautó
14. ábra: Az amerikai M7 Priest önjáró tarack

Fotó: Matthaeidesz Konrád
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Az IA -58 Pucará repülőgép harci alkalmazása II. rész

Az IA-58 Pucará a különböző alkalmazó államok színeiben: a.) Uruguayi európai stílusú festéssel; b.) angol felségjel zsákmányolt 
példányon (ex A-515); c.) columbiai; d.) Srí Lanka-i e.) mauritániai (a gép elkészült, de az üzlet meghiúsult)

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 30. oldalon. Szerk. A szerző gyűjteményéből

48 HADITECHNIKA 2007/3



tisztán képesek -  akár 1000 km-es magasságban is” -  
számolt be róla. -  „A leghíresebb munkáim egyikét egy 
közönséges papírabroszon dolgoztam ki” -  fűzte hoz
zá nevetve.

A műholdas jelfelderítés kezdete

A jelfelderítés, beleértve a világűrt és a magaslégkör tér
ségét, kiemelt fontosságú feladat volt az Egyesült Államok 
számára a második világháború befejezését követően. E 
tevékenységek felölelték a Holdról visszaverődő jelek fel
fogását, valamint magaslégköri kutatásokat különböző je
lenségek után, melyek oly módon térítik el a rádióhullámo
kat, hogy azok felfoghatóvá válnak szerte a földgolyón.

A légierő volt a vezető katonai szervezet a jelfelderítés 
területén. A számukra 1953-ban, a RAND társaság által 
kidolgozott jelentés megjegyzi: „...mivel a Szovjetunió te
rülete hatalmas, elektronikus jelek érzékelése a száraz
föld belseje felől teljességgel lehetetlen, akár a felszínről, 
akár a levegőből kíséreljék is azt meg. A Föld görbülete 
megakadályozza a jelek »normális« terjedését.” Egy év
vel később a RAND társaság által a felderítő mestersé
ges holdakról kiadott egyik kulcsfontosságú jelentés 
megállapítja: „műholdak segítségével megoldható ez a 
probléma.” Habár a beszámoló túlnyomó része a televízi
ós alapú felderítő mesterséges holdakkal foglalkozott, 
emellett néhány további kulcsfontosságú alkalmazási le
hetőséget is megemlít az elektronikus felderítő műhol
dakkal kapcsolatban. „Lehetséges -  szögezi le a jelentés 
- ,  hogy az elektronikus felderítés területe egyenlő fontos
ságúvá válik a televíziós felderítő rendszerekével.”

1958-ban a szupertitkos amerikai kormányzati szerv, a 
Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) tudósainak feladata volt 
a rejtjelezett kódok feltörése, a Szovjetunió területén ki
bocsátott radar- és kommunikációs jeleket pedig Föld kö
rüli pályán keringő visszaverő felületek felhasználásával 
szerették volna továbbítani a földfelszíni állomások felé. 
Tanulmányozták a rakétákkal a légkör felső rétegeibe jut
tatandó jelfelderítő berendezések szükséges fizikai para
métereit is. Az 1950-es évek végén az NSA tudósai fel is 
szereltek egy ilyen berendezést egy rakétára, és nagy 
magasságba fel is bocsátották. A fellövés halasztásai mi
att a jelfelderítő eszköz mindössze a szovjet nemzeti him
nusz utolsó taktusait tudta venni egy tévétársaság által 
sugárzott műsorból, mielőtt éjszakára leálltak volna az 
adással. Az elképzelés azonban működött, és nagy re
ményeket ígért.

Nem teljesen világos a mai napig sem, mikor kezdődött 
az első jelfelderítő mesterségeshold-program. Az Egye
sült Államok légiereje beleolvasztotta ilyen jellegű kísér
leteit a WS-117L kódnevű, 1958-ra kialakult felderítőmű
hold-tervezetébe, habár a kezdő időpont továbbra sem 
egyértelmű. Az év novemberében a légierő alvállalkozói 
szerződést kötött egy tanulmány elkészítésére a Haller 
Raymond & Brown nevű vállalattal, miként lehetne feltér
képezni a szovjet blokk területén felállított radarberende
zéseket. A légierő emellett korai fázisában volt egy másik 
elképzelés megvalósításának, a Ferret (vadászmenyét) 
szubműholdak megépítésének. Pontosabban egyszerre 
három Ferret rendszert is fejlesztett ekkoriban, a megle
hetősen jellegtelen F -1 , F-2 és F-3 nevekkel ellátva. Ám 
annak ellenére, hogy a légierő hatalmas mennyiségű 
pénzek elköltésére kapott lehetőséget a Szputnyikot kö
vetően űrprogramokra, mégsem ez a szervezet alkotta 
meg az első működőképes jelfelderítő mesterséges hol
dat. Az Egyesült Államok haditengerészete megelőzte 
őket.

2. ábra: Az USN ÜSS WAHOO nevű tengeralattjárója kibo
csátott periszkópokkal. Kicsiny radarérzékelőt szereltek fel 
az egyik periszkópra, az e készülékkel szerzett tapasztalatok 
inspirálták a GRAB jelfelderítő hírszerzési műhold megten/e- 
zését 1958-ban

1. ábra: A GRAB műhold. Jól láthatók a napelemei a bal fel
ső és a jobb alsó részén. A négy kicsiny kidülledés (felül ket
tő és alul kettő) termisztorok. Ezek közvetítettek adatokat a 
szerkezet felületének hőmérsékletéről, de egyben antenna
ként is szolgáltak a jelfelderítést végző hírszerző berendezés
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Megragadva a lehetőségeket

Miután sikeresen kiszabadult a hóviharból, Mayo vissza
tért a Haditengerészet Kutatólaborjába, és újra elővette a 
papírabroszra vetett számításait Howard Lorenzennel, az 
Ellenintézkedési csoport vezetőjével, „Aztán soha többé 
nem láttam azt a lehetetlen tárgyat” -  mondta Mayo. Ám 
Lorenzen és mások folyamatosan felkeresték az elkövet
kező hónapokban újabb és újabb kérdésekkel, ami egy
értelművé tette számára, valami történik a háttérben -  
komoly érdeklődést tanúsítottak a jelfelderítő mestersé
ges holdak iránt. Meg szerették volna építeni.

Lorenzen és az NRL felterjesztette a műhold tervét a 
haditengerészethez 1958 júliusában, Tattletale (locsi-fe- 
csi pletyka) Program néven. Az NRL tervei olyan mester
séges hold Föld körüli pályára bocsátásáról szóltak, mely 
képes az S sávú radarjelzéseket fogni az 1550-3990 
MHz-es tartományban. Elsődleges célja a szovjet légvé
delmi radarok, a Gage (idomszer) és a Token (emlék
tárgy) néven illetett rendszerek felderítése. A műholdnak 
el kellett férni a Vanguard kicsiny, gömb alakú orrkúpjá
ban, melynek fejlesztésében a laboratórium részt vett a 
Nemzeti Tudományos Akadémia nevű civil szervezet 
közreműködésével.

„Készítettünk egy műanyag modellt, melyet aztán egy 
sík térkép felett használtunk, damilon lógattuk, így moz
gattuk a térkép felett” -  idézi fel Mayo. A modell segítsé
gével demonstrálták az egyes keringési pályákról belát
ható horizontokat. Azt is demonstrálták, hogy a mester
séges hold lényegében bármelyik irányból foghat jelzése
ket, kivéve a saját maga alatti területet, amely mintegy 
vakfoltként jelentkezik. A légvédelmi radarokat ugyanis 
sohasem irányították függőlegesen felfelé, ezért ilyen 
irányból nem is érhették el jelek a műholdat. Ez a „lyuk a 
fánkban”, ahogy Mayo nevezte, problémát okozott, de 
egyben lehetőséggel is szolgált. Annak lehetőségével, 
hogy esetleg meg tudják határozni a célpont helyét. Azt 
pontosan megtudhatták, hogy a kérdéses radarjel mikor 
tűnik fel a műhold horizontján, és ha eltűnik, majd később 
-  rövid időn belül -  újra visszatér a jel, akkor biztosak le
hettek benne, a műhold áthaladt felette. „Sikeresen elfog
hattunk jeleket, miközben a kérdéses terület felé közelí

4. ábra: A SolRad/GRAB műhold a Transit 2A tetején. A 
GRAB 1 volt az első csillagászati mesterséges hold, és 
ugyancsak az első volt a sikeres hírszerző mesterséges hol
dak sorozatában is

tettünk, és ismét láthattuk, amikor már távolodtunk tőle, 
ezt az információt pedig felhasználhattuk a kibocsátási 
terület meghatározásához” -  írta Mayo a „Feed Back” 
(Visszajelzés) című tanulmányában.

Júniusban a műholdat elkeresztelték GRAB-nak (a 
Galactic Radiation Experiment Background -  galaktikus 
és háttérsugárzás -  kifejezés rövidítéséből, a „grab” 
egyébként „megragadást”, „megkaparintást” jelent). Az 
elnevezést szigorúan titkosították, senki még csak nem is 
ismerhette a megfelelő titkosszolgálati jogosultság nél
kül. Az elnevezés maga tudományosnak hangzott, bár a 
tevékenység egyáltalán nem ilyen jellegű volt. Mayo el
mondta, amikor a névválasztás kapcsán beszélt, hogy „a 
szerkezet felmegy, és megkaparint mindent, amit csak 
képes”.

A GRAB számára azonban szükség volt egy fedőtörté
netre. A műhold ugyanis nem vitt magával magnetofont, 
a Szovjetunió határainál felállított földi állomások felé fo
lyamatosan sugározta a jeleket, miközben ténylegesen, a 
titkosszolgálat szavaival élve „tiltott terület” felett tartóz
kodott. Kis rádióállomásokat kellett felszerelni a baráti or
szágokban szerte a világon. „Megmondták nekünk, fedő
történetre van szükség -  mondta Mayo. -  Valamit ki kel
lett találni, hogy megindokoljuk, teszem azt, egy Pakisz
tánban felállított rádióállomás szükségességét." Elhatá
rozták, együttműködnek más műholdas küldetésekkel, 
melyek teljesen törvényesek és tudományosak, így a ha
ditengerészet számára megoldották a hivatalos indok
lást, miért van szükség ezeknek a műholdaknak a felbo
csátására.

A küldetés, amit kitaláltak, a Nap tanulmányozását 
szolgálta, különös tekintettel a Nap által kibocsátott rönt
gensugarakra. Herbert Friedman, az NRL egyik tudós 
ásza 1949-ben bizonyította, a Nap röntgensugarakat is 
kisugároz. Több rakétát is felbocsátott a megfelelő vevő- 
készülékekkel ellátva a naptevékenység tanulmányozá
sa céljából. Az NRL igazgatója, Peter Horn kapitány meg
kereste Friedmant a GRAB számára kifejlesztendő tudo
mányos programmal kapcsolatban. Mayo visszaemléke
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3. ábra: A Haditengerészeti Kutatólaboratórium működésének 
korai időszakából származó, viszonylag kicsiny méretű mű
holdak összehasonlító ábrája. 1. Calibration Sphere, 2.
LOFTI, 3. SolRad/GFIAB, 4. SurCal, 5. Dodecahedron, 6. 2- 
Axis Dodecahedron, 7. 3-Axis Gravity Gradient, 8. Vanguard I



zett arra, hogy Friedman szerint a rakétafellövések pusz
tán időpazarlások. „Látta ugyanis egyik alkalommal, ami
kor a Vanguard rakéta »leissza magát Florida vizébe« a 
kilövést követően -  tette hozzá Mayo. -  Megvoltak neki 
ugyanis a maga V-2-es rakétái. A V-2-esek pedig min
den további nélkül tudtak számára úgy 2-3  percnyi ada
tot szolgáltatni. Semmiféle együttműködést nem akart ve
lünk. Nem kapott érte semmi pénzt, és egyáltalán nem 
akart semmit sem tenni az ügy érdekében.”

Friedman nem így emlékszik vissza. „Az én csoportom 
feladata volt, hogy mindenkor szemmel tartsa a felbocsá
tásra kerülő dolgokat” -  jegyezte fel évekkel később. A 
tény, miszerint valaki más fizet a mesterséges holdért, 
mely lehetővé teszi számukra, hogy adatokat gyűjtsenek 
a Napról, nem olyasmi volt, ami miatt bármi panasza is 
lett volna. Az NRL a haditengerészet része volt, nem pe
dig valami főiskolai oktatócentrum.

Friedman és kutatócsoportja kidolgozta a tudományos 
küldetés részleteit a mesterséges hold számára. Két 
munkatársát átengedte a GRAB-program tökéletesebb 
végrehajtására. A tudományos program részeként a nap
kitörésekből származó röntgensugarak detektálását kí
vánták megoldani. A program a SolRad (Solar Radiation 
-  napsugárzás) nevet kapta. A műholdon helyett kapott 
egy röntgensugár ionizációs kamra és két Lyman-alfa io
nizációs kamra. „Lényegében ez volt az első asztrofizikai 
obszervatórium az űrben” -  emlegette Friedman a mes
terséges hold feletti büszkeségében.

A Horn kapitány által javasolt fedőtörténet e műhold 
esetében különbözött az akkoriban használatos kémhol
dak számára kidolgozottaktól. A tudományos jellegű fe
dőtörténetek természetesen elterjedtek voltak. Az U-2 
kémrepülőgép hivatalosan a felső légkört tanulmányozta. 
A GENETRIX felderítő ballon pedig, ismét csak hivatalo
san, a felhővel való fedettséget fotózta. A Discoverer- 
sorozat tagjai tudományos és műszaki jellegű műholdak

5. ábra: A GRAB 2 -  Transit ЗА páros indítása 1960 novem
berében egy Thor Able Star hordozórakéta segítségével, a 
17B jelű kilövőállásról a légierő floridai Patrick bázisáról. A 
rakéta nem érte el a kijelölt pályát, Kubára hullott, ahol meg
ölt egy tehenet

6. ábra: A GRAB 3, az INJUN és a Transit 4A előkészítése 
az 1961 júniusi startra. Az INJUN és a GRAB szétválasztása
nem sikerült, a kisugárzott jelzéseik interferáltak egymással. 
Emiatt az iowai egyetem a saját műholdját páros napokon 
használta, míg a haditengerészet a maga GRAB egységét 
páratlanokon

voltak -  hivatalosan -  , míg valójában a Corona felderítő 
mesterséges hold kameráját szállították. A SolRad mind
ezektől különbözött, valóban tudományos mesterséges 
hold volt, és igazi tudósok fáradoztak küldetésének ösz- 
szeállításán. A műhold által szállított adatokat nemzetkö
zi konferenciákon mutatták be. Miközben az adatok egy 
része a nyilvánosság számára is elérhető volt, a katonai 
küldetés által szállított ismeretek természetesen titokban 
maradtak.

„A SolRad úgy ment tovább, mintha egyfajta hívatlan 
vendég lett volna” -  jegyezte le Mayo. A tudományos 
program párhuzamos folytatása azonban további problé
mákat vetett fel. „Azt akarták, hogy folyamatosan figyel
jük a Napot -  emlékezett vissza Mayo. -  Mi azonban nem 
akartuk nézni a Napot. Sohasem. A Földet akartuk néz
ni.” A felderítés elsődlegessége mellett a tervezőknek 
kompromisszumot kellett kialakítani a műhold megalkotá
sa során. A szerkezet spinstabilizált volt, a felületén kör
körösen elhelyezett műszerek és érzékelők pedig mind 
hírszerzési, mind napsugárzási adatokat is gyűjtöttek. 
Nem volt mozgó alkatrész.

A haditengerészet mindenkinek előadta a tervét, aki 
csak hajlandónak mutatkozott meghallgatni, beleértve a 
Védelmi Minisztériumot és a CIA-t is. 1959 nyarán a 
GRAB tervezőgárdája részletesen bemutatta elképzelé
seit a Fehér Háznak is, ahol nagymértékű szkepticizmus
ba ütköztek, jellemzően az olyan kormányhivatalokra, 
melyek minden új programmal kapcsolatban gyanakodni 
kezdenek annak költségességét illetően, és természete
sen a katonai riválisaik tekintetében is aggódnak.

(Folytatjuk)

Aranyi László
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A Zenyit—3 rakéta

2007. január 30-án, világidő szerint 23.22-kor, az 
odysseyi tengeri indítóállásról a Sea Launch-program ke
retében egy Zenyit-3 rakéta startolt. Az indítást követő 
másodpercekben hatalmas lángtenger nyelt el mindent, 
az úszó indítóplatformmal együtt. A tragikus látványhoz 
képest az indítóhely nem szenvedett helyrehozhatatlan 
sérüléseket, és a technikai személyzetből sem követelt 
áldozatokat. A Sea Launch sajtóközleménye szerint a 
hajtómű begyújtását követően az oxigénvezeték valami
lyen oknál fogva elzáródott, így az elégtelen tolóerő kö
vetkeztében a rakéta visszazuhant az indítóplatformra, 
majd átszakítva a tartólemezeket, felrobbant. A veszte
ség a Boeing által gyártott távközlési műhold, az NSS-8 
első példánya volt.

A Zenyit rakéta piacra kerül

Az enyhülés jegyében és a szűkülő gazdasági lehetősé
gek miatt a Szovjetunió már az 1980-as évek közepétől 
igyekezett a rakétaüzlet tortájából egy szeletet a maga 
részére kivágni. Az Egyesült Államokban azonban nem 
nézték jó szemmel az ilyen irányú szovjet kísérleteket, de 
azt még kevésbé, hogy a szélnek eresztett rakétaszak
emberek, illetve -technológiák ellenséges országokba, il
letve csoportokhoz kerüljenek. Maradt tehát a látványos, 
bár az amerikaiak részéről mindig is kissé fanyalogva 
folytatott űregyüttműködés.

Nem csoda, hogy a Szovjetunió Európa felé fordult, és 
a Glavkozmosz képviselője a Bonnban megrendezett 2. 
Európai Légi és Űrkutatási Konferencián bemutatta a 
bérindításokra is felhasználható, új szovjet hordozóraké
tát, a Zenyitet. A nyugati szakembereknek nem okozott 
különösebb meglepetést a konzervatív felépítésű rakéta, 
és a felderítés révén lényegében tudták az (amerikai kód
jel szerint) SL-16 főbb jellemzőit. Csupán egy dologban 
tévedett a szolgálat: a 2. fokozat nem volt hidrogénes 
hajtóanyagú. A felderítés által észlelt tartályokat az 
Enyergija kiszolgálásához építették, bár kétségtelenül az 
SL-16 indítóhelyének közelében.

Az 1985 óta használt, kétfokozatú rakéta magassága 
57 m, átmérője 5,9 m, starttömege 4451, mindkét fokozat 
hajtóanyaga kerozin és folyékony oxigén. Az 1. fokozat -  
amely azonos az Enyergija 4 db gyorsítórakétájával -  
starttömege 352,7 t, ebből 318,8 t a hajtóanyaga. A foko
zat fajlagos impulzusa vákuumban 337 s, 7911 kN toló
erő mellett. A 2. fokozat starttömege 89,81, amelyből 80,6 
t a hajtóanyag mennyisége, fajlagos impulzusa -  vá
kuumban -  350 s, 912 kN tolóerő mellett. A rakéta ala
csony és közepes pályákra, maximum 1500 km-es ma
gasságig viheti fel hasznos terhét. Közreadott maximális 
terhelése 200 km-es pályára 13,7 t -  Bajkonurból. A ra
kéta fedélzeti számítógépe garantálja, hogy a röppálya 
földközeli pontja 3,5 km-es tűréssel jöhet létre a függőle
ges síkban, és 2,5 s-os eltérés lehet a keringési időben. 
Bajkonurban két indítóhelyet építettek a Zenyitek részé
re, mert két rakéta egyidejű kiállítására készültek fel. Az 
előkészítés ideje 80 óra. A korai rajzok szerint a Zenyitet 
a kisméretű szovjet űrrepülőgép szállítására méretezték, 
ezért gyorsulása nem haladja meg a 6 g-t.

1990 márciusában a Glavkozmosz felajánlotta az 
ausztráliai Yorkban tervezett űrközponthoz a Zenyit raké
tát és annak egy 3. fokozattal kiegészített változatát. Ez 
az új végfokozat lényegében megegyezik a Proton raké
tánál használt Blok-DM-mel. A Yorkból indított Zenyit-3- 
as 200-36 000 km-es átmeneti pályára 4,5-5,9 t-s, 
geoszinkron pályára pedig 1,9-2,4 t-s hasznos terhet tud 
szállítani.
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3. ábra: A Zenyit-3SL rakéta főbb méretei
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Zenyit-2 + Blok-DM = Zenyit-3

A Zenyit-2 rakéta elméletileg 600 kg-os hasznos terhet 
tud geoszinkron pályára juttatni, de ez gyakorlatilag nem 
valósulhat meg, hiszen végfokozat nélkül a műholdak 
nem tudják saját erőből elérni az Egyenlítő feletti, 36 000 
km-es pályát, de még az átmenetit sem. A Zenyit rakétát 
tehát nemigen lehetett volna távközlési műholdak jelen
tős haszonnal járó felbocsátására felhasználni. Szüksé
gessé vált egy harmadik fokozat beépítése, és a szakem
berek a Protonnál is használt végfokozat mellett döntöt
tek. A nehéz Proton rakéta negyedik fokozatát alkotó 
Blok-D, majd Blok-DM került továbbfejlesztésre, és Blok- 
DM-SLB néven integrálták a Zenyit-2-be. A módosított 
rakéta a Zenyit-3SLB nevet, az amerikai kód szerint a 
J—1 e jelölést kapta.

Az Ukrajnában lévő, dnyepropetrovszki Juzsnoje Ter
vezőiroda által kifejlesztett és a szintén helyi Juzsmas 
Termelőüzemben készített, háromfokozatú rakéta ma
gassága 61,4 m, átmérője azonos -  3,9 m -  a 2-es típu
séval, annak magasságáig, de csak 3,7 m a 3. fokozat
nál. Az induló tömeg 471 t, a betankolt hajtóanyag 415 t, 
melyből 3081 a folyékony oxigén és 1071 a kerozin töme
ge. A start tolóerő: 7300 kN. Az első fokozat hajtóműve 4 
kamrás, a 2. és 3. fokozaté 1-1 kamrás típusú. A3, foko
zat tervezését, kifejlesztését és gyártását az RKK 
Enyergija végezte, míg az orrkúp tervezését az NPO 
Lavocskin, a műhold tartószerkezetét, valamint a hasz
nos teher és a végfokozat közötti kapcsolatot biztosító 
adaptert az amerikai Boeing Commercial Space 
Company (Seattle, Washington) állította elő. A Zenyit-3 
kb. ötmillió dollárral drágább, mint elődje, egy indításért
30-35 millió dollár közötti árat kérnek.

Odyssey, a tengeri indítóhely

Az orosz-ukrán-amerikai-norvég konzorcium végül az 
ausztrál Cape York helyett a Csendes-óceáni úszó plat
formot választotta a Zenyit-3 indítóhelyéül. A Sea 
Launch igazgatótanácsa 2003. szeptember 30-án sza
vazta meg, hogy Bajkonurból Kiritimatira teszik át a szék
helyüket.

4. ábra: A Zenyit rakéta rajza a főbb részekkel. A kétfokozatú rakétá
ra a Protonnál is használt Blok-DM fokozatot tették, Így alakult ki a 
Zenyit-3-as típus (Flieger Revue, 1990/8)
1. védőkúp
2. hasznos teher
3. a 3. fokozat vezérlőrendszere
4. oxigéntartály
5. tüzelőanyag-tartály
6. a 3. fokozat hajtóműve
7. az 1-2. fokozat vezérlőrendszere
8. a 2. fokozat oxigéntartálya
9. nyomógáztartály
10. tüzelőanyag-tartály
11. a 2. fokozat hajtóműve
12. fokozatadapter
13. az 1. fokozat oxigéntartálya
14. nyomógáztartály
15. oxigén-tápvezeték
16. tüzelőanyag-tartály
17. az 1. fokozat hajtóműve
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Heavy Launch Vehicles
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6. ábra: Már az N1 szovjet holdrakétában is ott volt a Blok-D 
fokozat. Ma a Proton és a Zenyit-3 rakétáknál használják

D M -ty p e  U p p e r  S ta g e  F a m ily
Since 1967 10 modifications have been developed.

247 successful flights realized as a component of 
Proton LV M id Zenit LV

7. ábra: A Blok-D fokozat fejlődése 1967 óta

Wernher von Braun már az 1950-es évek elején a 
Collier magazinban felhívta a figyelmet arra, hogy az 
Egyenlítőn fekvő Karácsony-sziget -  bennszülött nevén 
Kiritimati -  ideális starthelyet képez. Fél évszázaddal ké
sőbb meg is valósult az előrejelzés: a Sea Launch (ten
geri starthely) program keretében, egy átalakított, norvég 
tengeri olajfúró platformról elindították az első Zenyit ra
kétát.

Két felbocsátás között az Odyssey nevű úszó űrrepülő
tér a dél-kaliforniai Long Beach partjainál horgonyoz. In
nen mintegy tíznapnyi hajózás után éri el célját, a 
Kiritimati-szigettől néhány kilométernyire keletre az 
Egyenlítőn. A külsejében tengeri olajfúró platformra emlé
keztető starthelyet nemzetközi vállalkozás hozta létre: az 
amerikai Boeing Commercial Space Company, a norvég 
Kvaerner, Európa legnagyobb hajóépítője, valamint az 
RKK Enyergija nevű orosz és a Juzsnoje ukrán rakéta
gyártó vállalat. Az óceán tetszés szerinti pontján felállít
ható platformról nemcsak olcsón, hanem az Egyenlítő kö
zelsége miatt a lehető legkevesebb energia befektetésé
vel, vagy ugyanannyi energia mellett nagyobb tömegű 
műholdakat lehet indítani geoszinkron pályára. További 
„helyi” előnyt jelent, hogy a Föld forgásából származó se
besség, amely hozzáadódik a rakétáéhoz, itt a legna
gyobb, másrészt itt kell a legrövidebb utat megtennie a kí
vánt geoszinkron pálya eléréséhez. Az Egyenlítő síkjá
ban indított műholdakkal csökkenthető az üzem- 
anyag/hasznos teher arány és ezáltal a költségek is.

A Sea Launch tulajdonképpen három fő részből áll. Az 
első a célnak megfelelően átalakított olajfúró platform, a 
30 000 tonnás Odyssey. A második egy parancsnoki ha
jó, amelyen nemcsak a rakéta végső összeszerelése zaj
lik le, hanem -  biztonsági okokból -  ezen szállítják el az 
Odysseytől mintegy 5 kilométerre a technikai személyze
tet. A legutóbbi robbanás ezért nem követelt áldozatot, 
mert a hajó -  emberekkel a fedélzetén -  az előírt távol
ságban tartózkodott az indítóhelytől. Végül a harmadik 
elem maga a Zenyit-3 hordozórakéta.

Az úszó starthely tervezői gondoltak a rakéta indítása
kor fellépő bizonytalansági tényező kiküszöbölésére is. 
Ezt úgy oldották meg, hogy a startfelkészítéskor megnyit
ják a ballaszttartályokat, és mintegy 15 ezer tonna víz 
beengedésével stabilizálják a platformot, amelyet a ki
sebb korrekciós mozgások végrehajtásához szükséges 
turbinákkal is elláttak. A ballaszttartályok feltöltése révén 
az Odyssey akár 2 méteres hullámzásban is sziklaszilár- 
dan áll a helyén.

A Zenyit-3 fő műszaki adatai
• 1. fokozat -  1xZenyit-1. Teljes tömeg: 354,3 t. Üres tömeg: 
28,6 t. Tolóerő (vákuumban): 8181,13 kN. Fajlagos impulzus 
(vákuumban): 337 s, alacsonyan 311 s. Égési idő: 150 s. Ma
gasság: 32,9 m. Átmérő: 3,9 m. Hajtómű: 1x4 kamrás, 
RD-171. Hajtóanyag: kerozin és folyékony oxigén.
• 2. fokozat -  1xZenyit-2. Teljes tömeg: 90,61. Üres tömeg: 9 
t. Tolóerő (vákuumban): 912 kN. Fajlagos impulzus (vákuum
ban): 349 s. Égési idő: 315 s. Magasság: 10,45 m. Átmérő: 
3,9 m. Hajtómű: 1x1 kamrás RD-120. Hajtóanyag: kerozin és 
folyékony oxigén.
• 3. fokozat -  1xZenyit-3. Teljes tömeg: 17,31. Üres tömeg: 
2 ,71. Tolóerő (vákuumban): 84,9 kN. Fajlagos impulzus (vá
kuumban): 352 s. Égési idő: 650 s. Magasság: (orrkúppal) 
16,29 m. Átmérő: 3,7 m. Hajtómű: 1x1 kamrás 11RD-58M. 
Hajtóanyag: kerozin és folyékony oxigén. A műhold saját haj
tóműve 1xRD-4.
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A Zenyit 3 hordozórakéta eddigi indításai

Dátum Esemény
1999. március 28. DemoSat -  13 perccel az indítás után a Blok-DM első működésre 180x735 km-es pályára helyezte a HS-702 

távközlési műhold dinamikus modelljét. A 2. hajtóműgyújtás a pályát 638x36 064 km-esre nyújtotta, majd a 
harmadik begyújtásra egy alacsony pályára küldte a DemoSat-ot, amely belépve a légkörbe hamarosan meg
semmisült.

1999. október 10. Direct TV-1R -  Az első kereskedelmi célú felbocsátás. A műhold geoszinkron pályára állt, a nyugati hosszú
ság 101°-a fölé.

2000. március 12. ICO F-1 -  Szoftverhiba miatt a 2. fokozat hajtóművének szelepe korán lezárt. A műhold a Pitcairn-szigettől 
délre zuhant a Csendes-óceánba.

2000. július 28. PAS-9 -  A PanamSat távközlési műholdja az obsitos PAS-5 feladatkörét vette át a nyugati hosszúság 58°-a 
fölött.

2000. október 21. Thuraya-1 -  Az Egyesült Arab Emirátusok első távközlési műholdja, a nyugati hosszúság 154°-a fölött.
2001. március 18. XM-2 Rock -  Az XM-1 Roll rádiós műhold párja, a nyugati hosszúság 115°-a fölött.
2001. május 8. XM-1 Roll -  Az XM-2 Rock műhold párja, a nyugati hosszúság 85°-a fölött.
2002. június 15. Galaxy 3C -  Több halasztás utáni sikeres felbocsátás. A műhold a HS-702 széria első, extra nagy napelem

táblás változata.
2003. június 10. Thuraya-2 -  Két halasztás után sikeresen bocsátották fel az Egyesült Arab Emirátusok második távközlési 

műholdját.
2003. augusztus 8. Echostar-9 (Telstar 13) -  2002 decemberéről elhalasztott sikeres műsorszóró műhold indítása.
2003. október 1. Horizons-1 (Galaxy 13) -  A HS-601 típusú, távközlési műhold feladata a digitális adatszolgáltatás Amerika és 

Ázsia között.
2004. január 11. Estrela do Sul—1 (Skynet Brazil-1, Telstar 14) -  Eredetileg Delta-IV-es rakétával kívánták indítani a brazil táv

közlési holdat. Problémák adódtak az egyik napelemtábla kinyitásánál.
2004. május 4. DirecTV-7S -  Az Ariane-V sikertelensége miatt az egyezmény „tartalékindítás’' záradéka szerint került át a 

Sea Launch-hoz.
2004. június 29. Apstar-5 -  Részben sikertelen a végfokozat miatt.

2005. március 1. XM-3 -  HS-702-es típusú, digitális rádióműsor-szóró műhold az Egyesült Államok részére.
2005. április 26. Spaceway-1 -  Eddig a legnehezebb (6080 kg) tömegű adatszolgáltató és televízióműsor-szóró műhold a 

geoszinkron átmeneti pályán.

2005. június 23. Intelsat Americas-8 -  Ez a távközlési műhold 2002 óta várt a felbocsátására.
2005. november 8. nmarsat-4 F-2 -  A mobil távközlés kiszolgálására a műholdat 10 méter átmérőjű antennával látták el.
2006. február 15. Echostar-10 -  A Lockheed Martin távközlési műholdja a nyugati hosszúság 110,2°-a fölött.
2006. április 12. JCSAT-9 -  Japán távközlési műhold.
2006. június 18. Galaxy-16 -  FS-1300 típusú, amerikai távközlési műhold.
2006. augusztus 22. KoreaSat-5 -  A dél-koreai távközlési társaság, a Korea Telecom és a Védelmi Minisztérium által közösen 

használt távközlési műhold.
2006. október 30. XM-Blues -  Észak-Amerika digitális, rádióműsor-szóró holdja, a korábbi XM Rock, Roll and Rhythm legújabb 

társa.
2007. január 30. NSS-801 -  A sikertelen indítás valószínűleg nem jelent égető problémát a megrendelő számára, ugyanis a 

lecserélendő NS-703-as példány még 2009-ig működőképes maradhat.

A Sea Launch krónikája

Az eredeti elképzelések szerint két fázisban történtek vol
na az integrációs próbák. Első lépésben a balti-tengeri 
orosz kikötők valamelyikében, majd a másodikban az 
USA-beli Home Portnál folytatódtak volna a vizsgálatok, 
és csak a végső szakaszt bonyolították volna le az 
Egyenlítőn. De a hajóépítésben mutatkozó elmaradások 
az indítóhely átalakításának határidőre történő befejezé
sét fenyegették, a konzorcium vezetői úgy döntöttek, 
hogy az építési és szállítási fázispkat egybeolvasztják, és 
a végső próbákat az Egyesült Államok csendes-óceáni 
partjánál fejezik be.

1998. május 20-án kezdődtek meg az integrációs pró
bák a szentpétervári Kanonyerszkij hajógyárban az ÁCS 
(Assembly-Command Ship -  szerelő-parancsnoki hajó) 
fedélzetén, és június 8-áig tartottak, amikor is megérkez

tek a második Zenyit rakéta fokozatai. Négy nap múlva -  
amerikai ellenőrzés alatt -  az ÁCS elindult a Home Port 
(Long Beach) felé, ahová július 13-án szerencsésen 
megérkezett. Útközben megtették a szükséges előkészü
leteket az amerikai önműködő repülés-ellenőrző rend
szer vizsgálataira. Közben már úton volt Home Port felé 
a Vyborg kikötőjéből elindított Launch Platform, amely 
három hónapos utazás után október 4-ére érkezett be. 
November 5-14. között lezajlott a Launch Platform és az 
ÁCS együttes próbája, és december 28-án már az ÁCS 
fedélzetén volt a hasznos teher 1:1 méretarányú makett
je. 1998 utolsó napjára fejezték be az első Zenyit-3SL 
szerelését. 1999. január 23-án a rakétát átszállították a 
Launch Platformra, ahol az RKK Enyergija szakemberei 
nekiláttak a rakéta komplett vizsgálatának, beleértve a 
hajtóanyag-feltöltést, majd -leeresztést is. Ezek a műve
letek a Szent Klementin-sziget (San Clemente Island) kö-
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zelében zajlottak le, és február 17-éig tartottak. A két hét 
múlva Home Portba visszaérkező indítóplatformról átrak
ták a rakétát a vele együtt beérkezett szerelő-parancsno
ki hajóra, ahol a szétszerelés után szintén elvégezték az 
ellenőrzési vizsgálatokat az esetlegesen keletkezett hi
bák felfedezése érdekében. Az ellenőrzések 1999. már
cius 4-én értek véget.

A Sea Launch cég eddig sikeres éveket zárhatott, a 
2007-es év kudarca váratlanul ért mindenkit. Az indítások si
keraránya ezzel valamivel több mint 91 %-ra esett vissza. A 
megsemmisült NSS-801 a holland tulajdonú SES New 
Skies vállalat távközlési mesterséges holdja volt. A Ku és C 
sávú transzponderekkel épített műhold Európa, Afrika, a Kö
zép-Kelet, India és Ázsia között teremtett volna összekötte
tést. A Sea Launch 2007-re egyébként összesen hat indítást 
tervezett, többek közt az EchoStar, a DirecTV, az Intelsat, a 
Spaceway és a Thuraya cégek megrendelésére.

Felhasznált irodalom

Mark Wade: Encyclopedia Astronautica. 
http://www.astronautix.com 
Space.com, napi hír -  2007. február 21.

Ábrák a szerző gyűjteményéből

Schuminszky Nándor

A Sea Launch Zenyit-krónikája

A 2007. januári lett volna a Sea Launch 24. startja az 
1999-es indulás óta. Ezen kívül eddig egy végződött tel
jes kudarccal (2000-ben), és szintén egy indítás volt rész
ben sikertelen (2004-ben).

Padányi Viktor: TÖRTÉNELMI TANULMÁNYOK
A jó tollú, eredeti gondolkodású, elhivatott történész a második világháború után, nehéz 
anyagi körülmények között, külföldi emigrációban írta meg legfontosabb műveit. Ezeknek 
köszönhetően neve ma is ismerősen cseng a múlt történései, nagy alakjai iránt fogékony 
művelt olvasók számára.

A „Történelmi tanulmányok” című kötet válogatás Padányi munkáiból: Tér és történe
lem, Vérbulcsu, Géza fejedelem második házassága, István és Vászoly, A Gizella-rejtély, 
Rákóczi. Különösen a Vérbulcsu érdemel nagy figyelmet.

„Ha a névjegy akkoriban divatban lett volna, Bulcsu horka névjegyén meglehetősen 
hosszú lett volna a szöveg. Az olvasó mindenesetre felmérheti a tényt, hogy nem a feje
delem volt a római patrícius, hanem Bulcsu, a horka. De felmérheti azt az adatot is, hogy 
nem István király köti az első külföldi »politikai« házasságot, mikor feleségül veszi Gizel
lát, hanem Bulcsu horka nénje az első ezen a téren a magyar külpolitikában, amikor férj

hez megy Bajorország »uralkodó hercegéhez«, Amulfhoz (...)
Nem tudom, mennyire sikerült érzékeltetnem a felsorolt néhány adattal, hogy ki volt Bulcsu a magyar és a nemzet

közi életben. A képet még ki kell egészítenem azzal, hogy mindezeken felül Bulcsu horka volt a X. század Európájá
nak legnagyobb hadvezére. Mellette az induló 954-955. évi háborúban az északnyugati határvédő törzs vezére, Zoárd 
fia, Huba vezér unokája, Lehel tölti be a vezérkari főnök szerepét.”

Hun-Idea Kiadó, Bp., 2006. Terjedelem: 246 oldal, bolti ár 3500 Ft.
20% kedvezménnyel + postai utánvéttel megrendelhető a kiadótól: 06-20-226-4155, info@hun-idea.com 
Budapesten megvehető: Magyar Ékszer szaküzlet, V. kér., Molnár u. 23. (tel.: 226-9292).
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12. ábra: Az Egyenlítőn, a nyugati hosszúság 154°-án fekvő 
Kiritimati-sziget környéke ideális starthely



Hazai tükör

Hadihajósok napja-2 0 0 6 . július 22.

Mindig nagy tömegeket vonzott egy nyílt nap a Honvéd 
Folyami Flottillánál. Jogutódja ma az MH 1. Tűzszerész- 
és hadihajós ezred.

A haderőreformnak nevezett karcsúsítás károsan befo
lyásolta e történelmi alakulat megítélését. Ilyen kis lét
számmal, kevés technikával, hajóval nem lehet a vizein
ket megvédeni, a hajózóutakat biztosítani. Nem beszélve 
az elemi csapásokról, melyek egyre gyakoribbak. Árvíz- 
veszélyben az elsőként riadóztatott flottilla mindig bizo
nyította fontos szerepét a mentésben is.

A még mindig a folyómedrekben található roncsok, rob
banótestek vizeink állandó átvizsgálását követelik. A US 
NAVY-nek van egy különleges egysége, amelynek csak 
az a feladata, hogy a stratégiailag fontos folyókat fel
ügyelje, kotorja, hogy szükség esetén megfelelő utánpót
lási útvonal legyen. így van ez egyéb NATO-országokban 
is. Nálunk erre csak igen korlátozott lehetőségek vannak. 
Nem elégséges sem a flottilla, sem a katasztrófavéde
lem, a határőrség, a vám- és pénzügyőrség, a 
vízirendészet hajóparkja sem! Mentőhajók, úszódaruk, 
szállítóhajók, jégtörők, kétéltű járművek kellenének, ter
mészetesen az aknamentesítő és járőrhajók mellé. Nincs 
hajóépítés, javítóbázis, tiszt- és hajósképzés.

A Tisza magyar szakaszon 595 km, a Duna magyar 
szakaszon 420 km, hogy csak a két legfontosabb folyón- 
kat említsem. 2010-ig hajózhatóvá kell tenni őket az EU 
előírásainak megfelelően. A megkezdett munka semmi
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5. ábra: Egykori matrózok a fedélzeten

jelét nem látni, de még az előkészületeket sem, A hajó
zást egy korszerű összevont folyamőrségnek kellene biz
tosítani. A jelenlegi mentést 1 db tűzoltóhajóval próbálják 
megoldani (csak a Dunára 10 kellene). A vízi rendészet is 
rendkívül mostoha körülmények között „dolgozik”. Mindig 
az események után érkeznek a helyszínre, holott az ál
landó jelenlét és megelőzés lenne a fontos.

A 2006. július 22-i ünnepség egybeesett a nándorfe
hérvári győzelem 550. évfordulójával, ahol Hunyadi Já
nos dunai flottillája döntő vereséget mért a török hajóhad
ra, továbbá 158. évfordulója volt a MÉSZÁROS LÁZÁR 
hadigőzös vízrebocsátásának. Az ünnepség az MH Tá
mogató ezred közreműködésével zajlott le, jó hangulat
ban. Volt katonazenekar, mazsorettbemutató, táncdal- 
énekes, légi és ejtőernyős-, tűzszerész-, harckocsi-, heli
kopter- és egyéb haditechnikai bemutató. Jelen voltak is
mét a rádióirányítású hajómodellek is, a fiatalok legna
gyobb örömére. A hősi emlékmű és a Duna megkoszorú
zása az AM-32-es hadihajóról, díszsortűz mellett látvá
nyos volt. Sor került egy korszerűen felújított lakóhajó ün
nepélyes névadó és zászlófelvonó ünnepségére is. A 
pezsgősüveg eldurranása után a lehullott lepel alatt az 
ÚJPEST név volt olvasható.

Láttunk még egy felújított AN-2 típusú aknászszázadot 
is, melyet, reméljük, több is követ. Ebéd után lehetőség 
nyílt egy egyórás dunai sétahajózásra 3 aknamentesítő 
hajóval. Ezen szinte mindenki részt vett. Barátok, katona
társak, egykori parancsnokok találkoztak, találkozhattak 
ismét a fedélzeteken.

Gulyás Jenő

Belépési lehetőség -  Pro Patria Dandár
Várjuk azokat, akik szeretnék átélni, milyen volt a különböző korok katonáinak élete, szeretnék 
megismerni a régi idők szokásait, hangulatát, és szabadidejükből hajlandóak áldozni pár napot 
egy évben. Acélunk, hogy megemlékezzünk az egykori katonákról, akik általában nem önként, 
hanem kényszerből lettek katonák, mégis teljesítették a rájuk rótt kötelességet. Megismerjük az 
egykor volt emberek szokásait, személyes motivációit, a ruházatukat és fegyvereiket, valamint

a mindennapi használati tárgyaikat.
Felállítani szándékozott csoportok: 1945 előtt szinte minden háború, amelyben magyarok részt 
vettek (a két világháború, 1848, a napóleoni kor, Rákóczi-szabadságharc stb. a honfoglalásig).

A hagyományőrző csapatba 18 évnél idősebb, 
büntetlen előéletű jelentkezőket várunk.

Érdeklődni lehet: propddr@freemail.hu
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Emlékek a 74-esről

A Magyar Néphadsereg Honi Légvédelmében széles kör
ben elterjedt első hangsebesség feletti vadászrepülőgé
pet 74-esnek nevezte a szakzsargon. Igaz, a MÍG-19PM 
időben megelőzte, de az egyetlen század nem jelentett 
minőségi ugrást a repülőcsapatok életében. Az igazi vál
tozást a MiG-21 F—13 rendszerbe állítása hozta. Az
1961-es első megjelenése után hamarosan mindhárom 
vadászrepülő-ezred alapvető gépe lett. Ez az elsősorban 
a frontlégierő számára tervezett, fedélzeti lokátor nélküli 
gép egyáltalán nem felelt meg a honi légvédelem köve
telményeinek. Akkoriban azonban még más nem volt, 
pontosabban, ami lett volna, a 19PM, már nem számított 
korszerűnek, viszont a MiG-15biszt sürgősen le kellett 
valamivel cserélni. Tudta ezt az akkori vezetés is, és 
amint hozzá lehetett jutni, megjelent Magyarországon a 
lokátoros MiG-21 PF, a „76”-os is. Az első lépéseket 
azonban a 74-es jelentette. Ezen a gépen tanulták meg -  
mai szemmel elképzelhetetlen nehézségek és áldozatok 
árán -  a magyar pilóták a hangsebesség feletti repülés 
mibenlétét, a deltaszárnyú repülőgépek vezetését, a mű
szaki állomány pedig a földi kiszolgálását és üzemelteté
sét.

Személyes repülő-pályafutásom is szorosan kapcsoló
dik a MiG-21 F-13-hoz. 1964. június 19. és 1977. április
22. között 13 év alatt 992 felszállásban 619 órát töltöttem 
el a kabinjában a levegőben. Sok szép és kellemes és jó 
pár kellemetlen, sőt, tragikus emlékem is fűződik hozzá. 
Legelőször még a Szovjetunióban tisztiiskolás növendék
ként találkoztam a típussal. Az 1960-61-es kiképzési év 
téli, elméleti szakaszát éppen Krasznodarban töltöttük. 
Rövid másfél év alatt ez már a harmadik város volt, ahol 
a tanulmányainkat folytattuk. A hruscsovi korlátlan raké
tauralom időszakában jártunk. Ő azt hitte, hogy rakéták
kal minden katonai feladatot meg lehet oldani, a légierő
re többé nincs szükség. Ennek szellemében visszafogták 
a katonai repülőgépek fejlesztését, repülőegységeket és 
tanintézeteket számoltak fel, melynek áldozatul esett az 
az iskola is, ahol a magyar növendékeket képezték ki, és 
megindult a vándorlásunk egyik repülőtérről a másikra. 
Egyébként azt a lemaradást, amit a fejlesztések akkori 
visszafogása okozott, a Szovjetunió felbomlásáig sem 
tudták teljes mértékben behozni.

A krasznodari iskola tanulmányi épületében voltak 
olyan titkos tantermek, melyeknek mi a közelébe sem 
mehettünk. Hiába kérdeztük a tanárainkat, mi van ott, 
csak annyit feleltek: valami új repülőgép. Aztán valamikor 
március táján egyik napról a másikra jött a parancs, azon
nal pakoljunk össze, költözzünk egy másik repülőtérre, 
mert kell a hely, jönnek a magyarok a MiG-21-átképzésre 
(ez volt a pápai ezred). Ekkor hallottunk először arról, 
hogy ilyen repülőgép létezik. Azonban arra, hogy meglát
hassuk, még várni kellett. Az akkori szovjet kiképzési te
matika szerint a vadászrepülő növendékek a hároméves 
képzés harmadik évében aerodinamika, hajtómű-, sár
kány- és fegyverismeret területén a MiG-19-est tanulták, 
mert ez volt a szovjet légierő alapvető vadászrepülőgépe. 
Részben ez képezte az államvizsga tárgyát is. Mire mi 
odakerültünk, már világossá vált, hogy Magyarországon 
a fő típus a MiG-21-es lesz. Kérelmünk, hogy a szá
munkra teljesen felesleges MiG-19-es helyett inkább a

21-est tanulhassuk, egybeesett az iskola vezetésének 
szándékával, így már növendékként megismerkedhet
tünk álmaink gépével.

Avatásunk után másfél év Szolnok következett, repülő
pályafutásunk egyik legsötétebb időszaka. Először is a 
lenini útmutatás, az „egy lépés előre, kettő hátra” szelle
mében a Szovjetunióban repült MiG-17-es után átképez
tek bennünket MiG-15biszre. Parancsnokainknak az volt 
a legfőbb törekvése, hogy azt a fiatalos lelkesedést, ten
ni akarást, amely bennünk égett, és amellyel hegyeket le
hetett volna megmozgatni, minél hamarabb kiirtsák belő
lünk. Jellemző a parancsnokaink hozzáállására, hogy a 
sorkatonák körletében voltunk elhelyezve, tízen egy télen 
fűtetlen, kőpadlós szobában, és legénységi vaságyakon

1. ábra: A cikk szerzője a MiG-21 F-13-hoz rendszeresített, 
rendkívül kényelmetlen GS-4 típusú hermetikus sisakban

2. ábra: A cikk szerzője a MiG-21 F-13 előtt sikeres feladat
végrehajtás után
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3. ábra: Egy időben a leszállások elemzése céljából minden 
gépet lefényképeztek földet érés előtt. Arató Ferenc 
leszállása 1968. február 8-án 13 óra 50 perckor

4. ábra: Kecskeméti MÍG-21F-13 pilóták egy csoportja: 
Sárkány László, Kovács Sándor, Arató Ferenc, Tímár Mihály

5. ábra: Kovalik Károly, a Magyar Televízió riportere 
beszélget a kecskeméti pilótákkal (Báli József, Nagy Mihály) 
leszállás után

6. ábra: MÍG-21F-13 UB-16 57 mm-es NIR blokkal

aludtunk. A cél a másodosztályú minősítés megszerzése 
lett volna, amiből természetesen nem lett semmi, örülhet
tünk, hogy a harmadosztályt sikerült elérni. Századpa
rancsnokunknak az volt a szavajárása, „önöknek nincs 
erkölcsi alapjuk arra, hogy tisztnek nevezzék magukat” . 
Persze ennek a kijelentésnek nem volt semmi alapja.

A második télen, 1963-64 telén az elöljáró szervek úgy 
döntöttek, hogy a repülésre kedvezőtlen időszakban vé
gezzük el a MiG-21-es elméleti tanfolyamot. Ennek csak 
a Kilián György Repülő Tisztiiskola vezetése nem örült. 
Nekik csak nyűg voltunk, ilyen szellemben szervezték 
meg az elméleti képzésünket is. Előadóink az éppen há
rom hónapos kötelező továbbképzésüket töltő tartalékos 
tisztek voltak, akik életükben nem láttak MiG-21-est. 
Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, milyen 
volt az előadások színvonala. A sárkányismeretet példá
ul egy tartalékos főhadnagyi rendfokozatban lévő pesti 
taxisofőr oktatta. A másik kiemelkedő személyiség az a 
szintén főhadnagyi rendfokozatot viselő „szakértő” volt, 
aki az elektromos, műszer- és oxigénberendezéseket 
próbálta oktatni. Nagyon meglepődtünk, amikor egy 
„gerolstein” elnevezésű valamiről tartott előadást. Sokáig 
nem tudtuk, mi lehet az. Végül valamelyikünk a Szovjet
unióban szerzett ismeretek alapján rájött, hogy ez bizony 
a hermetikus sisak, melynek orosz neve „germoslem”. Ez 
változott aztán (valószínűleg a mozikban akkoriban ját
szott „Gerolsteini kaland” című film hatására) gerol- 
steinné. Hogy ilyen színvonalú előadások után a vizsgán 
eredményesen túljutottunk, csak a korábban a tisztiisko
lán szerzett ismereteinknek köszönhető.

Egyszer minden rossznak vége szakad. Áprilisban be
fejeződött szolnoki vesszőfutásunk, bevonultunk Kecske
métre az 59. Honi vadászrepülő ezredhez. Az új repülő
téren szokásos elméleti felkészülés és vizsgáztatások 
után megkezdődött a repülőkiképzésünk. Akkoriban még 
Magyarországon nem volt kétkormányos MiG—21U, 
ezért, hogy megfelelő gyakorlatba jöjjünk, két hétig meg
lehetősen intenzíven repültünk MiG-15-össel, majd ala
pos földi előkészítés után beülhettünk a harci repülőgép
be. Sajnos már az első repülési napon történt egy repü
lőesemény, egy géptörés. Egyik évfolyamtársamnak a 
földet érése talán egy kissé nagyobb sebességgel sike
rült (természetesen a fékernyő pont ilyenkor szakad le) a 
gép a beton végén lefutott, kitört az orrfutója, és mire le
állította a hajtóművet, már jócskán beszívott a jó kunsági 
homokból. Ekkor döbbentünk rá először, hogy a 
MiG-21 F-13-as nem tréfál, igazi harci repülőgép, nem 
bocsátja meg a pilóta legkisebb hibáját sem. Gyenge 
pontja volt a fékernyő. A leszállósebesség egyébként is 
nagy volt, bár a deltaszárny lehetővé tette volna a beton 
megközelítését leszálláskor jóval nagyobb állásszögön 
is, csak akkor süllyedés közben a gép orra eltakarta vol
na azt a helyet, ahova le kell szállni, és a nagy állásszög 
miatt a törzs vége hozzáért volna a betonhoz. így is elég 
gyakran előfordult, hogy ha a pilóta földet érés előtt egy 
kicsit nagyobbat húzott a botkormányon, leért a 
pótvezérsík. Maga az alul elhelyezett fékernyő gyenge 
hatásfokú volt, és gyakran leszakadt, ami rendszerint fu
tódurranással járt együtt. Nem véletlen, hogy a későbbi 
szériákhoz új fékernyőt konstruáltak. Lenyűgöző volt vi
szont a gép gyorsulása, emelkedőképessége, viselkedé
se a hangsebesség felett.

Mai ésszel szinte elképzelhetetlen, hogyan folyt kikép
zésünk. Repüléssel akkor sem voltunk túlzottan elké
nyeztetve, évi ötven-hatvan órát repültünk. A kétkormá
nyos gép hiánya miatt mindent egyedül kellett megolda
ni. Az összes műrepülő figura, a lebontás, a bukfenc, a 
félbukfenc, a harcforduló, az orsó megtanulása úgy tör-

2007/3 HADITECHNIKA 61



\

7. ábra: A légilövészversenyen győztes raj: Hubik Imre, 
Görtzi István, Nemes József, Nagy Mihály

tént, hogy az oktatóink elmondták a végrehajtás rendjét, 
elolvastuk a szabályzatban, mire kell ügyelni, aztán a 
MiG-17-esen szerzett tapasztalataink alapján mindenki a 
tehetsége szerint begyakorolta a levegőben. Mindehhez 
hozzájárult, hogy bölcs elöljáróink a géppel együtt nem 
vették meg a PPK-1 túlterhelés elleni védőruhát, így min
den műrepülő felszállást magassági ruhában kellett vég
rehajtani. Nem volt akkoriban még ZS sisak sem, ezért az 
összes hangsebesség feletti feladatot hermetikus sisak
ban repültük, nem csak a 15 000 m felettieket. Külön szót 
kell ejteni a GS-4 sisakról. Ennek az elképzelhetetlenül 
kényelmetlen szerkezetnek a viseletét még az is nehezí
tette, hogy nem állt rendelkezésre a megfelelő méretvá
laszték. Ha a spanyol inkvizíció kezében lett volna ilyen 
eszköz, biztos nem kínlódtak volna holmi hüvelykszorító 
alkalmazásával.

Azért a kiképzés, ha lassan is, de haladt, egyre otthono
sabban éreztük magunkat a gép kabinjában. Mire az éjjeli 
repüléshez értünk, megjelent Magyarországon is a kétkor- 
mányos változat, és ez nagy könnyebbséget jelentett. Az 
F-13-as nem igazán éjjeli vadászgépnek készült, az ultra
ibolya sugarakkal megvilágított fluoreszkáló műszerek nem 
nagyon illettek a kétszeres hangsebességgel repülő gép
hez. A kétkormányos U-n már minden műszer külön vörös 
megvilágítást kapott. Éjszakai elfogásoknál nagyon hiány
zott a lokátor. Hangsebesség alatt a célgép piciny helyzet
lámpáját kellett több kilométerről meglátni, majd utána rá
vinni az infravörös célzótávcsövet, és azon keresztül figyel
ve a célt, a műszerfal másik oldalán lévő rádió-távolságmé- 
rő adatai alapján megállapítani a rakétaindítási távolságot. 
Összegezve, ez nem egyszerű feladat, és nem is túl haté
kony. Hangsebesség felett a forszázs fénye sokkal mesz- 
szebbről és jobban látszott. Hányszor üldöztük percekig az 
Esthajnalcsillagot a cél helyett! Hiába, a MiG-21 F-13-as 
frontvadászgép volt, csak nálunk nevezték ki elfogónak. A 
gyakorló légi harc viszont igazi élmény volt a 74-essel. A jól 
manőverező, fordulékony, jól gyorsuló és hatásos féklapok
kal felszerelt géppel élvezet volt „légiharcolni”. Bár szigorú 
repülőgép volt, és egyáltalán nem lehetett pilótabarátnak 
nevezni, de ha az ember túlzottan belemerült az ellenfél ül
dözésébe, még mielőtt túlment volna a határon, erőteljes 
remegéssel jelezte, hogy elég, eddig és ne tovább! Aki ezt 
nem vette figyelembe, semmi jóra nem számíthatott. Volt 
egy gyakorlat, amelyet az évek során a különböző kiképzé
si tervezetek más-más sorszámmal jelöltek, de a lényege 
ugyanaz maradt: géppár géppár elleni szabad légi harc. Ez 
azt jelentette, hogy az adott légtérben a korábban begyako
rolt manővereket, harcászati fogásokat a géppár szabadon, 
saját belátása szerint alkalmazhatta. Ilyenkor aztán gyak

ran beindult a presztízsharc, megmutatni, kik vagyunk. Aki 
ezen a gyakorlaton túljutott, joggal mondhatta el magáról, 
hogy MiG-21-es pilóta. Sajnos, ez nem mindenkinek sike
rült, a légi harc emberáldozatot is követelt, pedig csak fotó
géppuskával lőttünk.

Emlékezetesek voltak az évente néhány alkalommal 
megrendezett földi éles lövészetek. A 30 mm-es gép
ágyúval és az 57 mm-es nem irányított rakétákkal na
gyon pontosan lehetett lőni. Az utolsó években már nem
csak lőkörről támadtunk, hanem harcszerű körülmények 
között földközelben megközelítve a célokat harcforduló
ból és félbukfencből is.

Érdekes feladat volt az évenként április 4-én megrende
zésre kerülő légi díszszemle. Különböző földi beosztások
ban többször részt vettem benne, de repülnöm csak egy
szer, 1970-ben sikerült. Emberpróbáló munka volt. Egy hó
nap intenzív felkészülés, napi két-három felszállás. Egy fel
szállás negyven-ötven percig tartott, végig 100 m magasan, 
900 km/h sebességgel, 5x5 méteres tér- és távközzel repül
ve egytized másodpercre sem hagyhatott ki az ember figyel
me. A navigálást valamennyi hármas kötelék vezére önálló
an végezte stopperóra, sebességmérő, iránytű és a földi tá
jékozódási pontok alapján. Az előre kiszámított és táblázat
ba foglalt időpontok szerint másodperc pontossággal kellett 
az ellenőrző pontok, majd a tér fölé érkezni. 900 km/h se
bességgel a repülőgép 1 perc alatt 15 km-t tesz meg. A kö
telékek 20 másodpercenként követték egymást, ez 5 km tá
volságot jelent, vagyis semmiképpen nem láthatták az előt
tük lévőt. Ha tegyük fel, az egyik gép 5 mp-et siet, a követ
kező 5 mp-et késik, ami egyébként semmiségnek tűnik, de 
mégis azt jelenti, hogy a két kötelék között 20 helyett 30 mp 
az időtérköz. Ez pedig még a laikus számára is feltűnő. A kí
sérők feladata az volt, hogy egymáshoz is igazodva szim
metrikusan tartsák a helyüket, ami ekkora sebességnél, 
ilyen kis magasságon nem is olyan egyszerű, mert a levegő 
mozgása ütésszerűen dobálja a gépet. A pilóta jobb keze 
középen a botkormányon, bal keze oldalt a gázkaron, így 
kissé balra fordulva ül, ezért könnyebb mindent balra csinál
ni. Könnyebb a bal forduló, a bal orsó, mint a jobb, és köny- 
nyebb jobbról kísérni a tőlem balra levő vezért. Én természe
tesen a bal kísérő nehezebb feladatát kaptam. Meg is tanul
tam úgy kísérni balról, hogy még évek múlva is szívesebben 
kísértem balról, mint jobbról. Mi, kísérők az egész repülés
ből a vezérgépen kívül semmit nem láttunk. Csak abból vet
tük észre, hogy már Budapest felett vagyunk, hogy ott a há
zak miatt még jobban dobált a gép.

A MIG-21 F-13-as magyarországi pályafutásának köze
pére esett a csehszlovákiai bevonulás, vagy ahogy akko
ri kódnéven emlegették, a „Zala gyakorlat” . Ebben mind 
az öt akkor létező 74-es század részt vett a 
MÍG-15biszekkel együtt. A műszakiak egyetlen nap alatt 
felfestették valamennyi gép törzsének hátsó részére a két 
párhuzamos piros gyűrűt, mely a földi csapatok számára 
a szövetséges gépek jelölése volt. Az éjfél körül elrendelt 
riadó után napkeltétől folyamatos őrjáratozással biztosí
tottuk a levegőből a földi csapatok előnyomulását. A na
pok múlásával a tevékenység intenzitása egyre csökkent, 
míg nagyjából egy hét elteltével repülőtéri készültséggé 
szelídült. Szerencsére sem a magyar szárazföldi csapa
toknál, sem a repülőknél nem került sor fegyverhasználat
ra. Ezek voltak a MiG-21 F-13-as magyarországi történe
tében a legforróbb napok, aztán a 70-es évek elején meg
kezdődött a típus fokozatos felváltása, először 
MiG-21 MF-fel, majd a bisszel. Először Pápáról tűnt el, 
majd Taszárról is, és valamennyi megmaradt gép Kecske
métre került, hogy aztán ott is átadja helyét a korszerűbb 
változatnak. Egy vagy két év múlva még előszedtek és re
pülőképes állapotba hoztak néhány lekonzervált példányt,

62 HADITECHNIKA 2007/3



mert valamelyik afrikai államnak akarták eladni, de az üz
letből nem lett semmi. Az egykori pilótáknak oly kedves 
gépek közül csak az úszta meg a feldarabolást, amelyik 
múzeumba került, vagy valamelyik repülőtéren emlékmű 
lett belőle. A 70-es díszszemlén általam repült 305 oldal
számú MiG-21F-13-as a budaörsi repülőtéren látható.

Érdekes és egyedülálló volt a gép katapultrendszere. 
Kétféleképpen lehetett katapultálni: kabintetővédéssel és 
anélkül. A kabintető hangsebesség felett volt hivatva 
megvédeni a pilótát a levegő dinamikus ütésétől. Az 
elsütőfogantyú összeszorítása után megfeszült a vállhe
veder, elindult az ülés felfelé, működésbe lépett a lábel
fogó rendszer. Az ülés magával vitte a közben felszaba
dult kabintetőt, ami rácsukódott a pilótára, és a gépelha
gyás után ilyen becsomagolt helyzetben zuhant 3000 m

magasságig. Itt levált a kabintető, a pilóta megszabadult 
az üléstől, és kinyílt az ejtőernyő -  mindez automatikusan 
történt. Természetesen a folyamatot lehetett kézzel is ve
zérelni. Lehetőség volt a kabintető előzetes ledobására 
katapultálás előtt, de ez időveszteséggel járt. Magyaror
szágon kabintetővel nem történt sikertelen katapultálás.

Tizenhat év alatt számos 74-es semmisült meg baleset 
vagy katasztrófa következtében. Az okok között szerepelt 
repülőgép-vezetői hiba, műszaki hiba, repülési fegyelme
zetlenség, de jó néhánynak az oka soha nem derült ki. Ez 
az írás a maga szerény eszközeivel emlékeztessen arra 
a tizennégy magyar pilótára is, akik ezzel a géppel haltak 
repülőhalált, váltak hivatásuk áldozatává.

Varsányi Mihály

A MiG—21F-13 (Fishbed-C) vadászrepülőgép makettja

A Magyar Légierő első kétszeres hangsebesség feletti tí
pusa a MÍG-21F-13 („hivatalos” nevén a 74-es gyárt
mány) volt. Amatőr makettezőként régóta szerettem vol
na megépíteni a híres deltaszárnyú valamelyik változatát, 
és a Revell 2005-ös újdonsága (1:72) éppen kapóra jött.

Nagy érdeklődéssel nyitottam ki a készlet dobozát, 
mert előzetesen sok jót olvastam róla az interneten. Fan
tasztikus! -  röviden így foglalhatnám össze első benyo
másaimat. Nagyszerű felületi minőség, vékony, apróléko
san elkészített csatornázás és szegecselés. 15 oldalas, 
A4-es méretű füzetet kapunk a készlethez, amely a szo
kásos összeállítási, festési utasításon, valamint a műsza
ki paramétereken kívül az első (kelet) német kozmonau
ta, Sigmund Jähn űrrepülésének rövid történetét is tartal
mazza. A matricalap tartalmazza az általa repült MÍG 
azonosítóit is. A nagyméretű lapon nem kevesebb mint 
7(!) gép jelzéseit találhatjuk. Az első a már említett NDK- 
s MiG, a kor szokásainak megfelelően alumíniumszín
ben. A második NDK-s lehetőség egy terepszínre festett 
MiG-21F-13-as. A többi gép szintén alumíniumszínű, és 
egy szovjet, valamint három finn repülőgép közül választ
hatunk. „Természetesen” én egy magyar gépet szerettem 
volna elkészíteni, szerencsére a Hungarian Armour 
Decals (HAD) időben kapcsolva elkészítette a 2311-es 
oldalszámú példányhoz az egyedi azonosítókat, valamint 
a korabeli csillagos felségjelzéseket is.

Az öntőkeretek az idősebbeknek az egykori keletnémet 
készletek anyagát juttathatják eszébe. A ma már ritkán 
használt ezüstszínben kapunk 3 keretet, és természete
sen külön csomagolva az átlátszó alkatrészeket tartalma
zó egység is előkerült. Alaposabban átvizsgálva az alkat
részeket, az egyik öntőkeret néhány anyaghiányossága 
alaposan elszomorított. E-mailt írtam a német cégnek, 
csatoltam az anyaghiányos alkatrészek fényképeit is. A 
reklamáció elküldése után 2-3 héten belül tetszetős kis 
dobozkában megérkeztek a kifogásolt darabok, ezzel el
hárult minden akadály a tényleges munka elől.

Az összeállítást szokás szerint a pilótafülkével kezd
tem. Jól kidolgozott részletek jellemzik mind a műszer
falat, mind az oldalpaneleket. A katapultülés alkatrésze
it egyelőre félreraktam, mert eleve nyitott kabintetővel

állt szándékomban elkészíteni a makettet. A törzsfelek 
összeragasztása előtt az összeállítási rajz útmutatása 
szerint ballasztot kell elhelyeznünk az orr-részben. Az 
én módszerem a következő: égő gyertyából a kiszemelt

2. ábra: Távlati kép
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felületre bőségesen viaszt csorgatok. A melegen még 
képlékeny anyagba horgászboltokban kapható ólomgo
lyót helyezek, végezetül néhány csepp viasszal gyakor
latilag körbezárom a súlyt. A futóműaknák és az előre 
lefestett hajtóműkiömlő beragasztása után gond nélkül 
egyesítettem a két törzsfelet. Előbbiekkel párhuzamo
san a szárnyak összeillesztésén is dolgoztam, itt a 
futóműaknában található jellegzetes kis tartályokat fes
tettem meg előre. A szárnyak beragasztása után mini
mális hézagot kellett csak tömítenem, és ehhez a régi 
jól bevált Noeflexet használtam. A legdurvább illeszke
dési hibával az orrkúpnál találkozhatunk. Valóságos 
lépcsőt kell eltüntetnünk, ami nem kis feladat, figyelem
be véve, hogy a fémszínű festés minden hibát felnagyít. 
Érdemes tehát ennél az alkatrésznél alaposan elidőzni, 
ne hagyjuk ki a beömlő peremének élesre csiszolását
sem. A tömítési nyomokat nedves 800-as és 2000-es 
csiszolópapírral tüntettem el. A folytatásban rézdrótok
kal egészítettem ki a kabin hátsó részét, így sokkal lát
ványosabb és élethűbb. A típusváltozatra jellemző átlát
szó gerincrész beragasztása után makettem gyakorlati
lag készen állt a festésre.

Első ízben használtam a cseh AGAMA polírozható alu
míniumát. Más festékektől eltérően ezt nem ecsettel vagy 
pisztollyal lehet felhordani a felületre, hanem egy puha 
ronggyal kell feldörzsölni. Természetesen nem rögtön a 
makettre vittem fel az anyagot, csak a meggyőző próbák 
után kezdtem el befesteni a repülőgépet. Alapos, de fi
nom munkával olyan csillogást tudtam elérni, amely 
messze meghaladta előzetes várakozásaimat. A vízszin
tes vezérsíkok, aknafedelek, féklapok, pilonok természe
tesen még nem voltak felragasztva a gépre, azokat külön 
vettem „kezelésbe”. Hátravolt még a zöld festék (Revell 
48), amelyet a törzs alatti pótvezérsík első része és a 
Mach-kúp kapott. Ezzel gyakorlatilag kész lett volna a 
festés, de úgy éreztem, hogy túlságosan is egységes a 
felület, ezért ModelMaster alumíniumfestékkel megvál
toztattam a belépőélek és néhány más felület fényét.

A következő lépés a matricák felhelyezése volt. Ne fe
lejtsük el áztatás előtt az alakzatok pontos körbevágását, 
trimmelését. Külön kapjuk a fehér alapokat, ezeket he
lyezzük fel először. Elegendő időt hagyva a megtagadá
sukra másnap kerültek fel a színes lap jelzései. Igyekez
zünk minél pontosabban elhelyezni ezeket, hiszen nem 
szép látvány egy elcsúszott csillag! A HAD MiG-21-es 
matricái vékonyak, jól tapadnak, felhelyezésük probléma- 
mentes volt.

Ezután következett még a futóművek, a féklapok, az 
aknafedelek, a pitotcsövek, az antennák, a kabintető, va
lamint a függesztmények rögzítése. Ezeket mindenkép
pen hagyjuk a végére, különben csak akadályoznák a 
munkánkat. A féklapokat elkészíthetjük nyitott állapotban 
is. Amennyiben felhasználjuk a jellegzetes póttartályt, 
úgy annak stabilizáló szárnyait vagy cseréljük ki, vagy 
csiszoljuk át fényképek alapján, mert alapvetően hibás a 
körvonaluk. Én az utóbbi megoldást választottam, ezzel 
is megfelelő eredményt lehetett elérni. A főfutókra rögzí
tendő aknafedél hosszából le kellett vágnom, mert külön
ben azokon, és nem a kerekeken állt volna a repülőgép. 
Az előre nyíló kabintető ragasztásánál (és a már koráb
ban elhelyezett hátsó tetődarabnál is) az átlátszó alkatré
szeknél is használható Revell Contacta Liquid Special ra
gasztót alkalmaztam. Fényképek alapján rézdrótból elké-

3. ábra: A pilótakabin kialakítása

szítettem két kis teleszkópot is, ezzel sikerült a kabintetőt 
megfelelő szilárdsággal megtámasztanom, akárcsak az 
igazi gépeken.

Függesztményként két darab UB-16-os rakétablokkot, 
két, számomra eddig ismeretlen típusú bombát (az 
interneten talált fényképek alapján ÓFAB-500U típus
ként azonosítottam) és két R-3U típusú rakétaimitátort 
kapunk. Szinte mindig felfegyverzem a makettjeimet, de 
a legkézenfekvőbb rakétablokk minősége nem volt jó, rö
vid úton lemondtam azokról. Repülőgépeink leginkább 
bolgár gyakorlóbombákat használtak, így maradtak a 
gyakorlórakéták. Mattfehérre festettem őket, az orr-rész 
piros lett, mivel a földön mindig ilyen színű műanyag ku
pakkal védték az érzékeny optikát. Varsányi alezredes ja
vaslatára végül is csak egy imitátor került föl a gépre, 
mert olyan kevés volt az eszközökből, hogy szinte soha 
nem függesztettek kettőt, és legtöbbször ellensúly sem 
került föl a másik oldalra.

A makett megépítése a vége felé közeledett, és egy fáj
dalmas lépés előtt álltam. Matt lakkal tompítanom kellett 
a repülőgép csillogását. Ez a valóságban is színtelen lak
kal történt, ami járulékos hatásként védelmet nyújtott az 
időjárás viszontagságai ellen is. A kabin maszkolása után 
Gunze matt akrillakkot vittem fel egyszerű, külső keveré- 
ses festékpisztoly segítségével.

Már csak egy dolog hiányzott, hogy teljes legyen a kép, 
a katapultülés! A MiG-21 F-13-asban az SzK típust hasz
nálták, amelynek jellegzetes alkatrésze a pilóta fejét ka
tapultáláskor védő lemez. Ez sajnos az eredeti alkatré
szen elég rosszul sikerült, ezért kiürült ragasztótubus vé
kony anyagából gyártottam újat. Át kellett még faragnom 
néhány helyen az ülés vázát is, de használhatunk kiegé
szítő gyártók által forgalmazott műgyanta üléseket is, bár 
ezekhez leginkább csak online boltokból juthatunk hozzá.

Mindent összevetve egy jól sikerült makettel gazda
godtam, a készletet szívből ajánlom minden, a szovjet re
pülőgépek iránt érdeklődő makettezőnek. Köszönettel 
tartozom Varsányi Mihály alezredes úrnak észrevételeiért 
és tanácsaiért, amelyekkel mind a makett építését, mind 
a cikk elkészültét segítette.

A fotókat a szerző készítette

Szekér Géza
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Ejtőernyős századjelvény

Magyarországon -  számos európai ország példáját kö
vetve -  1937-ben kezdték a katonai ejtőernyőzés alapja
it lerakni. Az első, kísérleti céllal felállított ejtőernyőske
retet 1938. szeptember elsejei hatállyal hozták létre 
Szombathelyen vitéz Bertalan Árpád százados parancs
noksága alatt. Bertalan az első világháború alatti hőstet
téért, vitézségéért kiérdemelte és megkapta az 
Osztrák-Magyar Monarchia legmagasabb kitüntetését, a 
Katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztjét. így nem 
csoda, hogy éppen őt nevezték ki az újonnan szervező
dő elit fegyvernem parancsnokává. Kezdetben 7 tiszt, 77 
altiszt és közlegény tartozott az alegység állományába. 
Később zászlóaljjá, majd ejtőernyősezreddé szervezték 
az alakulatot, és Szombathelyről Pápára kerültek az ej
tőernyősök.

Az 1941. április 12-i harcbavetés során vitéz Bertalan 
őrnagy és 19 ejtőernyős-katona hősi halált halt. Az ala
kulat május 9-én az őrnagy nevét vette fel. Már a kez
deteknél felmerült, hogy más fegyvernemhez hasonló
an nekik is legyen megkülönböztető teljesítményjelvé
nyük. A rendszeresítés előtt több tervezet és prototípus 
is készült különböző kivitelben és méretben. Végül az 
ország kormányzója 1939-ben szárnyakon nyugvó ha
lálfejes -  fölötte ejtőernyő-kupolával -  ejtőernyősjel
vény kivitelezését, rendszeresítését hagyta jóvá. Ez 
készült hímzett és fém változatokban is. Valószínű, 
hogy az ejtőernyős mesterugró változatot -  dekoráció 
céljából -  lenyomatták kartonpapírból, s ezeket szá
zadirodában, szakaszkörletekben vagy egyéb helye
ken függesztették ki. Magángyűjteményembe 1978- 
ban került Veszprémben csere során egy ilyen példány, 
bekeretezetten. A vastag kartonlapra nyomott ejtőer
nyős mesterugró jelvény szépen kivitelezett, rendkívül 
dekoratív látvány. Méltán voltak büszkék rá az alegysé
gekben szolgálók.

A jelvény rövid leírása

Az ejtőernyős mesterugró jelvény ábráját fehér (ma 
már erősen megsárgult) kartonlapra nyomták. A kar
tonlap mérete 29x37,5 cm, vastagsága 0,5 mm, az áb-

1. ábra: Kartonlapra nyomott ejtőernyős mesterugró jelvény

ra nagysága 25x32 cm. Az ábrán a tölgykoszorú zöld 
színű, fekete szélekkel. Az ejtőernyős-kupola és a zsi- 
nórzata, valamint a szárny aranyszínű. A koponya és a 
tőrök ezüstözöttek. A koponya szemgödrei, az orrüre
ge és a szája fekete, míg a fogsora és a háttér fehér. 
A kartonlap és festése teljesen ép, hibátlan állapotban 
van.

Kenyeres Dénes

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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Francia Rafale-ok Magyarország légterében

Az elmúlt év őszén ismét a gallok országából érkeztek 
hozzánk szuper-repülőtechnikával a francia haditengeré
szeti pilóták. Ennek a közös repülésnek is előzménye 
volt. 2005. november 14-24. között rendezték meg a 
kecskeméti légi támaszponton a Long Fali 2005 (hosszú 
ősz) fedőnevű nemzetközi légi hadgyakorlatot. Akkor 
Franciaországból az Atlanti-óceán partján lévő Land- 
ivisiau haditengerészeti bázisról a 11 .F század hadrend
jéből repültek át az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülő
bázisra négy Super Etendard típusú vadászbombázóval. 
A közös gyakorlat eredményesen zárult. Összesen 72 
felszállást hajtottak végre, és hatvan órát töltöttek a leve
gőben. A gyakorlat résztvevői megismerhették egymás 
harci technikáját.

A franciák keresték az alkalmat az újabb találkozóra. 
2006 nyarán felvették a kapcsolatot a kecskeméti repülő
tér illetékeseivel, hogy egy közös repülést szervezzenek 
a magyar MiG-29-esekkel. Rövidesen elhárult minden 
akadály. A felek megegyeztek az időpontban, a technika 
és az állomány tekintetében, a biztosítás rendszerében. 
Ezt követően a kecskemétiek megtették az előkészülete
ket a kétnaposra tervezett gyakorlatra. Felkészültek a re
pülőgépek és a pilóták fogadására, elhelyezésére. A 12.F 
század két Rafale M típusú vadászgépét repülték át 
2006. október 24-én a franciák. A gyakorlatra érkező egy- 
kormányos harci gépek 11 órakor szálltak le Kecskemé
ten. A gépek a francia haditengerészet állományában a 
DE GAULLE repülőgép-hordozón szolgálnak. A repülő
gépekből kiszálló pilótákat a repülőtér parancsnoksága 
fogadta.

A Rafale M rövid leírása

A típus alapváltozatát több év alatt hozták létre a 
Dassault-Breguet repülőgépgyárban. Tervezése valami
kor még a múlt század nyolcvanas éveiben kezdődött. 
1984-ben egy új típusú, korszerű, több feladatra alkal
mazható vadászgép megalkotását kezdték el a gyár 
szakemberei. Kísérleteztek egy teljesen új szárnykonst
rukcióval is, amely a gépnek valamennyi magasságon és 
sebességtartományban nagyon jó manőverezőképessé
get biztosított. A francia légierő ezután a valamivel egy
szerűbb és kisebb változatot, a Rafale D típust rendelte 
meg a gyártótól. A gyártásnál a haditengerészet az M al
típust rendelte meg, amelyet szolgálatba is állított. Évek
kel később új fémkompozíciókat és anyagféleségeket 
használtak fel: többek között kevlart, szénszálat, üveg
szálat, kompozitanyagot, titánlemezt, lítiumötvözetet. 
Nagy titok övezte az egész fejlesztést, a kísérletezést és 
a berepülési időszakot.

Az alaptípus 1986. július 4-én emelkedett először a le
vegőbe. A berepüléseken kiváló tulajdonságokat mutatott 
fel. A berepülőpilóta a kísérleti repülések során más-más 
hajtóművet kapott a sárkányszerkezetbe. A repülőgép 
minden alkalommal maximális sebességet produkált. A 
típushoz, amely vegyes összetételű, külön fegyverrend
szert fejlesztettek ki több feladatra.

A Rafale negyedik generációs, két hajtóműves, támadó 
és védő vadászgép. Rendelkezik beépített gépágyúval,

konzolokra függeszthető 7500 kg össztömegű rakétát, 
bombát és póttartályt képes hordozni. Az M modifikációt 
kizárólag repülőgép-hordozó hajóra tervezték, ezért a 
futóműrendszere erősebb és fékezőhoroggal is felszerel
ték. A típust 2002-ben állították hadrendbe a francia flot
tánál.

A Rafale vadászgépet azért hozták létre, hogy felvegye 
a harcot az ellenséges repülő eszközökkel, így radarrend
szere, beépített számítógépe és fegyverzete alkalmas a 
kapott harcfeladatok maradéktalan végrehajtására.

A Rafale jellemző adatai

Fesztávolsága: 10,6 m 
Hossza: 15,5 m
Max. felszálló tömege: 20 000 kg 
Max. sebessége: 2 Mach 
Szolgálati csúcsmagassága: 16 000 m

1. ábra: A magyar 11-es oldalszámú MÍG-29B leszállása
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4. ábra: A megérkező egyik Rafale M vadászgép bejövetele 
(4-es szám)

8. ábra: A függőleges vezérsík antennáit lefedő borítás. 
Alatta: SPECTRA besugárzásjelző; V/UHF antenna; 
ellenséges rakétaindítást jelző és VOR antenna

Gyakorlás Magyarország felett

A franciák nagy távolságú légi manőverrel tették meg a 
majdnem 2000 km-es utat Kecskemétig. Az egy kormá
nyos Rafale gépekben fiatal, kevés repülési tapasztalat
tal rendelkező francia főhadnagyok ültek. Ők képesség
demonstrációnak is szánták a közös légi tevékenységet. 
A francia és magyar repülőgép-vezetők együtt készültek 
fel a tanteremben, és mindkét napon közös felszállást 
hajtottak végre. A gyakorlat magyar vezetője Nagy István 
alezredes, a Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis repülőmű
veleti főnökség főnöke, helyettese pedig Tóth Gábor al
ezredes, az 1. Puma harcászati repülőszázad parancs
noka volt. A hadgyakorlaton a bázis állományából két 
MiG-29-es és egy JAS-39 Gripen vadászgép szerepelt. 
Az első nap felszállt két Rafale és egy MiG-29-es, más
nap pedig két Rafale, egy MiG-29-es és egy Gripen, 
melynek kabinjában Murguly Gusztáv őrnagy ült.

A közös repülést a kijelölt légtérben hajtották végre, 
ahol megfelelő körülmények között szimulált harcfelada
tokat végeztek. A programjukban szerepelt a közeli és tá
voli harcképesség bemutatása. A francia Rafale méltó el
lenfélnek bizonyult a MiG-29-es típus számára, de közel
harcban a MiG-29-es jobb volt. Távoli harcképességben 
viszont a Gripen alkalmazása a célszerűbb. A leszállás 
után minden esetben végrehajtották a kiértékelést. A 
franciák érdekesnek tartották a magyarok által üzemelte
tett repülőtechnikát, olyan gépekkel mérték össze repülé
si képességüket, amilyenekkel eddig nem találkoztak. 
Ezt hasznosnak és követendőnek minősítették.

Nagy István alezredes elmondta, hogy a francia repü
lőgép-hordozón általában tíz gép állomásozik a 11 .F és a
12.F századok hadrendjéből. A repülési napokon négy 
Rafale és hat Super Etendard várja a felszállási paran
csokat. A repülések alkalmával ők is a NATO-ban alkal
mazott szabvány harceljárásokat gyakorolják éppen úgy,
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mint mi. A másik technikai érdekesség Nagy alezredes 
szerint az volt, hogy a franciák egyáltalán nem hoztak 
magukkal műszaki kiszolgálószemélyzetet, mérnököt, 
technikust, nem volt jelen semmilyen francia kiszolgáló 
eszköz és jármű sem. A hajózok ellenőrizték a repülőgé
peket a leszállást követően. Végrehajtották a repülés

előtti speciális szakellenőrzéseket is, vagyis ők készítet
ték fel a repülőgépeket a következő bevetésekre. Átnéz
ték a kiálló alkatrészeket, futóműveket, kormányszerve
ket, hajtómű-beömlőnyílásokat, fegyvercsöveket, konzo
lokat stb. a technológiában rögzített lista alapján. Termé
szetesen a számítógép adta lehetőségeket maximálisan 
igénybe vették. Az ide- és visszautat közbenső leszállás 
nélkül hajtották végre.

A közös repülési gyakorlat során a három géptípussal 
(Rafale, MiG-29, JAS-39EBS-HU) összesen öt órát töl
töttek a levegőben, és hat felszállást teljesítettek. A sike
res gyakorlatot befejezve a francia haditengerészeti va
dászpilóták 2006. október 25-én délután három órakor 
emelkedtek el a kecskeméti légi támaszpontról. Nagy Ist
ván alezredes, műveleti főnök, a gyakorlat vezetője így 
összegezte a hadgyakorlatot: „Mind a külföldi fél, mind a 
magyar pilóták lehetőséget kaptak arra, hogy tapasztala
tokat szerezzenek más típusú repülőgépek ellen vívott 
közeli és távoli légi harcban. Lehetőség és mód adódott 
a közös repülés megtervezésére, végrehajtására, a fel
merült hibák analizálására. Szükséges az együttműkö
dés a közös kommunikáció és a jelentési rendszer alkal
mazása, továbbítása miatt is. A meglévő repülőtechnika 
miatt célszerű, ha a fejlettebb repülőtechnikát üzemeltető 
országból érkeznek hozzánk vadászpilóták. Lehetőség 
adódik a közös tevékenység során egymás harci eszkö
zeinek megismerésére.”

Az ilyen közös repülések szervezéséhez és végrehaj
tásához a kecskeméti repülők rendelkeznek némi elméle
ti és gyakorlati tapasztalattal. Évek óta részt vesznek ide
haza és külföldön is a NATO-elvek alapján szervezett 
nemzetközi gyakorlatokon, ahol repülőeszközök vívnak 
egymással légi harcot. Egyébként a magyarok újra meg
hívták a gallokat Magyarországra közös repülés végre
hajtására. A mieink vallják, hogy nem szégyen jobbaktól 
tanulni a katonamesterséget.

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

Fotók: Baranyai László

Visszaemlékezés légi harcokra

1944 nyarán Zalaszentgrótról biciklivel mentem 
Zalabéren (6 km) élő nagybátyámhoz. Már elhangzott a 
rádióban a szokásos légiriadót jelző szöveg: „Achtung, 
Achtung! Lichtspiel, Krokodil gross.” A német szavaknak 
ugyan van jelentésük -  figyelem, figyelem, fényjáték, 
nagy krokodil -  de ilyen összefüggésben a mondat értel
metlen. Kódolt üzenet. Ezzel jelezték a várható légitáma
dást.

Délnyugat felől szinte naponta érkeztek Liberatorok kö
telékben, a cél pedig Budapest bombázása volt. Mi Zala 
megyében viszonylag biztonságban éltünk. Itt nem voltak 
üzemek, katonai alakulatok, ezért tudomásul vettük a ri
asztást, de semmit nem tettünk ellene. Éltük a napi éle
tünket, melyhez a riadó is hozzátartozott. A bombázókat 
rendszerint a kéttörzsű Lightningok (Villám) támogatták. 
A tapolcai reptérről felszállt néhány magyar vagy német

felségjelű Focke Wulf vagy később Messerschmidt 109- 
es, amelyeknek sikerült néha leszedniük egy-egy 
Liberatort (Felszabadító), de közelünkben ilyen nem zu
hant le.

Elindultam apám biciklijén, elhagytam Zalaszentgrótot, 
már Tüskeszentpéternél jártam, amikor felhangzott a kö
telékben érkező gépek moraja. A 4000-5000 méter ma
gasságban szálló gépek szinte átlátszónak tűntek a kék 
égen. Hamarosan más hang is társult a köteléket védő 
Lightningoké mellé. E vadászgépek sokkal gyorsabban 
repültek a bombával megrakott Liberatoroknál, ezért kö
röztek körülöttük. Az új hanp a Tapolcáról felszállt 
Messerschmidtektől érkezett. Ok is keringtek a kötelék 
körül, már lövések is hallatszottak. A főtengelyből lövő 
ágyúk mély pufogását meg lehetett különböztetni a soro
zatlövésektől. Az amerikai vadászgépek sorozatlövését
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nehezebb volt elkülöníteni a Messerschmidtekétől. Való
jában nem is tudtam, melyik milyen, de feltételeztem, 
hogy a törékeny Lightningok lövésének hangja maga
sabb.

Mikor a légi csata elkezdődött, biciklimmel egy árok
ban húzódtam meg. Ezt tanácsolták ilyen esetre. Az 
árok alig volt mélyebb a talajszintnél, de mégsem 
látszottam annyira, mintha az országúton haladtam 
volna, és jól lehetett követni onnan a harcot. A mi gé
peink lőtték a behatolókat, ők pedig a hazai vadászo
kat. Már az elején lelőttek egy Messerschmidtet, 
amely sűrű füstöt eresztett magából, és a talajszint 
közelében Zalaudvarnok felé vette az irányt. Ott aztán 
eltűnt.

1-2. ábra: A Zalaszentgrót mellett használt V.8+63 jelű Me 
109 G-6 vadászgép Tóth Lajos hadnagy gépe. Az előtte 
fekvő kerékpár valószínűleg a szemtanúé volt (Tálosi Zoltán 
nyomán)

3. ábra: A három km-rel távolabb Zalaudvarnok mellett 
használt V.8+53 jelű Me 109 G-6 vadászgép Nánási Kálmán 
hadnagy gépe volt (Tálosi Zoltán nyomán)

Egy másik Messerschmidt alá-alábukott és a köze
lemből támadott. Hamarosan ezt a gépet is találat érte, 
és körözve keresett leszállóhelyet. Mind kisebb köröket 
tett egészen a közelemben, majd talán fél km-en belül 
járó motorral lehasalt a fűre. Láttam, amint a pilóta leve
ti a fülke tetejét, kiugrik a gépből, és igyekszik távolabb 
kerülni. Pár perc múlva egy parasztszekér érkezett oda, 
és elvitte Zalaszentgrót irányába. Másnap megtudtam, 
hogy gróf Károlyi Ferenc kastélyába került. Hívtak hoz
zá orvost, aki megállapította, hogy sértetlenül megúsz
ta a dolgot.

Ettől kezdve naponta eljártam ehhez a géphez, ta
polcai katonák őrizték. Néhány cigarettáért -  mi min
dent lehetett kapni egy cigarettáért akkoriban! -  be- 
szállhattam a gépbe, elmagyarázták, mi micsoda. 
Megmutatták a motorházat, a légkompresszort. A bot
kormányt, amelyen az ágyú és a géppuska ravaszai 
voltak, a műhorizontot. A gép a propellereket kivéve 
sértetlennek látszott, olyannyira, hogy valaki -  szeren
csére nem én voltam -  bele is eresztett egy ágyúlöve
déket a Cicseri-forrás közelében lévő parasztház bal 
felső fertályába. Oda is elbicikliztem, hogy szemügyre 
vegyem a rombolást.

A gépet nagy örömömre hetekig nem szállították el. 
Lefényképezhettem, ehhez még a motorházat is kinyi
tották. A 6x9-es filmet nagybátyám hívta elő, de nem 
mutatta meg, azt mondta, nincsen rajta semmi. Ezt 
ugyan nem hittem el a gyermekkora óta rendszeresen 
fényképező előhívó vegyésznek, de tény, egy ilyen 
fénykép mutogatása, birtoklása súlyos következmé
nyekkel járt volna.

Még aznap délután érkezett egy Storch, vele szakér
tők, tisztek. Láttam a gépet a házunk fölött körözni. 
Gyorsan biciklire pattantam, és a leszállást már a hely
színen néztem. Tisztes távolból figyeltem a gép fel
szállását is. Elkarikáztam az udvarnoki Messerschmidt 
109-eshez is. A gépen lövések nyomai látszottak, és 
mint mondták, a pilótát átlőtték, de élve emelték ki a 
gépből. Ide csak egyszer látogattam el. Más támadás 
alkalmával Zalabér fölött lőttek le egy kis kétmotoros 
angol gépet. A három pilóta benne égett. Nagybátyám 
kísért el a roncshoz, amely a zalabéri malom közelé
ben feküdt.

Pár héttel később egy sérült Liberator Zalaszentgróton 
könnyített terhén. Láthatóan találomra szabadult meg 
bombáitól. Néhány bomba a mi földünkön, Kis- 
szentgróton, az egykori polgárváros déli végében vájt 
3-4 gödröt. Ugyanekkor ért földet a téglagyár környékén 
néhány bomba, ezekből 2-3 nem robbant fel. A téglagyá
riak tüzet raktak alattuk, a tűz hatására az egyik felrob
bant, egy ember életét vesztette, egy másiknak a lábát 
vágta le.

Emlékezetes egy éjszakai bombázás, amikor egy 
egymotoros, kétfedelű orosz gép repült át a fejünk fö
lött, felébredtem a zajra. A szomszédunkban volt az 
Állami Elemi Iskola, itt szállásoltak el a háború alatt 
előbb lengyel menekülteket, majd német és magyar 
katonákat. A gép többszöri átrepülés alkalmával két 
bombát dobott le. Házunk a vizes-agyagos talajon na
gyot emelkedett, én is az ágyban. A ház fala több he
lyen megrepedt. Úgy hallottuk, hogy a pilóta mellett 
egy helybeli lakos ült, aki a háború után már nem tért 
haza. A bomba sem az iskolát, sem más épületet nem 
talált el. Az egyik bombatölcsér kb. 150 méterre volt 
házunktól.

Németh Zsigmond
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Mit látott a szemtanú?

A visszaemlékező nem tudott pontos dátumot mondani 
az eseményre, de nyilván nyáron, iskolai szünet idején 
volt, így az 1944. június-augusztus közötti időszak jöhe
tett számításba. Abban tévedett, hogy Tapolcáról bármi
lyen Me 109-es felszállt volna, de a lakosság nem tudta, 
hogy a honi vadászok bázisa Veszprém. Csak Tapolcán 
volt a legközelebbi ismert repülőtér.

Áttekintve a légi harcokat, amelyek Zala megye felett 
zajlottak, és ahol 2 vadászgép is kényszerleszállt egy
más közelében, csak egy nap jöhetett számításba, 1944. 
augusztus 7.

Ekkor a vitéz nemes Molnár László hadnagy vezette 16 
gépes köteléket meglepte egy 15.AAF Mustang század 
(306 F.W., 31.FG kötelékéből a 307, 308, 309 F. 
Squadron pilótáiból összegyűjtött század).

Mivel 12 német Me 109G-6/R-4 nehézvadászt kísér
tek, a kötelék alkalmatlan formációban repült, és nem volt 
rádiókapcsolata az oltalmazottakkal. így a hirtelen táma
dásban a Mustangok lelőttek 6 magyar és 6 német va
dászgépet, saját veszteségük 1 P-51D gép volt, amely 
Searborn E. Richard hadnaggyal Rábakovácsi mellett zu

hant le. A részleteket itt mellőzve -  hősi halált halt Molnár 
László hadnagy, kötelékparancsnok és Nyemecz Pál 
zászlós. Ejtőernyővel kiugrott, és sebesülten földet ért 
Benkő Lajos hadnagy és Karátsonyi Mihály hadnagy. Ez 
a négy gép totálkáros lett.

A szemtanú azt látta, hogy Nánási Kálmán hadnagy a 
V.853 számú Me 109G-6-ossal hasra szállt 
Zalaudvarnok mellett, majd pár perc múlva Tóth Lajos 
hadnagy a V.863 számú, sérült Me 109G-6-ossal szállt le 
Zalaszentgrót mellett. Gépe 30%-ban sérült meg, a két 
helyszín 3 km-re volt egymástól. A kastélyba szállítás 
esetét több pilóta visszaemlékezése is leírja.

A 6 lelőtt német gépben 2 pilóta hősi halált halt, 4 ki
ugrott és sebesülten kórházba került. A zalabéri brit 
gép ennek alapján nem azonosítható. Háromszemé
lyes gépet a jugoszláv légierő használt utoljára 1941 
áprilisában, a Blenheimet. Ez valószínűtlen 1944-ben, 
így erről többet kellene tudni, főleg a pontos időpontot. 
Az éjszakai bombázás szovjet gépe nyilván Po-2-es 
volt, de teljesen valószínűtlen a helybéli lakos jelenléte 
a gépen.

Sárhidai Gyula szerkesztő
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Had itech n i ka-történet

A Lengyel Hadtörténeti Múzeum haditechnikai kiállítása

Varsó központjában található a Lengyel Hadtörténeti Mú
zeum (Muzeum Wojska Polskiego), mely jelenleg a fővá
ros második legnagyobb múzeuma, s 1920-ban alapította 
Jozef Pilsudski marsall. Az épületben egy igen jelentős ha
ditechnikai eszközpark tekinthető meg díjtalanul, mely az 
első világháborútól napjainkig öleli fel a haditechnikai esz
közöket. A kollekció talán legérdekesebb darabja a a var
sói felkelés idején készített Kubus páncélozott jármű. A 
gépkocsit 1944 szeptemberében tervezték és készítették a 
felkelők, majd a Wydra elnevezésű egységben részt vett 
szeptember 23-án a varsói egyetem elleni támadásban.

A múzeum címe: Aleje Jerozolimskie út 3.

Dr. Pokorádi László

A fotókat a szerző készítette

4. ábra: Mi-2-es és Mi-8-as helikopterek
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18. ábra: TS-11 Iszkra hátulról (háttérben a Hadtörténeti 
Múzeum épülete)
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A római Hadtörténeti Múzeum

Az olasz és a magyar hadtörténelemnek az elmúlt évszá
zadok során számtalan találkozási pontja adódott. Már 
évszádokkal ezelőtt látták Nápolyt elődeink hódítóként. 
Mátyás idején megjelentek hazánkban a taljánok, hogy 
utána szabadságharcunk folyamán olasz légió küzdjön 
Kossuth zászlaja alatt, majd Garibaldi csatáinak győzel
mét segítették a Habsburg-önkénytől menekülni kény
szerülő magyarok. Osztrák császári érdekből harcoltunk 
egymás ellen az első világháborúban, a Doberdó, az 
Isonzó, a Piave földje, vize egyaránt elnyelte a szeren
csétlen magyar és olasz katonát. Ebben a küzdelemben 
az évszázados lóvontatást, szállítást lassan felváltotta a 
gép, a motorizáció, ennek a motorizációnak a történetét, 
az eszközeit tekinthetjük meg a Rómában lévő Olasz Mo
torizált Csapatok Múzeumában.

Róma külterületén (ahol a busz is ritkán jár) a katona
városban találjuk a múzeumot. Katonai objektum mivolta 
arról vehető észre, hogy ellenőrző kapukat helyeztek el a 
kétszer kétsávos út mentén. A múzeum területére, ponto
sabban egy parkba belépve indulunk a hatalmas gyűjte
ményt rejtő épületek felé. Pavilononként egy-egy közeljö
vőben avatásra kerülő tisztjelölt hölgy mosolyog, csino
sak, udvariasak, de az esetenként évszázados eszkö
zökhöz aligha értenek. Pedig itt nem a múlt, hanem csak 
az azt megelőző század járművei találhatók.

Hintók, díszes hajdani fejedelmi hintók sora, köztük meg
bújva egy hordszék, mely a benne ülőt egyaránt védte eső
től, naptól. A lóval, emberi erővel mozgatható járművek 
után jönnek az önjáróak. Hatalmas gőzkazánnal az elején 
ősteherautó, üzemanyaga, pontosabban hajtóanyaga a 
rakterében elhelyezett hasábolt fa. Ezt követik az 1900-as 
évek elejéről származó tehergépkocsik. Hatalmas jármű
vek, tömör kerekeik aligha adtak némi kényelmet a szekér- 
keréknyi volánnál ülő sofőrnek. Itt vannak a kor olasz gyárt
mányú személykocsijai is, feledésre ítélt, avult technikájuk
kal, technikai érdekességek sorával. Például aligha képzel
hető el, hogy az a bizonyos duda avagy jelzőkürt megszó
laltatása úgy történt, hogy a sofőr belekiáltott egy gumicső
be, melynek másik végén a kocsi elején, közvetlenül a hű
tő előtt egy tölcsér volt, s az erősítette fel a hangját, hogy az 
elnyomja a minden bizonnyal zakatoló motor zaját.

Az első világháborút is sok jármű idézi meg, ezek a tí
pusok szállították az Alpokban ellenünk az eszközt, az 
anyagot, no meg vissza a sebesülteket, mert ilyen kocsit 
is kiállítottak. Mai szemnek nagyon érdekesek a páncél
autók, hasonlóak ahhoz, melyről Lenin elvtárs intézte

4. ábra: Az amerikai 90 mm-es légvédelmi löveg
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„hősi beszédét Szentpétervár proletárjaihoz”, csak ez a 
jármű itt van, meredek oldallemezével, kerek tornyával, 
hatalmas jelzésével.

A második világháború időszakát bemutató csarnokok
ban már visszatérőek a magyarok által is használt jármű
vek, a Breda, a Pavezi, a fémkerekes vonatók és teher
gépkocsik. Egy-egy személygépkocsi oldja a nagy testű 
járművek sorát, és pár német gyártmányú jármű teszi, ha 
lehet, még színesebbé.

A háború utáni időszaknál feltűnnek a világégés folya
mán használt angolszász járművek, harckocsik, teher
gépkocsik, kétéltűek, vontatók. A kor félelmetes harcesz
közei, a különböző típusú rakéták is itt állnak, kézzel 
érinthető közelségben, és nehéz lenne megszámolni,

hogy hány típusú, erejű, évjáratú motorkerékpár várja az 
érdeklődőt.

Nem lenne teljes a gyűjtemény bemutatása, ha nem 
szólnánk a páncélosokról, a harckocsikról. Látható annak 
a kis Ansaldónak az egyik változata, melyet honvédeink 
is használtak több-kevesebb sikerrel, és a második világ
háború folyamán bevetett olasz lánctalpas járművek. Tel
jesnek tekinthető a második világháború utáni időszak 
olasz harckocsigyűjteménye, zömében a háború idősza
kában használt, majd segélyként átadott angolszász esz
közök. Igaz, itt a német SdKfz-7 típusú féllánctalpas is, 
melyet az olaszok még a háború után is gyártottak. Ezt a 
típusválasztékot tükrözi a löveggyűjtemény is. A jármű
vek festésére, rendszámára nagyon ügyeltek, így a Mus
solini által használt kis Fiat festése azonos a fényképen 
szereplő megjelenésével.

A szerencse révén mód nyílt betekinteni az egyik csar
nokba, melyben a restaurálásra, illetve cserére szánt jár
művek állnak. Ottani -  nem intézkedési körrel bíró -  sze
mély elmondása szerint örömmel cserélnének járműve
ket, van helyük, szeretnék minél tökéletesebbnek tudni a 
gyűjteményt. A néphadsereg által használt Csepelről 
nem tudtak, de a ZISz-t ismerték, örömmel vennék, cse
rélnének.

Az eszközökre vigyáznak, zömében fedett helyen tartva 
azokat. Tisztelik a múltat, hősi legendaként emlegetik a 
homokszínűre lefestett járműveket, melyek Afrikában di
csőséget hoztak az olaszoknak. Ismerik a Don borzalmát 
is, kiemelve, hogy ott történt az utolsó sikeres lovas ro
ham, melyet az olaszok hajtottak végre. Érdeklődésünkre 
közölték, mi voltunk az első magyarok, akik a kiállítás iránt 
tudakozódtak. Talán jó lenne, ha a Bolyain kaphatna he
lyet a nehézharceszköz-anyag, van fedett hely is, igaz, 
ahhoz gyarapítani kellene az eszközök számát.

A fotókat a szerző készítette

Matthaeidesz Konrád
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6. ábra: Amerikai M35 típusú 5 t-s 6x6 meghajtású teherautó 
az 1950-es évekből

8-9. ábra: Az M47 (felül) és M-48 harckocsi muzeális 
példánya



A T-28 közepes harckocsi II. rész

Szolgálat és a harci alkalmazás

Az elkészült első 10 harckocsit a Leningrádi Katonai 
Körzet Főparancsnoksága Tartaléka 2. Önálló harcko
csiezredében rendszeresítették, melyet 1929-ben alakí
tottak ki. A későbbiekben további négy harckocsiezre
det állítottak föl: Szmolenszkben, Kijevben, Harkovban 
és Szluckban. 1935 végén a harckocsiezredek önálló 
dandárokká alakultak. Kialakítottak -  a harcászati el
veknek megfelelően -  könnyű harckocsidandárokat BT 
és Т-26-os harckocsikkal felszerelve, illetve nehéz dan
dárokat T-28-as, T-35-ös és egyéb típusokkal. A T-28- 
assal felszerelt nehézharckocsi-dandár szervezetszerű
en 183 harckocsival (ebből 136 db T-28-as, 37 db BT 
és 10 db lángszórós) rendelkezett. Az önálló harc
kocsidandárok harci állományának növelése miatt áttér
tek az öt harckocsiból álló szakaszokra, míg a nehéz 
dandárokban a szakaszokat továbbra is három harcko
csival szerelték fel.

A spanyolországi harcok tapasztalatait helytelenül ér
tékelve, 1939-ben feloszlatták a már 1933-ban szerve
zett gépesített hadtesteket. (Ne feledjük, hogy ezzel a 
szovjetek elsők voltak a világon, akik magasabbegysé- 
gekbe szervezték a páncélosaikat!) Hamarosan bebizo
nyult, hogy ez az intézkedés hibás lépés volt, ezért
1940-ben megkezdték a gépesített hadtestek felállítá
sát, amelyek alárendeltségébe önálló harckocsidandá
rokat, lövészhadosztályokat és önálló harckocsizász
lóaljakat terveztek. Ezzel egy időben zajlott a technika 
váltása is a csapatoknál, ami tovább rontotta a helyze
tet. Összesen több mint 20 gépesített hadtest felállítá
sát tervezték, de ilyen nagyszámú magasabbegység rö
vid idő alatt történő felállítása nem volt összhangban a 
műszaki és javítóeszközök, a jól kiképzett személyi és 
parancsnoki állomány, és nem utolsósorban az új típu
sú harckocsik utánpótlásának valós lehetőségével. A 
teljes feltöltéshez több mint 15 000 db KV és T-34-es 
harckocsira lett volna szükség! (1941-ben kb. 6000 db 
harckocsit gyártott az ipar.) Ezért az egységek nem vol
tak feltöltve a háború kezdetekor. A különböző típusú 
harckocsik megnehezítették az alegységek lőszer- és 
üzemanyag-ellátását, valamint az eltérő manőverező
képességük miatt a csapatok vezetését és alkalmazha
tóságát. A 3. Harckocsihadosztály 6 . Harckocsiezred
ének mindhárom zászlóalja más típussal volt felfegyve
rezve, így rendelkeztek T-28-assal, BT-7-essel és 
Т-26-os típusokkal is.

A spanyolországi háború, valamint a páncéltörő tüzér
ség nagyarányú fejlődése szükségessé tette a harcko
csik harci tulajdonságainak javítását: nemcsak mozgé
konyságukat kellett fokozni, de erősebb és jobb páncél
védelemmel és hatásosabb fegyverzettel kellett ellátni 
őket.

1939. november 30-án kezdődött a szovjet-finn fegy
veres konfliktus, melyben a 10. és a 20. Nehézharckocsi- 
dandárok vettek részt. A harckocsi alaprendeltetése a 
megerősített védelmi vonalak áttörése és a finn erődök 
közvetlen pusztítása volt, a háború tapasztalatai azonban 
bebizonyították, hogy páncélvédettsége erre a feladatra 
nem teszi alkalmassá.

18. ábra: A rádió kiszerelt állapotban

Lényegében majdnem minden páncélos elpusztult a há
ború első két hónapjában, a néhány épségben maradt jár
mű részt vett a harcokban 1943-ig a leningrádi fronton. 
1941 őszén a Moszkváért folytatott csatákban 16 darab 
T-28-as beásva stabil tűzfegyverként került alkalmazásra.

Változatok

A T-28-asnak több változata volt, melyeket a csapat- és 
harci tapasztalatok függvényében módosítottak, ezenkí
vül számos különleges gépet alakítottak ki a bázisán.

A harci alkalmazások hatására alakították ki a T-28(E) C 
változatot, melynek homlok- és toronypáncélzatát megerő
sítették: a homlokpáncélzatot 50 mm-esre növelték, a to
rony pedig 80 mm vastagságú páncélt kapott. Ennek követ
keztében a páncélos harci tömege jelentősen növekedett 
(mintegy 31 000 kg-ra), így a mozgékonysága csökkent.

Számos példányt szereltek fel a főtornyot körülvevő ke
retantennával, mely a parancsnoki páncélosok távoli is
mertetőjele volt. Már a szovjet tankok spanyolországi al
kalmazása bebizonyította, hogy ez a megoldás -  bár a 
hatótávolságot megfelelően biztosította -  nagymértékben 
csökkenti a páncélos túlélőképességét a harctéren.

А T-28PH egy olyan módosított T-28-as széria volt, 
melyet 4-4,5 m mély vízi akadályok leküzdésére szüksé
ges felszerelésekkel láttak el. Ez a teljes páncéltest és a 
fegyverzet hermetizálását, valamint a kezelők és a motor 
levegőellátását biztosító berendezéseket jelentette. Pró
bákat folytattak a típussal, de további sorsa nem ismert.

1939 tavaszán a harckocsit egy, a nyomvonalon haladó 
görgős aknataposóval szerelték fel. A görgők szélessége 
600 mm volt, ezzel 10-12 km/h sebesség elérésére volt ké
pes. A szerkezet felszerelése kb. 1 óra 40 percet igényelt, 
ezzel a harckocsi hosszmérete 8160 mm, a szélessége pe
dig 3216 mm-re nőtt. A aknataposó tömege mintegy 2100 kg 
volt. A végrehajtott próbák során kiderült, hogy a szerkezet 
bár alkalmas a nyomtávon lévő aknák megsemmisítésére, 
de élettartama rövid, 2-3 TM-35-ös (2600-2800 g trotil) 
harckocsi-elhárító akna leküzdése után felújításra szorul. A 
kísérleteket értékelő katonai bizottság arra a következtetés-
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re jutott, hogy a görgők élettartamát 10-15 robbanás elvise
léséig szükséges növelni. Az erre irányuló kísérletek 1940- 
ben nyári és téli körülmények között egyaránt folytatódtak.

A típus alvázán 1940-ben a leningrádi Kirov Gyárban egy 
IT-28-as hídvető harckocsit hoztak létre. Alapjául a T-28E 
szolgált, a bástyát és a tornyokat elhagyták, helyette 30 és 
50 mm-es páncéllemezekből 8-25°-os dőlésszög mellett 
egy nyolcszögletű teret alakítottak ki. Fegyverzetként a 
homloklemezen -  a szokásos gömbcsuklókban -  két DT 
géppuskát helyeztek el. A fegyverek vízszintesen 42°-os, 
függőlegesen 32°-os tüzelési szektorral rendelkeztek, lő
szer-javadalmazásuk 4473 lőszer volt. A fülke fölé szerelték 
a két nyompályás, 13,3 m hosszú és 3,35 m széles hidat, 
melynek tömege mintegy 4000 kg volt. A harckocsi befoga
dó méretei a híddal 13 300x3500x3700 mm-re módosultak. 
A páncélos sebessége a híddal 14 km/h lehetett. A próbák 
során kiderült, hogy a híd fémszerkezete 50 t terhelést ké
pes elviselni, és maximálisan 12,5 m áthidalható távolságot 
tudott biztosítani. A mozgató-lefektető rudazat segítségével 
a híd vízszintes mozgatása 1-3, a függőleges 2-3, míg fel
vétele a kocsira 3-5 percet vett igénybe. Gyártásáról nincs 
adat, lehet, hogy csak egy-két kísérleti példány épült meg.

A T-28-as bázisán ezek mellett számos kísérleti esz
köz került kialakításra. 1932-ben készítettek 152 mm-es 
önjáró aknavetőt és 76 mm-es önjáró légvédelmi ágyút 
is. Ezeket a fejlesztéseket F. L. Hlisztov professzor vezet
te, aki a Tüzérségi Akadémia Fejlesztő Intézetét irányítot
ta. A légvédelmi ágyú a SZU- 8  típusjelet kapta, ez egy 
felülről nyitott 18 000 kg össztömegű harceszköz volt. 
Hogy a hat kezelő megfelelően elférjen, az oldalsó pán
céllemezeket lehajtották, a futómű kímélésére pedig spe
ciális támaszok szolgáltak. Lőszer-javadalmazása 108 
db-ból állt.

A T-28-as fődarabjait és részegységeit alkalmazták az 
1935-ben létrehozott B-4-es típusú, 203 mm-es tarack
kal ellátott SZU-14-1 önjáró lövegnél is.

Összegzés

1941 nyarára bár a páncélos harcászat technikai mutatói 
még számos típust felülmúltak, a harckocsi kiöregedett. 
Fegyverzet tekintetében felülmúlta a német típusokat, ké
pes volt azokat nagy távolságról is megsemmisíteni. Bár 
páncélvédettségük közel azonos volt, jóval kisebb 
manőverezőképességgel rendelkezett. Szélességéhez

képest túlságosan hosszú volt, a lánctalp felfekvő hossza 
és a nyomtáv aránya itt elérte a 2,09-es értéket, szemben 
a Pz.Kpfw. III. és IV. 1,2-1,4-es értékeivel (minél kisebb 
ez az érték, annál jobb a jármű manőverezőképessége). 
Bebizonyosodott, hogy a többtornyos szerkesztési elv 
teljesen elavult erre az időre. Gondoljunk csak a T-34- 
esre, mely lényegében egyenlő tömeg és motorteljesít
mény, valamint tűzerő mellett erősebb páncélzattal és jó
val nagyobb mozgékonysággal rendelkezett!

1935-ben két páncélost átadtak Törökországnak. Más
hová több T-28-ast nem szállítottak. Átéli háború idején a 
finnek összesen hét darab T-28-ast zsákmányoltak. (Eb
ből egyet mentőjárműként egészen 1951-ig használtak.) 
Egy épen maradt példányt L-10-es löveggel szerelve 
Finnországban a Paroli Páncélos Múzeumban állítottak ki. 
AK-810-es szériagép KT-28-as löveggel Moszkvában lát
ható, napjainkra csak ez a két jármű maradt fenn.

Felhasznált forrásmunkák

http://www.soviet-empire.com/arsenal/army/tanks/t28/ 
(2004. június 17.)
http://www.aviapress.com/viewonekit.htm (2004. június 
20.)

http:// www.alexfiles99.narod.ru/engine/M-17l.htm (2004. 
május 30.)
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Kuti György: Páncélosok korunk háborúiban. Zrínyi Kato
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Rotmisztrov, P. A.: Az idő és a harckocsik. Zrínyi Katonai 
Kiadó, Budapest, 1975.
Haditechnika makettezőknek 1. rész (Msz-1, Bt-k, T-28, 
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Ábrák a szerző gyűjteményéből

Máté Milán

Németh Zsigmond: TALÁLKOZTAM NYELVEKKEL
A néhány háborús emlékét a Haditechnikában közreadó szerző tehetséges és kortársaihoz képest cseppet sem átla
gos életutat bejáró ember. Munkája révén -  tehetséges zenészként -  a hatvanas évektől nyugaton dolgozott, és hol 
ebben, hol abban az országban élt. Másrészt különös, messze az átlag feletti érzékkel, készséggel szedte fel az „út
jába kerülő” nyelveket. Jelenleg a skandináv nyelvcsalád (svéd, dán, norvég) és kultúra egyik legkomolyabb hazai 
szakértője, ezenkívül tucatnyi más nyelvet (holland, német, orosz) beszél nagyon jól, illetve gyengébb szinten.

Műve egy visszatekintés élete érdekes élményeire, helyzeteire, a különböző nyelvekkel, népekkel kapcsolatos meg
figyeléseire. Az alacsony példányszámban megjelenő, teljesen egyedi könyvet minden olvasónknak ajánljuk.

„A Bad Gastein-i Pralatur étteremben közvetlenül elém ült két idős férfi és nagy hangon beszéltek izgalmas dolgok
ról a második világháborúból. Az egyik oroszul, a másik németül. Az egyik kérdezett tőlem valamit, és így beszédbe 
elegyedhettem velük. Kiderült, hogy az orosz beszélt németül, s a német oroszul. Ez meg hogy lehet? Egymás ellen 
kémkedtek a háború alatt. Egy tárgyaláson ismerkedtek meg személyesen, azóta évente találkoznak itt, a 
Pralaturban.”

A szerző magánkiadása, Budapest, 2007.
Terjedelem: 275 oldal, bolti ára kb.: 2500 Ft. A beszerzési lehetőségekről (ajánlott boltcímek, közvetlen megren
delés postai utánvéttel) a szerzőnél lehet érdeklődni. Elektronikus levélcím: zsigmond@nemethzsigmond.hu
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Felderítés BMW-vel

A német hadsereg az első világháború tapasztalataiból 
tanulva felismerte a motorizált hadtestek fontosságát és 
szükségességét. Ezek mobilitása új távlatokat nyitott a 
modern harcviselésben, és hatott a Blitzkrieg-stratégia ki- 
fejlesztésére is. Azonban a versailles-i békeszerződés 
értelmében a német hadsereg csak korlátozottan fejleszt
hette járműparkját. Ekkor a hadvezetés a polgári jármű
vek és a polgári közlekedés mögé bújva szerelte fel a 
hadsereget. A motorkerékpárok is ide tartoztak, viszony
lag könnyűek és gyorsak voltak, tömeges gyártásuk sem 
okozott gondot. A Wehrmacht kétféle motort és azok ol
dalkocsis változatát használta, a Zündapp KS 750-est és 
a BMW R75-öst. A BMW 670 kg-jával akár 90 km/h-s se
bességet is el tudott érni, az oldalkocsira szerelt MG 34 
géppuska pedig megfelelő tűzerőt is biztosított. Ezen tu
lajdonságok kiváló felderítő járművé tették a BMW R75- 
öst, amely mindenesként is megállta a helyét. Szinte min
den alakulat használta minden hadszíntéren, többféle 
célra, postai szállításra, felderítésre, illetve az utánpótlás 
szállítására. A korai járműveket az 1942-ig használt álta
lános szürke színnel látták el, az Afrikakorps járművei 
sárga színt kaptak. 1943 után azonban a szürke nem volt 
megfelelő álcaszín, így a motorokat is a sárga alapszínre 
festették, melyre ol ívzöld és barna foltok kerültek. Az 
R75-ÖS olyan jó konstrukciónak bizonyult, hogy még a 
háború után is gyártották, és a mai napig lehet látni mű
ködő példányait.

Az Italeri készlete (No. 315) az egyik legszebb oldalko
csis BMW 1:35 léptékben, amely még a Tamiya kittjét is 
felülmúlja. Két kereten találjuk az összes alkatrészt, vilá
gosszürke színben. Az egyik rész tartalmazza a motort 
és a két figurát, a másik az oldalkocsit a benne ülő figu
rával és természetesen ezek felszerelését. Az összera
kás nem okoz nehézséget senkinek, a leírás egyszerű és 
világos. A festési útmutató kétféle variációt kínál, egy 
szürke és egy világosbarna színű járművet, bár az utób
binak megadott Testors szín szerintem nem felel meg az 
eredeti homokszínnek. A makett olyan igazi „italeris” sor
ja csak néhol lelhető fel, a kidolgozás jó. A dobozból is 
szép makett készíthető, azonban aki igazán élethűt sze
retne, apró feljavításokat kell alkalmaznia -  akkor viszont 
egy kis ékszer lesz a végeredmény. Én nem sokat változ
tattam, viszont közel két év távlatából már lenne bőven 
ötletem. A makett ára „barátságosnak” tekinthető, 
1200-1700 Ft körül mozog.

Sajnos a motor kerekét egy „csonkon keresztül” egy- 
beöntötték a sárvédőkkel, ezt mindenképpen érdemes 
korrigálni. Ennél a makettnél már a kereten lefestettem 
az alkatrészeket. Az eltávolításuk után még egyszer le
festettem azokat, majd akkor is, amikor összeraktam az 
összeillő darabokat. Egy éles szikével levágtam és lecsi
szoltam a kerekeket. A gumi a Testors Rubber színét 
kapta, a küllőket és a motort a megadott Testors szürké
jével festettem le (a szürke sok más árnyalata is tökéle
tes), majd az első futóművet összeállítottam, még a ke
rék is forgatható. Abban az esetben, amikor szeretném, 
hogy a festék gyorsan megszáradjon, nem festékhígítót, 
hanem benzint vagy benzines folttisztítót használok. 
(Ajánlott előtte a kereten kipróbálni, hogy nem káros-e a 
műanyagra!) Ezzel a festék is kellően híg lesz, szépen 1-3. ábra: A makett jobb oldala és felülnézete
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fed még ecsettel is, és ami fontos, percek alatt megszá
rad. A hígítók cserélgetésével is szép és érdekes hatá
sok érhetők el. A lassan száradó festékrétegre egy ben
zines festékréteg szinte ködszerűen terül és leheletnyit 
látszik, így akár a járműről lefolyó víz alig látható foltja is 
megfesthető, és az első rétegbe szárad. Ma már a sár- 
hányókat is lecserélném ofszetlemezből és rézdrótból 
készültre -  így még élethűbb lenne a hatás. A hátsó sár
védőt is leválasztottam a kerékről (festés előzőek sze
rint). A motort már az összerakás előtt lefestettem fém
színűre, majd apróbb összecsiszolás után még egyszer. 
Az útmutatót követve szépen összeraktam a BMW-t, az 
illesztéseket nagyon finom vizes csiszolópapír segítsé
gével tüntettem el. A motorblokkon található apró 
sorjákat vékony orvosi szike cserélhető pengéjével és 
csiszolópapírral távolítottam el. A hátsó rendszámtáblát 
vékony lemezből szabtam ki az eredeti alapján, még egy 
kis gyűrődést is kapott.

Az oldalkocsi belsejét még összerakás előtt lefestet
tem, ragasztás után az éleket összecsiszoltam a fentebb 
említett módon. A padló fából készült, ezt ennek megfe
lelően „pingáltam” le, majd a már feketére lekent széket 
is beragasztottam. A kapaszkodófület ki lehet cserélni 
rézdrótra. Az oldaldobozokat felragasztottam, bár nekem 
ezek kissé nagynak tűnnek, a hátulját mindegyiknek pó
tolni kellett, ezt sztirollappal oldottam meg. Ezekből is 
többféle változat létezett, a lemezből készített -  melyet a 
maketthez is kapunk -  vagy a bőrtáskák, melyeket akár 
magunk is elkészíthetünk. Az oldalkocsi is a motorhoz 
hasonló színt kapott. A bowdenszálakat és a vezetékeket 
rézdrótból és húzott szálból készítettem el. Felhelyeztem 
a matricák közül a rendszámokat.

Miután kész lett a motor, jöhetett a „bepiszkítás” és a 
koptatás, mivel így sokkal hitelesebb a kinézete, mint 
csillogón. A motort óvatosan „szárazecseteltem” a széle
in ezüsttel. Majd a kész makettet több rétegben 90-95%- 
os benzines folttisztítóval hígított Humbrol festékekkel 
(fa-, földszínek) ecseteltem át. A percek alatt megszáradt 
festéket aztán hígítóval óvatosan visszamostam, így 
csak bizonyos részeken látszik a festék, ott, ahol a por is 
megült az eredeti járművön. Ezután nagyon finoman az 
eredeti szürke színnel ecseteltem szárazon a kiálló ré
szeket. Feketével és 3 nullás ecsettel óvatosan kopáso
kat imitáltam a valóságnak megfelelő helyeken. Ezt kö
vette egy kis grafitporos dörzsölés, és helyenként rozsda 
felvitele. Felraktam az MG 34 géppuskát is, melyet a fes
tés után szintén grafittal koptattam. Végezetül saját növé
nyek kerültek a motorra, számos eredeti fényképből kiin
dulva.

4. ábra: A jobb hátsó nézet

A figurák jónak mondhatóak, de van rajtuk mit dol
gozni. A kisebb sorját eltávolítottam, a test összera- 
gasztása után a felületeket szépen összecsiszoltam. 
Az Y szíjat ofszetlemezből készítettem el, így 
életthűbb hatást értem el, mint a figurával egybeön- 
töttel. A rohamsisakot és a zubbonyokat zöldre fes
tettem, kivéve az álló figurát, ő terepszínű festést ka
pott, akárcsak a sisakja. A csizmák, szíjak, övék fe
kete, illetve barna színűek lettek. A szemüveget of
szetlemezzel egészítettem ki, így ragasztottam fel a 
már festett rohamsisakra. A testszínt fehér, fa- és 
barna színekből kevertem ki. Ezután égetett

5-7. ábra: A málházás és legénység elhelyezése
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8-9. ábra: Teljes felszereléssel és álcázással

sziénnával és égetett umbrával (vízfesték) folyattam 
be az arcot, majd visszamostam a felesleges festé
ket. A sisakot a helyére ragasztottam, majd a figurák 
is hasonló porozást kaptak, mint a motor. A fegyvere
ket fa- és fémszínűre festettem, ezek szíja szintén of
szetlemezből készült.

Felhasznált festékek: Testors 1567 -  Fiat tan por, zub
bony; Testors 1583 -  Rubber gumi; Testors 1723 -  
Gunship grey motor; Humbrol 11 -  Silver motor száraz- 
ecsetelése; Humbrol 33 -  Black ülések, övék; Humbrol 
34 -  White testszín; Humbrol 83 -  Ochre por; Humbrol 
110 -  Natural wood oldalkocsi padlója, fegyverek, por, 
testszín; Humbrol 113 -  Rust rozsda; Humbrol 105 -  
Marine green zubbonyok; Humbrol 142 -  Field drab övék, 
por.

Veréb Zoltán 
Fotók: Krakomperger Zsolt

(Ennek a típusnak magyar vonatkozásai is vannak. Mivel 
az M. Kir. Honvédség nem tudott több száz példányt vá
sárolni Németországból, a licenc megvételét határozták 
el. 1942 szeptemberében megvásárolták a BMW R75 li- 
cencét 2 évre, és a Danuvia cég egy leányvállalatot ho
zott létre a gyártásra Székesfehérváron . Bár a HM 3000 
db 750 köbcentiméteres motorkerékpárt rendelt meg
1944-45-ös szállításra, a gyártás megkezdése elhúzó
dott. A csarnok csak 1944 májusára készült el, a gépek 
szállítása késett. Csak 1944 végén jutottak el addig, hogy 
a decemberben behozott alkatrészekből az első prototí
pust összeszereljék. Ezzel a gyártás le is állt, mert meg
kezdődtek a város védelméért folytatott harcok. A háború 
után az üzem Vadásztölténygyár néven folytatott hadiipa
ri tevékenységet. Szerk.)

Bíró Ádám -  Éder Miklós -  Sárhidai Gyula:
A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG KÜLFÖLDI 
GYÁRTÁSÚ PÁNCÉLOS HARCJÁRMŰVEI 
1920-1945
A típuskönyv azokat a német és más külföldi gyártású harckocsikat, rohamlövegeket, páncél
gépkocsikat mutatja be, amelyeket magyar katonák használtak a második világháborúban. A 
242 oldalas (A/4) mű korlátozott példányszámban jelent meg, az Új Hírért Bt.-től lehet meg
rendelni. Több mint 100 rajz és 16 oldal fotó, adattáblázat az összes szereplő járműről

Ára 4500 Ft (ebben benne van az utánvétes postaköltség). Telefon: 06-20-536-5392 
(délelőtt 10-től este 8-ig.) E-mail: sz.joc@freemail.hu

Kék-fehér csíkos

MATRÓZTRIKÓK
rövid ujjú, flottillás szabásminta alapján. 

Megvásárolhatók, illetve utánvéttel 
megrendelhetők:

EUROHÓD-MINTABOLT
6800 Hódmezővásárhely, Teleki u. 18. 

Telefon: 62/241-348 
Ár: = 2000 Ft + postai utánvét

V _________________________ ______________________ /

Arany, ezüst, bronz színű, 2,5 cm-es 

EXKLU ZÍV  K IV ITELŰ

HORGONYJELVÉNYEK
Megvásárolhatók, illetve utánvéttel 

megrendelhetők:

Nagy Zsolt
1132 Budapest, Visegrádi u. 17. III./7. 

Telefon: 1/349-3133 • Mobil: 20/512-7891 
Ár: = 500 Ft/db

V__________________ __ __________________ /
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Repüléstörténeti kiállítás Rimininél
Parco Tematico dell’Aviazione

Olaszország egyik legismertebb tengerparti üdülővárosá
ból, Riminiből a tőle 15 kilométerre található San Marino 
felé autózva a mediterrán tájra oly jellemző szőlőskertek és 
gyümölcsöskertek mellett haladunk el. Már majdnem elér
jük a miniállam határát, s egyre közelebb kerül hozzánk a 
világ legrégebben alapított, ma is fennálló köztársaságá
nak látképét meghatározó magaslat, a Monte Titano, ami
kor egy domboldalon végre megpillanthatjuk a repülőgépe
ket. Bár a múzeum utcája nincs rajta a turistatérképeken, 
az ismertetőben leírt könnyű megközelíthetőség megfelel 
a valóságnak, csak a fenti útvonalat kell követni.

A múzeum kapuján belépve egy Fiat G.46-os fogad 
minket. A kiképzőgép mögött egy többszintes épületben 
berendezett kiállítás dokumentumok, pilótaruhák, kitünte
tések, modellek és diorámák segítségével betekintést 
nyújt az olasz repüléstörténet részleteibe.

A terület sajátosságából adódóan a repülőgépeket a 
domboldalban kialakított teraszokon állították ki. így az egyik 
érdekesség, hogy miután elsétálunk egy sor mellett, a kö
vetkező szintről a repülőgépeket egy múzeumban nem túl 
gyakori perspektívából is szemügyre vehetjük. A szabadtéri 
rész három fő témakörrel foglalkozik, melyből a legszomo
rúbb kétségkívül az a 2000-ben átadott emlékhely, mely az 
1988. augusztus 28-án a ramsteini repülőnapon bekövetke
zett, 71 néző és három pilóta életét követelő katasztrófa ál
dozatainak állít emléket: a Frecce Tricolori három szeren
csétlenül járt gépének roncsai idézik fel a tragédiát.

Az emlékhelyet elhagyva lassan kirajzolódik előttünk a 
gyűjtemény másik két témaköre, melyből az egyik termé
szetesen az olasz katonai repülés bemutatásával foglalko
zik. így került ide egy-egy T-33A és RF-84F, az 5 Stormo

1. ábra: Egykori keletnémet Szu-22M4 vörös csillaggal és 
cápafogakkal

egykori műrepülő csapat F-84F Thunderjetje, valamint 
egy Т -6-os is. A bemutatott gépek számának folyamatos 
növekedése miatt a kiállítási területet is bővíteni kellett. Az 
autóútról is látható részen, egyelőre még a látogatóktól el- 
zártan egy narancssárga MB.326-OS és a Fiat G.91-es há
rom példánya várja a terület megnyitását. A gépek körül 
már láthatóak a teraszos kialakítás jelei, de a járdák és a 
tereprendezés még hátra van. A múzeum harmadik, az 
anyag mennyiségét tekintve legnagyobb része a második 
világháborút követő időszak, így a hidegháború és a helyi 
konfliktusok repülőeszközeivel foglalkozik. A vietnami há
borúból egy F-4C Phantom II, az öbölháborúból pedig egy 
hat bevetést teljesített A-7E Corsair II van a múzeum tulaj
donában, melyeket jól kiegészít egy volt nyugat-németor
szági F-104G, vagy a hidegháború Nagy-Britanniájából 
egy Javelin FAW Mk.9. Ez utóbbi típusból csupán néhány 
darab került szigetországon kívüli gyűjteménybe.

A szembenállás objektív ismertetéséhez természetesen 
szükség van a másik oldal által használt repülőtechnika be
mutatására is. Éppen ez az, ami a domborzati sajátosság 
és a mediterrán klímán jó állapotban megőrzött repülőesz
közök mellett a múzeum legfőbb erénye. Már a gyűjtemény 
első körbejárásakor feltűnt, hogy nem csak néhány véletle
nül idekerült MiG-et vagy Szuhojt láthatunk. A gyűjtemény 
több mint negyven repülőgépének a fele az egykori Varsói 
Szerződés tagállamaiban szolgált. A hajdani NVA 
(Nationale Volksarmee), majd a német újraegyesítést köve
tően a Luftwaffe által repült gépek közül a huszonegyes 
PFM, MF és UM változata látható itt. A PFM az iráni légierő 
jelzéseit viseli, merthogy a gépet már előkészítették a kö
zel-keleti országba történő exportra, de végül is az ügyletre 
nem került sor. A MiG-21UM-en pedig olyan tigriscsíkos 
festés van, mellyel ez a gép sohasem repült. Ugyancsak 
nem eredeti színeiben állították ki azt a volt keletnémet 
Szu-22M4-est sem, amely az NDK területén állomásozott 
szovjet 20. Vadászbombázó ezred cápafogas festését vise
li. A vörös csillagos gép melletti Mi-9-es repülő-harcállás
pont már a Luftwaffe jelzésével látható, csakúgy, mint a hu- 
szonhármas vadászbombázó változata, a 20 + 54-es 
MÍG-23BN. A lengyel repülőgépipart egy TS-8 , egy indiai 
jelzésekkel bemutatott TS-11 Iskra, egy Lim-6-os, valamint 
két-két An-2-es és Mi-2-es képviseli. A gyűjtemény legna
gyobb repülőgépei közül a lengyel légierő ll-28-asa erede
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2. ábra: Mi-9-es repülő-harcálláspont, német ajándék 
Riminiben



ti jelzésével látható, a piros-fehér festésű DC-3 1986-ban 
repült utoljára, a két hajtóműves G.222 szállítógép pedig a 
parkolónál található, jelenleg lezárt területen.

A leírtakból kitűnik, hogy a múzeum jó néhány érdekes
séget tartogat a repülés kedvelőinek, de a 950 kilométe

res Budapest-Rimini-távolság miatt utunkat érdemes a 
pár kilométerre lévő San Marino megtekintésével és egy 
velencei városnézéssel összekötni.

Józsa Dávid

53 éve zajlott le a Hópely hadművelet

Talán kevesen tudják, hogy nem a csernobili katasztrófa 
volt a legsúlyosabb a Szovjetunió történetében. 53 évvel 
ezelőtt egy katonai hadgyakorlat során éles atombomba 
bevetését rendelte el az akkori szovjet vezetés.

Hópehely -  ezzel az orosz mesébe illő fedőnévvel ru
házták fel a szovjet hadsereg irányítói azt a hadgyakorla
tot, amelyet 1954 szeptemberében rendeztek az 
orenburgi sztyeppén található tocki katonai gyakorlóté
ren. A hidegháború tetőződésén valamivel túl, de még az 
Egyesült Államokkal való kiélezett szembenállás idején 
„játszottak” itt el a szovjet stratégák egy, az imperialisták 
ellen megvívandó ütközetet. Méghozzá élesben.

Ezen a gyakorlaton ugyanis nem imitálták a nukleáris 
csapás nyomán felszálló gomba alakú felhőt, hanem va
lóban ledobtak egy atombombát, pontosan úgy, ahogyan 
ezt egy valódi támadás előtt tervezték tenni. 1954 kora 
nyarán 212 egységből 43 000 katonát vontak össze a 
tocki gyakorlótéren, és készítettek fel a gyakorlatra. Sát
raik 42 km-es hosszúságban húzódtak a sztyeppén. A 
közeli falvak lakosságát átmenetileg kitelepítették. A 43 
000 szovjet katona egyik fele saját magát alakította -  ők 
voltak a támadók - ,  a másik fele a „nyugatiakat”.

Három teljes hónapon át építették a bunkereket, ásták 
a lövészárkokat. A gyakorlat megkezdése előtti napon ér
keztek a helyszínre a szovjet marsallok és néhány magas 
rangú katonai vezető Lengyelországból és Kínából, akik
nek a leendő epicentrumtól 15 kilométernyire építettek fel 
egy afféle „lelátót” az ütközet megtekintésére. Azt, hogy 
a gyakorlaton éles atombombát robbantanak, csak a tisz
tekkel közölték, velük is csak az előző napon.

Azután elkövetkezett szeptember 15-e. Egy Tu-4-es 
bombázó dobta le 8000 méteres magasságból a 
Tatyjanka kódnévre hallgató 40 kilotonnás (azaz a hirosi- 
mainál jóval nagyobb romboló hatású) plutóniumbombát a 
kijelölt pontra. A vakító fény még a zárt bunkerekbe is be
hatolt. Megkezdődött a tüzérségi előkészítés, és gyors 
hullámokban követték egymást a harci repülőgépek, ame
lyeknek egy része a közben kialakult gombafelhőn repült 
keresztül. Végül kiugrottak a fedezékekből és a lövészár
kokból a „keletiek”, és rohamra indultak. Részben az 
atombomba sújtotta terepen át. Sikeresen leküzdve a 
nyugatiak ellenállását, áttörték peremvonalukat, majd má
sodik és harmadik védelmi vonalukat is, miközben több ki
lométeres körzetben lángolt minden, ami éghető volt.

A robbanáshullámtól tövestől kiszakadt fák éjszakán
ként még hetekig halványzöld fényt bocsátottak ki ma
gukból az elnyelt sugárzástól. A hadgyakorlat sikeres be
fejezése után a résztvevőknek aláírásukkal kellett köte
lezniük magukat, hogy amit láttak, titokként kezelik. A 
TASSZ hírügynökség ugyan néhány nap múlva hírt adott 
az atomfegyver kipróbálásáról, de részletek nélkül. A 
részletek pedig -  a túlságosan is valószerűnek bizonyult 
atomtámadás résztvevőinek betegsége: rák, korai infark

tus, agyvérzés, szív- és emésztőszervi megbetegedések 
-  egészen 1991-ig, a Szovjetunió széthullásáig titokban 
maradtak. A páciensek még orvosaiknak sem árulhatták 
el, hogy min mentek keresztül.

A 2000 után megejtett vizsgálatok egyébként még a 
Tock környéki falvakban akkor élt emberek unokáiban -  a 
harmadik nemzedékben is -  kimutatták a daganatos 
megbetegedésekre való fokozott hajlamot. Az 1954. 
szeptemberi tocki hadgyakorlat résztvevői közül már 
csak kétezren vannak életben, 74 és fél százalékuk első 
és második kategóriás rokkant.

A Sunday Times 2001. június 24-i száma nyomán 
fordította.: Kulcsár István

Az eseményekhez pár adat még ismert. A tockojei kato
nai gyakorlóteret 1941 szeptemberében létesítették 40 
km-re Buzuluktól az orenburgi területen. 1954. szeptem
ber 14-én 09:33-kor a Tu-4 bombázógép 8000 m-ről 
dobta le a 40 kt-s atombombát, amely 350 m magasság
ban robbant 13 km-re Tockojétól.

A hadgyakorlatot Georgij Zsukov a Szovjetunió mar- 
sallja, hadügyminiszter helyettes vezényelte. Jelen volt 
Vjacseslav Malisev középgépipari miniszter is (valójában 
hadiipari csúcsminiszter). A csapatokkal 320 repülőgé
pet, 600 harckocsit és 600 páncélozott szállító járművet 
vontak össze, részben céltárgyként. A katonai alakulatok 
mellett jelentős számú fogoly is kísérleti alany volt, így a 
résztvevők pontos száma máig sem ismert.

Öt perccel a robbantás után a repülőgépek átrepültek a 
füstön, mert bombázták a célterületet, és 3 órával később 
a páncélozott járművek áthaladtak a szennyezett terepen.

Az utólagos halálozás kétségtelenül nagy volt, ennek a 
számszerűsége nem dokumentálható. Nem hivatalosan 
45 000 fő halottról volt szó, ami túl sok a résztvevők szá
mához képest, és a környező falvak ki voltak ürítve.

Tamara Zlotnyikova, az orosz duma korábbi képviselő
je hosszú vizsgálatot folytatott az esetleges túlélők kárta
lanítása érdekében. Ezek számát nem közölték, csak azt, 
hogy a kísérlet áldozatainak száma hatalmas volt. 1988- 
ban Orenburgban teljes hallgatás volt ez ügyben. Ez a 
város 130 km-re fekszik a lőtértől. További probléma az 
Ural folyó vizének szennyeződése, amely nagyobb távol
ságra is elvitte a kiszóródott sugárzó anyagot. Ezért a ha
lálozás nem csak a közvetlen térségben vizsgálandó. 
Szerk.

Források:

www.iss.niit.ru/ksenia/tockoje/soder.utm_wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Folskoye_range
en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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Motorizáció a Monarchiában és a Magyar Királyságban

A magyar autóipar történetében fontos volt a közös had
sereg motorizációs fejlesztése. így jött létre 1899-ben az 
Österreichische Daimler Motoren Kommanditgesell
schaft, Brierenz, Fischer-Co. cég Bécsújhelyen. Itt kez
dődtek el a közös hadsereg gépesítésének, felszerelésé
nek a munkái, és itt rendezkedett be a Haditechnikai Bi
zottság (К. u. K. Technisches Militär Komitee) intézet is, 
a M. Kir. Honv. HTI jogelődje. A bizottság munkája kiha
tott az egész Monarchiára, Budapest, Prága stb. telephe
lyekkel hadfelszerelési gyárakat szerveztek.

A Komitee Automobilosztálya vezetőjének, Rudolf Wolf 
tüzérszázados munkájának köszönhető az első Daimler 
páncélkocsi megrendelése is. A Monarchia magyar gyá
rainak elsősorban a tehergépkocsik, tüzérségi vontatók 
gyártása kötötte le kapacitását.

Tény az, hogy az első páncélgépkocsik az akkori útvi
szonyoknak nem feleltek meg. Földúton és sziklás, mo
csaras, út nélküli terepen nem tudtak mozogni. A külön
böző megoldások (mint segédfelszerelések, pallók stb.) 
nem küszöbölték ki a konstrukció hiányosságát, ezért a 
páncélautók nagyszámú elterjedése nem valósult meg. A 
megoldást az 1909-ben szabadalmaztatott lánctalpas ki
vitelű Holt amerikai traktor jelentette. A Holt Caterpillar 
traktorról bebizonyosodott, hogy mostoha körülmények 
között is működőképes.

1911-ben Günther Burstyn császári és királyi vasút- 
ezredi főhadnagy a Holt alapon megtervezte első lánc
talpas járművét, és szabadalmaztatta is (К. u. K. Pa
tent: Nr. 53248., 1911. október 11.). A k. u. k. hadsereg 
felszereléséhez az első világháború kitörésekor a

c

,эЕЫ.

~9Э~ J Figur 430. N. Л. Q. 11/18 l’S.

1-2. ábra: A NAG 11/18 LE-s személygépkocsi alváza két nézetben. Ez volt az LK-I. harckocsi alapja
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I

kincstár megvásárolta Budapest, Zápolya utca 13. 
alatt lévő, 1911-ben megalakított telepet. Ez a Magyar 
Automobilgyár Rt.-nek a De Dion-Bouton néven beho
zott francia autóalkatrészek összeszerelését végző 
üzeme volt.

1914-ben az üzem vezetője Romanic Branko száza
dos volt, de egy magyar műhelyfőnök, Fellner Simon 
mérnök vezette valójában az egész egységet, 
„Kommando der К. u. К. fahrbaren Kraftwagen 
Werkstätte 39. Budapest” néven. Trombitás Ferenc 
mérnök-tervező volt a fő munkatársa. A k. u. k. hadse
reg motorizációját külön-külön garnizonok szerinti 
üzemekre telepítették, a bécsújhelyi száma 38 volt. A 
magyar hadügyminisztérium összeköttetésben állt a 
bécsi központtal, onnan kapta az irányelveket és a 
gyártási előírásokat.

Az első világháború után az újabb erőfeszítések német 
eredetű járművek behozatalára alapozódtak. Günther 
Burstyn Berlinben 1912. február 28-án szabadalmaztatta 
Motorwagen Kanone találmányát Nr. 252.815 szám alatt. 
A császári német hadügyminisztérium foglalkozott a terv
vel, de nem kellő hozzáállással, és kémkedés révén 
Nagy-Britanniába került.

Joseph Vollmer német mérnök, autótervező két ízben 
került kapcsolatba a Monarchiával, illetve a Magyar Ki
rálysággal. Még 1911 körül, amikor a N. A. G. autógyár
ban dolgozott, Hugo Pflug mérnök közreműködésével ki
dolgozta a „Schaubild der Metrischen Gewindearten” mű
szaki katalógust az alkatrészek, főleg csavarok egysége
sítésére. Ezt VPK elnevezéssel a német, majd az oszt
rák-magyar járműipar is bevezette, később csak DIN- 
szabványnak nevezték.

Vollmer, mivel a háború alatt a Daimler-cégnél dolgo
zott, 1916-ban kapcsolatba került a német harckocsik ter
vezésével. A Marinenwagen konstrukció kudarca után 
1916-ban új futóművet kerestek, így vették elő az USA-

ban 1898-ban szabadalmaztatott Holt Caterpillar lánctal
pas szántógépet, amelyet a Monarchiában 1911 óta 
használtak tüzérségi vontatóként. Egy példányt megvett 
a német hadügyminisztérium, ezt szétszerelve alakították 
ki az A7V és К-Wagen harckocsik futóműveit hosszabb 
kivitelben.

Ez a megoldás igen korlátozott műszaki lehetőséget 
adott, de 1917-ben nem volt idő hosszabb fejlesztésre. 
Mivel az A7V nem vált be, Joseph Vollmer 1918 elején 
kidolgozta -  már mint főkonstruktőr -  a könnyebb LK I. 
(Leichter Kampfwagen) terveit. A N. A. G. 11/18 LE-s 
városi gépkocsi létraalvázát és erősebb motorját épí
tette össze egy Holt-Caterpillar futóművel. A motort a 
Daimler-gyár futó sorozatából választotta. A 3,5 m 
hosszú eredeti Perrior (földmunkás) munkagép alvázát 
6,12 m-re növelték meg. Az LK l.-ből egy prototípus 
épült, majd 1918-ban nyomban megrendelték a javított 
LK II. változat 2 prototípusát és 580 db sorozatpél
dányt. Ebben a lánctalpas rész létrásszekrény kivitel
ben készült, lánckormányzással. A páncéltorony újítá
sa az volt, hogy a tornyot egy golyós koszorún körbe 
lehetett forgatni, így a géppuska minden irányban tu
dott lőni. Az alvázakra a páncéltesteket a Krupp-cég 
esseni gyárában készítették. Az első háború végén az 
LK II.-bői 2 db prototípus és mintegy 10 db példány 
volt összeszerelve. A sorozat számos darabja alkatré
szek formájában Irakba került.

A Németországot sújtó békediktátum miatt az összes 
harckocsit lebontották, és alkatrészeit ócskavasként el
adták. így került számos példány Svédországba és Ma
gyarországra. A visszaemlékezések szerint a magyar 
HM közvetítővel 1920-ban 14 db LK II. harckocsit vett 
meg alkatrészben Németországból. Ezek 1920-21-ben 
ócskavasszállítmányokkal érkeztek kohászati alap
anyagként. Később az alvázak és motorok közé az 
1925-27-ben tervezett Tankette/Carden Loyd alkatré
szei is bekerültek. A szállítmányok csak súlymegjelölés
sel vasúti pőrekocsikon érkeztek a W. М.-be. Eredetileg 
a vámmentes kikötő uszályaiból átrakva fedőneves szál
lítólevéllel, svéd illetőséggel szerepeltek. A különböző 
alkatrészeket szétválogatták, és krétával római számok
kal jelölték -  ebből később félreértések adódtak. A nyil
vántartásban LT traktor megjelöléssel szerepeltek a 
harckocsi alkatrészei.

Ezeket rejtve tárolták, majd Örkényi tábori garnizonban 
összeszerelték -  rejtve az ellenőrző bizottság elől -  a 
Weiss Manfréd gyár közreműködésével 1927-ben. A 
gyárban a traktorosztály 100 db traktor gyártásában szá
molta el az 5 db LK I. páncélost. Elszámolásra került még 
az I db T-27 Vickers-Carden-Loyd kistank is, vontatótrak
tor néven 1932-ben. A W. M. által összeszerelt 5 db lánc
talpas LK harckocsi és alkatrészekben 1 db LK oktatási 
feladattal az Örkényi táborba került felhasználásra. (HM- 
kimutatás szerint 1936-ig 7 db LK II. volt nyilvántartásban 
I—VII. számozással -  a szerk.)

A tábor területén végzett kísérleteknél kiderült, hogy az 
eredeti régi autóalvázak nyomtávai nem felelnek meg a 
szekrényes (létrásszekrény) futóműnek. A nyomtávot 
1500 mm-ről 1300 mm-re kellett csökkenteni. Lánckor
mányzásnál csak a kisebb méret vált be. A fékezett sza
lagok az irányításnál egy-egy oldalon megfogták a lánc
hajtást, és a differenciálmű a különbözeti fordulat miatt 
vagy befékezte vagy feloldotta. A kormányzás a vezető
ülés két oldalán botkormánnyal történt.

Korbuly János főmérnök megbízta Jurek Aurél szer
kesztésvezetőt, hogy Terplán Sándor mérnök készítsen 
felmérést a gyárthatóság szempontjából. A felmérés 
jegyzőkönyvei szerint az elavultnak minősült jármű gyár-
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5. ábra: Az LKI. egyetlen prototípusa 1918-ban, egy brit 
katonatiszt áll mellette

6. ábra: Az LK II. egyik prototípusa még az 57 mm-es 
tervezett ágyúval 1918-ban



7. ábra: Az LKII. metszeti rajza még az orosz eredetű 57 mm-es löveggel. A magyar beszerzés a kisebb tornyos géppuskás 
változat volt fegyver nélkül

tását nem javasolták. 1933-ban Straussler Miklós terveit 
fogadták el.

A mezőgazdaság kiszolgálása erőgépekkel megterem
tette a lehetőségét annak, hogy a gyártmányok kialakítá
sában a Fordson traktorok továbbfejlesztésének lehető
ségével egy új csepeli traktort tervezzenek. Ez volt a V-1 
típus. Induláskor a különböző motoregységek és alvázak 
összeszedését a gyár keretein belül a traktorosztály kap
ta meg. A HTI nevében a haditechnikai osztály részéről 
Bartholomeidesz Sándor és Czaykovszky Emánuel had
mérnököket nevezték ki a HM titkos kísérleteinek leveze
tésére. Havi jelentéseik a kísérletek állapotáról csak igen 
szűk körben voltak ismertek. Az antant hadianyag-be
szerzési tilalmát kijátszva folytak a kísérletek. A Weiss 
Manfréd-gyár részéről Racsko István művezető és mint

önálló szerelő-vezető, Haris Lajos volt a kísérleti gyártás, 
összeszerelés felelőse, a bemutatókon a HTI részéről 
Tahlher ezredes volt a jegyzőkönyv aláírója.

1933-ban Straussler Miklós magyar származású mér
nök Nagy-Britanniában lévő üzeme ajánlattal fordult a 
Weiss Manfréd Rt.-hez, hogy a Magyar Királyi Honvéd
ség számára úszó harckocsit mutat be. Ez a típus az 
AT-27 Vickers-Carden-Loyd kisharckocsi továbbfejlesz
tése volt 2 db pontonnal felszerelve, Ford TT. 24 LE-s 
motorral. Ez a kisharckocsi szerepelt a brit hadsereg nor
mandiai partraszállásánál 1944-ben. A magyarok nem fo
gadták el, mert a titkos V -3 traktor gyártására került sor, 
amely 1935-ben el is készült.

Haris Lajos-Haris Ottó
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Modulrendszerű öltözet a missziókban tevékenykedő katonáknak
Kovács Imre László

A csak részben vagy teljes egészében a szabadban tevé
kenykedő személyeknek ruházatukat az időjáráshoz és 
mindenekelőtt a hirtelen időjárási változásokhoz kell iga
zítaniuk, ami nem mindig egyszerű. Az egyenruhás szer
vezeteknél a funkcionális ruházatot egyre inkább a ruhá
zati rendszerek címszóval jellemezhető komplexitás 
alapján szerzik be. Ebben élen jár a Bundeswehr, ahol 
egységesen kifejlesztett ruházati koncepció védi a kato
nákat az időjárás viszontagságaival szemben, ugyanak
kor jó megjelenést kölcsönöz az állománynak. Nem utol
sósorban ezáltal költséget takarítanak meg.

A rendszeresítésre tervezett ruházatot előzetesen sokol
dalúan tesztelik különleges viszonyok között. A svájci, az 
osztrák és a német hegyivadászok a német nyelvterülete
ken bevezetésre tervezett vagy még csak kísérleti szakasz
ban lévő öltözeteknek az első viselői. A pilóták új ruházatá
nak kipróbálását, alkalmasságának vizsgálatát általában a 
külföldi missziókban szolgálatot teljesítő kötelékeknél vég
zik. Az új pilótaruha-kombinációkat például az április 1-je 
óta Afganisztánban felderítő repüléseket végző 51. 
„Immelmann” Felderítő Repülőezred pilótái tesztelik.

A különböző térségekben és éghajlati övezetekben zajló 
válságkezelő műveletek a fegyveres erők ruházatától egyre 
inkább új tulajdonságokat követelnek meg. A ruházatnak -  
mint az ember és a környezete közötti közvetlen összekötő 
elemnek -  rugalmas védelmet kell nyújtania az olyan kör
nyezeti behatásokkal szemben, mint a nedvesség, a hideg, 
a hó, a hőség vagy a mechanikus hatások (vágás és szú
rás). Másrészt viszont olyan kialakításúnak kell lennie, hogy 
a katonákat pszichikailag és mentálisan tehermentesítse, 
azaz védje a hő- és hidegstressz ellen, és ezáltal optimális, 
kényelmes viselést biztosítson. A műveletekben tevékeny
kedő katonákat segíti feladataik ellátásában a megfelelő 
komfortot biztosító hadi öltözet, ezért a „modulrendszer” a 
jövő bevetési, harci öltözetének egyik új címszava.

A hőfokszabályozó rendszer, 
a test és a hőegyensúly kérdése

Az emberi szervezetnek alap- és megkívánt funkciói 
teljesítéséhez egy szabályozott, kiegyenlített hőegyen
súlyra van szüksége. Ebben a testhőmérséklet központi

szerepet játszik. Ha a test hőmérséklete hosszabb időn 
át a normális 37 °C-tól felfelé vagy lefelé eltér, akkor ter
mészetes szabályozó folyamatok indulnak be, amelyek 
az említett egyensúlyt megkísérlik helyreállítani.

2. ábra: A bakancs vizsgálata a klímakamrában

3. ábra: A membrános alsóruházat, a szélálló anyagból ké
szült öltözet és a hőszigetelő kabát
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Kisfokú testi megerőltetés esetén a testhőmérséklet 
csak jelentéktelen mértékben emelkedik. A keletkezett hő 
a légzés, a kisugárzás és a levegő átalakítása révén tá
vozik. Huzamosabb, erős testi megterhelésnél hőfelesleg 
keletkezik, amelyet a test a maga „hűtőrendszere” -  izza- 
dás -  segítségével igyekszik leépíteni.

A hő- é s  a hidegstressz hatása

Ha hosszabb időn át több hő képződik, mint amit a test 
lead, akkor a test központi hőmérséklete (maghőmér
séklet) emelkedik, ami mindenekelőtt rossz közérzet 
és teljesítménycsökkenés formájában észlelhető. Ek
kor beszélünk hőstresszről. A legrosszabb esetben ez 
a hőtorlódás összeroppanáshoz, sőt, halálhoz is ve-

3Ú.Ű-C 
Г  30

6. ábra: Az alsó végtagok lehűlése megfelelően hőtartó öltö
zetben (bal oldali kép) és hagyományos nadrágban (jobb ol
dali kép)

zethet. Erre szolgálnak bizonyítékul az amerikai tűzol
tóknál a 90-es években szerzett tapasztalatok, ame
lyek szerint a körükben előfordult halálesetek 49%-a 
élettani túlterhelésre vezethető vissza. Egy másik pél
da az izraeli helikopterpilóták azon felismerése, misze
rint a hőstressz volt a lezuhanások leggyakoribb ока, 
mivel ennek hatására az ember hamarabb hoz téves 
döntéseket.

A hidegstressz is erősen megterheli a szervezetet. A 
katonák a bevetések során gyakorta tartózkodnak +15°C 
és -15°C közötti hőmérsékleten.

Élettanilag nézve 15°C alatt kezdődik az a hőmér
sékleti tartomány, amelyet az ember már hűvösnek 
érez. E tartományon belüli hosszabb idejű, védelem 
nélküli tartózkodás során a test megpróbálja az olyan 
testrészek, mint a láb, a kéz, az arc felé történő keve
sebb véráramoltatással a belső szerveket védeni, és a 
test központi hőmérsékletét állandó szinten tartani. Ez 
a védelmi mechanizmus azonban csak rövid ideig mű
ködhet. Ezt követően valószínűsíthető a teljesítmény
csökkenés. Gyengül a koncentrálóképesség, csökken 
a figyelem és a reagálókészség, valamint korlátozott 
mozgékonyság tapasztalható. Valószínű következmé
nyek a légutak, a vizeletképző szervek megbetegedé
sei, a vérkeringési zavarok, sőt, az egész szervezetet 
érintő károsodások.

A hidegérzet egyik további oka a „szélhatás”. Amennyi
ben a szél egy nem megfelelő ruházaton áthatol, akkor a 
mikroklíma -  ami mintegy egy milliméter vékony szigete
lő réteg a bőr és a ruházat között -  megszűnik, így a test 
közvetlen védelem nélkül marad a lehűléssel szemben. 
Ez azt idézi elő, hogy a valós környezeti hőmérsékletnél 
jóval alacsonyabb hőmérsékletet (10-15°C-kal is alacso
nyabb lehet) érzünk.
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Élettanilag optimalizált öltözetrendszer

Éppen a változó időjárási viszonyok közepette végrehaj
tott nagy fokú fizikai megerőltetést kívánó tevékenységek 
terhelik meg az emberi szervezetet. Ahhoz, hogy ezeket a 
megterheléseket a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk, 
az élettanilag optimalizált ruházat anyagának olyan ösz- 
szetételűnek kell lennie, amely a felhevült testből szárma
zó meleg és nedvesség elvezetését elősegíti, és messze
menően átveszi. Ez az „aktívan légző” öltözet. Ennek to
vábbi fontos tulajdonsága a szigetelőképessége, azaz vé
delmet nyújt a szél, a hideg vagy a nedvesség ellen. Ki
egészítésül bőrérzékelő és ergonómiai kényelmet kellene 
nyújtania. A modulárisan felépített öltözetrendszerek ak
kor védenek legjobban a hő- és hidegstressz ellen, ha te
tőtől talpig rétegekből tevődnek össze, és ezek összhang
ban állnak egymással fiziológiailag és funkcionálisan a vi
selő tevékenységi céljának megfelelően.

Szükséges az eddigi öltözetrendszerek átdolgozása

A Bundeswehrben a „Ruházati rendszer ’90” programját 
a 80-as években már ennek az öltözködési elvnek és a 
„hagymahéjelvnek” megfelelően tervezték. Ez döntően 
még a közép-európai klímaviszonyok közötti alkalmazás 
figyelembevételével készült. Napjainkban azonban a né
met haderő előtt álló feladatok más követelményeket tá
masztanak a ruházattal szemben (is). A külföldi missziók
ban szolgáló katonáknak olyan funkcionális harci öltözék
re van szükségük, amely csereszabatos ruházati modu
lokból áll, és amelyet egyszerűen és rugalmasan lehet vi
selni a különböző időjárási övezetekben. Ezért a W. L.

Gore & Associates GmbH ruházati mérnökei és pszicho
lógusai szakértelmére, valamint a missziók során szer
zett csapattapasztalatokra építve dolgozták ki a „Ruháza
ti rendszer ’90” program optimalizálását és továbbfejlesz
tését a moduláris harci öltözet irányába.

A moduláris ruházat kialakításának célkitűzései

Az újonnan kifejlesztett moduláris harciöltözet-rendszer- 
nél két alapvető cél elérésére törekedtek. Ezek:

1. A teljesítőképesség fokozásának elősegítése
-  az öltözet súlyának és tömegének csökkentésével,
-  a különböző éghajlati viszonyokhoz való rugalmas al

kalmazkodással,
-  a fokozott védelem és a kényelmes viselet biztosítá

sával.
2. A gazdaságosság optimalizálása
-  a ruházati fajták és anyagok sokféleségének, és ez

által a logisztikai igényeknek a csökkentésével,
-  az új fejlesztésekhez történő teljesebb igazodással, 

azaz az egyes ruházati modulok cserélhetőségével,
-  a strapabíró anyagok és textíliák alkalmazásával, 

amelyek a viselés ideje alatt magas fokú funkcionalitást 
biztosítanak.

A moduláris harciöltözet-rendszerek elemei

A javasolt moduláris öltözetrendszert az „építőkockaelv” 
szerint tervezték. A rendszer a fő elemeket jelentő alsó- 
és felsőruházatból áll, amelyeket a nedvesség és a hideg 
ellen védőruházat, valamint megfelelő lábbeli egészít ki.
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11. ábra: Hővédő felsőruházat

Ennek az öltözetrendszernek az összeállításánál csak 
olyan termékeket alkalmaznak, amelyek már más hadse
regek ruházati ellátórendszerében megtalálhatóak és/vagy 
a szabadidő- és sportruházat területen már beváltak, és ki
sebb módosításokkal adaptálhatók a hadseregben is. Az 
új ruházati rendszer a következő modulokból áll:

Tábori öltözet

Könnyű, levegőáteresztő anyagból áll, amelyet mind a 
meleg, mind a hideg éghajlati viszonyok között kényel
mesen lehet viselni. Ezen felül strapabíró, víztaszító és 
mérsékelten hő- és lángálló.

Nedvesség elten védő alsóruházat

Nedvesség ellen védő ruházatként egy nagyon vékony 
víztaszító, szélálló és aktívan lélegző Gore-Tex funkcio
nális anyagot javasoltak. Tömege kicsi és a sportoláshoz 
való használat mellett alkalmas a csapadék elleni véde
lemre is. A bevetés során a nedvesség ellen védő ruhát 
közvetlenül a tábori öltözet alatt viselik, ezáltal a harci fel
szerelés mindig a katona keze ügyében van, a zajkeltést 
is minimalizálja.

Hideg elleni védelem/öltözet könnyű szigeteléssel

Kisebb mérvű szigetelő igényt elégít ki egy hideg ellen 
védő öltözék, amely jó légzőképességű, aktív szélálló 
funkcionális anyagból készül. Ez az öltözet strapabíró, 
viselhető bevetési öltözetként vagy külön sportruha
ként.

Л

12. ábra: Szélvédő és mérsékelten hőszigetelő ruházat

Hideg ellen védő dzseki

Közepes és magas szigetelő igény kielégítésére egy szél
álló, „aktívan lélegző” szélvédő (windstopper) dzsekit/zub- 
bonyt terveztek, amelyet több év óta intenzíven teszteltek 
az osztrák hegyivadászoknál. A dzseki nagyon strapabíró 
és felsőruházatként kiegészítők nélkül is viselhető.

Funkcionális alsónemű

Legalsó ruházati rétegként egy, a sportolóknál található 
speciális, funkcionális textilt ajánlanak, amelyet közvetle
nül a bőr felületén lehet viselni. Különleges membrán
konstrukciója révén elősegíti a meleg leadását a bőrön 
keresztül. Egyidejűleg védelmet nyújt a szél által okozott 
lehűléssel szemben, és ráadásul viselete kellemes, bőr
barát. Ez a funkcionális ruhanemű nagyon strapabíró, vi
selhető a bevetési ruházat alatt, de speciális feladatoknál 
fedőruházat nélkül is. Jelenleg élsportolók és a 
Bundeswehr külföldi alkalmazásban lévő alakulatai tesz
telik tartós viselését.

Harci/tábori bakancs -  moduláris és könnyű változat

A műveleti területen uralkodó hőmérsékleti skálától füg
gően a harci/bevetési bakancs két változatban áll rendel
kezésre. A moduláris harci bakancs a -20°C és a +25°C 
közötti hőmérsékleti tartományra alkalmas. A lábbeli egy 
bőrcsizmából áll, amelyben egy kivehető vízhatlan és 
„aktívan lélegző” Gore-Tex belső rész található. Ennek 
segítségével a bakancs rugalmasan alkalmazkodik a kü
lönböző hőmérsékleti viszonyokhoz. A belső rész mosha-
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tó, cserélhető, és ezért higiéniailag is előnyös a tartóssá
ga mellett.

A döntően meleg alkalmazási térségben tevékenyke
dők részére -  a 0°C és a + 30°C közötti hőmérsékleti tar
tományban -  rendelkezésre áll egy könnyű harci ba
kancs. Ez egyesíti a vízhatlan és az „aktívan lélegző”, va
lamint a hatékony hőelvezető tulajdonságokat. Kedvező 
tulajdonságai miatt használatát különösen a forró-száraz 
vagy forró-párás éghajlati övezetekben részesítik előny
ben.

Mindként bakancsváltozat alapanyagát a GORE cég 
fejlesztette ki együttműködésben a csapatokkal, és egy 
éve a Bundeswehr speciális erőinél (KSK) van csapat
próbán.

Felhasználóbarát

A GORE cég piaci vezető szerepét a funkcionális textíliák, 
különleges sport- és munkaruházatok területén a hosszú 
évek tapasztalatainak köszönheti. A cég termékeinek tel
jesítőképessége a „felhasználóbarát” igény konzekvens 
alkalmazásából ered. Ez az igény megfogalmazza, hogy 
minden termékfejlesztésnél a végterméket, a felhasználót 
és annak környezetét kölcsönhatásukban kell elemezni, 
és annak alapján kell a termék optimális teljesítménypro
filját a speciális alkalmazásra kialakítani. Ezen szemléle
ten túl a vállalat egy olyan átfogó minőségellenőrzési 
rendszert alkalmaz, amely a rétegelt anyagok gyártásától 
az egyes ruházati elemek elkészítéséig állandó, laborban 
és a használat közben végrehajtott ellenőrzést ír elő.

így például minden végtermék vízhatlanságát esőto
ronyban ellenőrzik, mielőtt engedélyeznék a sorozatgyár-

14. ábra: Teljes harci felszerelésben terepen

15. ábra: Száraz hidegben a hővédő ruházatot részesíti 
előnyben a katona

tását. Ezenkívül egy saját vállalati klímakamrában, külön
böző hőmérséklet, légáramlat és páratartalom szimulál
ható, mialatt tudományos ruházatpszichológiai vizsgála
tokat hajtanak végre eltérő fizikai megterhelés és időjárá
si feltételek mellett.

Ugyanakkor a „felhasználóbarát” elv a cég számára a 
potenciális felhasználók esetében a termékeken végzett 
különböző tábori teszteket is jelenti azzal a céllal, hogy 
az új fejlesztéseket piaci megjelenésük előtt gyakorlati al
kalmasságuk szempontjából vizsgálják, vagy hogy a már 
meglévő termékeket továbbfejlesszék.

A moduláris ruházati rendszerek jövője

Ahhoz, hogy a moduláris hadiruházati-rendszerek a jövő
ben széleskörűen elterjedjenek és meg tudjanak felelni 
az egyre sokrétűbb követelményeknek, intenzív fejlesz
tés folyik -  a potenciális felhasználók bevonásával -  
olyan további funkciók kialakítása érdekében, mint:

-  ABV-harcanyagok elleni védelem,
-  ballisztikus védelem,
-  hő és láng elleni védelem,
-  mechanikai védelem,
-  hőkisugárzás rejtése,
-  elektronikus ellenőrizhetőség.
A GORE cég deklarált célja együtt dolgozni a fejleszté

seken a katonai és az ipari partnerekkel azért, hogy kö
zép- és hosszú távon praktikus megoldásokat kínálhas
son fel a speciális körülmények között tevékenykedő 
együttműködőknek.
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Az orosz 22 másodperces gyújtó
Kelemen Ferenc

A XIX. sz. végén a tüzérségi gránátok lőtávolsága nagy
mértékben növekedett. Ekkor a tábori tüzérség alaplősze
re a lőporos időzítőgyújtóval szerelt srapnel volt. A 
megnövekedett lőtávolság a gyújtószerkezetek időzíthető- 
ségének növelését vonta maga után. Oroszországban az 
1870-es években kezdődött meg a lőporkoronggal (vagy 
más néven időzítőkorong) és élesítő csavarral rendelkező 
gyújtók fejlesztése. Az ilyen gyújtók alsó fele egy lőporcsa
tornával ellátott korong volt. Felső felébe kellett kilövés 
előtt betekerni azt a csavart, amely a lőpor meggyújtásá
hoz szükséges lángot állította elő. Kilövéskor a csavarban 
lévő csappantyú a tehetetlenségi erő miatt rácsúszott a 
gyújtó rögzített ütőszegére. A keletkező láng meggyújtotta 
a lőport. Az időzítés a korong elforgatásával, tehát a lőpor 
hosszának változtatásával történt. Az első, nagy szériában 
gyártott ilyen gyújtó a 7,5 másodperces nevet kapta, me
lyet az 1877-78-as orosz-török háborúban próbálták ki.

Az időzítőgyújtók további fejlődése főleg a tökélete
sebb időzítőanyag előállításában, az égési idő meghosz- 
szabbításában, a gyártás egyszerűsítésében és a gyártá
si költségek csökkentésére irányuló törekvésekben nyil
vánult meg. Az orosz tüzérség 1884-ig használta az 
élesítőcsavarral ellátott gyújtókat. Az élesítőcsavar lövés 
előtti betekerése és ellenőrzése a tűzgyorsaság rovására 
ment. A flotta 1884-ben, a tábori tüzérség pedig 1886- 
ban rendszerbe állította az élesítőcsavar nélküli gyújtó
kat. Ezekben egy tehetetlenségi testbe szerelt csappan
tyú gyújtotta a lőporkorongot.

1888-ban kidolgozták a 28 másodperces gyújtót, 
amely az előzőektől abban különbözött, hogy az időzítő
korongban két koncentrikus, lőporral töltött csatorna és a 
gyújtótest fenékrészében az 1884M gyújtó csapódó ré
sze volt beszerelve. így létrejött az, amit ma kettős (idő
zíthető és csapódó) gyújtónak nevezünk. 1889-ben 
kezdte meg Komarov hadmérnök a 22 másodperces (22 
PG) gyújtó kifejlesztését. Ez a gyújtó a keletkező lőpor
gázokat a fejcsavar kis nyílásain vezette ki, az 
időzítőkorong beosztása a 3 vonalas (76,2 mm) ágyú 
irányzékbeosztásának felelt meg, így a kezelők számítá
sok és lőtáblázat nélkül állíthatták a gyújtót. Több egy
másra épülő korongot alkalmazott, melyeket a beállítás 
és a kilövés után egy lecsúszó hüvely rögzített, a löve
dék forgása közben a gyújtó így nem tudott elállítódni. 
Ez a szerkezet sikeresnek mondható, sok későbbi gyúj
tó alapjává vált, a második világháború utáni években is 
alkalmazták. Az első világháborúban a k. u. k. hadsereg 
a zsákmányolt 14 „о” M légvédelmi ágyúkhoz használt 
ilyen gyújtóval szerelt zsákmánylőszert, azzal a különb
séggel, hogy a gyújtókból kiszerelték a csapódó részt, 
és helyére finom vadászlőport helyeztek. Erre azért volt 
szükség, mert védekezés közben a levegőben fel nem 
robbant lövedékek a csapódó rész miatt felrobbanhattak 
a földre visszaesés közben, kárt okozva a saját csapa
tokban. Az ilyen gyújtóval szerelt gránátok oldalára feke
tével a következőt festették: „Nur В. Z.” (csak időzítő 
gyújtással).

A gyújtó feladata a 76,2 mm-es golyós és gyújtó srap
nelgránátok működtetése. Kettős működésű (időzített és 
csapódó), több állítású (kartács, időzítés), tehetetlenségi

kibiztosítású és működésű fejgyújtó. Detonátorral nem 
rendelkezik, ezért robbanó (repesz, romboló) gránátok
hoz nem alkalmazták. Tömege 360 g, átmérője 64 mm, 
magassága 80 mm.
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Az alkatrészek listája (1., 2. ábra alapján)

Szám Megnevezés Darabszám Anyag
2 Fejcsavar 1 sárgaréz

3 szorítóhüvely 1 sárgaréz
5 felső korong 1 alumínium
7 tömítés 2 nemez
8 alsó korong 1 alumínium
10 csavar 1 sárgaréz

13 biztosító hüvely 1 sárgaréz
14, 34 rugó 2 rugóacél
15 kormos biztosíték 1 sárgaréz
16 tehetetlenségi test 1 sárgaréz
17 fenékcsavar 1 sárgaréz
18 membrán 1 sárgaréz
19 tömítés 1 ólom

20 csavar 1 sárgaréz
21,30 csappantyú 2 vörösréz
22 spirálrugó 1 rézötvözet
23, 29 ütőszeg 2 acél
24 hüvely 1 sárgaréz
25 gyújtó test 1 alumínium

26, 11 lőporerősítő 2 vadászlőpor
27 rögzítőcsavar 1 sárgaréz
28 időzítő lőpor 2 fekete lőpor
31 hasított hüvely 1 sárgaréz
32 csapódó test 1 sárgaréz
33 rúd 1 sárgaréz

35 védősüveg 1 ónozott sárgaréz
36 hernyócsavar 2 sárgaréz

3. ábra: A csapódó rész metszete

A gyújtót nedvesség és sérülés ellen egy sárgaréz sü
veg védte. A korai változatoknál (kb. 1918-ig) ez a süveg 
a gyújtótest peremén körbefutó hornyokba illeszkedett, 
később a hornyokat menet váltotta fel.

A gyújtó felépítése (1., 2. ábra): két fő részre osztható, 
a felső az időzítő, az alsó a csapódó rész.

Az időzítő rész fejcsavarja (2) tartja össze a gyújtót. Belül 
üreges, a tetején négy szűk furat (1) van. A fejrész két her
nyócsavarral (35) van rögzítve. Ez alatt található a csappan
tyúval (30) ellátott csapódó test (32), a gyújtótest (25) és a lő
porkorongok (5, 8). A csappantyús testben egy rúd (33) rög
zíti a csappantyút (30). A rúd teteje egy rugóval (34) támasz
kodik a fejcsavarhoz (2). A gyújtótest üregébe lóg bele a csa

4. ábra: Gyújtó fejcsavar nélkül

pódó test, amit egy hosszában hasított hüvely (31) rögzít. Az 
üreg alsó felébe van betekerve az ütőszeget (29) rögzítő csa
var (27). A felső lőporkorong (5) rendelkezik egy, a tengelyé
re merőleges nyílással (6) és egy lőporcsatornával (28). A 
nyílás egyben a csatorna kezdete, itt gyullad meg a lőpor. A 
lőporcsatorna alulról átégés ellen papírfóliával van bevonva. 
A korai gyártásúaknái a lőport rézgyűrűbe sajtolták. A felső 
korong és a fejcsavar között helyezkedik el a szorítóhüvely 
(3). A felső lőporkorong (8) nem forgatható, egy horonnyal 
kapcsolódik a gyújtótesthez. A korongok között nemeztömí
tés (7) van. Az alsó korong végzi az időzítést. Kialakítása ha
sonló az előzőéhez, annyi különbséggel, hogy ez elforgatha
tó. A lőporcsatornájának a végén függőleges lángátadó furat 
(9) van. Itt jut vissza a láng a gyújtótestbe sajtolt lőporhoz (11) 
és a lőporerősítőhöz (26). A test alsó peremén található furat
ba (11) van besajtolva a lőpor. A furatot egy csavar (10) zár
ja. A lőporerősítő egy kívül menetes hüvelybe (24) került. Ez 
a hüvely rögzíti a csapódó működés ütőszegét (23). A hüvely 
alján furatok (12) vannak.

A csapódó működés a gyújtótest alsó részének üregét 
foglalja el. Az üreg alulról egy membránnal (18) lezárt fe
nékcsavarral (17) végződik. A tehetetlenségi testben (16) 
van csavarral (20) rögzítve a csappantyú (21). A test (16) 
oldalához három ponton rögzül a kormos biztosíték (15), 
melyet egy kúpos spirálrúgó (22) szorít oda. A kúpos ru-
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A vizsgált gyújtókon található jelölések és elhelyezkedésük
F e jc s a v a ro n F e lső  k o ro n g o n A lsó  k o ro n g o n A t e s t  a lján A v é d ő s ü v e g  rö g z íté s e A g y á r tá s  d á tu m a

И 09r, 10 horonnyal 1909

БТЭ c C horonnyal ?

СТЭ, P У У horonnyal ?

ПТЭ, 74, P 12 12 horonnyal ?

ПТЭ, 7 23 23 14 r, 7, Ш horonnyal 1914

БКЭ-17Г-55, 2, 
T, E В, П. Г.

horonnyal 1917

ПГ 4, 42M, 29r m enette l 1929

ПГ, 34K, 11 0 0 31 r m enette l 1931

gó felső végével a lőporerősítő hüvely (24) aljához tá
maszkodik. A biztosító hüvelyt (13) a tehetetlenségi test
től egy erős rugó (14) tartja távol. A biztosító hüvely (13) 
teteje a lőporerősítő aljáig ér. A tehetetlenségi test alatt 
vékony ólomréteg (19) van, ami a fenékcsavar (17) be
szerelésekor eldeformálódik, ezáltal is rögzíti a testet.

Az alsó korong külső felületére vannak beütve az osztás
jegyek, melyek tízesével vannak megszámozva 10-től 130- 
ig. Minden egyes osztás 20 „százsenyt” (kb. 40 m) jelent, 
tehát 130 osztás 2600 százsenyt, azaz kb. 5200-5500 m-t. 
Ezenkívül még két állítójegy található „K” (kartács) és „UP” 
(csapódás). A legkisebb jelölés az 5-ös, a felső korong me
rőleges nyílása nem esik egybe az időzítés kezdetének je
lével. Ezzel kizárták a csőrobbanás lehetőségét. Nullára ál
lított gyújtóval a gránát 100-160 m-t tesz meg.

Működése: Kilövés előtt a gyújtót beállították. A kilö
véskor fellépő tehetetlenség miatt a szorítóhüvely (3) 
egymáshoz nyomja a lőporkorongokat (5, 8), így rögzíti a 
beállítást, miközben a csapódó test (32) lefelé indul, szét
feszíti a hasított hüvelyt (31), majd rácsúszik az ütőszeg
re (29). A keletkező láng a test furatán (4) keresztül meg

gyújtja a felső korong (5) lőportöltetét (29). Ezzel egy idő
ben a biztosító hüvely (13) a rugóját (14) összenyomva 
beleakad a kormos biztosítékba (15).

Az időzítés leteltekor az alsó korongból (8) az égés a 
test furatán (9) és lőportöltetén (11) keresztül a lőporerő
sítőhöz (26) ér, ami hirtelen belobban, és az alatta lévő 
furatokon (12) keresztül felrobbantja a tehetetlenségi 
testben (16) lévő csappantyút (21). A csappantyú lángja 
a csavar (20) furatán keresztül kilöki a membránt (18), és 
így kijut a gyújtóból.

Csapódó működés (UP) esetén az alsó és felső korong 
közt nem jön létre pirotechnikai kapcsolat. Kilövéskor el
indul az égési folyamat, de az a felső korongban le is áll, 
mert a felső korong (5) lőporcsatornája nem esik egybe 
az alsó korong (8) függőleges furatával, így a láng nem 
tud továbbterjedni. Eközben a csapódó rész kiélesedett. 
Becsapódáskor a tehetetlenségi test (16) az összeaka- 
dás miatt a körmös biztosítékkal (15) együtt előrecsúszik, 
a csappantyút (21) rátolva az ütőszegre (23).

Kartács állítás (K) esetén a felső és alsó korongok közt 
a lehető legrövidebb kapcsolat jön létre. Ilyenkor azonnal
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8. ábra. Gyújtó és süvege

a felső és alsó korongon keresztül a testben lévő lőpor
hoz (11) jut az égés. A gyújtó a csőtorkolattól kb. 5-6 m- 
re működteti a gránátot. Ezt az állítást az ágyú és keze

lőinek védelmére használták váratlan gyalogsági vagy lo
vassági roham elhárítására.

Mindkét csappantyúnak vörösréz csészéje van, amit 
korrózió ellen nikkellel vontak be. A csésze fenekén egy 
furat van, melyet nikkelezett rézkoronggal zártak le. Felül 
az ütőelegyet a vele egyidejűleg préselt nikkelezett rézfó
liával fedték le. Az időzítő csappantyújába 0,12-0,13 g 
elegyet szereltek a következő arányban: 28% durranóhi
gany, 36% kálium-klorát, 36% antimonit. Az időzítő csap
pantyú méretei: külső átmérő 5,64-5,72 mm, magasság 
3,17-3,53 mm, fenékfurat átmérője 3,99-4,04 mm, fólia 
vastagsága 0,03-0,07 mm.

A csapódó csappantyú csészéje, fenékfurata és átmé
rője ugyanolyan, mint az előzőé. A csésze magassága 
5-5,16 mm. Gyártottak csappantyút kétféle eleggyel is, 
melyeket rétegenként helyeztek el. Először bepréseltek 
0,17 g időzítőcsappantyú-elegyet, majd rá 0,05 g-ot a kö
vetkező összetételből: 15% durranóhigany, 85% kálium- 
klorát.

Roger Ford: NÉMETORSZÁG TITKOS FEGYVEREI 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN
T-5 Zaunkönig önrávezető torpedó, R4M légiharc-rakéta, Fritz-X siklóbomba, Bv 40 vitorlá
zó vadászgép, Fa 223 Drache helikopter, X-7 irányított páncéltörő rakéta... és még sorolhat
nánk tovább. Mind a hadban álló Németország különleges fejlesztései. Némelyiket bevetet
ték és kedvező eredményeket értek el vele (lásd az olasz ROMA csatahajó sorsát). A legtöbb 
jövőbemutató fegyverből azonban csupán a kísérleti példányok épültek meg, vagy azok sem.

A kiadó nagyalakú sorozatában megjelent kötet egyaránt tárgyalja az új elvek szerint ter
vezett repülőeszközöket, a különféle rakétafegyvereket, a legkorszerűbb tengeralattjárókat 
és torpedókat, óriáslövegeket. Mindehhez bőven mellékelnek fényképeket és grafikákat. Az 
viszont érdekes kérdés, hogy mit keres a Me 264 „Amerikabomber” vagy a Do 335 Pfeil a 
„Sugárhajtású repülőgépek” címet viselő fejezetben?

A kiadónak az utóbbi években rendszeresen dolgozó Bilik Péter szokás szerint korrekt, 
jó fordítást adott ki a keze alól. Ezt a mai viszonyok közepette külön ki kell emelni.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2007. Terjedelem: 136 oldal, a bolti ár 3800 Ft.
3000 Ft + 500 Ft postaköltség áron megrendelhető a kiadónál.
Levélcím: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32. Telefon: 06-30-419-3530

A HM Technológiai Hivatal közleménye

2007. január 1. és május 31. között tanúsított szervezetek

Okirat száma A tanúsítás dokumentuma Szervezet megnevezése Érvényesség
77/001/2007/Т1 AQAP2120 MAGYAR ÉP ZRt. 2010. 01.30.
77/003/2007/T1 MSZ EN ISO 9001 SECTOR ZRt. 2010. 03. 08.
77/008/2007/T1 AQAP 2110 HUBEL Kft. 2010. 03. 22.
77/004/2007/T1 AQAP 2110 BULL Kft. 2010. 04. 04.
77/006/2007/T1 AQAP 2110 CSIZMARIK Kft. 2010. 04. 12.
77/005/2007/T1 AQAP 2120 CHATA Kft. 2010. 04. 12.
77/012/2007Я1 AQAP 2120 FELNI Kft. 2010. 04. 16.
77/011/2007/T1 AQAP 2120 AUTORAIL Kft. 2010. 04. 16.
77/015/2007/T1 AQAP 2120 SECURITAS Kft. 2010. 04. 25.
77/013/2007/T1 MSZ EN ISO 9001, AQAP 2120 PI-ER Kft. 2010. 04. 26.
77/016/2007/T1 AQAP 2110 SIEMENS Kft. 2010. 05. 15.
77/009/2007/T1 AQAP 2110 VEGYÉPSZER ZRt. 2010. 05. 30.
77/014/2007/T1 AQAP 2120 LNX ZRt. 2010. 05. 31.
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A B-36 Peacemaker bombázógép I. rész
Dr. Köves András

A В-36-os a repülés történetének egyedi, egyszeri típusa 
volt. A léghajónyi méretű ezüst szivar hatalmasra kiterjesz
tett szárnyaival, melyeket még nem csapott a törzshöz a 
nyilazás későbbi divatja, a szériagyártású gépen soha nem 
alkalmazott 10 motor robaja felejthetetlen élmény lehetett. 
Persze nem az elképzelt ellenfélnek, hiszen azóta sem tud
tak ennyi bombát „bepakolni” egy repülőszerkezetbe, mint 
ebbe a 4 vasúti vagonnyi bombatérbe.

C. J. Argyle brit szakíró az Aeroplane Monthly 1974. jú
liusi számában csak repülő szuperlatívusznak nevezi az 
óriást, melyet az alábbiakkal jellemez: „minden idők leg
hatékonyabb és legsokoldalúbb fegyvere”, „a legnagyobb 
bombateherrel és legerősebb védőfegyverzettel ellátott, 
a legmesszebbre, legmagasabbra repülő harci gép.”

(A szintén felsorolt sebességen az idő viszonylag ha
mar túlhaladt, bár a 700 km/h egy alapvetően dugattyús 
motoros technikára épült ilyen méretű géptől nem 
lebecsülendő teljesítmény.)

A fejlesztés és a kísérleti gépek

1940 nyarán Európa nagy része német uralom alatt állt. Az 
„elsüllyeszthetetlen repülőgép-anyahajó”, a brit sziget el
este küszöbén volt, hiszen a német légierő gyengeségei 
akkor nem látszottak a győzelmi propaganda töm
jénfelhőjében. Az Egyesült Államok akkor nem volt aktív 
résztvevő, de Roosevelt elnök világosan látta, hogy egy le- 
igázott Európa egy német kézre került brit flottával kocká
zatosán nehéz ellenfél lenne. Ások egyéb intézkedés mel
lett, mely a hadtörténelem más lapjaira tartozik (lend-

lease, 50 romboló) merész elvárás fogalmazódott meg: 
építeni kell egy olyan szuperbombázót, mely amerikai 
területről felszállva bombázni tudja a III. Birodalmat, és 
vissza is tud térni hazai bázisra. Mindehhez nagy bomba- 
teher, hatásos önvédelmi fegyverzet, csúcsmagasság és 
-sebesség tartozott, hisz a valószínűleg nagy és drága 15- 
16 főnyi, magasan kvalifikált személyzetet hordozó gépből 
nem akartak túl sokat veszíteni. Az elhatározás történelmi 
voltát hangsúlyozza, hogy a feltételek az Atlanti Chartával 
egy időben, illetve annak nyomán körvonalazódtak.

Követelmények voltak: 10 000 font bombateher (4,5 t), 
10 000 mérföld hatótáv (16 000 km), 300-400 mérföld/h 
csúcssebesség (480-640 km/h), 35 000 láb utazómagas
ság (10 500 m), max. 5000 láb (1500 m) nekifutás. Osz- 
szehasonlításul az akkor még viszonylag kis számban 
szolgálatban álló B -17 adatai: 4000 font bombateher (1,8 
t), 2000 mérföld hatótáv (3200 km).

Látnivaló volt, hogy a követelmények óriást szülnek: 
ezért le kellett vonni a tanulságokat a nagyméretű gépek
kel korábban folytatott kísérletekből. Igazi előzménynek 
csak a Douglas által 1 példányban épített XB-19-es volt 
tekinthető, ahol a két alapadat a következőképpen ala
kult: 6000 font bombateher (2,7 t) 7300 mérföld hatótáv 
(11 700 km).

Az XB-19 értékes adatokat szolgáltatott a nagy 
szárnypanelek és általában a nagyméretű szerkezeti ele
mek technológiájához. Több pilóta tanulta meg rajta a 
nagy orrkerekes gépek vezethetőségét, de kis sebessé
ge alkalmatlanná tette eredeti feladatára -  mint szállító
gép és mint élő motorkísérleti „próbababa” végigszolgál
ta a hátországban a háborút.
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1. ábra: Áttekintő térkép a gép lehetőségeiről
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3. ábra: Az eredeti prototípus fa atrappja

A В-36-os első fantáziarajza 1942 februárjában je
lent meg, szakmai körökben nem kis feltűnést keltve: a 
vastag profilú, de nagy karcsúságú lamináris szárny, 6 
db hatalmas tolólégcsavar és két csűrkapunyi méretű 
függőleges vezérsík. A tolólégcsavart azért választot
ták, hogy az áramlás ne zavarja a profil körüli sima le
válási viszonyokat. Ehhez a motorokat beljebb és hát
rább kellett a szárnyba építeni, felvállalva ezzel a 28 
(4x7 csillag) henger elrendezésű Pratt and Whitney 
R-4360 Wasp Major motorok hűtési nehézségeit, me
lyek a B-36-ost elkísérték szolgálati idejének első 2-3 
évében.

Ami az egyebeket illeti, a törzs belvilága a B-29- 
esnél megalapozott elveket követte: tökéletes körke
resztmetszet azért, hogy a túlnyomás okozta belső 
igénybevételt a minimumra csökkentsék, az első és a 
hátsó kabint (távolság 85 láb, azaz 25,5 m) egy túlnyo
másos alagút kötötte össze a 4 bombatéren át. Itt a 
személyzet úgy közlekedett, hogy hanyatt feküdt egy 
kis taligán, és egy csigasor segítségével „áthúzta” ma
gát. Egyébiránt ez volt az „étellift” is a hátsó konyha és 
a pilótafülke között. A törzs 1:1-es atrappját 1942 júliu
sában mutatták be a San Diegó-i Convair-üzemben. 
(Ekkor még a B-29-est sem próbálták ki!) A szárny és 
a törzs alapadatai már akkor kialakultak, és nem is vál
toztak a gép története során: 230 lábnyi (70,1 m) fesz
táv, 4772 négyzetlábnyi (443 m2) szárnyfelület és 163 
lábnyi (49,25 m) törzshossz.

Igen érdekesen alakult a gép sorsa az első repülésig, 
hiszen a létezése, késedelmes megszületése körüli hu
zavonák jól tükrözték a változó hadi helyzet miatti priori
tásokat.

1941. október 25-én kapta meg a Consolidated Aircraft 
Со. a két prototípusra szóló fix rendelést. A lehetséges al
vállalkozók nem örültek a 2 gépre szóló megrendelésnek, 
hiszen ez csak kézi mintagyártást tett lehetővé, semmifé
le ipari méretű felszerszámozásról szó sem lehetett. Az

4. ábra: A prototípus első felszállása

1942-es költségvetés 15 millió dollárt hagyott jóvá a két 
gép megépítésére, és a szükséges technológiai fejleszté
sekre a Convair 800 000 USD összegű „engineering fee”- 
t, azaz egyszeri fejlesztési támogatást kapott. Ezen idő 
alatt az európai hadszíntéren a B-17 és B-24 típusok vi
selték a harc fő terhét. A Csendes-óceán térségébe pe
dig erőltetett ütemben vezényelték a nem is teljesen be
repült B-29 Superfortresseket. A Consolidated-Vultee 
(azaz a Convair) el volt foglalva a B-24-es gyártásával, 
valamint a B-29-es mellé tervezett B-32 Dominator 
gyártás-előkészítésével. Ezért a B-36-os fejlesztése las
san haladt, látszott, hogy a szerződésben kikötött 1944. 
májusi szállítási határidőt nehéz lesz betartani a két pro
totípusra.

1942 szeptemberében Arnold tábornok a B-36-os 
fejlesztésének prioritást adott, ezúttal Japán csendes
óceáni sikerei miatt úgy látszott, hogy a hatalmas ható
távra szükség lesz. 1943. januárban egy 100 darabra 
szóló „szándéklevelet” adott ki a Hadügyminisztérium, 
miután a Convair ismételten felpanaszolta, hogy a két 
gépre szóló megrendelésre nem lehet jó alvállalkozó
kat találni.

Ezzel együtt is vontatottan haladt a munka mindad
dig, míg 1945 augusztusában a B-32-es program törlé
se felszabadította a szükséges erőforrásokat. 1945. 
szeptember 2-án, Japán megadásának napján először 
tolták ki a hangárból az XB-36-ost. Ekkorra megválto
zott a világ, az új követelmények és a második világhá
ború néhány frissen levont tanulsága is a B-36-os „sze
kerét tolta”:

-  Az időközben megszületett atombombához pontosan 
egy olyan teherbírású és hatósugarú harceszköz kellett, 
melyet az 1941-es iránykövetelmény felvázolt. A cél a 
Szovjetunió fékentartása volt, az óriási páncélos és szá
razföldi hadsereget így remélték az amerikaiak kiegyenlí
teni.

12 HADITECHNIKA 2007/4



8. ábra: A vezérsík csak tolólétráról volt elérhető

-  A Japán elleni harcok értékelése azt mutatta, hogy a 
szigetcsoportot elfoglaló „bakugrásos” stratégia -  mely 
biztosította a szükséges támaszpontokat ahhoz, hogy a lé
nyegesen rövidebb hatósugarú B-29-esek is elérhessék 
Japán fő szigeteit -  az állandó partraszállásokkal arányta
lanul magas emberi és anyagi áldozatokat követelt.

Ilyen előzmények után emelkedett először a levegőbe az 
ХВ-36-os 42-13 570 gyári számú első prototípusa 1946. au
gusztus 8-án reggel 10 órakor Fort Worthben. A gépen 9 
főnyi személyzet volt, Beryl A. Erickson, a gyár főpilótájának 
vezetésével. 36 0001 üzemanyag tankolásával a felszálló
tömeg kereken 90 720 kg volt -  a legnagyobb tömeg, ami ad
dig valaha is elemelkedett az anyaföldről. A repülés 37 per
cig tartott, és szokás szerint a futóművet nem húzták be.

Az első nehézségek rögtön jelentkeztek: a hatalmas 
egykerekű főfutó talajnyomása túl nagy volt, a motorok 
hűtése pedig elégtelen, számos helyen lépett fel a 
kötőelemeknél a nagy méretek és a vibráció hatására 
probléma. Ezt küszöbölte ki a fegyvertelen gyakorlógép 
első példányán kipróbált négykerekes főfutó -  a B-36- 
oson jelent meg először a mai korszerű utasszállítókon is 
használt megoldás.

A prototípus 2. példánya, az YB-36-os (sorozatszáma 
42-13 571) már megtestesítette az igényelt további vál
tozásokat: módosított orr-rész a lövésztorony elhelyezé
sére és emelt dómos pilótafülke a kilátás javítására. Az 
„Y” 1947. december 4-én repült először, még az 
egykerekű főfutóval, majd megkapta a későbbi 
szériafutóművet. Ez a gép később B-36E-re átépítve fe
jezte be pályafutását.

Az XB-36-ost a 31 repülés és 89 repülési óra után 
szintén túl drága lett volna felfegyverezni, valamint a 
standard B-36-os kivitelre átépíteni -  kísérleti karrierjét 
tűzoltó gyakorlóként fejezte be 1957-ben.

Szériaváltozatok

B-36A

Épült 22 db. Lajstromszám: 44-92 004-92 025.
Az A modellt még „csak” 3000 LE-s PW 4360-25 mo

torok hajtották. A típus fegyvertelen volt, és csak átkép
zésre, gyakorlásra használták. 1947. augusztus 30-án 
repült vele Stephan P. Dillon őrnagy, a légierő első kikép
zett В-36-os pilótája -  addig gyári berepülök parancsno
kolták az óriást.

Az első egység a 7. Bomber Group volt a Carswell bá
zison. A kiválasztás szerencsésnek bizonyult, mert a bá
zis szinte ugyanannak a reptérnek volt a másik oldala, 
mely kezdetben a Convair gyári repülőtere volt. A közel
ség sokat segített a kezdeti üzemeltetési problémák 
megoldásában. Az első átadott példány statikus kísérle
tekre szolgált, a többi 21 db-ot az YB-36-ossal együtt 
RB-36E-vé alakították át.

B-36B

Épült: 73 db. Lajstromszám: 44-92026-44-92098.
Az első teljes fegyverzetű csapatszolgálatra kiadott 

szériapéldányok, ezeken már a 41-es sorozatú Wasp 
Major motorok dolgoztak, melyek 3500 LE-t adtak le 
darabonként, és már a hűtési problémákon is túljutot
tak. A 8 db lövegtoronyból 16 db 20 mm-es gépágyú ri
asztotta volna el a korabeli vadászokat, ha lett volna 
olyan gép (a M iG-15-öst is beleértve), mely a B-36B 
utazómagasságában is képes lett volna manőverezni. 
A bombacélzó lokátor „egyből” jó volt, de a 8 lövegto- 
rony központi tűzvezető rendszere még körülbelül 
1951 -ig további finomításra szorult. A bombatérbe 2 db 
19 t-s „Grand Slam” bombát is be lehetett tenni, amely 
a géphez illően a kor legnagyobb szabadesésű bom
bája volt.

A két óriásbombát egy 4600 km-es hatósugarú, az 5 ton
nás „minimum” terhet egy 13 000 (!) km-es bevetésen próbál
ták ki. Az utóbbi némi riadalmat is keltett, mert a gép 1948. 
december 7-én a baljóslatú évfordulón Pearl Harbor érinté
sével hajtotta végre a repülési tervben előírt feladatot.

A B-36B típus épült a B-36C terhére is, mely nem jutott 
túl a fejlesztési makett stádiumán (lásd speciális változa
tok), illetve jelentős mennyiséget B-36D-vé építettek át.
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B-36D

Épült: 22 db eredeti + 63 db átépített példány. Lajstrom
szám: 49-2647-2668 + 64 B-36B átépítve.

„Hat pörög, négy dörög” -  így lehetne fordítani az angol be
cenevet („six turning, four burning”), amellyel az óriásbombá
zó részlegesen átrepült a „jetkorszakba”. 1947-ben független 
haderőnem lett a légierő, és a Pentagonon belül három kü
lön osztály alakult, az önálló Tengerészeti Minisztérium pedig 
megszűnt. Ez a tény, valamint az, hogy az atombomba hor
dozására szóló eszközök az USAF, a légierő fegyvertárában 
voltak, felkeltette a US Navy, vagyis a haditengerészet félté
kenységét. Ezen túl pedig ott volt a kemény érdekharc a 
lobbisták, a szenátorok, a bizottságok és az ezeket támoga
tó cégek között. A casus belli, az ok a UNITED STATES 
repülőgép-hordozó törlése volt a programból, amelyre két- 
motoros bombázókat szántak kisméretű atombombákkal.

A haditengerészet tehát az atombombáért is harcolt. A 
В-36-os azonban megerősödve került ki a vizsgálatból, 
és több más típust (YRB-49A, B-54A és kisebb típusok) 
is töröltek azért, hogy több és továbbfejlesztett B-36- 
osokat gyártsanak. 1948 októberében javasolta a 
Convair, hogy 4 sugárhajtómű hozzáadásával javítsák a 
gép teljesítményét. Az egyszerűség kedvéért egy kész 
megoldáshoz nyúltak, a B-47-es belső ikerhajtóműveiből 
függesztettek egyet-egyet a B-36-os szárnyvégei alá, te
hát 2x2 db GE J47 GE-19 hajtóművet is kapott a légi gi
gász, egyenként 2360 kg tolóerővel.

Kissé áttekinthetetlen képet ad az újonnan épített és a 
korábbi B-36A/B típusokból átépített gépek sorsa. Mint 
minden amerikai katonai gépet a mai napig, így a B-36- 
ost is „blokkonként” építették. Az egy-egy betűjellel jelölt 
változaton belül blokkszámokkal jelölték az altípusokat, 
és blokkonként történt az átalakítás is.

Itt felbukkan egy új változat, az RB-36-os (RB -  
reconaissance-bomber, azaz felderítő bombázó).

10. ábra: A gép farokrésze alulról

RB-36D/RB-36E

Épült: 7 db B-36B-ből átépített RB-36D, valamint YB-36 
+ 22 db B-36A legyártott példányt átalakítottak RB-36E- 
vé. Új lajstromszám: 49-2686-2702.

A sors úgy hozta, hogy a sugárhajtóművel felszerelt 
változatok közül a felderítő bombázó kivitel előbb állt 
szolgálatba a 28. Strategic Reconnaisance Groupnál 
1950 januárjában. Ezen a gépen más volt a bombaterek 
kiosztása, és ahelyett hogy mind a 4 kamra bombákat 
hordozott volna, a felszerelés következően alakult:

1. kamra -  14 kamera, közte a 120 cm(!) fókusztávol
ságú, mely a legnagyobb fényképezőszerkezet volt, amit 
valaha is repülőgépbe építettek. (Logikus, a legnagyobb 
bomba helyett a legnagyobb kamera.) 2. kamra -  80 db 
világítóbomba. 3. kamra -  15 000 I plusz üzemanyag. 4. 
kamra -  elektronikus zavaróeszközök.

Az RB-36-osok tevékenységének máig sem publikált 
része az akkori Szovjetunió területe felett végrehajtott re
pülések voltak, ahol a személyzet egykori elbeszélései 
szerint több mint 18 200 m felett zavartalanul tevékeny
kedhettek, felülről nézhették a MiG-15-ösöket, ahogy 
próbálták magukat elfogó pozícióba felküzdeni -  hiába... 
Akkor még nem voltak légvédelmi rakéták és a lokátor
keresztmetszet sem számított.

B-36F

Épült: 34 db. Lajstromszám: 49-2669/675-683/685;
50-1064/073; 50-1074/082.

Az összes változatot figyelembe véve a 109 gyártott 
darabtól a PW-4360-as motor 53 szériaszámú változa
tát használták, amely darabonként már 3800 LE-t adott 
le. A gépet még felszerelték radarzavaró dipólszóróval 
is. Ezzel a B-36-os motorteljesítmény tekintetében a 
csúcsra jutott, ezt bizonyítja, hogy a bombavetéshez va
ló rárepüléshez, illetve a célkörzetből való gyors távo-
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A B-36 típusváltozatok főbb műszaki adatai

B-36A B-36B RB-36E B-36D B-36D-III B-36F B-36H B-36J B-36-J-III
ü re s  töm eg  (kg) 60 759 63  288 73  907 72  616 77  569 75 440 75 819 76 965 74  774

harci töm eg  (kg) 95 760 102 465 107 235 112 635 109 980 114 435 114 255 119 745 118125

m axim ális (kg) 
fe lszá lló töm eg 139 950 147 600 166 500 166 500 166 800 166 500 166 500 184 500 184 500

m axim ális
b o m b a te h e r
ese té n (k g ) ? ? 160 875 160 875 160 875 160 875 160 875 160 875 160 875

nek ifu tás (m) 
ten g e rsz in te n

1830 1830 1342 1342 1342 1216 1216 1613 1613

u ta z ó m a g a ssá g  (m - 8692 9821 10 095 10 187 10 065 10 065 8357 8692

harci m a g a s s á g  (m) - 11 834 12 200 12 413 12596 12 475 12 445 12 169 12 047

u ta z ó se b e s sé g
(km/h) 350 326 352 357 355 377 375 366 365

m axim ális s e b e s s é g  
(km/h) 555 613 644 653 672 672 668 661 672

harcihatósugár(km ) 
(o d a -v issza rep ü  lés) 6241 6926 5661 5676 6037 5198 5009 5472 641 7

te ljes  repü lési idő /h 35,6 42 ,4 31 ,7 31 ,5 33 ,7 26,7 26,4 29 ,4 34,6

Forrás: Office of Air Force History: post W W II. bombers 
(Adatok angolszász méretekből átszámítva metrikusra és kerekítve)

záshoz tartozó úgynevezett harci tömegen (ez 
értelemszerűen kb. fél üzemanyag-terhelést jelentett) 
mért csúcssebesség egyes források szerint meghaladta 
a 700 km/h értéket.

RB-36F-1

Épült: 24 db. Lajstromszám: 50-1083/-1097;
51-5699/-5742; 52-1343/-1366.

A legnagyobb darabszámban épült alváltozat, az 
RB-36F felderítő változata. Az F típustól főleg belső beren
dezésben tért el. A bombázó berendezés elektronikai ré
szét a túlnyomás alatt lévő részbe helyezték át, hogy a be
vetés közbeni üzemzavar-elhárítás könnyebb legyen. Az 
AN/APG 41-es tűzvezető lokátor is új volt, külső 
ismertetőjegye a két „dudor” lett a függőleges vezérsík alatt.

A H típussal a gép megbízhatóságának, nagy 
erőtartalékénak (tíz motor), méretéhez képest jó 
manőverezőképességének, valamint a hajózó és földi 
személyzet hosszú évekig történő harcszerű kiképzésé
nek köszönhetően pályafutása csúcsára jutott. (Ahogy 
ezt Curtis LeMay tábornok, a SAC híres-hírhedt parancs
noka elérte, az külön könyvet érdemelne, és valószínűleg 
a kiképzés klasszikus esettanulmányainak egyikeként 
vonulna be a hadtörténelmi könyvtárakba!) Ebben az 
időszakban 209 db bombázó és 133 felderítő-bombázó 
állt a SAC (Strategic Air Command) tíz wingjénél szolgá
latban.

RB-36H

Épült: 73 db. Lajstromszám: 50-1103/1110; 
51-5734-5756; 51-13717-13741; 52-1367-1392.

Az RB-36H típus kapcsán célszerű elidőzni a sze
mélyzet létszámánál és elhelyezésénél, hiszen ez is 
bizonyos rekord volt. A standard bombázó személyze
te tartalék nélkül 16 fő volt, mely a váltással akár 20 fő 
is lehetett, míg az RB típusok a kamerák és 
zavaróberendezések kezelése miatt 22 fő személyzet

tel startoltak. Tartalékokkal együtt 28 fő volt a személy
zet. A nem tiszti állományú hajózok (lövész, rádiós 
stb.) máig is nosztalgiával gondolnak a B-36-osra, 
mert utoljára ezen a gépen járt a zsoldhoz repülési 
pótlék.

1954 és 1957 között az RB típusokat fokozatosan átirá
nyították, illetve vissza is építették bombázóvá, de úgy, 
hogy készültségből adott esetben a speciális felderítő 
eszközök könnyen behelyezhetők legyenek.

11. ábra: Egy sorozatgép teljes személyzete

2007/4 HADITECHNIKA 15



B-36J

Épült: 33 db. Lajstromszám: 52-2210-2226;
52-2812-2827.

А H típustól abban különbözik, hogy további több mint 
10 000 I üzemanyagot lehetett a szárnyakban kialakított 
üzemanyagtartályokba tankolni. Ez lett 185 976 kg 
felszállótömeggel a legnehezebb B-36-os, ami szüksé
gessé tette az erősebb futóművek beépítését is. A típus 
1953 őszén lépett szolgálatba, a gyártást 1954 augusztu
sában fejezték be.

A J típusnál vezették be, de visszamenőleg a D típusig va
lamennyi típusnál szorgalmazták a „featherweight”, azaz a 
„pehelysúlyú” variációkat -  megpróbáltak még sebességet 
és magasságot „kihozni” a típusból. A tömegcsökkentés 
lehetősége azon operatív tapasztalatból indult ki, hogy az el
fogásra felküldött korabeli vadászok legfeljebb csak utol tud
ták érni a magasan repülő óriást. Szembetámadásról vagy 
egyéb komoly manőverekről szó sem lehetett. A következte
tés adódott: a 16 gépágyúból álló nehéz és bonyolult önvé
delmi rendszerre nincs szükség, elég a farba épített 2 db 20 
mm-es gépágyú. Ezek jelölték a Featherweight (III) kombi
nációt. Volt egy (II) jelű variáns is, ahol a teljes fegyverzetet 
meghagyták, csak egyéb súlycsökkentéseket hajtottak vég
re. így alakultak ki a B-36D (II), F (II), H (II) változatok, csak
úgy mint a B-36D (III), F (III), H (III) és J (III) altípusok.

A pihesúlyúakat könnyű a korabeli fotókon felismerni: a 
lövészek kis ablakait befedték. A személyzet is 
értelemszerűen 13 főre csökkent a lövészek földön ha
gyásával.

Speciális változatok

A B-36-ost hatalmas méretei, fantasztikus terhelhetősége 
és az ötvenes években már legendás megbízhatósága 
predesztinálta a kísérleti „nyúl” szerepére, mely szem
pontból az ötvenes évek különben is rendkívül terméke
nyek voltak. Ezek a kísérletek szintén hozzájárultak a 
„leg”-ek amúgy sem rövid gyűjteményéhez.

A repülőgép-hordozónál 4 változatról beszélhetünk, 
ezek a fejlesztés és csapatszolgálat különböző szintjéig

jutottak. A hordozott gépek: XF-85 Goblin, RF-84 К 
Thunderflash, 2 db RF-84 F Thunderflash, B-58 (!).

XF-85 Goblin

A gép túlélőképességének fokozására „feláldozták” volna 
az 1. számú bombakamrát, és egy olyan vadászgépet 
terveztek, mely „összehajtogatva” befér a bombatérbe. A 
légi indítást és visszafogást egy kiengedhető trapézszer
kezet biztosította.

Az XF-85 tervpályázatát a McDonnell cég nyerte el. A 
kísérleti gép összesen két példányban készült el. Igazi 
„anyával” soha nem repült, csak néhány kísérleti repülést 
végeztek el egy átalakított B-29-es hasa alól. Ezek közül 
egy majdnem katasztrófával végződött: az akasztóhorog 
szétvágta a kis gép buborék kabintetejét, és a pilóta 
Edwin Schosch (lehet, hogy magyar származású) csak 
rendkívüli lélekjelenléttel tudott kényszerleszállni.

GF-84K Thunderflash

Az egyetlen csapatszolgálatban rendszeresített repülő 
„repülőgép-hordozó”. A projekt fedőneve FICON (Fighter 
Conveyor) vadászhordozó volt. Ifjú ügyeletes tisztek 
gyakran csodálkoztak, amikor RF-84-es pilóták 16 órás 
bevetésre kértek parancshitelesítést, hiszen a FICON 
hétpecsétes titok volt.

A rendszert 1951. január 19-én próbálták ki először 
élesben az akkor még csak egy egyenesszárnyú F 84E 
változattal. Az „anya” egy RB-36F volt. A „páros” 170 si
keres próbarepülést teljesített, és ezek után kapott a 
Convair megbízást 10 db GRB-36D megépítésére, me
lyeket RB-36D típusokból alakítottak át.

A szerződés másik része 25 db RF-84K gyártására 
szólt, amelyekre a „potyautas” szerepe várt. A B-36-os 
fel tudott úgy szállni, hogy a Thunderflash már a hasában 
volt, ehhez speciális szerelőaknát és rámpát építettek. A 
randevúk azonban többnyire a levegőben zajlottak le. A 
„páros” kumulált hatótávja megközelítette a 19 000 km-t, 
vagyis az értelmes hatótáv majdnem maximumát.

A rendszer két éven át (1955-56) volt csapatszolgálat
ban, a GRB-36 a 99. (hadászati) Strategie Reconnaisance
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13. ábra: A 492658 gyári számú B-36D felderítőgép nagy-britanniai látogatáson, mellette egy brit Meteor Mk II vadászgép áll

Wing, a RF-84K-k a 91. wing kötelékében, Washington ál
lam területén.

2xF-84 = TOM-TOM

A második világháború alatt végzett légerőtani kutatások 
kimutatták, hogy adott esetben a meglévő szárnyszerke
zetekhez készített szárnyas „toldatok”, amelyek esetleg 
egy pótüzemanyag-tartályt is tartalmaztak, vagy bombá
zó + vadászgép párosítást jelentettek, nem okoznak tel
jesítménycsökkenést, mert az így előálló oldalviszony- 
növekedés ellensúlyozza a szárnyvégen lévő tárgy légel
lenállását. Az eredetileg német ötletet aztán (ez is sok
szor megesett) az Egyesült Államok próbálta a gyakorlat
ba is átültetni. Először egy C-47-essel és egy Culver 
gyártású vitorlázóval kísérleteztek, ezt követte egy B-29- 
es a szárnyvégen egy-egy egyenesszárnyú EF-84B 
Thunderjettel. ) A program fedőneve TIP-TOW volt, ez 
szárnyvégvontatást jelent, de kiejtve „tipto” azonos a 
„tiptoe” igével, ami lábujjhegyen lopakodást fejez ki ango
lul. (Értelemszerű, hisz a cél itt is a felderítés volt.) A 
TIP-TOW-ból fejlődött ki a TOM-TOM terv, ahol két db 
nyilazott szárnyú RF-84F került a 49-2707 lajstromszá
mú RB-36F szárnyvégeire.

Elkészültek a befogószerkezetek, ám a felkapcsolás az 
RB-36-os hatalmas légörvényében nagyságrendekkel 
nehezebb volt, mint a FICON megoldásé. Egyszer az 
egész szerkezet olyan rezgésbe jött, hogy a RF-84-es le
szakadt a В-36-os szárnyáról, és bár a pilóta (ismét Beryl 
A. Ericson) szerencsésen leszállt, a TOM-TOM program 
ezzel befejeződött. A megoldás emberi része is kérdéses 
volt: Míg a FICON F-84-es pilótája a bombatéren át za
vartalanul átmászhatott az anyagép kényelmes hálófül
kéjébe pihenni, a TOM-TOM pilóta 18-20 órát gubbasz
tott az F-84-es nem túl tágas kabinjában, és elvileg így 
kellett teljesítenie a bevetést.

B-58 szállítása

1947-ben, illetve 1951-ben az amerikai légierő két tanul
mányterv-sorozatot készített GEBO I és GEBO II) 
Generalized Bomber -  általános feladatkörű bombázó)

14. ábra: A bal szárny 2 db G.E. J47 GE-19 gázturbinája 
védősüveggel

fedőnév alatt. A tanulmány egy lehetőleg szuperszoni
kus, közepes bombázó kifejlesztésére irányult. Ezek a 
B-58-as előfutárai voltak, maga a B-58-as direkt a 
GEBO II leszármazottja. Több száz modellt próbáltak ki -  
mivel akkor még a számítógépes szimuláció nem létezett 
-  1/10,1/15 méretarányú formában, amelyeket startraké
tákkal bocsátottak fel, és amelyeknél telemetrikus adato
kat értékeltek ki. A rajzasztalon vizsgált konfigurációk 
száma több mint 10 000 volt! Ezek közül igen sok arra vo
natkozott, hogy a szuperszonikus bombázót a B-36-os 
vitte volna hasa alatt a célterület közelébe. Ezek a fiagé
pek 4 -5 -7  hajtóműves változatban kerültek tervezőasz
talra. Még olyan rajz is készült, mely egy tripla törzsű 
B-36-ost mutatott hasai alatt 3 szuperszonikus bombá
zóval.

A В-36-os és a B-58-as összekapcsolása azonban 
mégsem maradt beteljesületlenül. Több B-58-as utazott 
a végszerelés színhelyére a B-36 hasa alatt, illetve félig 
a hasba süllyesztve. Ilyenkor a B-36-os nem húzta be 
futóműveit, és a két legbelső légcsavart levették. A B-58- 
asról csak a futó- és hajtóművek hiányoztak.

(Folytatjuk)
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Nemzetközi haditechnikai szemle

A WHG-21MFN a cseh légierőben

Csehszlovákia szétválásakor a két önálló állam megosz
totta fegyveres erőinek eszközeit, köztük a légierő va
dászrepülőgép-állományát. Csehország a következő re
pülőgépeket kapta:

Típus Darabszám Kivonásuk
M iG-21 MA (M) 4 1995

M ÍG -21M F 52 1 9 9 5 -  12

M iG-21 R 12 1994

M iG-21 US 5 1995

M iG-21 UM 19 1 9 9 5 - 4 ?

M ÍG -23BN 28 1994

M ÍG -23M F 12 1998

MÍG-23ML 17 1998

M ÍG -23UB 8 1998

M ÍG -29B 9 1996 he lyette  W -3  Sokol

M ÍG -29UB 1 1996 he lyette  W -3  Sokoi

A hadrendben a felsorolt gépek nagy része nem repült, 
leállítva lekonzerválva várták a kivonásukat. NATO-csat- 
lakozásuk után a csehek racionálisan felmérték, hogy lé
gierejük az ország nagyságához képest sok repülőtérrel 
és nagyszámú elavult vagy csak részben korszerű repü
lőgéppel rendelkezik. A jövő kevesebb légitámaszponton 
települt, kisebb mennyiségű, modernebb, korszerűbb re
pülőgépeket, helikoptereket igényel. A racionalizálást az 
erőforrások erősen korlátozott volta is szükségessé tette.

1993. május 31-én bezárták Bechyne és Hradec 
Kralove repülőtereket, 1993. december 31-én Zatec kö
vetkezett és Prerov. Hradec Kralove tartalék repülőtér 
maradt, ott később több repülőnapot is rendeztek, Prerov 
a harci és szállítóhelikopterek bázisa lett. Vadászrepülő
gépek 1994-re csak Caslavban maradtak.

Kivonták azokat a típusokat, melyek fenntartása, üze
meltetése drága, és bevetésükre valószínűleg nem került 
volna sor, a bombázó és csatarepülők teljes állományát, 
beleértve a Szuhoj Szu-22M4/U és a Szuhoj 
Szu-25K/UBK repülőgépeket.

A vadászgépek közül a ma is megfelelő harcászati érté
kekkel rendelkező MiG-29-est azért vonták ki, mert a 9+1 
gépes század fele a szlovák légierőhöz került, nagyjavítá
suk is esedékes lett volna, és a csehek nem akartak vá
sárolni további mennyiséget a típusból. A Fulcrumokat 1:1 
arányban elcserélték a Lengyel Köztársaság által gyártott 
új, korszerű W-3 Sokol többfeladatú helikopterekre.

A MiG-23-as leállítása elsősorban a változtatható nyi- 
lazású szárnyak miatti bonyolult üzemeltetés és a drága 
üzemben tarthatóság miatt következett be, ráadásul har
ci-technikai jellemzői már nem feleltek meg a korszerű 
harcászati követelményeknek.

A MiG-21-es olcsón üzemeltethető tipikus elfogóvadász, 
mely légiharcra már alkalmatlan, de békeidőben földi ráve
zetés segítségével megfelel légtér-ellenőrzési és rendésze
ti célokra. A nagyszámú altípusból kivonták az összes ré

gebbi MiG-21-es típusmodifikációt, kivéve az 1971-1975 
között vásárolt MF-ek közül a 24 darab legalacsonyabb re
pült órával rendelkezőt, és néhány 1971-1978 között szál
lított UM változatot. Ezeknek nagyjavítását és modernizálá
sát készültek elvégezni, de a korszerűsítési programot ké
sőbb költségvetési okokból törölték.

A felszabaduló forrásokat a saját gyártású L-39 
Albatros utódja, az L—139/159 gépcsalád kifejlesztésére 
és gyártására fordították. Ezek a gépek már nyugati 
elektronikai rendszerekkel felszerelt gyakorló és könnyű 
csapásmérő feladatra is megfelelő többfeladatos harci 
gépek. A legyártott 72 darab ALCA-ból csak 24-et hasz
nálnak, a többi lekonzerváltan vár a külföldi vevőkre.

Az L-139/159 ALCA repülőgépek azonban nem felel
nek meg légi rendészeti feladatok maradéktalan végre
hajtására. Az alacsony szubszonikus sebesség alkalmat
lanná teszi őket a hasonló sebességtartományban repü
lő polgári repülőgépek elfogására, ellenőrzésére, vizuális 
azonosítására és az esetleges intézkedések végrehajtá
sára (leszállásra kényszerítés, lelövés).

Távlati tervként a cseh kormány és a katonai vezetés 
olyan negyedik generációs harci repülőgépeket akart vá
sárolni vagy bérelni, melyekkel a békeidőben légi rendé
szeti és légtér-ellenőrzési feladatok, háborús helyzetben 
a légi uralomért folytatott harc, felderítés és a saját csa
patok támogatása egyaránt lehetséges. A Cseh Köztár
saság katonai doktrínája alapján a repülőgépeket nem 
ajánlották fel a NATO-erőknek, az új negyedik generáci
ós harci gépeket csak saját légtérvédelmi és légi rendé
szeti feladatokra akarták felhasználni.

Ezért a negyedik generációs szuperszonikus harci gép 
és a kivont típusok közé réskitöltőnek szánt 12 darab 
(egyes források szerint 10 darab) MÍG-21MF változat mi
nimális korszerűsítést kapott. A gépekbe új NATO-kom- 
patibilis IFF-et (barát- vagy ellenségazonosítót), rádió- 
technikai eszközöket szereltek be, átfestették őket légifö- 
lény-szürke színre, a lokátororrkúp és a függőleges ve
zérsík teteje zöld, illetve fekete színű lett. A lokátor és a 
fegyverzet változatlan maradt.

Főbb műszaki adatok

Radar: Jay Bird (NATO-név) levegő-levegő kereső és cél
követő radar, hatótávolsága körülbelül 20 km.

Fegyverzet: Egy 23 mm-es GS-23 gépágyú a törzs
ben. A gépeket négy darab AA-2 Atoll (K-13) lokátor ve
zérlésű vagy AA-2 Advanced Atoll (R-3S) AA-8 Aphid 
(R-60) infrarávezetésű közellégiharc-rakétával lehetett 
felfegyverezni.

Személyzet: pilóta.
Fesztávolság: 7,15 m. Hosszúság: 15,76 m.
Maximális felszállási súly: 9400 kg. Maximális sebes

ség: 2,1 Mach.
Hatótávolság: kb. 1100 km.
Teljesítmény: csúcsmagasság: 18 000 m.
Hajtómű: 66,00 kN tolóerejű utánégetővel felszerelt
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1. ábra: Egy kiállított példány a MiG-21 MFN-ből 
(o.sz.:5603) Prerovban 2006-ban

Tumanszkij R-13-300 gázturbinás sugárhajtómű, 2600I- 
es üzemanyagkészlet.

A MiG-ek típusjelzése MF-ről MF(N) (NATO) jelzésre 
változott.

A NATO a gépek harci értékével tisztában volt, ezért a 
prágai NATO-csúcs előtt 2002-ben az Amerikai Egyesült 
Államok 20 darab AIM-9M légiharc-rakétát adott át in
gyen a Cseh Köztársaságnak az ALCA gépekre -  néhány 
hónapra rá még 80 darab Sidewindert vettek a csehek - ,  
valamint a tanácskozás ideje alatt a NATO átvette Prága 
légvédelmét az E-3 Sentry AWACS és az F-16 vadász- 
repülőgépekkel.

A csehek a korszerűsített MiG-ek repülési óraszámá
val roppant takarékosan bántak, hogy az új vadászgép
ként kiválasztott svéd gyártmányú JAS-39C/D Gripen 
repülőgépek érkezéséig a készültségi szolgálatot fenn 
tudják tartani. A caslavi MiG-ek több repülőnapon sze
repeltek, azonban legtöbbször a készültségi gépek 
húztak át a beton felett, valamint áttelepült egy-egy da
rab MFN, de csak statikusan mutatták be őket a közön
ségnek.

A JAS-39 gépekre a hajózok és a műszaki személyzet 
képzése 2004 második felében kezdődött. A Gripenek a 
caslavi bázisra 2005 májusában érkeztek Svédország
ból. 2005. május 21-én nyílt nap keretében búcsúztatták 
a MiG-21 MFN vadászokat és az UM gyakorlógépeket, 
valamint üdvözölték az új svéd harci gépeket. A nyílt nap 
statikus bemutatóján a cseh légierő szinte összes típusa 
képviseltette magát.

Oldalszám Típus Egység
9240 JA S -3 9 C 211. sz á z a d

5015 L-39ZA 2 2 1 . sz á z a d

6069 L -159A 212. sz á z a d

0709 Mi—2 CLV LOM P ard u b ice
0840 M i-17 2 3 2 . sz á z a d

0705 MÍ-24V 231. sz á z a d

1003 TU-154M 241. sz á z a d

4003 M iG-21 MFN 211. sz á z a d

4017 M iG-21 MFN 211. sz á z a d

0558 Z lin142C -A F CLV LOM P ard u b ice
3832 M iG -15bis kivont, m úzeum i

A NATO-légierők közül a német Luftwaffe képviseltette 
magát a 38+17 F-4F JG74, a 38+24 F-4F JG74 és Bel
gium légiereje az FB24 F-16BM 10w típusokkal.

A bázis múzeumában, illetve a múzeum előtt és a re
pülőtéren a kijelölt statikus soron kívül megtekinthetők 
voltak az alábbi típusok:

Oldalszám Típus Egység
0108 L -39C kivont

1720/20 L -2 9 kivont

5212 M iG-21 MF kivont
5516 S u-7B M kivont

5526 S u-7B M kivont

4850 MÍG-23ML kivont

5733 M ÍG-23BN kivont

4405 M iG-21 MFN 211. sz á z a d
M iG-21 UM 2 1 1 .sz á z a d

5019 L-39ZA 221. sz á z a d

(5206) M iG -15bis em lékm ű

0836 M i-17 2 3 2 . sz á z a d

2205 M iG-21 MFN 2 1 1 .sz á z a d

07 1 7 W -3A m entőhelikop ter

U C -3 8 Zlin 126 O K -D V G /C .5 -38

A légi bemutatók délelőtt 10 óra körül kezdődtek, feldübörög
tek a hajtóművek, és egymás után géppárban felszálltak a 
211. század 9234, 9235, 9326, 9239 oldalszámú JAS ЭС 
Gripen harci gépei. Utánuk három L-159A könnyű harci qép 
emelkedett a magasba. Oldalszámuk 6048, 6061, 6063 volt. 
Aztán felemelkedtek a nap ünnepeltjei. A Tumanszkij 
R-13-300 hajtóművek megrengették a levegőt, és a 4003, 
4017, 2500, 4175, 5512, 5603, 4405, 2205 oldalszámú
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MiG-21 MFN vadászok géppárban vagy szólóban rugasz
kodtak el a betonról. Hozzájuk csatlakozott a 9341 oldalszá
mú MiG-21 UM. A felszállás után a légtérben összerendező
dött kötelék több hullámban különböző alakzatokban húzott 
át a pálya tengelye felett. Az áthúzások után a három L-159- 
es ÁLCA pirotechnikai eszközök segédletével mutatott be 
imitált támadást a repülőtér ellen, majd a 231. század 
MÍ-24V helikoptere tartott bemutatót. A forgószárnyas után 
az Aero Vodochody 6073/375 oldalszámú L-159B prototípu
sa is felszállt, és Miroslav Snitzler, a típus berepülőpilótája 
tartott látványos bemutatót. A kétüléses ALCA után ismét 
megjelent a MiG-ekből, ALCA-kból és Gripenekből álló köte
lék, és több áthúzás után landoltak a betonon. A dinamikus 
program után a közönség megtekinthette még a statikus be
mutatót, illetve a kulináris élvezetek következtek a finom a 
cseh kolbászokkal és a még finomabb sörökkel. Délután 14 
órától megismételték a dinamikus programot.

A caslavi nyílt nap szép búcsú volt a kiszolgált harci gé
peknek, és megadta a módját a típusváltásnak. A cseh 
Fishbedek azonban egy héttel később a prerovi helikop
teresek nyílt napján még egyszer megjelentek, hogy el
búcsúzzanak hazájuk repülőnapokra járó polgáraitól. A 
prerovi bázis felett húzott át a 4175, 5512 oldalszámú ké
szültségi géppár, majd délután kiegészülve a 2205 oldal
számú MiG-21 MFN-nel háromgépes rajként ismét tiszte
letüket tették. A prerovi bázison a díszfestésű 5603-as 
Fishbed állt utolsó statikus bemutatóján. A nyílt napon az 
új JAS-39C Gripenek is repültek.

A MiG-21 MFN vadászrepülőgépek története kivoná
suk után nem ért véget. A Mali Királyság vásárolta meg a 
minimális repülési idővel rendelkező gépek egy részét. 
Az afrikai ország eddig is üzemeltetett 14 darab MF vál
tozatot, és a cseh gépekkel kívánta alkatrészgondjait 
megoldani, illetve növelni gépei számát. Afrikában meg
szokott dolog, hogy a gyártási, üzemeltetési bulletinek fi
gyelmen kívül hagyásával az üzemidőnél hosszabb ideig 
repülnek típusokat. Ez a „lazaság” nagyon veszélyes, mi
vel a különböző alkatrészek, a sárkányszerkezet csak a 
gyártó által megszabott idő- és egyéb intervallumok be
tartásáig biztonságos, azon túl az üzemeltetés már ve
szélyes, és nem vállalható a gép további rendszerben 
tartása. A megvásárolt gépek darabszáma nem ismert, 
és az sem, hogy a csehek eladtak-e hozzájuk pótalkat
részt és fegyverzetet. A NATO IFF és néhány egyéb be
rendezést kiszerelték az eladás előtt. A MiG-eket a 
Volga-Dnyepr szállítóvállalat An-124 Ruszlan repülőgé
peivel szállították át Maliba, a főváros, Bamako 2500 mé
ter hosszú kifutópályával rendelkező repülőterére. A to
vábbi sorsuk jelenleg nem ismert. Egyes források szerint 
át sem festették őket, más források szerint megkapták a 
mali légierő tereptarka festését.

Nem minden MiG-21 MFN került Maliba. A Kbely múze
umban is kiállítottak egyet, és a 2006. évi prerovi nyílt napon 
még statikusan az 5603-as oldalszámú gép is szerepelt.

A cseh példa mutatta, hogy a nemzetgazdaság erőfor
rásainak megfelelő felhasználásával nálunk jóval olcsób
ban is fenn lehetett tartani a légierő harcképességét. Ha
zánk a MiG-21 MF és bis gépeit jelentős üzemidővel állí
totta le, annak ellenére, hogy több modernizációs terv 
volt azok üzemidejének meghosszabbítására. Emlékez
zünk a két izraeli és az orosz MAPO ajánlatára. Helyet
tük az orosz államadóságból vásároltunk 28 MÍG-29B és 
hat UB vadászrepülőgépet, de ezek megfelelő tárolásáról 
és üzemeltetéséről nem gondoskodtunk. A gépeket éve
kig hóban, sárban, porban ponyvával letakartan üzemel
tették Kecskeméten, az ennek megfelelő meghibásodási 
hányaddal. Hangárok, fedezékek építésére a politika 
nem adott forrásokat. A tárolási és üzemeltetési hiányos-

4. ábra: Egy jubileumi festésű MiG-21 MFN (o.sz.:2500) 
felszállás közben

Ságokat tetézte az alkatrész-utánpótlás rendszertelensé
ge, ami egyrészről az orosz fél hibája, másrészről hazánk 
fizetőképessége és fizetési módszerei tehettek róla.

Az új negyedik generációs tendert még akkor kiírták, 
mikor a MiG-29-esek első nagyjavításáig el sem telt az 
idő. Közben a Fulcrumokra érkeztek izraeli és orosz-né
met konzorciumoktól modernizációs ajánlatok. Ezeket az 
aktuális kormányzatok, az ellenzék és a katonai vezetés 
elvetette, majd az új vadászgép vásárlására kiírt tendert 
is elhúzták, és később lemondták, miközben évekig hite
gették a gyártókat. Az új beszerzési tender végül 14 da
rab többfeladatos negyedik generációs harci repülőgép 
bérletére vonatkozott. Itt hirdették ki győztesnek a 
JAS-39A/B típust, majd a következő kormányzati ciklus 
alatt változtatták meg a szerződést a jelenlegi JAS-39 
EBS HU változatokra, melyek már képesek a hazai fel
adatokon kívül NATO-hadműveletekben való részvételre.

Hazánk négy JAS-39EBS HU Gripen harci repülőgépet 
ajánlott fel közös hadműveletekre. A MÍG-29B/UB repülőgé
pekből kivontak egy századot, a maradék 12 darab együlé- 
ses és két darab kétüléses gépet minimális nagyjavítással 
2009-2010 környékéig szándékoznak üzemeltetni, majd to
vábbi sorsuk ismeretlen. Egy darab együléses gyakorló re
pülés közben lezuhant, a vizsgálatok szerint hajtóműhiba 
miatt. Az orosz fél a szavatosság elismerésével két darab 
kétüléses változat felújítását vállalta, de ennek a felújításnak 
a további sorsa ismeretlen. A többi kivont gép jelenleg a 
kecskeméti bázison rozsdásodik, nemzetgazdaságunk pe
dig a történet miatt sok-sok milliárd forintot vesztett. A cseh 
példa mutatja, hogy a MiG-21 modernizációjával az MFN- 
ek ellátták feladatukat, és köztes típus nélkül lehetett új, nyu
gati negyedik generációs típust rendszeresíteni. A csehek 
az orosz államadóságból fennmaradt forrásaikból teljesen 
megújították harci- és szállítóhelikopter-flottájukat, körülbelül 
20-30 évre elegendő üzemidővel. Ezt a forrást hazánk 
célszerűtlenül használja el.

A képek 2005. május 21-én készültek a cseh légierő 
caslavi bázisán. Ekkor búcsúztatták el hivatalosan a légi
erő MiG-21 MFN Fishbed vadászait és MiG-21 UM mon
gol gyakorlóvadászait, átadva a légtér védelmét az újon
nan lízingelt svéd gyártmányú JAS-39C és D Gripen 
többfeladatú harci gépeknek

A nyílt repülőnapon a MiG-ek egyesével és géppárban 
szálltak fel, majd több alakzatban -  köztük vegyes köte
lékben a JAS-39 Gripen és az L-159 ALCA gépekkel -  
húztak át a beton felett, majd landoltak a caslavi betonon

A MiG-ek készültségi géppárja a repülőnapot követő 
héten, a prerovi helikopteresek nyílt napján még két alka
lommal repült, és ezzel lezárta több évtizedes pályafutá
sát a csehszlovák, majd cseh légierőben.

A fotókat a szerző készítette.

Kelecsényi István
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Az IA-58 Pucará repülőgép harci alkalmazása III. rész

Közben az ültetvények környékét még alaposabban 
felderítették, megkeresve a laboratóriumot, a titkos le
szállóhelyet és a környéken tartózkodó gerillák bázisait. 
Ezután helikoptereken szállított kommandósok csaptak 
le a laborra, és megsemmisítették a félkész narkót és a 
vegyszereket, összetörték a berendezést, valamint be
gyűjtötték a dokumentumokat. A felettük köröző csatare
pülők készen álltak arra, hogy a felbukkanó fegyveresek
re rakéta-, bomba-, valamint géppuskatüzet zúdítsanak. 
A leszállóhelyeket bombákkal, az erősen védett ültetvé
nyeket és laborokat foszforos rakétákkal pusztították el.

Előfordult, hogy nagyobb hadműveletet kellett indítani 
-  például egy Putumayo környéki támadásban 1200 
drogellenes kommandós 18 darab UH-1N helikopterrel, 
rendőrségi permetező repülőgépekkel, valamint rakéták
kal felszerelt COIN repülőkkel vett részt. A területet 2000 
FARC-fegyveres védte aknavetőkkel, RPG-7-esekkel és 
M60-as géppuskákkal, akik már harcban álltak a koráb
ban beszivárgott 800 jobboldali fegyveressel. Az ered
mény öt megsemmisített droglabor és több száz hektár 
elpusztított kokaültetvény volt.

Kisebb fegyveres csoportok ellen a 90-es évek elején 
sikeres volt a Fantasma-Pucará-párosítás, mivel az 
AC-47T géppuskatüzét jól kiegészítette a csatarepülőgép 
rakéta- és bombacsapása. Viszont a FARC kábítószerért 
cserébe újabb fegyvereket szerzett be a különböző maffi
áktól, többek között néhány vállról indítható légvédelmi ra
kétát és 12,7 mm-es géppuskát, melyek egy részét Brazí
liából berepülő gépekről ejtőernyővel dobták le. Ezek se
gítségével egy Fantasmát és néhány Broncót sikerült lelő
niük, de Pucarát nem, mint ahogy azt néhány újság állítot
ta. 1999 szeptemberében mind a három IA-58-ast tarta
lékba helyezték, jelenleg Apiayban tárolják őket.

Az Oroszlánok és a Tigrisek polgárháborújában

1975-ben Srí Lankán -  az egykori Ceylonon -  a lakosság 
egyötödét alkotó hindu tamilok elszakadási harcot kezd
tek a többségi buddhista szingalézok ellen. A közhiede
lemmel ellentétben a szakadár LTTE -  Tamil Elám Fel
szabadító Tigrisek -  már túlnőttek egy hagyományos ér
telemben vett gerillaszervezeten. Részben külföldön ki
képzett harcosokkal, korszerű fegyverekkel és a kor
mányerőknél lényegesen jobb harci morállal rendelkez
tek. Fegyvereik között megtalálhatók T-55-ös tankok, 
152 mm-es tarackok, vállról indítható légvédelmi rakéták, 
könnyű repülőgépek is. Támaszpontjaik részben ventilá
torral szellőztetett alagutak, másrészt megerődített tamil 
faluk voltak. Saját haditengerészetük, a Tengeri Tigrisek 
több felfegyverzett, gyors motorcsónakkal is rendelke
zett, ezek egyik feladata az volt, hogy tartsák a kapcsola
tot az Indiában élő tamil szimpatizánsokkal. A leghírhed- 
tebb alakulatuk a Fekete Tigrisek nevű öngyilkos terror
osztag. Ez a csoport kamikáze búvárokkal, teherautó-, il
letve motorcsónak-vezetőkkel is rendelkezik. A kormány
erők sorozással, külföldi kiképzők és zsoldosok szerződ
tetésével és fegyvervásárlásokkal igyekszik megerősíte
ni a hadseregét, valamint megtűri a Sárga Macskák és a 
többi szingaléz milícia működését.

15. ábra: Ritka fotó egy eredetileg exportra épült Pucaráról, 
de az üzlet végül nem valósult meg -  A-518-as mauritániai 
felségjellel és lajstromszámmal. A sivatagi ország a 
POLISARIO gerillák terepjárós kommandói ellen próbált 
fegyvereket szerezni külföldről

1991-re kiderült, hogy a meglévő COlN-feladatra használt 
könnyű helikopterek és az SF-260TP kevésbé tudtak támo
gatást nyújtani a szárazföldi csapatoknak, és mindenképpen 
igény merült fel egy nagyobb tűzerejű merev szárnyú gépre. 
A kiírt COlN-pályázatra a brazil Tucano és az argentin 
Pucará kapott meghívást. Hosszas mérlegelés után a drá
gább Pucarából rendeltek meg négyet, darabját 2 600 000 
dollárért. 1992-ben az A-600-ast és az A-601 -est, 1993-ban 
az A-602-est és az A-603-ast szállították le világosszürke- 
égszínkék festéssel. Córdobába három pilóta és tizenkét 
szerelő utazott ki típusátképzésre. A repülőgépek az 1. Re
pülő kiképző winghez kerültek az Anuradhapura légibázisra, 
ahol a CA601-CA604-es lajstromszámot kapták. A standard 
argentin fegyverzet mellett a 250 kg-os dél-afrikai bombát is 
rendszeresítették hozzá, melyet licencben is gyártottak.

A kiképzésük be sem fejeződött, máris bevetésre kerül
tek. Különösen a tamilok fő székhelye, Jaffna körüli ki
sebb harcokban vettek részt. 1993. október 13-án a 
CA-601-es kényszerleszállást hajtott végre a várost kö
rülzáró csapatok mögött, de elvontatták és kijavították. 
Ebben az időszakban az IA-58-as volt a szingaléz légi
erő legerősebb gépe, mivel az F-7BS vadász és az 
SF-260W kiképzőrepülők lényegesen kevesebb bombát 
tudtak magukkal vinni.

16. ábra: Az Uruguayi Légierő (FAU) a második legnagyobb 
felhasználója a Pucaráknak. Kezdetben a délkelet-ázsiai 
stílusú álcázófestést alkalmazták a gépeken
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17. ábra: A 90-es években a FAU áttért az európai stílusú 
kamuflázsra. Hazai és egyesült államokbeli gyártású 
fegyverekkel is felszerelték saját repülőiket

18. ábra: A FAU három Pucarát tervez átalakítani IA-58D 
variánsnak. A FAU 227-es lesz az egyik „Delta”

Az úgynevezett III. Elém háború kezdetétől -  95 tava
szától -  ötven napon át olyan hatásosan bombázták a 
tüzérséggel együtt a gerillák állásait a város körül, hogy 
azok a Jaffna-lagúnán keresztül kimenekültek a város
ból. A klasszikus bevetési formákban aránylag jól bevál
tak (felderítés, alacsonytámadás, éjjel-nappali közepes 
magasságú bombázás, helikopterkísérés) egyénileg 
vagy akár vegyes kötelékekben is. Közben a Pucarák az 
7. századhoz a Vavuniya légibázisra kerültek, de több
ször áttelepültek a tamilok hátában működő Palay 
légibázisra (a hídfőt csak hadihajóval és repülőgéppel 
lehetett megközelíteni). Az 1995 eleji harcok nyomán 
mind a két fél levonta a következtetéseket: a tamilok Af
ganisztánból néhány Stinger és SA-7 légvédelmi rakétát 
szereztek be, melyekkel rövidesen érzékeny vesztesé
geket okoztak a Srí Lanka-i légierőnek. A kormányerők 
Kfir vadászbombázókat, Mi-17-es és Mi-24-es helikop
tereket vásároltak.

1995. július 14-én az Előreugrás hadműveletben részt 
vevő CA601-est Palalynál SA-7-essel lelőtték, és ekkor 
Pereira hadnagy földnek csapódott a gépével. A tamilok 
summásan Tigrisugrásnak keresztelték akciójukat. Ek
korra a több irányból indított szingaléz offenzívát megál
lították, pedig az IA-58-asok és az SF-260-asok többtu
catnyi bevetéssel támogatták a tankok támadását.

A második Pucará lelövésekor viszont az oroszlános légi
erő pilótája kimenekült az ellenséges területről. 1997. szep
tember 22-én este fél 11-kor Udena Rajapakse hadnagy 
szállt fel a hingurakgodai repülőtérről a CA604-essel a szi
getország keleti részén lévő tamil bázisok bombázására. A 
szárnyak alatt 4 db 250 kg-os bombát, a törzs alatti pilonon 
70 mm-es rakétákat hordozott. A keleti irányra ráállva 3300 
méteres magasságban 370 km-es sebességgel haladt a 
célterület felé. Már tíz perce haladt a „kettős ellenőrzésű” te

rület felett, amikor hatalmas rándulást érzett a gépén. Bal ol
dalon egy nagy tűzgömböt, majd a leszakadt bal szárnyat 
látta távolodni a törzstől. A Pucará vadul pörögni kezdett a 
sötét éjszakában. Rajapakse aktivizálta a katapultrendszert, 
amely kilőtte a gépből. A kinyílt ejtőernyőjéről jól látta, hogy 
a Pucará lángoló fáklyaként zuhan a föld felé. A becsapó
dáskor felrobbanó bombák izzó roncsdarabokat röpítettek 
felé. Ötszáz méterre a roncsoktól Rajapakse szerencsésen 
landolt egy fa tetején. Az ejtőernyőzsinórokba gabalyodott 
pilótának csak nagy küszködés árán sikerült lemászni a föld
re. Mivel tudta, hogy nemrég repülte át a trincomalee-i or
szágutat, ezért elindult nyugatra a gerilláktól és vadállatoktól 
nyüzsgő dzsungelben. Amint megszakadt a kapcsolata a 
hingurakgonai irányítótoronnyal, sejtették, hogy komoly baja 
történt. Nemsokára jelentés érkezett a Hatharas Kotuwa-i 
helyőrségtől, hogy nem messze tőlük egy lángoló repülőgé
pet láttak lezuhanni. A hírekre riadókészültségbe helyezték 
Colombóból a környező csapatokat, és felderítő járőröket 
küldtek a pilóta keresésére. Amint megvirradt, egy kutatóhe
likopter a lombkoronák felett repülve fésülte át a területet, de 
nem találta. Egy óra múlva Rajapakse kiért a Trincomalee- 
be vezető országútra. Szerencséjére egy katonai konvoj fel
vette, és nemsokára már parancsnokainak tett jelentést.

Az újságok címlapjaira több ízben is felkerülő gépek egy 
sajnálatos tényezőnek köszönhetik sajtóhírnevüket, a bom
bázásaik ugyanis sok civil áldozattal jártak. 1995. július 9- 
én a Navaly Szent Péter-templom körüli menekülttáborra 
dobott egy Pucará kazettás bombát. A helyszínen 65 halott 
és több tucat sebesült maradt. Egy másik nagy visszhangot 
kiváltó támadásuk a Nagerkoil központi iskolát érte 97 
szeptemberében, itt 25 gyerek és 15 felnőtt halt meg.

Az Indiai-óceán feletti bevetések

A Pucarák gyakran kerültek bevetésre a Tengeri Tigrisek 
ellen is, a típus csak ezen a hadszíntéren harcolt rend
szeresen „hadihajók” ellen, ezért két akciójukkal röviden 
foglalkozunk. Mivel Jaffna kb. 50 km-re van az indiai par
toktól -  pontosabban az ott élő több tízmillió tamiltól - , 
mindkét félnek kulcsfontosságú volt a Palk-szoros feletti 
ellenőrzés. A Tengeri Tigrisek géppuskával, gránátvető
vel, nem irányított rakétákkal (107 mm-es „Katyusa”) fel
szerelt motorcsónakjai [3] komoly veszélyt jelentettek a 
kormányerők őrnaszádjaira, kisebb hadihajóira. Ezért a 
légierő gépeit kénytelenek voltak tengeri célpontok ellen 
is bevetni. A Pucarák többnyire készültségből szálltak fel, 
és támadták az ellenséges naszádokat.

1996. március 30-án egy kis konvoj haladt a tamilok el
lenőrizte partok előtt. Váratlanul egy öngyilkos motorcsó
nak bukkant fel, és belerohant a konvojt fedező izraeli 
gyártású Dvora gyorsnaszádba. A felrobbant naszádon 
tíz tengerész vesztette életét. Ezt követően 12 tamil na
szádból álló kötelék indult el a parttól. A helyszínre érke
ző Pucará és két Mi-24-es géppuskázva, rakétázva visz- 
szafordította a Tengeri Tigriseket.

1997. november 2-án reggel egy máltai zászló alatt közle
kedő teherhajó vetett horgonyt Mullaitivu partjainál. A felde
rítés jelentette, hogy több motorcsónak tartózkodik körülötte. 
Nyilvánvaló volt, hogy fegyver- és lőszerutánpótlás érkezett 
a tamiloknak. Délben egy Kfir sikertelen bombatámadást in
tézett a szállítóhajó ellen. Kora délután egy pilóta nélküli fel
derítőgépet küldött oda a légierő. Az általa küldött képeken 
világosan látszott, hogy a teherhajóból csónakokba rakod
nak át, miközben számos másik naszád északról és délről 
biztosította a környéket. A parton egy T-55-ös tank, több 
ágyú és 4 kamion tartózkodott. 16.45-kor két Kfir támadta 
meg a teherhajót, egy Pucará és két Mi-24-es Hind pedig a
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19. ábra: Brit felségjelű ZD485-ÖS (ex A-515) lajstromszámú 
gép próbarepülésen 1982-ben, később a Cosfordi 
Repülőmúzeumban helyezték el. További hadizsákmány 
Pucarák, melyek brit múzeumokban tekinthetők meg: az 
A-517-es Bicesterben, az A-522-es Sunderiandben, az 
A-528-as Flixtonban, az A-533-as Middle Wallopban, az 
A-549-es Duxfordban

szárazföldi célpontokra csapott le. Egy 250 kg-os bomba el
találta a hajót, amely hatalmas tűzgömbbé változott, majd 
gomba alakú felhő szállt fel belőle. A robbanásban több kis 
naszád is elsüllyedt. A partot támadó Pucará és a Hindek 
megsemmisítettek számos partra húzott naszádot, a tankot, 
néhány ágyút és kamiont. Végezetül még a tengeren lévő 
tamil naszádokat is megtámadták, melyek heves géppuska- 
tűzzel válaszoltak. Mikor elhagyták a csatateret, a haditen
gerészet egységei is felbukkantak a térségben.

Az egyik IA-58-as súlyos diplomáciai vihart okozott 97 
februárjában, mert egy ciprusi teherhajó motorhiba miatt 
állt a nyílt tengeren, és a mellette köröző motorcsónakjá
ra rakétatüzet zúdított. A megmaradt Pucarákat ellátták 
GPS-szel és infracsapdaszóróval, de 1998-tól a motor
problémák és az alkatrészhiány miatt már nem repülnek.

Típusvariációk

Prototípusok
A-X2 -  Faépítésű vitorlázógép aerodinamikai tesztek

re.
AX-2 (AX-01) -  Az első prototípus, Garrett-motoros 

változat.
AX-02 -  Prototípus statikai vizsgálatokra.
AX-03 -  Gépágyú és repülőműszerek tesztelésére 

épített prototípus.
AX-04 -  Fegyverrendszerek tesztelésére használt pro

totípus.
IA-58A -  Alapváltozat, a legelterjedtebb típus. Francia

20. ábra: A Kolumbiai Légierő (FAC) Pucarái a fővároshoz 
közeli Villavicencio repülőterén. Ennek a repülőnek a pilótái 
harcoltak a legnehezebb körülmények között, hiszen 
többnyire a magas hegyek között ködben vagy éjszaka 
kellett alacsonyan repülniük, és gyakran kézifegyverek 
füzében

21. ábra: A Kolumbiából visszakerült FAC 2201-est újra 
repülőképes állapotba hozták Córdobában. Felségjeleit 
meghagyták, de szürkére festették, és új kabintetőt kapott

22. ábra: A Sri Lankai légierő (SLAF) vegyes géppárja: az 
IA-58A és az SF-260TP. Az úgynevezett III. Etám háború 
elején a légi csapások nagy részét ez a két típus végezte

Turbomeca Astazou XVIG turbólégcsavaros hajtóművel, 
két francia 20 mm Hispano gépágyúval, négy belga 7,62 
mm-es FN M2-30 géppuskával, angol Martin-Baker Mk 
AP6A katapultüléssel ellátott, kétüléses verzió. Néhány
ból kiszerelték a hátsó ülést, és helyére benzintartályt 
építettek be a hatótáv növelésére.

IA-58B „Bravo” (AX-05) -  Alapváltozat, törzsébe s ü l 
lyesztettek két 30 mm-es DEFA 553-as gépágyút, és ja
vítottak a repülőelektronikán. 1979. május 15-én repült 
először, nem gyártották.

IA-66 (AX-06) -  Szintén az alaptípus 1000 LE-s 
Garrett TPE331-11-601W hajtóművekkel, négylapátos 
légcsavarral ellátott változata. 1980-ban repült először, 
nem gyártották.

IA-58C „Charlie” (AX-06) -  Csapott orrú változat, el
hagyták az első pilótafülkét. Ellátták két 30 mm-es DEFA 
553-as gépágyúval, a szárnyvégekre a Matra Magic 2 ra
kéták számára indítósíneket helyeztek el. A belső pilo
nokra Martin Pescador levegő-felszín rakétákat vagy to
vábbi két Magic 2 rakétát helyezhettek el. Repülőelektro
nikáját jelentősen javították, beleértve a Head-Up 
Displayt, az Omega/VLF navigációs rendszert, a SAAB 
RGS-2 tűzvezető rendszert és az IFF-t.

IA-58A(M) -  Az alaptípus korszerűsítése és élettartam
növelése, valamint a repülőelektronika és a navigációs 
rendszerek (GPS) modernizálása. Az általános célú bom
bák mellett felszerelték FAS-300-as kazettás bombával és
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Jegyzetek

23. ábra: A SLAF CA-604-es Pucarája összesen öt darab 
hétcsövű, 70 mm-es rakétaindítóval. A gépet 1997 
szeptemberében lőtték le, pilótája szerencsésen kimenekült 
a gerillák által ellenőrzött esőerdőből

24. ábra: Ftatmalana repülőterén kiállított CA-605-ös (az 
átszámozott CA-602-es). A SLAF számos repülőtípust 
üzemeltetett, de csak igen kis példányszámban, ezért a
sokfajta gép üzemeltetése nagy terhet jelentett a műszaki 
állománynak

FAS-800-as fékezett esésű, „golyós” repeszbombával. A 
legtöbb argentin Pucará átesett ilyen korszerűsítésen.

IA-58D „Delta” (A-577) -  Az alaptípus Lockheed Martin 
Aircraft Corp. és a Fabrica Militar de Aviones általi közös 
modernizálása. Például a Collins VHF 22B-vel, a Garmin 
GPS 150 XL-lel és a Litton HSI-vel látták el. A légifölény- 
szürke festés, a beépített ECM és a bombacélzó berende
zés arra a koncepcióváltásra utal, hogy az alacsonytáma
dó repülőgépet alkalmassá tegyék nagy magasságú beve
tésekre is. Hordozhatja a Sidewinder rakétát és a fejlesz
tés alatt lévő, Dardo ll-es GPS-vezérlésű bombát.

1. Átépített C-47-es csapatszállító repülőgép, részben 
páncélozva, bal oldali ablakaiba 3 db 12,7 mm-es gép
puskát szereltek, ejtőernyős világítótölteteket is kiszórha
tott.

2. 1997-ben három további darabot kaptak (alkatrész
nek), 2000-ben korszerűsítették őket (éjszakai csapás
mérés). Ezenkívül részt vesznek a harcokban az Egye
sült Államok DynCorp A-10D Broncói spanyolul beszélő 
személyzettel.

3. Idővel a Tengeri Tigrisek eszköztárában megjelent a 
20 mm-es gépágyú, a vállról indítható légvédelmi rakéta, 
a búvárszállító mini-tengeralattjáró, sőt, a lopakodó tech
nológiájú gyorsnaszád is.
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Hajdú Péter

Christopher Alisby:
A WAFFEN-SS KÉPES TÖRTÉNETE
„Ennek a bolygónak a történetében még nem volt az SS-nél jobban kiképzett, 
keményebb, rátermettebb, szívósabb katona. Az az új, demokratikus kupleráj, amit 
nyugatnémet hadseregnek neveznek, körülbelül tíz másodpercig tudott volna kitartani a 
második világháborúban az angol, amerikai vagy szovjet hadsereg komolyabb 
alakulataival szemben” -  mondja egy veterán a főhősnek napjaink ismert regényében.

S valóban, a második világháborúban részt vevő nagyhatalmak haderői közül, 
lehetőségeikhez és az erőviszonyokhoz képest a németeké teljesített a legjobban. Azon 
belül pedig elsősorban a Waffen-SS elit hadosztályai (a Das Reich, a Leibstandarte, a 
Wiking, a Totenkopf) és önálló nehézpáncélos osztályai jelentették a fő ütőerőt. Ezeknek 
az alakulatoknak a történetét foglalja össze ez a képeskönyv. Szerzője több mint 400, 
személyes gyűjteményekből, hagyatékokból származó korabeli fekete-fehér fotót 
rendezett egy kötetbe, a munka szövegét zömmel a részletes képaláírások, 
magyarázatok alkotják.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 1999. Terjedelem: 216 oldal, a bolti ár 3800 Ft.
3000 Ft + 500 Ft postaköltség áron megrendelhető a kiadónál.
Levélcím: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32. Telefon: 06-30-419-3530
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A VBCI kerekes gyalogsági harcjármű

A francia fegyveres erők a VAB és az AMX-10P harcjár
műveinek leváltására fejlesztették ki a VBCI (Vehicule de 
Blinde Combat d’lnfanterie) gyalogsági harcjárművet. Bár 
az amerikai Strykernél és más kerekes harcjárműveknél 
is gyalogsági harcjárművet jelent a VBC szó szerinti for
dítás, a magyar fogalmak szerint csak a páncélozott szál
lító harcjármű kategóriába tartozik.

Az új generációs kerekes harcjárművek esetében 
azonban talán mégis lehet a gyalogsági harcjármű kifeje
zést alkalmazni. Védettségük ugyan nem túl erős, de 
fegyverzetük és mozgékonyságuk jóval fejlettebb, mint a 
korábbi, csak PSzH kategóriába tartozó típusok. A kere
kes futómű pedig lehetővé teszi, hogy közúton nagy tá
volságot tegyenek meg rövid idő alatt.

A jármű az új katonai doktrína alapján készült. Ezek 
szerint a nagy katonai összecsapások helyett az ala
csony intenzitású konfliktusok kezelésére, békefenntartó 
műveletekben vetnék be a francia lövészalakulatokat. 
Ezekben a műveletekben nagy hangsúlyt helyeznek a 
mozgékonyságra a védettség viszonylagos hátrányára, 
mivel a harci tömeg is korlátozott a légi szállíthatóság, va
gyis a nagyfokú mobilitás miatt. A harcjárművel szemben 
követelmény volt a nagy tűzerő és a legmodernebb tűz
vezető, kommunikációs és adatfeldolgozó, -továbbító be
rendezésekkel történő felszereltség.

A VBCI fejlesztésére és gyártására a szerződést 2000 
novemberében a GIAT Industries és a Renault Trucks cé
gek nyerték el. Tervek szerint a legyártandó 700 harcjár
műből 550 darab a lövészeknek szánt VBCI, míg 150 db 
VPC parancsnoki változat lesz. A Renault gyártja a futó
művet, a vezetőfülkét, a motort, az erőátviteli berende
zést, a felfüggesztést, valamint a fedélzeti elektromos há
lózatot. A GIAT készíti a páncéltestet, a belső berendezé
seket, a tornyot, a fegyverzetet, a megfigyelő és parancs
noki berendezéseket, az önvédelmi eszközöket, valamint 
elvégzi a végső összeszerelést. Az első két prototípus 
2004 májusában készült el. Az elképzelések szerint a 
VBCI sorozatgyártása 2006-ban indult meg, és 2008-ban 
lép csapatszolgálatba. A jármű harci tömege 26 tonna. A 
személyzet a vezetőből, a gépágyú kezelőjéből és a 8 fős 
lövészraj parancsnokából áll. A jármű hátulján nagymére
tű rámpa teszi lehetővé a gyors ki- és beszállást.

A VBCI mozgékonyságára nagy hangsúlyt helyeztek. 
Úgy tervezték, hogy képes legyen együtt haladni a 
Ledere harckocsival. A réteges hegesztett acél- és alu
míniumpáncélzat minden irányból védelmet nyújt a gép
puskák páncéltörő lőszerei és a tüzérségi repeszek ellen. 
A kívülről felszerelhető titániumlemezek a harckocsi-el- 
hárító rakéták hatékonyságát csökkentik. A haspáncél, 
valamint a tengelyek kialakítása az aknák robbanása el
len nyújt védelmet. A VBCI belső tere a katonákon kívül 
jelentős mennyiségű fegyverzet és felszerelés szállításá
ra is alkalmas. A küzdőtérben légkondicionáló van, és a 
tömegpusztító fegyverek elleni védelem is megoldott. A 
bent ülők zaj- és vibrációterhelését is igyekeztek mérsé
kelni, hogy ne csökkenjen jelentősen a harcértékük.

A harcjármű fő fegyverzete az egyszemélyes GIAT 
Dragar-toronyba beszerelt M811 típusú 25 mm-es gép
ágyú, melynek lőszerkészlete 150 darab. A gépágyú 
mozgatását és újratöltését 24 V-os elektromos rend-

1. ábra: A harcjármű távlati képe

2. ábra: A szállítótér 8 lövész számára a hátsó ajtón át nézve

3. ábra: A torony felülről nézve
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szer végzi. A fegyver tüzelésének módja lehet egyes
lövés, 3 vagy 10 lövésből álló rögzített, valamint telje
sen automata sorozatlövés. A sorozatlövés tűzgyorsa- 
ságát 125/min és 400/min értékeken lehetséges meg
választani. A gépágyúval párhuzamosan kiegészítő 
fegyverként egy darab 7,62 mm-es géppuskát építet
tek be.

Önvédelmi eszközként ködgránátvetőt, valamint infra
vörös zavarótölteteket rendszeresítettek. Ez utóbbival 
már a repülőgépekhez hasonlóan ellentevékenységet le
het kifejteni az infravörös követővel működő rakétairányí
tó rendszerek ellen. A VPC parancsnoki jármű fegyverze
te egy darab 12,7 mm-es távirányítású géppuska. A ter
vezett harckocsi-elhárító változat Eryx irányított páncéltö
rő rakétával lesz felszerelve.

A VBCI harcjárművekbe beépítették a SÍT információs 
rendszer terminálját. Ez a Ledere harckocsi FINDERS 
rendszerén alapul. A SIT a fegyverzeti rendszerekből ér
kező adatokat dolgozza fel, értékeli, és továbbítja azokat 
a parancsnoki járműveknek, vezetési központoknak. Ez
zel a digitális úton történő adattovábbítással a harctéri 
helyzetet egy térképen azonnal átláthatóvá teszi a grafi
kus kijelzőn, feltüntetve a saját és az ellenséges erők 
helyzetét. A rádióforgalmazást és a nagy sebességű 
adatátvitelt titkosító berendezéseken keresztül teszik vé
detté az ellenséges elektronikus és rádiófelderítéssel 
szemben. A járművet felszerelték BIFU azonosító
rendszerrel, melynek segítségével elkerülhetők a baráti 
tűz által okozott veszteségek. A VPC parancsnoki jármű 
az ezredszintű információs rendszerrel rendelkezik.

A toronyban ülő fegyverkezelő-irányzó tűzvezető rend
szere optikai periszkópból, több tartományban üzemelő 
hőképalkotó rendszerből áll, a pontos céltávolság-meg- 
határozást a lézeres céltávmérővel végzi el. Az elektro
optikai eszközök közvetlen videocsatornás összekötte
tésben állnak a tűzvezető rendszerrel. A parancsnok és a 
fegyverkezelő kijelzőjén ugyanaz az információ és kép je
lenik meg, így a parancsnoknak is lehetősége van a to
ronyfegyverek kezelésére. A parancsnoknak is rendelke
zésére áll egy nappali és éjszakai megfigyelő periszkóp. 
Az optikai célzókészülékek és a megfigyelő eszközök vé
dettek az ellenséges lézerberendezésektől, vagyis óvják 
a kezelőszemélyzet szemét.

Az 550 LE teljesítményű, hathengeres, soros elren
dezésű dízelmotort és az automata sebességváltót a 
jármű jobb első részében építették be, ezzel is növelve 
a személyzet védelmét. Az erőátviteli berendezés is 
páncélozott védelmet kapott. A kipufogóból kiáramló 
gázokat szétterítik, hogy a jármű infravörös sugárzását 
csökkentsék. Ezzel a felderíthetőséget kívánják csök
kenteni.

5. ábra: A toronyfegyverzet еду M811 típusú 25 mm-es 
gépágyú és egy 7,62 mm-es géppuska

A VBCI legnagyobb sebessége úton 100 km/h, hatótávol
sága 750 km. A 8 gumikerék mérete 395/90 R22, a levegő 
nyomása központilag szabályozható a terepviszonyoknak 
megfelelően. A kerekek hidropneumatikus felfüggesztésű- 
ek, az első két tengelyen lévők kormányozhatóak, a fordu
lósugár 17 m. Mindezek és a 0,5 m-es hasmagasság kivá
ló terepjáró képességekkel ruházza fel a VBCI-t. Lejtőmá
szó képessége 60°, oldalstabilitása 30°, árokáthidaló ké
pessége 2 m, lépcsőmászó képessége 0,7 m. Amennyiben 
a jármű aknarobbanás miatt egyik kerekét elveszíti, a többi 
7 kerékkel még képes továbbhaladni. Gázlóképessége 1,2 
m, ami rövid előkészítéssel 1,5 m-re növelhető.

A VBCI közúti közlekedése nem okoz problémát, és a 
vasúti szállítása is könnyen megoldható. A tervezésnél fi
gyelembe vették a még csak fejlesztés alatt álló Airbus 
A400 típusú repülőgéppel történő szállíthatóságát, va
gyis a méretadatai alapján majd elfér annak rakterében.
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Az A-6 Intruder repüló'gépcsalád III. rész

Az A-6E részletes ismertetése

Az A-6E-t a 60-as évek végén kezdték el fejleszteni. 
Az A-6E egy minden időben bevethető, kétüléses, 
hangsebesség alatti repülőgép-hordozóról üzemelő, tá
madó típus volt. Olyan eszközöket kapott, mint a mikro
miniatürizált digitális számítógép, a nagy teherbírású 
fegyvertartók és a kioldórendszer, illetve az egymásba 
integrált célkövető és keresőradar. Az A-6E az A-6-os 
család legtipikusabb tagja a hosszú szárnyaival, a 
majdnem teljes fesztávú fékszárnyakkal és a sajátos, 
szárnyvégi kettényíló zuhanófékekkel. Megmaradt a 
dudorszerű radardóm, de már az AN/APQ-148 több 
üzemmódú radart takarja, mely képes a keresés közbe
ni célkövetésre, terepkövetésre és ütközéselkerülésre. 
(Az A -6A  még külön keresőradarral és célköve
tőradarral rendelkezett.) Az AN/ALQ-100 megtévesz
tő-zavaró berendezést áthelyezték a szárnytőbe, ahol 
a belépőéiből fűrészfogszerűén kiálló burkolat takarja. 
A Grumman az Intruded fedélzeti gépágyúval is el kí
vánta látni, ám ezt az ötletet a Navy elvetette. Az 
A-6E-t a J52-P8B/C hajtóművek repítették, amelyek 
9300 font (4218,5 kg) tolóerővel rendelkeztek. Ez a haj
tómű egy utánégető nélküli, axiális kompresszorú gáz
turbina volt. A C változat megbízhatóbb és könnyebben 
karbantadható volt az égéstéren, a tüzelőanyag-be- 
fecskendező porlasztókon és az olajtadály tömítésein 
elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően.

A 155673 gy. sz. A-6A-t választották ki az A-6E kifej
lesztéséhez. Az új típus 1970. február 27-én emelkedett 
először a levegőbe. Az új számítógépes rendszed au
gusztusban, az AN/APQ-148 radad novemberben sze
relték bele. A tesztelés után a gépet visszaalakították 
A-6A verzióvá.

Miután 1972 decemberében elkészült a 482. példány 
(a prototípusokkal együtt összesen 488 db A-6-os ké
szült), a Grumman átállította a gyádósorokat az A-6E tí
pusra. Amíg az A-6E-t tesztelték, leállították az A-6-osok 
leszállítását, az azt követő nyolc hónapban is szünetelt a 
gyádás, majd három hónapon át csak egy-egy példány 
készült el. Ez után az időszak után normál ütemben ha
ladtak az A-6E-k gyádásával. Kivételt képzett a 70-es 
évek vége és a 80-as évek eleje, amikor is a katonai bü
dzsé csökkentése miatt a termelés évenként 3 db 
Intruderre esett vissza.

Az első E változatú Intruderek a VA-85 századba 
kerültek, az első gép 1971. december 9-én érkezett 
meg. Miközben a legyártott A-6A-osok átadása folyta
tódott, megkezdték 240 db A Intruder átépítését E vál
tozatra.

Az A-6-os sem fedélzeti gépágyúval, sem belső bom
baszekrénnyel nem rendelkezik. A gépre azonban sok
féle fegyved lehet külsőleg felfüggeszteni: hagyomá
nyos bombákat, atombombát, póttadályokat, különféle 
irányított és nem irányított rakétákat. Mint minden több
feladatú támadó repülőgépre, az A-6E-re is számtalan 
kombinációban lehet felszerelni a fegyverzetet, a ható- 
távolságot is figyelembe véve. Például egy 2080 fontos 
(943,48 kg) Mark 43-as atombombát a gép 890 mérföld

re (1650,914 km) képes eljuttatni. Egy ilyen küldetésre 
4 db 300 gallonos (1362,9 liter) póttadályt is magával 
kell vinnie. Adott esetben két 300 gallonos póttadállyal 
450 méríöldre (834,732 km) juttatható el 10 296 fontnyi 
(4670,266 kg) hasznos teher. A repülőgép átlagos harci 
felszállótömege 53 393 font (24 219,065 kg), amely 
majdnem háromszorosa a Vietnamban szintén nagy 
számban bevetett A-4E Skyhawk könnyű támadógép 
harci tömegének.

Az A-6E végsebessége tengerszinten 653 mérföld/h 
(0,86 Mach), utazósebessége pedig 390 médöld/h (627,5 
km/h). Bár az A-6E szárnyaira függeszthető teher meny- 
nyisége 40%-kal nagyobb, mint az A-4E esetében, a két 
gép átesési sebessége mégis nagyjából megegyezik. Ez 
a tény az A-6 felhajtóerőt növelő berendezéseinek tv*á- 
sosságát bizonyítja.

Az A-6E-t úgy építették, hogy kevesebb karbantadást 
igényeljen, s ezt a berendezések és egyéb rendszerek 
megbízhatóságának növelésével kívánták elérni. Korsze
rűsítették a kereső- és célkövető radad, a számítógépet és 
a fegyverzet-ellenőrző berendezéseket. Az AN/ASQ-61 
számítógép helyét átvette a szilárd félvezető áramkörökből 
felépülő AN/ASQ-133 számítógép.

Ahogy az avionikai digitális technológia egyre fejletteb
bé vált, a DIANE-rendszer elemeinek nagy részét kicse
rélték. Az így létrehozott új belsőjű A-6E azonban már ké
sőn érkezett ahhoz, hogy részt vehessen a délkelet-ázsi
ai harcokban. Az A-6E programba tadoztak az új gyádá- 
sú A-6E-k és az E változattá átépített A-6A-k (240 db re
pülőgép). Az első megnövelt képességű Intrudereket 
1971-ben szállították le. Az új A-6E-k gyádása és az 
A-6A-k átalakítása a 70-es évek második feléig folytató
dott. Később az E változatra való átalakításba bevonták 
az A-6B-ket és C-ket, hogy képességeik elérjék az A-6E 
specializált rendszereinek képességeit. Az A-6A-k és a 
különleges változatok a vietnami háború végéig repültek.

A 70-es években állt szolgálatba a CAINS-Intruder. A 
Litton által gyádott ASN-92 CAINS (Carrier Airborne 
Inedial Navigation System repülőgép-hordozós fedélzeti 
tehetetlenségi navigációs rendszer) pontosabb és meg
bízhatóbb volt elődjénél, az ASN-31-nél. A CAlNS-szel 
felszerelt Intrudereken a fő külső változás egy új ventilá- 
ciós beömlőnyílás volt a géptörzs hátsó-felső részének 
bal oldalán, mely a hátsó törzsszekcióban elhelyezett be
rendezések hűtését segítette.

A TRAM (Target Recognition Attack Multisensor -  cél
pont-azonosító multiérzékelő) konfiguráció nagymédék- 
ben megnövelte az A-6E képességeit. Ez a típusváltozat 
1979-ben került a flottához. Felszerelték az AN/ASN-33 
TRAM áldudorral, mely az előrenéző infravörös rendszed 
(FLIR -  Forward Looking Infra-Red), a lézeres távolság- 
mérőt/célmegvilágítót és a lézeres célkövetőt rejtette. A 
torony girostabilizált volt, a lézerrendszereket a FLIR-rel 
párhuzamosították, hogy a lézer és a FLIR irányzása 
együtt tödénhessen. A lézer segít az állásszögszámítá
sokban, így pontosabbá válhat a bombázás, s megjelöl
hetők vele a lézervezérlésű fegyverek célpontjai. Az álto
rony másik fontos berendezése volt a FAC (Forward Air 
Control -  mellső légtérfigyelő) vevőegység. A TRAM-ot
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24. ábra: Еду A6-E Intruder gép Harpoon S 
robotrepülőgépekkel felszerelve

egyébként alá lehet rendelni a radarnak is. A FLIR infra
vörös képe megjeleníthető volt a BN radarindikátora fölött 
elhelyezett katódsugárcsöves kijelzőn, így a személyzet 
közel televíziós minőségű képeket láthatott a célpontról 
nappal és éjjel is. A TRAM érzékelői nagyon sokat javítot
tak a ballisztikus bombázási pontosságon. A TRAM- 
változatú Intrudereket lézeres vezérlésű bombákkal és 
rakétákkal is fel lehetett fegyverezni.

A korábbi AN/APQ-148-at felváltotta az AN/APQ-156 
radar. Képességei közé tartozott a mozgó légicélpont- 
azonosítás, az iránymérés és -követés. A TAD-dal 
(Tactical Altitude Director -  taktikai magasságszabályo
zó) kiegészítve nagy felbontású terepkövető és ütközés
elkerülő módban is működhetett, ami nagyon hasznos a 
célpont kis magasságon történő megközelítésénél. Tá
madás közben a célpont képe rögződik a rendszerben, 
az áltorony érzékelői a célon maradnak még akkor is, 
amikor a repülőgép manőverezik. Az újítások közé tarto
zott még az AN/ASQ-155 számítógép.

A TRAM A-6-osok számára az ACLS (Automatic 
Carrier Landing System -  automata hajófedélzeti 
leszállásirányító rendszer) és a megközelítési teljesít
ménykompenzátor (Approach Power Compensator) lehe
tővé tette a teljesen automatikus hajófedélzeti leszállást. 
A teljes TRAM-rendszer kifejlesztésével létrehoztak egy 
komplett modernizációs csomagot, amely az A-6E 
TRAM változatok gyártásában realizálódott. A kialakuló 
haditengerészeti gyakorlatnak megfelelően ez (a TRAM)

lett az általános megnevezés, így nem kellett új típusjel
zést adni az újonnan gyártott, az átépített, az újragyártott 
és a modernizált A-6E-knek. Az Intruderek külsejét érin
tő kevés változás közé tartozott a TRAM-dudor a radar
dóm alatt, az univerzális rakétakábelezés és az új fegy
vertartók. Ezek egyaránt fontosak voltak a TRAM elemei 
között a személyzet hatékonysága és a harci képessé
gek szempontjából.

Az első TRAM A-6E (gy. sz. 155673) 1974. március 
22-én szállt fel először, de a fejlesztés lassú ütemben ha
ladt, és csak 1978. november 29-ére készült el az első 
sorozatgyártású példány (gy. sz. 160995). A Navy 1978. 
december 14-én kapta meg az új típust. Az első A-6E 
TRAM-okkal felszerelt század a VA-35 volt, 1979. szep
tember 10-én települt a ÜSS NIMITZ (CVN 68) fedélzeté
re. Végül 228 db A-6E-t láttak el TRAM-felszereltséggel. 
A TRAM-rendszer széles körű alkalmazásra került a Si
vatagi Viharban. Egy híres felvétel a TRAM által látott ké
pet mutatja, amint egy A-6E egy hidat támad. Norman 
Schwarzkopf tábornok a filmanyagnak „A legszerencsé
sebb ember Irakban” címet adta. A felvételen ugyanis az 
látható, hogy egy teherautó éppen átért a hídon, mielőtt 
azt egy lézervezérlésű bomba telibe találta.

1979-ben kezdték leszállítani a TRAM/DRS (Detection 
and Ranging Set) érzékelő és besoroló/beazonosító ké
szüléket, amely az eredeti TRAM finomított változata volt.

Korszerűsítések

Az A-6E típuson állandóan módosítottak valamit, hogy a 
kor követelményeinek megfeleljen. Az Intruderek 
kompozitból készült szárnyakat kaptak, a különböző 
rendszerek és a fegyverzet korszerűsítése a harci képes
ségek javítását szolgálta. A csapatpróbákat 1988-ban a 
VA-75 századnál tartották a ÜSS John F. Kennedy (CV 
67) fedélzetén.

A kötegelt-rendezett-integrált kábelezést (Ribonnized, 
Organized Integrated wiring -  a továbbiakban ROI) a 80- 
as évek közepén fejlesztették ki az A-6E Intruderek fegy
vertartó-korszerűsítési programja keretében. A ROI a 
„rendezett kábelezés” egy fajtája, melyben a standard 
Milspec vagy hagyományos vezetékek kötegeit össze- 
fonják. A kötegeket úgy fogják össze, hogy négyszögle
tes keresztmetszetű tömböket alkossanak. A tömbök ár
nyékoltak és standard Milspec vagy hagyományos csat
lakozókban végződnek. Mindezek következtében a ROI 
kompatibilis a használatban levő avionikai dobozokkal és 
rendszerekkel anélkül, hogy azokon valamit módosítani 
kellene. A ROI moduláris szerkezete miatt a karbantartók 
sokkal könnyebben cserélhetik ki a különböző részegy
ségeket. Mivel a vezetékrendszer kisebb részekből épül 
fel, egy üzemzavar is csak kisebb részeket érint. Például 
egy hibás csatlakozó is csak kevés szereléssel jár, mert 
egyszerűen el lehet távolítani, meg lehet javítani vagy ki 
lehet cserélni egy másikkal.

A ROI volt az alapja a V -22 Osprey típusú dönthető ro- 
torú repülőgépben sikeresen alkalmazott kábelezésnek. 
A ROI része a C-2A Greyhound korszerűsítési program
nak, és ezt a fajta kábelezést tervezik beépíteni a tenge
részgyalogság UH-1Y Huey és AH-1Z Cobra helikopte
reibe is. A fentieken kívül számos más típus is ROI- 
kábelezéssel repül.

A 80-as években az Intruderek legnagyobb gondja az 
volt, hogy a korai gyártású A-6-osok szárnyélettartamuk 
végéhez értek. Számos más repülőgéptípus küzdött ez
zel a gonddal akkoriban, aminek az oka általában a ter
vezett élettartamon túli használat, a gép feladatkörének
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megváltozása és a megnövelt harci tömeg volt. Hogy az 
A-6E-k szolgálati idejét meghosszabbítsák, a Navy új, 
hosszabb élettartamú szárnyakkal kívánta ellátni őket.

Az évtized közepén az A-6-osokon kezdtek mutatkoz
ni az öregedés jelei. A repülőgép-hordozókról való sok g- 
s túlterhelésű katapultos felszállások és a kötéllel féke
zett leszállások okozta fokozott igénybevétel és a sós 
tengeri levegő komoly nyomokat hagyott a sárkányszer
kezet elemein. Megkezdték az újfajta szárnyszerkezet 
tervezését, vizsgálatokat végeztek, melyek feltárták a 
főbb korróziós problémákat.

1987 januárjában egy halálos baleset miatt megkezd
ték az egész sárkányszerkezet és az A-6-os flotta be
csült élettartamának felülvizsgálatát. A baleset a követke
zőképpen történt. Az Amerikai Tengerészgyalogság köte
lékébe tartozó Bob Pandis főhadnagy és bombázónavi
gátora, John Cavin alezredes zuhanóbombázó gyakorla
ton vett részt a kaliforniai El Centro Haditengerészeti 
Légibázis közelében. Egy 40 fokos szögű zuhanási ma
nőver közben 500 csomós (900 km/h-s) sebességnél kb. 
8000 láb (2438 m) magasságon az A-6E bal szárnya 
egyszerűen letörött, a repülőgép pedig vadul pörögve, 
irányíthatatlanul zuhant a föld felé.

A baleset előtt egyébként már 72 db A-6-os ideiglene
sen repülési tilalom alatt állt, emellett további 109 Intruder 
csak korlátozásokkal repülhetett (csak 3 g alatti manőve
rek). A Navy által kiírt pályázatot a Boeing nyerte meg 
1985-ben és megkezdte egy új szárny tervezési munká
it. Az új szárny a karbonszálas-epoxigyantás torziós re
keszeknek, a könnyűfém-ötvözetű kormányfelületeknek 
és egyes titánból készült alkotóelemeinek köszönhetően 
négyszer olyan hosszú élettartamú lett, mint a régi fém
szárnyak. Az új szárnyakkal körülbelül 200 db A-6E re
pülőgépet alakítottak át, nagymértékben javítva ezzel a 
gépek képességein, biztonságán, és megnőtt a szolgála
ti élettartamuk. A kompozitszárnyú Intrudereket 1990-től 
szállították le a flottának. 1995-re sikerült az A-6E flotta 
85%-át ellátni az új szárnyakkal.

A flotta átalakítása mellett az új szárnyat szánták az 
A-6-os továbbfejlesztett változatának, az A-6F-nek is. 
Később a prototípus stádiumban lévő A-6F-programot 
törölték, mert a Navy úgy döntött, hogy a lopakodó ké
pességű A-12 Avenger fogja felváltani az Intruder-flottát.

Az A-6F

Készültek tanulmányok, melyek szerint az A-6-osokat 
egy alacsony észlelhetőségű, fejlett technológiájú táma
dó típussal kellene leváltani, de addig is egy jelentősen 
átalakított A-6-os jó köztes megoldás lenne. Az A-6F- 
et szánták a flotta első számú közepes támadógépének 
a 90-es évekre. Ezeket a gépeket forradalmian új, in
verz szintetikus apertúrájú radarral (AN/APQ-173) és új 
General Electric F404-GE-400D hajtóművekkel látták 
el. Ez ugyanaz a hajtómű, mint az F/A-18 Horneté, csak 
utánégető nélkül. Az új hajtóművek nem füstöltek annyi
ra, mint elődeik. Az A-6F-eket kompozit szárnyakkal 
szerelték volna, azonban a Boeing nem tudta időre le
szállítani őket. A szárnyakra a korábbi 2 -2  helyett 3-3 
fegyvertartó került. Az AIM-120 AMRAAM rakétával fel
szerelve légi harcban is megállták volna a helyüket. Tel
jesen kicserélték a pilótafülke műszereit. Az új, több
feladatú kijelzőket és digitális műszereket az AYX-14 
számítógép kezelte. Az AN/APN-153 Doppler-radar he
lyét átvette a Collins GPS (Global Positioning System) 
globális helyzetmeghatározó rendszere. Az A-6F-et fel
szerelték az AN/ALQ-165 ASPJ (Airborne Self-

26. ábra: Az EA-6B Prowler ECM repülőgép

Protection Jammer) fedélzeti önvédelmi zavaró beren
dezéssel is. A külső változások közé tartozott a törzs 
felső részén elhelyezett újabb ventilációs nyílás. A fen
tiek miatt jelentősen javult a gép túlélőképessége és ha
tékonysága.

A Grummannal 1984-ben szerződést írtak alá 5 db 
A-6F megépítésére. A tesztekhez A-6E-ket alakítottak át 
(gyári számuk 162183/162187). Az új típusjelzésnek az 
Intruder ll-t választották. A Boeing-szárnyak késése miatt 
fémszárnyakkal repültek. Az aerodinamikai és hajtómű
tesztekhez használt 162183-as példány 1987. augusztus 
26-án szállt fel Harry Hentx és Dave Goulette berepülőpi
lótákkal a fedélzeten. November 23-án került sor a 
162184-es repülésére. A következő évben, 1988. au
gusztus 22-én emelkedett a levegőbe a 162185-ös gép, 
melybe már beépítették a modern avionikai berendezé
seket és az AN/APQ-173 radart is. Mivel nem tettek lé
péseket annak érdekében, hogy a gép radarkeresztmet
szetét csökkentsék, ezt a kérdést valószínűleg csak ké
sőbb tervezték megoldani.

Költségvetési megszorítások miatt, finanszírozási 
okokból a programot leállították, azonban a jövőbeni mo
dernizálás céljából végzett avionikai tesztek folytatódhat
tak. A maradék két tesztpéldányt lekonzerválták, mielőtt 
egyszer is repülhettek volna. Az A-6F program leállítása 
másik okának a szigorúan titkos lopakodó A-12 ATA 
(Advanced Tactical Aircraft) kifejlesztését szokták emle
getni.

27. ábra: Az utolsó A-6E felszállása az ENTERPRISE 
(CVN-65) hordozóról
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Az utolsó fejlesztések és a váltótípusok

Az öbölháborús harci tapasztalatok világosan igazolták, 
hogy kombinált képességeinek köszönhetően (precíziós 
„okos” fegyverek hordozása és „lopakodó” bevetések tel
jesítése) az A -6-os kiválóan alkalmas hordozókról indí
tott csapásmérés végrehajtására. A visszatérő még fém
szárnyas gépeket repülő A -6-os századok korszerű 
kompozit szárnyú SWIP-változatokat kaptak (Systems 
Weapons Improvement Program -  rendszer- és fegyver
zetfejlesztési program). Két NADEP (Naval Air Depot -  
haditengerészeti repülőgép-javítóüzem) és két alvállalko
zó végezte az átépítéseket. Az eredeti elképzelés az volt, 
hogy az Intruderek a kompozit szárnyakon túl átesnek a 
SWIP programon is. A SWIP Intruderek képessé váltak 
az AGM-65 E/F Maverick, az AGM-84A Harpoon, az 
AGM-84E SLAM és az AGM-8 8  HARM radar elleni ra
kéták hordozására. Az újítások javítottak a repülőgép túl
élőképességén, új tűzjelző- és tűzoltó rendszert kapott. A 
SWIP Intruder teljesen digitális fegyverrendszerrel ren
delkezett. Sajnos a szárnycsereprogram késése miatt 
számos SWIP-változatú A -6-ost nem láttak el a kompo- 
zitszárnyakkal, ennek eredménye az lett, hogy a flottánál 
egyaránt szolgáltak fémszárnyú A -6E SWIP Intruderek 
és kompozitszárnyú A -6E SWIP Block1-es gépek is. Ez 
utóbbi típusváltozatot felszerelték az AN/ASN-139 
inerciális navigációs rendszerrel, az AN/ARN-118 
TACAN-nal (Tactical Air Navigation System), GPS navi
gációs rendszert és új fejmagasságú kijelzőket (HŰD) ka
pott. A MIL-STD-1553 multiplex avionikai adatbusz al
kalmazása lehetővé tette az új fejlesztésű precíziós ve
zérlésű rakéták alkalmazását szárazföldi vagy tengeri 
célpontokra, sugárforrásokra.

Közben a Navy elindított egy új programot, melynek 
célja az volt, hogy kifejlesszenek egy alternatívát az A-12 
helyett, illetve megkezdték az elődjénél hatékonyabb 
Super Hornet tervezési munkálatait. Ez utóbbi típus na
gyobb harci tömeggel, hatósugárral és belső tüzelő
anyag-készlettel rendelkezik, mint az F/A-18-as. A követ
kező hónapokban a tengerészgyalogság felgyorsította a 
szárnycsere miatt szolgálatból kivont A -6E-k F/A-18D- 
kkel való felváltását. Az F/A-18D-k látták el az A -6E-k 
feladatait, míg a repülőgép-javító üzemek teljes gőzzel 
végezték az Intruderek új szárnyakkal történő ellátását, 
hogy az így felújított gépek minél előbb visszakerülhes
senek az anyahajós repülőosztályokhoz. Az A-12 
Avenger bevezetésére tett kísérletek azért fulladtak ku
darcba, mert egyrészt nem sikerült megszerezni a szük
séges anyagi támogatásokat, másrészt a Szovjetunió 
összeomlása után jelentősen lecsökkentették az ameri
kai költségvetést. A bevethető századok számának csök
kentésére irányuló tervek miatt az A -6E-k beszerzése és 
átadása 1992 januárjában befejeződött.

Már csak a gépek szárnyélettartama „rontotta a képet” . 
A tengerészgyalogság a haditengerészet fejlesztéseit kö
vetve az A -6-os századokat F/A-18D-kkel tervezte levál
tani, s eközben a haditengerészeti repülőgép-javítóüze
mek a kaliforniai Almedóban és a virginiai Norfolkban alig 
győzték az új szárnyak beépítését, hogy úrrá legyenek a 
bevethető gépek hiányán.

1988-ban a McDonnell Douglas és a General 
Dynamics közösen elkezdte megépíteni az A-12 típust. 
Richard Cheney védelmi miniszter azonban törölte az 57 
milliárd dolláros programot, mert a pluszköltségek már a 
fejlesztés fázisában 2,7 milliárd dollárra rúgtak. Mind
amellett az A -6-osok nyugdíjazásáról szóló döntés válto
zatlan maradt, és végül az F/A-18 Hornet lett az 
Intruderek utódja.

További harci küldetések

Az Intruderek Vietnam után sem maradtak ki a harcokból. 
1983-ban Libanonban voltak bevetésen, 1986-ban, illet
ve 1988-ban líbiai és iráni célpontok és hajók ellen hajtot
tak végre eredményes támadásokat.

Az 1986-os líbiai terrorista célpontok elleni közös csa
pás (joint strike) során az A -6E bebizonyította, hogy ő a 
világ legjobb, minden időben bevethető precíziós bombá
zója. A légierő FB-111-eseivel együtt az A -6E Intruderek 
áthatoltak a bonyolult líbiai légvédelmi rendszeren, me
lyet a nagyfokú diplomáciai feszültségek és a fenyegető 
támadásokról szóló híresztelések aktiváltak. Több mint 
száz légvédelmi rakétát elkerülve a csapásmérő erő kis 
magasságon, teljes sötétségben repült, lézervezérlésű 
és más fegyvereket indítottak nagy pontossággal a cél
pontokra.

A 80-as években a hordozókon minden csapásmérő 
repülőosztályhoz két A -6 -os század tartozott, 8 -8  szá
zad szolgált a Haditengerészeti Légierőnél, az Atlanti- 
és a Csendes-óceáni Flottánál, ötszázadnyi A -6-osa 
volt a tengerészgyalogságnak. Az évtized végén ehhez 
jött még két század, melyek a tartalékos erőkhöz tartoz
tak.

1991. január 17-én a Sivatagi Pajzs hadműveletet fel
váltotta a Sivatagi Vihar, és az Intruder-századok hajó- 
zói ismét a harctéren találták magukat, de a harctéri vi
szonyok merőben mások voltak, mint Vietnamban. Az 
első nap során a harcokban a haditengerészet 2 db 
A -6-ost vesztett, s ez az esemény a harci taktika meg
változtatásához vezetett, melynek következtében a feb
ruár 27-i tűzszünetig tartó, majdnem hathetes időszak 
alatt csupán 1 db Intruder esett áldozatul az iraki légvé
delemnek. A tankolókonténerekkel felszerelt KA-6D-k 
és A -6E-k szerves részét képezték a tekintélyes mére
tű légi utántöltő flottának. A tengerészgyalogság két 
szárazföldi bázisú századának A -6-osai időjárástól 
független (all weather) mélységi csapásmérő, később 
pedig közeli légi támogató küldetéseket hajtottak végre 
veszteségek nélkül. Az A -6 -osokat a Sivatagi Vihar ide
jén széles körben használták, változatos célpontokra 
dobtak precíziós bombákat. Éjszakai és minden idős tá
madóképességének köszönhetően az Intruderek mini
mális veszteségek mellett képesek voltak a légvédelmi 
ütegek semlegesítésére és a jól védett taktikai célpont
ok támadására. Az A -6-osok által használt precíziós 
fegyverek bonyolult körülmények között is lehetővé tet
ték a célpontok sebészi pontosságú megsemmisítését.
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A hidegháború utáni leépítések 1993-ban komoly hatás
sal voltak a haditengerészet harci egységeire is. Azon
ban minden fedélzeti repülőosztályban (Carrier Air Wing) 
még tovább üzemelhetett egy-egy A-6E század. Ennek 
ellenére az Intruderek napjai meg voltak számlálva. Meg
született a döntés, hogy 1997-ben az utolsó A-6E-nek is 
nyugdíjba kell vonulni. Az F-14 Tomcatek átvették a csa
pásmérő feladatkört (mely eredetileg az Intruderekhez 
tartozott, de igazából a hadműveletekben erre sosem ke
rült sor), és a kombinált F-14-F/A-18 repülőosztályok 
így egy harmadik géptípus (az Intruder) nélkül is teljesí
teni tudták az efféle harci küldetéseket.

1996. december 16-án a ÜSS ENTERPRISE (CVN 
65) fedélzetéről szállt fel az utolsó A-6E, mely repülő
géphordozón települő Intruder-századba tartozott. A tí
pus utolsó repülésére 1997 elején került sor. A 30 évet 
szolgált A -6-os Intruderekre 1997. február 28-án 
14.00-kor kiadták az utolsó parancsot, mely kivonta 
őket az aktív szolgálatból. Az esemény a Whidbey 
Island Haditengerészeti Bázison történt, és a 196. tá
madó századra (VA-196) és az Amerikai Csendes-óce
áni Flottához tartozó Támadó Repülőegység Parancs
nokságra (COMATKWINGPAC -  Commander Attack 
Wing, US Pacific Fleet) vonatkozott. 1997. február 28-án 
egy másik leszerelő ünnepséget tartottak a virginiai 
Oceana Haditengerészeti Légibázison, ahol a 75. táma
dó századot (VA-75) és az Amerikai Atlanti Flottához 
tartozó Támadó repülőegységet búcsúztatták.

Tárolás céljából 100 db kompozitszárnyú Intruder az 
arizonai Davis-Monthan Légibázisra, a Légi- és Űrjármű 
Karbantartó és Regeneráló Központba került, míg szá
mos régebbi fém- vagy kompozitszárnyas változatot kü
lönböző múzeumokba és kiállításokra szállítottak.

1999 elején az amerikai Védelmi Minisztérium az A-6- 
os és Corsair II típusokat felajánlotta a baráti országok
nak megvételre. A repülőgépeket a Northrop Grumman 
Repülőgép-átalakítási és Nagyjavítási Programja támo
gatta. A külföldi vevőknek ajánlott konfiguráció megegye
zik a Sivatagi Viharban sikeresen alkalmazott A-6E-k ké
pességeivel (hosszú távú, időjárástól független, nappali
éjszakai precíziós bombázó képességek, távolsági raké
tacsapások). Az A-6E további feladatok ellátására is al
kalmas, így a légi utántöltésre, légi kíséret biztosítására,

Az utolsó évek illetve kutató-mentő akciók támogatására. Mindezek elle
nére külföldi megrendelők nem jelentkeztek.

Kevesen tudják, hogy néhány Intruder milyen különös 
véget ért meg. A tengerfenékre kerültek, belőlük lett a flo
ridai Intruder Reef (zátony). Egy kísérletsorozat része
ként a tudósok különféle emberi készítésű tárgyakat vizs
gáltak aszerint, hogy milyen hamar és hogyan teleped
nek meg rajtuk a tengeri növények, korallok, és veszik 
birtokba őket a víz alatti világ egyéb képviselői. Kipróbál
tak speciális betontömböket, hajóroncsokat és más „mű
tárgyakat”. így kerültek a képbe a leselejtezett Intruderek 
is. Az engedélyek megszerzése után a kiválasztott gé
pekből kiszerelték a haditechnikát, a környezetre ártal
mas alkatrészeket, berendezéseket és anyagokat eltávo
lították, s felkészítették őket a hullámsírba való temetés
re. 1995. június 16-án a levegő egykori urait felpakolták 
egy uszályra, s a floridai Saint Augustine-től 25 mérföld
re a tengerbe süllyesztették őket. Az Intruder-zátony 110 
láb (33,53 m) mélységben helyezkedik el, koordinátái é. 
sz. 29° 54,2’, ny. h. 80° 47,9’.

Az Intrudereken szolgált hajózok között olyan csapat- 
szellem alakult ki, mely legendássá vált. Ez a „harci szel
lem" az A-6-osokkal repülők bajtársiasságában és testvé
ri együttérzésében jelent meg, ahogy ezt Stephen Coonts 
is leírja Intruderek támadása című könyvében. Az Intruder- 
pilóták és -navigátorok a haditengerészeti repülés legtöbb 
kitüntetést viselő tagjai. Az A-6-osokon repülő bombázó
navigátorok bebizonyították az NFO (Naval Flight Officer-  
haditengerészeti repülőtiszti) pálya életképességét, így ezt 
a harci küldetéseken a pilótával egyenrangúnak tekintet
ték. Ez is azt példázza, hogy az Intruderek olyan pozitív 
hatással voltak a „fékezőhorgosok közösségére” (tailhook 
community), mely még ma is érezhető.

Felhasznált irodalom

www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/a-6.htm
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/a-6.htm
http://home.att.net/~jbaugher4/newa6_1 (2,3,4,5,7,8).html
http://gra.midco.net/mlgould/A-F.html#lntruder
http://www.ne.jp/asahi/gonavy/atsugi/gonavy452ba.html
http://www.waffenhq.de/flugzeuge/a-6intruder.htm

Szűr Zoltán

Irving Wallace: A MINDENHATÓ
„Abban a szempillantásban, ahogy Armstead letette a kagylót, Dietz rátenyerelt az 
íróasztal túlsó végére. -  Csak nem engeded, hogy fölhívja azt a lányt, főnök? -  kérdezte 
halálra váltan. -  Úristen, a végén még meggyőzi, hogy járjon utána -  elvezetheti a Suretét 
a rejtekhelyre a Rue Jacobra, és akkor nemcsak Carlost, hanem Coopert és az egész 
társulatunkat is ott találják -  megtalálnak minket. Akkor nekünk...

-  Csillapodj, Harry -  mondta Armstead. -  Victoria Weston nem beszél Sid Lucasszal 
ma este, de egyetlen más estén sem.”

Üzleti siker, pénz, hatalom -  és terrorizmus. A nyolcvanas évek legelején, az internet és 
mobiltelefon tömeges használatát még nélkülöző korban játszódó, Ken Follett-jellegű 
könnyű (a felnőtt korosztálynak szánt) regény, kicsit „dallaszos” mellékízzel. Nyári 
olvasmánynak megfelel. „A Holnap markában” című James Bond-film forgatókönyvírója 
vélhetően ismerte A Mindenhatót, mert az alapötlet nagyjából megegyezik.

A 382 oldalas regény megrendelhető az Új Hírért Bt.-nél. Ára 1500 Ft (ebben benne van az utánvétes 
postaköltség). Tel: 06-20-536-5392 (10-20 óráig.) E-cím: sz.joc@freemail.hu. Levélcím: 1139 Bp. Teve u. 9/B. 
Csak postai szállítással, a helyszínen vásárlás nem lehetséges!
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Szovjet légideszantlövegek I. rész

A légideszantegységek megjelenése után hamar 
szembetűnővé vált, hogy számos előnyös tulajdon
ságukkal szemben van egy nagy hátrányuk. Csekély 
a páncélozott egységekkel szembeni állóképessé
gük. Ennek következtében folyamatosan biztosítani 
kell számukra olyan egységeket, amelyek kellő tűz
erővel rendelkeznek, és hatékonyan tudják támogat
ni az ejtőernyősöket.

SzD-57

Kezdetben ez a feladat a légierő bombázóira, közvetlen 
támogató repülőgépeire, illetve a tüzérség azon alakula
taira hárult, akik megfelelő hatótávolságú ágyúkkal ren
delkeztek. Sok esetben azonban ez nem volt megfelelő, 
mivel olyan egységeket kötött le, melyeknek elsődleges 
feladata az előrenyomuló főerők előtti harcszakasz rom
bolása és az ellenséges csapatok pusztítása lett volna. A 
hadseregek felsőbb vezetése ezért is támogatta az olyan 
törekvéseket, amelyek a légideszantegységek harcjár
művekkel és gépesített gyalogosalakulatokkal szembeni 
állóképességét kívánták növelni. A kívánt képességnöve
lés azonban elképzelhetetlen lett volna különleges, kife
jezetten a légi szállításra optimalizált járművek nélkül.

Az első ilyen rendeltetésű eszközök a második világhá
ború idején jelentek meg. Első képviselőjük az SzD-57- 
es légi szállítású önjáró páncéltörő ágyú volt. Alapjait az 
ekkor általánosan használatban lévő ZISz-2-es páncél
törő ágyú képezte. A járműbe ennek módosított változa
tát építették be. Kialakítását tekintve nem volt más, mint 
egy motorizált löveg. A meghajtáshoz és irányításhoz 
szükséges rendszereket a lövegtalpon helyezték el.

Az eredeti cső helyett egy valamivel rövidebb, Cs-26 
típusú csövet kapott. Ez az addigi L/73-as űrmérethossz- 
hoz képest L/63,5 hosszú volt. A tömege ennek köszön
hetően az eredeti 1150 kg-hoz képest 832 kg lett. Ballisz
tikai tulajdonságai a beavatkozás ellenére lényegesen 
nem változtak. A hátraható erők csökkentésére ellátták 
hidrorugós hátrasikló rendszerrel és kétkamrás csőszáj- 
fékkel. Irányzási korlátái függőleges irányban -4° és +55° 
között voltak. A vízszintes irányzáshoz a löveget el kellett 
forgatni. Félautmata töltőrendszere függőleges siklású 
závárzattal rendelkezett. Tűzgyorsasága 13-15 lö- 
vés/perc. A használható lőszertípusok megegyeztek az 
addig alkalmazottakkal. A lőszeres láda a vezető háta 
mögött volt.

Az előrehaladást egy kéthengeres benzinmotor (típus
száma: M-72) segítette, melyet a jobb oldali ágyútalpon 
helyezetek el. Teljesítménye 14 LE volt, melynek köszön
hetően sebessége elérhette a 40 km/h-t is. Az üzem
anyag-ellátást a kocsi belsejébe szerelt üzemanyagtar
tály szolgáltatta. Ennek mérete meglehetősen korlátozott 
volt, így a jármű hatósugara sem volt kielégítő.

A löveg haladási iránya a tüzelés irányával ellentétes. 
A vezető ennek megfelelően a kocsi „végében”, az ágyú
talpak találkozásánál lévő harmadik kerékkel irányította a 
járművet. Ezt a kereket és a kormányt a tüzelési helyzet 
eléréséhez el kellett forgatni, így az ágyútalpakat szilár
dan le lehetett támasztani. A célzáshoz közvetlen irány

zás esetén OP4A-50 típusú, míg közvetett irányzásnál 
MP1-50 típusú célzókészüléket alkalmaztak. A komple
xumot hagyományosan is lehetett vonatni. Ilyenkor -  a 
tüzelési helyzetnek megfelelően -  el kellett forgatni a har
madik kereket és a kormányt, hogy a vonókampó hasz
nálhatóvá váljon.

A kezelőszemélyzetet csak a lövegen lévő mellső pajzs 
védte. Ennek következtében folyamatosan ki voltak téve 
az ellenséges tűznek. Elterjedésének ezen hiányossága 
mellett további korlátokat szabott, hogy a lövés kiváltásá
hoz szükséges előkészületek hosszadalmasak voltak, a 
lőszerkészlet és az üzemanyag mennyisége elégtelen
nek bizonyult, tűzgyorsasága alacsony volt. Gyártását 
ezért hamar leállították, és egy megfelelőbb jármű kifej
lesztésére koncentráltak. Ez lett a későbbi ASzU-57.

ASzU-57

A harckocsi mint általános harceszköz alig 10 éve volt 
szolgálatban, az oroszok máris megpróbálták a levegőbe 
emelni, és ejtőernyővel ledobni. Az ASzU-57 elődjének, 
az SzD-57-es önjáró páncéltörő lövegnek már az első 
bevetések során megmutatkoztak súlyos hiányosságai. 
Az ejtőernyős alakulatok csekély páncélelhárító képessé
ge és a harckocsik egyre növekvő száma sürgetőleg ha
tott a tervezőkre, így érthető módon a csapatok minél 
előbbi felszerelése és nem a gondos tervezés volt akko
riban az elsődleges szempont. Ennek következtében az 
SzD-57-es már megszületésekor is csak egy átmeneti tí
pus volt, melynek leváltására még a második világhábo
rú vége felé döntés született.

Az utódtípus megtervezésével és később a gyártással 
is az N. A. Asztrovim által vezetett gyárat bízták meg. A 
kitűzött célok mihamarabbi elérése érdekében a már 
meglévő rendszereket használtak fel. Ez nemcsak a ter
vezési időt rövidítette le, de a költségekre is jótékony ha
tással volt. A jármű motorját és a hajtáslánc nagy részét 
a Pobeda típusú civil személygépkocsiból vették át, míg 
a fő fegyverzete az SzD-57 alapját is képező ZISz-2-es
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páncéltörő ágyú volt. A páncélteknőt és a futóművet pe
dig az AT-P típusjelű könnyű lánctalpas tüzérségi vonta
tójárműtől örökölte. Az első prototípusok pár évvel a vi
lágháború lezárását követően, 1948. szeptember 26-án 
gördültek ki a gyárból. A jármű kipróbálása 1949 áprilisá
ig folyt, az eddig az időpontig elkészült példányokat csa
patpróbák céljára átadták a kijelölt alakulatoknak. Még ez 
év júniusában a típust alkalmasnak ítélték a sorozatgyár
tás megkezdésére. A közvélemény előtt az 1957. május 
1-jei Vörös téri felvonuláson szerepelt először. A típus 
megnevezése innentől kezdve ASzU-57 lett, ahol az 
ASzU a légi szállítású önjáró páncéltörő ágyú megneve
zése (Artyilérikkaja Szamohodnaja Usztanovka), az 57 
pedig az ágyú űrméretére utal. 1954-ben a jármű egy rö
vid „ráncfelvarráson” esett át. Ezen változat típusjele 
ASzU-57P.

Páncélzata teljes egészében hegesztett alumínium, és 
acéllemezekből áll. A kívánt vastagságot a lemezek ösz- 
szehegesztésével érték el, ami a homlokrészen 6 mm. Az 
így elkészült lemezdarabokat szegecseléssel rögzítették 
egymáshoz. Ez a második világháborúban használt gép
pisztolyok ellen elegendő védelmet nyújthatott, azonban 
később elégtelennek bizonyult.

A motor és a váltómű a jármű elejében, jobboldalt talál
ható, balra mellette ül a vezetőtechnikus. Mögötte, a nyi
tott küzdőtérben foglal helyet balról a töltőkezelő és jobb
oldalt a parancsnok. A járművet szükség esetén ponyvá
val fedhetik le, ami védelmet nyújt a kezelőszemélyzet 
számára az eső, illetve a tűző nap sugarai ellen. A fő 
fegyverzet is hátul található, a jármű középvonalától eny
hén balra eltolva.

Az erőforrás egy M-20E típusjelű, soros négyhenge
res, vízhűtéses benzinmotor, melynek üzemanyag-ellátá
sáról egy karburátor gondoskodik. Teljesítménye 37 kW 
(50 LE).

Felfüggesztése torziós típusú, oldalanként négy egyré- 
szes, gumiköpenyes futógörgőből áll. Az utolsó görgő 
egyben a láncfeszítő kerék szerepét is betölti, míg a haj
tást az elöl elhelyezett lánckerék viszi át a lánctalpra. 
Hidraulikus lengéscsillapítóval csak az első görgő rendel
kezik. A futóműhöz két darab láncvezető görgő is tartozik. 
A jármű vízi átkelésre önmagában nem alkalmas, gázló
képessége 0,7 m. Az árkokon való átkelés segítésére a 
páncéltest végében egy gerenda található, ami az idők 
során az orosz járművek szabványos tartozékává vált. Az 
ASzU-57 1954-ben korszerűsítésen esett át, ami a haj
tásláncot is érintette. Erősebb, M-20EF típusjelű motort

2. ábra: ASzU-57 nézeti rajza

3. ábra: ASzU-57 málházási rajza

Páncélátütő képesség [mm]

Lőszer Becsapódási 
szög [°]

Lőtávolság [m]
500 1000 1500 2000

BR-271 60 85 70 60 55
90 100 90 75 65

BR-271M 60 95 85 75 65
90 115 105 95 85

BR-271 К 60 85 65 50 40
90 100 80 65 50

BR-271 P 60 100 75
90 145 105

BR-271 N 60 135 120 100
90 155 140 125

Alkalmazott lőszerek

Típus Tömege [kg] Kezdő
sebesség [m/s]

Lőtáv [m]

UO-271U, 6,79 700 8400
UO-271UG
UBR-271, 6,61 990 2000
UBR-271SP
UBR-271К
UBR-271M 6,61 1040 2000
UBR-271 P 5,41 1270 1000
UBR-271 N 5,94 1130 1500
US-271 6,71 n.a. 200

építettek be, melynek teljesítménye 44 kW-ra (60 LE) 
nőtt. Ennek következtében a manőverezőképessége ja
vult, nagyobb megterhelések esetén sem léptek fel jelen
tősebb problémák. Módosítottak a hűtőrendszeren, mivel 
az erősebb erőforrás nagyobb kapacitású hűtőt igényelt. 
A kisebb folyókon való áthaladás megkönnyítése érdeké
ben leszigetelték a páncéltestet, így a jármű alkalmassá 
vált azok „átúszására” is.

Fő fegyvere a ZISz-2-es némileg átalakított, Cs-51-es 
jelzésű változata. Ugyanazt a félautomata, függőleges 
siklású závárzattal rendelkező töltőrendszert kapta, mint 
ami már a ZISz-2-nél is üzemelt. A hátraható erők csök
kentése érdekében ellátták egy többszörösen réseit cső- 
szájfékkel. A löveg gyártása 1948 és 1950 között a 106- 
os számú gyárban folyt. 1955-ben átszerkesztették a 
csövet, ami rövidebb lett, és a régi helyett egy új, kétkam- 
rás csőszájféket kapott, melynek hatásfoka több mint 
50%-kal jobb volt az elődjénél. A löveget Cs-51 M típus
jelzéssel rendszeresítették.

A használatban lévő lőszerek választéka némileg kibő
vült. Élőerő és megerősített lőállások ellen a HE-FRAG 
típusú (orosz jele: OFSz), repeszhatású romboló lövedé
ket alkalmazták, melynek kezdősebessége 695 m/s. 
Páncélozott eszközök leküzdésére két lőszer volt alkal
mas. Az AT-P (jele: BPSz) típusú páncéltörő lövedék, 
kezdősebessége 980 m/s, és 0°-os becsapódási szög és 
1000 m-es távolság mellett képes volt 72 mm-es homo
gén acélpáncél átütésére. A HVAP típusú lövedékek 
(BTSz és KSz) teljesítménye ugyanezen paraméterek 
mellett 96, illetve 100 mm volt. Lőszerkészlete 30 darab 
lőszer volt, melyet a testen belül lévő tartókra lehetett he
lyezni. Tűzgyorsasága nem haladta meg a 10 lövés/perc 
értéket. A löveget függőlegesen -4,5°, illetve +12° között,
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Alkalmazott lőszerek adatai

BTSz BPSz OFSz KSz
Lőszer tömege [kg] 6.61 5.4 6.79 6.7
Lövedék tömege [kg] 3,14-3,75 1,79-3,75 3,75 3,7

Lövedék kezdősebessége [m/s] 990-1010 1158-1250 605-700 600-700

Lőtávolság közvetlen 
irányzásnál [m]

1060 1100 nincs adat nincs adat

Maximális lőtávolság [m] nincs adat nincs adat 6000 nincs adat

Páncélátütő képesség [mm] 106/500 m 
96/1000 m

145/500 m 
72/2000 m

nincs 100/1000 m

Technikai adatok

ASzU-57 ASZU-57P
Személyzet [fő] 3 3
Harci tömeg [T] 3,35 3,4

Hossz [mm]
-löveggel 4995 5355
-löveg nélkül 3480 4255

Szélesség [mm] 2086 2085
Magasság [mm] 1460 1400
Hasmagasság [mm] 300 312
Fegyverzet Cs-51 Cs-51 P (30)

/Cs-51 M (30)
(javadalmazás) géppuska (300)
Irányzáskorlátok [°]

-függőleges 4,5...+12,5
-vízszintes -8...+8

Motortípus M-20E M-20EF
Motorteljesítmény [kW] 37 44
Fajlagos talajnyomás 0,35
[kg/cm2]
Maximális sebesség [km/h]

-közúton 45 45
-terepen 25 nincs adat
-vízen - 8,3

Hatótávolság [km] 250 256
Üzemanyag mennyisége [I] 155 155
Terepjáró képessége:
-lépcsőmászó képesség [m] 0,5 0,5
-árokáthidaló képesség [m] 1,4 1,4
-gázlóképesség [m] 0,7 úszóképes
-mellső terepszög [°] 30 nincs adat
-hátsó terepszög [°] 24 nincs adat

vízszintesen 8°-kal jobbra és balra lehetett elforgatni. 
Irányzáshoz az OL2-50 típusú célzókészüléket hasz
nálták, melyet éjszakai körülmények közötti is alkal
mazhattak.

4. ábra: ASzU-57 múzeumi példánya

A többi egységgel a kapcsolatot a TPU-47 típusú rádió 
segítségével tartották. 1961-ben fejlesztettek az elektro
nikai rendszereken, és ennek során került beépítésre a 
10-RT-12 típusú rádióállomás (az R-120-as és R-113- 
as rádiókkal együttműködésben). Az antenna teleszkó
pos, hossza 1 és 4 méter között változtatható. Az R-113- 
as rádió hatótávolsága 20 km. A korszerűsítés során to
vábbi éjjellátó készülékeket is felszereltek, így már a ve
zetőnek sem kellett bekapcsolnia a reflektorokat.

Az ASzU-57 szállítható volt az akkoriban használatban 
lévő nagyobb szállítógépeken. A legáltalánosabb szállító- 
eszköz az An-12-es volt, amely képes volt két járművet 
is magával vinni. Ejtőernyős dobás esetén speciális rak
lapra helyezték a járművet, melyet -  a biztonságosabb 
földet érés érdekében -  az ernyőkön túl a földközelben 
bekapcsoló fékezőrakétákkal is elláttak.

A szovjet légideszant-hadosztályoknál összesen 54 darab 
ASzU-57-es állt rendszerben, ezredenként egy hatlöveges 
üteg volt szolgálatban. Az 57 mm-es löveg már a második 
világháborúban is elégtelennek bizonyult az egyre erősebb 
páncélzattal rendelkező harcjárművek ellen. Ennek követ
keztében a nagyobb tűzerejű és jobb terepjáróképességű 
ASzU-85 hamar kiszorította, így a gyártás mértékével meg
egyező ütemben folyamatosan váltották le az újabb típussal.

(Folytatjuk)

Farkas Tibor

Rendkívül nagy választékban kínálunk hadtörténettel, haditechnikával, katonapolitikával kapcsolatos 
kiadványokat. A Haditechnika korábbi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők.
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1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461 • E-mail: megrendeles@studiokonyvesbolt.hu
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Magas fokú védelem a Dingóval

Két évvel ezelőtt még csak a beavatottak tudták, 
hogy szó van egy minden oldalúan védett, biztonsá
gos szállító járműről, amely sem a Bundeswehr fej
lesztési megrendelésében, sem rendszeresítési ter
vében nem szerepelt. Az időközben Dingó néven is
mertté vált járművet a csapatpróbák után rendszere
sítették a Bundeswehrben, és elindult sikeres útjára.

A Dingó a Szövetséges Fegyveres Erők fejlesztési, techno
lógiai ismeretei, tapasztalatai és javaslatai alapján a Krauss- 
Maffei Wegmann cég eredményes fejlesztésének a termé
ke. A DaimlerChrysler cég U 1550L típusú kereskedelmi for
galmú alvázának és futóművének alkalmazásával nagy 
mozgékonyságot, magas szintű megbízhatóságot és igen 
kedvező élettartamot értek el. Mindezek mellett legfigyelem
reméltóbb az a magas fokú védelem -  elsősorban az aknák 
ellen - , amely jobb az eddig alkalmazott valamennyi jármű
vénél. 2000. augusztus 24-én Münchenben készült el az el
ső példány, és 2000 végéig az I. sorozatban további 56 Din- 
gót adtak át a csapatoknak. Azóta ezek a járművek alkalma
zásban voltak a német kontingenssel Koszovóban, és ott 
vannak most Macedóniában is. 2002 januárjától pedig a né
met ISAF-erőkkel Afganisztánban szolgálnak.

Műszaki-technikai adatok

Férőhelyek száma: 5 fő
Fiossz: 5320 mm
Szélesség: 2310 mm
Magasság (tető): 2350 mm
Fenékmagasság: 800 mm
Motorteljesítmény: 177 kW
Legnagyobb sebesség: 90 km/h
Megengedett teljes tömeg: 8800 kg
Flasznos teher: 1400 kg

Legfontosabb harcászati jellemzők

-  A biztonsági fülke speciális kialakítása, amely kapcso
latban van egy akna-irányelterelővel,

-  a különleges és korszerű védőanyagok alkalmazása, 
melyek eddig még soha nem látott nagyságú, gyakorlati-

l
2. ábra: Próba köves földúton

lag teljes védettséget biztosítanak a katonák számára 
(ilyen típusú védettséget eddig még nem alkalmaztak),

-  magas fokú mozgékonyság úton és terepen, nagy 
hatótávolság,

-  a kereskedelemben kapható elemek alkalmazható
ságával kedvező fenntartási és hosszú távon való meg
tartási lehetőség,

-  a DaimlerChrysler szervizhálózata révén világméretű 
logisztikai támogatás lehetséges,

-  szállítás a német Transall és Hercules katonai szállí
tógépekkel.

Felszerelés

-  MG3 géppuska elhelyezésére forgó fegyverállvány, 
megfelelő védőállás a lövész számára,

-  SM 90 rádió adó-vevő és fedélzeten kívüli telefon,
-  GPS műholdas helymeghatározó (kézi hordozható 

változat),
-  hátramenet kamera,
-valamennyi kerék külön meghajtású, differenciálzár,
-  ABS keréknyomás-szabályzó,
-  ABV szellőző-levegőztető berendezés,
-  klímaberendezés,
-  álló helyzetben is működő fűtőberendezés.
Fegyverzete egy GMW 40 mm-es gépágyú/gránátvető

vagy egy péppuska.
A Dingó hadseregben történő alkalmazására igen jó le

hetőségek vannak különböző fegyvernemeknél. A vál
ságkezelő és békefenntartó erőkön kívül a honi csapatok 
is igen eredményesen használják a különböző feladatok 
végrehajtása során.

A kiváló teljesítmény, a jó tapasztalatok és az ilyen tí
pusú járművek iránti nyilvánvaló szükséglet miatt a 2. 
sorozat sem váratott sokáig magára. 2001. november 5- 
én a Védelemtechnikai és Beszerzési Hivatal újabb 57 
Dingó (ATF2) szállítására kötött szerződést a Krauss- 
Maffei Wegmann céggel. Ezt követte 2002. március 4- 
én a 3. sorozatban a további 34 db szállításáról szóló 
szerződés.
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3. ábra: A teleszkópos radarral szerelt változat

A Dingó tulajdonképpen egy fegyverzetfelszerelési hi
ányt pótol a Wolf terepjáró és a Fuchs szállító páncélos 
jármű között azzal a különbséggel, hogy jobb védőképes
séggel rendelkezik elődeinél. Ez a tervezés és megvaló
sítás pozitív példája azon eljárásoknak, melyekkel a fegy

veres erőknél fennálló hiányosságokat kívánják lefedni, 
jóllehet jelenleg az ipar által történő kezdeményezések, 
fejlesztések és a gyártásra vonatkozó döntések még 
nem, vagy csak igen gyengén működnek. Mindenesetre 
ez irányt mutat a jövő fejlesztési lehetőségeinek.

A Dingó 3 továbbfejlesztett változata már egy újabb 
alvázrendszerrrel, futóművel és nagyobb tengelynyomás
sal készült el a DaimlerChryslernél. Ez a megnövelt vé
dőképesség lehetővé tette egy még nagyobb biztonsági 
utazótér alkalmazását. A jelenleg legfejlettebb Dingó a 
csapatpróbák után 2003-tól lépett be a rendszerbe.

Felhasznált irodalom

Soldat und Technik, 2004/8.

Lits Gábor

Ákos György -  Horváth József:
AMERRE SZÉL VISZ, S HULLÁM UTAT ÁD
A vag y: m a g y a r te n g e ré s z e k  a v ilá g  ó c e á n ja in , v ito r lá k  a la tt

A könyv azokat a magyar tengerészeket tárgyalja, akik osztrák, osztrák-magyar vagy kül
földi kereskedelmi vitorláshajókon szolgáltak, valamint ezen hajók történetét.

Az első rész részletes összefoglalót nyújt Fiume és környékének történetéről, az osztrák, il
letve az osztrák-magyar tengerészeti hatóságokról és az Adria északkeleti felének tengeri ke
reskedelméről. Ezen túlmenően részfejezeteket találunk a Monarchia hajóépítéséről, a külön
böző hajóengedélyekről, a vitorláshajó-típusokról, hajózási társaságokról és hajótulajdonosok
ról. A hajóköbözésről, a kereskedelmi vitorlásokról, valamint a hajóportré-festészetről szóló to
vábbi fejezetek segítik az olvasót a téma jobb megértésében. Olyan speciális kérdésekről is szó 
esik, mint a magyar nevű vitorláshajók vagy az ágyúk használata kereskedelmi vitorlásokon.

A második részben több mint 40 alfejezetben olyan osztrák, illetve osztrák-magyar vitorláshajók sorsa jelenik meg, ame
lyeken magyar tengerészek szolgáltak, hajósuhanctól kapitányig, valamint azok rövid életrajzai. A híres magyar tengeré
szek között olyan neveket találunk, mind Maderspach Sándor hajóskapitány vagy Kehrer Rudolf, akinek pályáját lépésről 
lépésre követhetjük. A hajótulajdonosok között olyan híres nevek szerepelnek, mint Cosulichok vagy a Poschichok, de ta
lálkozunk magyar hajósgazdákkal is, mint Vasváry László kapitány (SZEGED) vagy Patkóczy Lajos (PADOSA).

A harmadik rész 17 alfejezetben tárgyalja azokat a magyar tengerészeket, akik külföldi vitorlás hajókon szolgáltak 
(Kompolthyak /apa és fia/, Thurzó Gábor), és megismerkedhetünk olyan híres vitorlás flottát működtető cégekkel, mint 
a német Laeisz és Woerman hajóstársaságok. Ezt a részt máig fennmaradt múzeumi vitorláshajók (PEKING és STAR 
OF ALASKA) eredeti színes fotói egészítik ki.

A szép kiállítású, 288 oldalas, A/4-es formátumú, keménykötésű könyvet számos eredeti, eddig publikálatlan doku
mentum, valamint korabeli hajók fényképei és fekete-fehér illetve színes hajóképek illusztrálják.

Ára: 5560 Ft+áfa. Beszerezhető megrendeléssel: Ákos György 1033 Budapest, Szérüskert u. 25. (tel.: 30/996-5919)
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BMP-1, a gyalogság harcjárművé I. rész

Bojevaja Masina Pehoti -  azaz a gyalogság harcjárművé. 
Az orosz elnevezés jól mutatja a típus elsődleges alkal
mazási körét. A BMP-t elsősorban a gépesített lövészek
nek szánták, akik így egy páncélvédett, nagy tűzerejű és 
rendkívül mozgékony lánctalpas szállítóeszközt kaptak. 
(Jelen cikkben a BMP-1-et és a BMP-t szinonimaként 
használom. Ha más típusról esik szó, az a megfelelő tí
pusjelzéssel szerepel.) Számos országban állt és áll még 
ma is hadrendben. Rengeteg típusváltozatban gyártot
ták, melyek között megtalálható parancsnoki, aknarakó 
és műszaki-mentő variáns is. A típussal szemben tá
masztott követelmények idővel változtak, ezért a BMP- 
ket modernizálták, illetve továbbfejlesztették. A BMP-2- 
es még nagyon hasonlít az elődtípusra, ám a BMP-3-as 
már teljesen más koncepciót képvisel.

Az alaptípus

A később legendássá vált BMP 1976 novemberében volt 
látható először egy katonai parádén a Vörös téren. A NA
TO először M-1976, illetve BMP jelzéssel említette, mie
lőtt még ismert lett volna a valódi típusjelzése. Egy másik 
forrás szerint BMP-76PB volt az első NATO-jelölése, 
mert úgy tudták, hogy 76 mm-es ágyúval rendelkezik. Ké
sőbb derült csak ki, hogy a lövegcső űrmérete 73 mm. A 
BMP fontos lépés volt a páncélozott lövészszállítótól a 
páncélozott gyalogsági harcjárműhöz vezető úton: nagy 
mozgékonyság, hatékony páncéltörő fegyverzet, a szállí
tott katonákat pedig páncélzat védi. A BMP volt az első 
igazi „gyalogsági harcjármű” (IFV -  Infantry Fighting 
Vehicle), és ezért a mai hadseregek az új generációs gé
pesített gyalogság előfutárának tekintik. Az orosz had
erőben a BMP-2 és a BMP-3 típusok váltották fel.

A harcjármű jellemzése

A BMP méreteit tekintve kisebb, mint a hasonló nyugati 
PSZH-k (páncélozott szállító harcjárművek), azonban na
gyobb tűzerővel rendelkezik. Fő újdonsága az volt, hogy 
a szállított katonák a mozgó járműből a saját kézifegyve
reikkel tüzelhettek, míg a jármű páncélzata kellő védel
met jelentett számukra. Ehhez külön figyelő berendezés
sel ellátott tüzelőnyílást alakítottak ki minden egyes szál
lított katona számára. A BMP kezelőszemélyzete 3 fő: 
harcjárművezető, járműparancsnok és irányzó lövész. 
Rajtuk kívül 8 felfegyverzett katona fért el a 
deszantterében. A BMP-k a BTR-50P típust váltották fel, 
és a BTR-60P-kel együtt a gépesített lövész egységek 
gerincét képezik. A hatékony tankelhárító fegyverzet, a 
nagy mozgékonyság és a megfelelő páncélvédettség 
kombinációjával a BMP nagymértékben megnövelte a 
szovjet gépesített lövészegységek képességeit. Tervezé
sekor a nukleáris háborúhoz kapcsolódó gyors offenzí- 
vák követelményeit vették figyelembe.

Fő fegyverzete egy 73 mm-es, 2A20 típusú gránátvető, 
40 lövés/perc tűzgyorsasággal és 2100 méter hatótávol
sággal. Az automata töltőberendezéssel felszerelt grá
nátvető rakétahajtású, stabilizátorral ellátott páncéltörő

gránátokat tüzel, melyek közepes hatásos lőtávolsága 
800 méter, de az ellenséges harckocsikat 1300 méterig 
sikeresen képesek leküzdeni. A gránátvető könnyű pán- 
célzatú célpontok vagy fix céltárgyak, épületek, bunkerek 
elpusztítására alkalmas. A BMP-1 elsődleges fegyvere 
azért tűnhet szokatlannak, mert szinte ugyanolyan gráná
tokat lő ki, mint a gyalogság híres RPG-7 vállról indítha
tó gránátvetője (RPG, Rocket Propelled Grenade -  raké
ta hajtású gránát). Az ágyúcső fölé szerelték fel a 9M14M

2. ábra: A járművezető helye a BMP-1-ben, ahol láthatók a 
zárt búvónyílással való haladáskor a tájékozódást segítő 
periszkópok

3. ábra: A deszanttérben minden szállított lövész saját 
periszkópszerű nézőkén át kémlelheti a jármű környezetét
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Maljutka (NATO-kódja AT-3 Sagger) huzalvezérelt pán
céltörő rakéta indítósínét. A rakéta 3000 méterig képes a 
páncélozott célok leküzdésére. A BMP-1-be általában 
négy darab páncéltörő rakétát málháznak be. A rakétát 
az irányzó/lövész tölti be/tölti újra, egy nyíláson keresztül 
tolja ki a toronyból az indítósínre. A rakéta stabilizáló 
szárnyait egy kis fémrúddal hajtogatja ki, s ez komoly ha
tással van a rakéta tűzgyorsaságára.

Az elsődleges fegyverzet mozgása korlátozott, ugyanis 
az ágyúcsövet csak csekély mértékben lehet negatív irány
ba kitéríteni, ezért nagy nehézséget okozhat, vagy nem is 
lehetséges beásott fedezékekből, dombok mögül az ellen
séges PSZH-k és tankok leküzdése. Amint a BMP elhagy
ja fedezékét, hogy másik tüzelőállást vegyen fel, rendkívül 
sebezhetővé válik. Bár a torony 360 fokban körbeforgatha
tó, a parancsnoki búvónyíláshoz és az infravörös kereső
höz érve az ágyúcsövet és a koaxiális géppuskát fel kell 
emelni, hogy tüzeléskor az előbbiekben ne essen kár. így 
sajnos holt tér keletkezik 10.00 és 11.00 óra között. Ez har
ci helyzetben komoly gondokat okoz, mert egy biztonsági 
kapcsoló leállítja az elektromos működtetésű torony körbe- 
forgását, amíg az ágyúcső függőleges mozgásban van.

A BMP egy kétéltű harcjármű tulajdonságaival is ren
delkezik. Az alacsony sziluettel rendelkező jármű elején 
a páncéltestet éles szögben megtörték, a tetején pedig 
hullámtörő bordákat képeztek ki. Ellátták egy lehajtható 
hullámtörő lemezzel is. A lapos, csonka kúp alakú torony 
a jármű hossztengelyében, középen kapott helyet. A to
ronyban helyezkedik el a 73 mm-es, sima csövű gránát
vető és a párhuzamosított, 7,62 mm-es géppuska. A 
BMP motorja jobboldalt elöl található, 300 LE-s, vízhűté
ses, 6 hengeres dízelmotor. A páncélozott lövészszállí
tóknál mindig vitakérdés volt, hogy hol helyezzék el a 
motort. A BTR-sorozatban a hátsó elhelyezést választot
ták, ezért a katonák a járművet csak a tető- vagy oldal
ajtókon keresztül hagyhatják el. Ha viszont a motort elöl 
építik be, a lövészek a hátsó ajtón/ajtókon is kiszállhat
nak, fedezékül használva a harcjárművet. A harcjár
művezető baloldalt elöl foglal helyet, az infravörös figye
lő berendezéssel ellátott parancsnoki búvónyílás előtt. 
Az irányzó-lövész a toronytető bal oldalán található ajtót 
használta.

A deszanttér tetején négy ajtót alakítottak ki, ám a lö
vészkatonák általában a nagy, két oldalra nyíló hátsó aj
tókat használják a ki- és beszálláskor. A deszanttér mind
két oldalán 4-4 tüzeiőnyílás található, hátrafelé pedig a 
bal oldali hátsó ajtó lőrésén át lehet tüzelni. A futómű (ol
dalanként) hat egyenlőtlenül elosztott PT-76 típusú futó
görgőből, három támasztógörgőből, a hátsó láncfeszítő

5. ábra: Ennek az iraki BMP-пек nem volt szerencséje, 
telibe találták és kiégett

6. ábra: Gépágyús toronnyal felszerelt svéd BMP-1 
lőgyakorlaton

kerékből és az elöl elhelyezett meghajtókerékből áll. A 
harcjármű vízben való haladását a lánc mozgása biztosít
ja. A BMP hatótávolsága és haladási sebessége meg
egyezik a gyors offenzívákban általa üldözött harckocsi
kéval.

A jármű személyzete a parancsnokkal együtt 3 fő. A 
deszanttér két oldalán és az egyik hátsó ajtón lőréseket és 
periszkópszerű figyelőket alakítottak ki, melyek lehetővé te
szik a katonáknak, hogy belülről gépkarabélyokkal (AKM 
vagy AK-47), illetve könnyű géppuskákkal (PKM vagy 
RPK-74) tüzelhessenek. A katonák a tetőn levő búvónyílá- 
sokban állva kézi páncéltörő gránát-(RPG-7 vagy RPG-16) 
vagy rakétavetőkkel (SA-7 GRAIL vagy SA-14 SAM) is tü
zet nyithatnak az ellenségre. A BMP fedélzeti nyílásai her
metikusan zárhatók, teljes körű ABV védelmet biztosítva a 
túlnyomásos, szűrt levegőjű küzdőtérben tartózkodó sze
mélyzetnek.

A BMP érzékelőihez tartozik az infravörös kereső, a pe
riszkópok és az éjjellátó készülékek. Az első változatok
nál a kipufogótérbe gázolajat fecskendeztek, így tudott a 
harcjármű álcázó füstfelhőt képezni. Később ködgránát
vetőket szereltek fel a torony két oldalára.

A BMP terepen 70 km/h-s sebességre képes, melyet 
azonban csak rövid ideig képes tartani, mert túlzott vibrá
ció lép fel, és kár eshet a meghajtórendszerben is. A grá
nátvető bonyolult töltőberendezéssel rendelkezik, a cső 
pedig nem stabilizált, ezért terepen való haladásnál nem 
lehet pontosan célozni vele és a koaxiális géppuskával. A 
deszanttér oldalán lévő tüzelőnyílásokból is nehéz menet 
közben a célzott lövések leadása, mert a terepen haladó 
BMP felfüggesztéséből adódóan rendkívül hullámzik. Az 
AT-3 Sagger rakétát is csak álló helyzetben lehet indíta
ni és a célra vezetni. A rakéta utántöltése nehézkes, 
ABV-körülmények között pedig lehetetlen. A fedélzeti na
vigációs rendszert minden 30 percben le kell nullázni.

Az 1973-as közel-keleti háború megmutatta, hogy 
mennyire sérülékeny a jármű, s a szovjet hadseregben 
komoly gondot okozott a helyes harci alkalmazás 
kialakítása. A harcjármű viszonylag vékony páncélzattal
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A BMP-1 harcászattechnikai adatai Mennyiség 4 darab
Látótávolság 400 m

Személyzet 3 fő Járművezető
Maximális létszám 11 fő Nappali periszkóp
Harckész tömeg 13,6 t Mennyiség 3 vagy 4 darab
Méretadatok Éjszakai TWNO-2
Hossz előrefordított lövegcsővel 6735 mm éjjel látó
Szélesség 2940 mm készülék
Magasság 2068 mm Mennyiség 1 darab
Hasmagasság 370 mm Látótávolság 60 m
Nyomtáv 2550 mm Egyéb berendezések
Fegyverzet Töltőberendezés automatikus
Gránátvető 2 -A 2 8 További híradós berendezések Csatlakozó az R
Kaliber 73 mm 126-hoz
Eleváció -4  ... +30° Nukleáris védelem van
Vízszintes kitéríthetőség 360° Levegőszűrő FPT 200M
Géppuska PKT Tűzoltó berendezés automatikus
Elrendezése gránátvetővel Füstgenerátor van

párhuzamosított Sugárzásmérő és vegyi GO 27
Kaliber 7,62 mm felderítő készülék
Eleváció -4  ... +30° Szűrő-szellőző berendezés TDP
Vízszintes kitéríthetőség 360° Iránymérő GPK-59
Egyéb fegyverzet Huzalvezérlésű Teljesítményadatok

páncéltörő Teljesítmény-tömeg arány 22,0 LE/t
rakéta Maximális sebesség közúton 65 km/h

Rádió típusa R 123 Utazósebesség
Hatótávolság mozgás közben 20 km -  közúton 45 ... 50 km/h
Fedélzeti rádió (interkom) típusa R 124 -  terepen 35 ... 40 km/h
Célzó- és megfigyelőberendezések Maximális sebesség vízen 7 km/h
Parancsnok: Hatótávolság 370 km
Nappali-éjszakai irányzék TKN-3B Terepjáró képesség
Mennyiség 1 darab Specifikus talajnyomás 0,61 kp/ cm2
Látótávolság 400 m Lépcsőmászó képesség 700 mm
Kereső periszkóp Lejtőmászó képesség 32 fok
Mennyiség 2 darab Árokáthidaló képesség 2500 mm
Irányzó lövész: Gázlóképesség Teljesen
Nappali-éjszakai kereső Célzótávcső úszóképes
1PN22M1 vagy 1PN22M2 Nagyjavítási időszakok
Mennyiség 1 darab 1. nagyjavítás 2500 ... 2600 km
Kereső periszkóp 2. nagyjavítás 4 800 ... 5000 km

rendelkezik (a páncéltesten maximum 19 mm, a tornyon 
pedig 23 mm), amely az .50-es kaliberű páncéltörő löve
dékek ellen csak 60 fokos frontális találat esetén biztosít 
védelmet, s nem véd a páncéltörő irányított rakéták 
(ATGM -  Anti-Tank Guided Missile) találataitól sem. A 
rendkívül kompakt felépítése miatt (ide értve a motorte
ret, a lőszertároló egységet és a hátsó ajtókban kialakí
tott üzemanyagtartályokat) szinte lehetetlen úgy eltalálni 
a járművet, hogy ne sérüljön jelentős mértékben a fegy
verzet, a meghajtás vagy a személyzet.

A nyugati források sokszor negatívan említik a BMP-t. 
Hogy a másik oldalt is bemutassuk, álljon itt példának egy 
volt keletnémet BMP-parancsnok visszaemlékezése: „A lö
vészpáncélossal összehasonlítva (mely nagy számban 
megtalálható a Bundeswehrben) szembetűnő a több mint 
egyméteres magasságkülönbség. A Mardert a harctéren 
magassága miatt könnyű felderíteni. A BMP azonban rend
kívüli mozgékonyságának és alacsony építésének köszön
hetően a terep egyenetlenségei között is könnyen fedezé
ket találhat. A jól képzett személyzet a BMP előbbi tulajdon
ságait és a félelmetes tűzerőt nagyon hatékonyan tudja al
kalmazni a gyalogság vagy könnyű páncélzatú célok ellen. 
Egy kiépített fedezékbe beásott BMP 35 cm magas, 100

cm széles célt képez az ellenség számára. Ezt próbálja 
meg egy Marder személyzete 800 méterről felderíteni és a 
fedélzeti gépágyúval eltalálni! -  látható, hogy ez meglehe
tősen nehéz feladat. A BMP számára azonban egy 1300 
méterre lévő Mardert leküzdeni nem nagy probléma.”

Az idézett harcjárműparancsnok a véleményét egy 
hadgyakorlat során elhangzott rádióbeszélgetéssel tá
masztja alá: „Itt a 70-es. 73-as irányzó, egyenesen előre 
1300 m-en -  egy Marder -  irányzék 13 -  célra tartok -  
Gránátot tölts -  Tűz!” A gránát 1,5 másodperces repülé
se után ez hallatszott a rádióból: „70-es! Itt a 73-as, cél 
megsemmisítve! Szóval akkoriban nem tréfáltunk.”

Típusváltozatok

A BMP gyalogsági harcjárműből számos változat készült 
különböző feladatok ellátására. A nyugati források a vál
tozatok jelölésében azt az évszámot is feltüntetik, amikor 
az adott változatot először megfigyelték. Számos moder
nebb BMP már a félautomatikus AT-3c Sagger vagy az 
új AT-4 Spigot, illetve az AT-5 Spandrel páncéltörő raké
tákkal tüzel.
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7. ábra: A BMP-1 még a nehéz tereppel is megbirkózik, 
átkel mély árkokon is

-  BMP Model 1966 -  A BMP első változata (BMP-A je
löléssel is ismert) még rövidebb orral rendelkezett, mint a 
későbbi sikeres BMP-1. Ennél a változatnál nem volt 
megoldott a jármű ABV védelme.

-  BMP-1 (BMP M1976) -  A legszélesebb körben elterjedt 
BMP-1 gyalogsági harcjármű 1970-ben jelent meg. Elődjé
hez képest a legszembetűnőbb változtatás a megnyújtott orr 
és a megnagyobbított, felhajtható hullámtörő lemez volt. Ez
által kívánták fokozni a jármű úszóképességét. (Mivel a mo
tor jobboldalt elöl helyezkedik el, a jármű eleje jobban merül 
a vízben.) Nagyobb lett a torony alatt található négyszögletes 
tüzelőnyílás is, amelyből a PKM géppuskával lehet tüzelni. 
Továbbá áthelyezték a deszanttér tetején levő periszkópokat.

-  BMP-1 К (BMP M1974) -  A BMP-1 parancsnoki vál
tozata. A tüzelőnyílásokat lehegesztették, a deszantülé- 
seket eltávolították, térképtáblával, plusz rádióberende
zésekkel és antennákkal szerelték fel. Zászlóaljszintű pa
rancsnoki járműként használták.

-  BMP-1 P (BMP M1981) -  Az AT-3 Sagger rakéta in
dítósínét leszerelték és ellátták egy állványos AT-2 
Spigot rakétaindítóval. A jármű kétszemélyes tornyot ka
pott, az elsődleges fegyverzetet (a gránátvetőt) lecserél
ték egy 30 mm-es gépágyúra. Az AT-4 Spigot vagy AT-5 
Spandrel páncéltörő rakétákat a toronyra szerelt állvá
nyon levő csőből indítják. Ködgránátvetőket szereltek fel 
a torony oldalaira vagy hátsó részére. A deszanttér mind
két oldalán eggyel csökkentették a lőrések számát, vi
szont a tűzerőt növelendő, baloldalt a torony előtt kialakí
tottak egy újabb tüzelőállást egy géppuska számára. Mó
dosításokat végeztek a láncvédő lemezeken is.

-  BMP-1 PK -  A BMP-1 P parancsnoki változata.
-  BMP-KSM (BMP M1978) -  Egy teljesen fegyvertelen 

BMP-változat. A típust ellátták egy hosszú teleszkópos an
tennával (NATO-kódneve Hawkeye), illetve a BMP-1 K-ban 
használt rádiókon kívül további híradó berendezéseket sze
reltek fel. A toronyból eltávolították a fegyverzetet. A hátsó 
tetőajtók közül kettőt megszüntettek, ahogy áthelyezték a lő
rések fölötti nézőkéket is. A torony tetején levő búvónyílás 
középre került. A deszanttér tetejére hátul egy dobozszerű 
burkolattal ellátott generátort szereltek a számos híradós be
rendezés miatt. A BMP-KSM-et elsősorban ezred- és had
osztályszinten használták vezetési pontként.

-  BMP-1 MP-31 -  Ez a parancsnoki változat a 
deszanttér fölött további antennákat, nagyobb generátort 
és újabb „dobozokat” kapott.

-  BREM-2 -  Műszaki mentő változat. Csődökkel, da
ruval, tolólappal és külső szerszámosládákkal látták el.

-  BREM-4 -  Műszaki mentő változat, daru és külső 
szerszámosládák nélkül.

-  BRM -  Felderítő harcjármű. Az egyszemélyes tornyot le
cserélték a BMP-2 nagyobb, kétszemélyes tornyára, mely
ben a 73 mm-es gránátvető kapott helyet. A négy hátsó tető
ajtót eltávolították, és két félkör alakúval helyettesítették.

-  BRM-1 -  Felderítő harcjármű. Felszerelése meg
egyezik a BRM-ével, s ezenkívül a torony hátsó részére 
felszerelték a PSNR-5K (Tall Mike NATO-kódnevű) harc
téri felderítőradart, mely csak használatkor emelkedik ki a 
toronyból. A jármű további felderítőberendezései a követ
kezők: DKRM-1 lézeres távolságmérő, ARRS-1 hely
zetmeghatározó készülék, IMP aknakereső készülék, 
1PN33B éjszakai távcső. A navigációt a TNA-1, IG11N 
giroszkópos iránytű és az 1T25 mérőberendezés segíti. 
A hátsó ajtók fölé újabb antennák kerültek.

-  BRM-1 К -  Felderítő harcjármű. A BRM-1-bői alakí
tották ki. Füstgránátvetőket helyeztek el a torony mindkét 
oldalán, illetve további híradó berendezéseket kapott.

-  BRM-3 -  Felderítő harcjármű. A BRM-1 továbbfej
lesztett elektronikával.

-  BRM-3K -  Felderítő harcjármű. A BRM-1 К moderni
zált elektronikával.

-  PRP-3 (BMP-SON -  BMP M1975 jelzéssel is ismeri) 
-  Tüzérségi felderítő harcjármű. A BMP-2 nagyobb, két
személyes tornyát kapta, melyet hátrébb helyeztek el. A 
30 mm-es gépágyú helyére 7,62 mm-es géppuska került. 
A torony jobb oldalára egy elektrooptikai felderítőbe
rendezést erősítettek. Egy másik elektrooptikai berende
zés a torony bal oldali búvónyílása előtt kapott helyet. A 
torony hátsó részére szerelték fel a Small Fred NATO- 
kódnevű harctéri felderítőradart, melynek négyszögletes 
antennáját a deszanttér tetejére lehet keresztben össze
hajtani. A radar hatótávolsága 20 km. A tüzelőnyílásokat 
megszüntették, a négy tetőajtó helyén egy félkör alakú 
búvónyílást alakítottak ki. A PRP-3 személyzetét 5 fő al
kotja, akik a számos híradós és optikai berendezést ke
zelik. A járművet tüzérségi tűztámogatásra használták. 
Harci alkalmazás során egy PRP-3-at a vontatott vagy 
önjáró tüzérzászlóaljakhoz osztanak be, egy másik pedig 
célkövetést végez tüzérezredszinten.

-  PRP-4 -  A PRP-3 sikeres utódja, melyen az elektro
optikai berendezéseket a torony két oldalán helyezték el.

-  IRM -  Kétéltű műszaki felderítő változat. A BMP-1 al
vázát jelentős mértékben módosították, hogy víz alatti mű
szaki feladatokat is el tudjon látni. Ide tartoznak a különle
ges műszaki felderítő feladatok, mint például az aknakere
sés és a folyómeder felderítése. Az aknakereséshez hasz
nált berendezéseket az IRM használat után vissza tudja 
húzni a páncéltestbe. Az IRM meghajtásáról a vízben a jár
mű hátsó részén elhelyezett két darab fedett hajócsavar 
gondoskodik. A víz alatti üzemelést egy felállítható snorkel 
(levegőszívó/kipufogó árboc) teszi lehetővé, melyet hasz
nálaton kívül vízszintes helyzetben tárolnak.

-  BMP-PPO -  Kiképzőjármű. A típus alapját képező 
BMP-1 tornyát eltávolították, és a küzdőtér tetején nyolc 
kupolát alakítottak ki a kiképzendők számára, és plusz
üléseket is beszereltek. A kiképzésen részt vevők a kupo
lák első részére szerelt TNPO-170 és MK-4 típusú 
megfigyelőberendezésekkel tartják szemmel a terepet, 
az R-124 típusú interkom rendszerre A-2-es kommuni
kációs egységgel csatlakoznak.

-  M-80 -  Sok helyen a BMP-1 jugoszláv másolataként 
említik, azonban különálló típusról van szó.

(Folytatjuk)

Szűr Zoltán

40 HADITECHNIKA 2007/4



A MiG-21 MFN a cseh légierőben

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 18. oldalon. Szerk. A fotókat a szerző készítette.
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Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 49. oldalon. Szerk.
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Hetzer replika Mosonmagyaróváron

Az elkészült jármű 2007 márciusában egy hadijátékon a Soproni Hagyományőrzőkkel

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 87. oldalon. Szerk. Fotók a szerző gyűjteményéből
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A tízéves orosz űrterv

1. ábra: A Szojuz-TMA és a Kliper változatainak összeha
sonlítása

3. ábra: Kliper a mentőrakétával és a Szojuz orbitális kabin
jának modernizált változatával

Торможение

Отделение АО

Вход ВА б атмосферу

Снижение БА 

(боковой маневр до 5 0

5. abra: Az ejtőernyős leszállás fázisai

6. ábra: Az Apollo rendszerhez hasonlóan három ejtőernyő
vel ér földet a Kliper. Nincs szükség a drága futóművekre

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd az 53. oldalon. Szerk. Fotók a szerző gyűjteményéből

44 HADITECHNIKA 2007/4



A tízéves orosz űrterv

ф Нпи пер Ф

7. ábra: A Kliper méretarányos modellje

8. ábra: Pillantás a Kliper belsejébe

10. ábra: Méretarányos Kliper-modell az Enyergija szerelő- 
csarnokában

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd az 53. oldalon. Szerk. Fotók a szerző gyűjteményéből
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Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 68. oldalon. Szerk.

1. ábra: A 18-as oldalszámú MiG-29 В leszállása
2. ábra: A 11-es oldalszámú MiG-29 В éles rakétákkal
3. ábra: A tárolótéren álló két L-39 Albatros, baloldalt a „zümi”
4. ábra: A 7-es oldalszámú Rafale M az állóhelyen
5. ábra: A 4-es oldalszámú Rafale M felszálláshoz gurul
6. ábra: A 4-es oldalszámú Rafale M az állóhelyen
7. ábra: A repülés utáni pihenőben

Fotók: Baranyai László
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Humanitárius „lőszeres vagon”

2. ábra: Útban a cél felé

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 62. oldalon. Szerk. Fotók: Baranyai László
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Me 109 restaurálás alatt

1. ábra: A restaurálás alatt álló Me 109-törzs. Az elöl felállí
tott sárga színű lemez a motorburkolat egyik darabja
2. ábra: Kabintető, ahogy a földön állva látható
3. ábra: Farokrész. A kormányfelületek borítása még hiány
zik. A háttérben egy szintén restaurálás alatt álló Áradó
Ar 96 törzse látható
4. ábra: Farokkerék. Mellette állványon a szereléshez hasz
nálatos szerszámok
5. ábra: A jobb oldali főfutómű
6. ábra: A főfutómű bekötési csomópontja. Mögötte a 
szárnyfőtartó bekötési csomópontja és a csűrőmozgató him
ba látható
7. ábra: Aki emlékszik a régebbi típusú gépkocsik dobfékei
re, annak nem idegen a Me 109-főfutókerekének fékrendsze
re sem

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 77. oldalon. Szerk. Fotók a szerző gyűjteményéből
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A T-64-es harckocsi I. rész

„Az atom- és más tömegpusztító fegyverek, valamint a 
haditechnikai eszközök gyors fejlődése meghatározott 
módon befolyásolta a harc megvívásának módjait és eljá
rásait. A harckocsicsapatok azonban, különösen a táma
dó hadműveletekben, nem veszítettek jelentőségükből. A 
harckocsik a repülőkkel, a rakétacsapatokkal, a tüzérség
gel, a légideszantcsapatokkal és a gépesített lövész- 
magasabbegységekkel együttműködve ma is, mint valaha 
a szárazföldi csapatok csapásmérő erejét alkotják.”1 

A szovjet harckocsigyártás egyik különleges típusa a 
T-64-es, melynek sokáig titkolták létezését. Soha nem 
ajánlották fel rendszeresítésre még a „baráti országoknak” 
sem, és nem exportáltak egyetlen darabot sem. Sok forrás 
ezt a T-64-es rossz konstrukciós kialakításával indokolta. 
A válasz sokkal inkább speciális berendezéseinek fejlett
ségében keresendő. Csak a Szovjetunió szárazföldi csa
patainál rendszeresítették, de itt is csak olyan elit alakula
tokat szereltek fel vele, mint a nyugati katonai körzetek 
(tervezett támadó) hadosztályai. Ennek elsődlegesen 
anyagi okai voltak, a szovjetek az 1960-as évek végétől el
kezdték korszerűsíteni a páncélos egységeiket, az új fegy
verek azonban -  a korábbi generációkhoz viszonyítva -  
rendkívül drágának bizonyultak. Ennek oka az alkalmazott 
technikában keresendő (ballisztikai számítógép, lézertáv
mérő stb.). Ezért csak olyan elit egységeket szereltek fel 
vele, melyeket egy esetleges NATO elleni bevetésen az el
ső vonalban alkalmaztak volna. A teljes igény kielégítésé
re olcsóbb konstrukciókat kerestek, melyekkel aztán fel
szerelték a szövetséges államok hadseregeit is, de ezeket 
csak második vonalbeli páncélosnak szánták. (Erre tervez
ték a T-72-est -  bár sokan nem ezen a véleményen van
nak. A T-72-es végső soron egy egyszerűsített konstruk
ció, amely olcsóbb mint a T-64-es, de a sok közös vonás 
ellenére mégis újabbnak mondható.) Számos új technikai 
megoldást alkalmaztak, melyek előrevetítették a harci, 
technikai paraméterek nagyarányú javulását. Például a ré
teges páncélzatot (a rátét, pluszpáncélzat), a hidropneu- 
matikus futóműelemeket és a harckocsiágyúból indítható 
rakétalőszert. Több olyan műszaki megoldással találkoz
hatunk, amelyek a későbbi szovjet Т-72, Т-80, T-90E tí
pusokra jellemzőek, és jelentősen növelik a páncélosok 
harci értékét, alkalmazhatóságát.

A tervezés folyamata

A Szovjetunióban egy új páncélos tervezése már akkor 
elkezdődött, mikor az előző típus (család) munkálatai 
még be sem fejeződtek. A tervezési munkálatok ebben 
az esetben rendkívül széles körben folytak. A páncéltörő 
eszközök nagyarányú fejlődése, dinamikusabbá válása, 
valamint az atom- és tömegpusztító fegyverek alkalmaz
hatóságának megnövekedett lehetősége egy újfajta kö
vetelményrendszert állított fel. A munkálatok egy időben 
több tervezőirodában folytak, majd ezek mindegyikének 
kipróbálása után „született meg” a páncélos, mely a leg
ígéretesebb mutatókkal rendelkezett. Először alkalmaz
ták ezt az elvet a Szovjetunióban. A további tervezést az 
a konstrukciós iroda végezte, mely a legjobb kísérleti vál
tozatot készítette.

1. ábra: Az 5TDF típusjelű erőforrás

2. ábra: 1. nyomatékszabályzó, 2. nyomatékszabályzó 
kihajtásháza, 3. fedőlemez, 4. csatlakozó csőcsonk, 5. karter 
gázkieresztő szelep, 6. fordulatszámmérő adója, 7. 
kompresszor, 8. kihajtásház fedőlemeze, 9. kihajtás foga 
hüvely, 10. elszívó olajszivattyú, 11. szívócső, 12. 
turbófeltöltő

3. ábra: 1. kompresszor vízolaj-leválasztója, 2. indítómotorral 
kombinált generátor (24 V), 3. csatlakozó csőcsonk, 4. 
turbófeltöltő, 5. összekötő cső, 6. turbinatartó, 7. káderből az 
olajelszívó cső, 8. blokkhűtőcsövek gyűjtője, 9. adagoló, 10. 
üzemanyag-finomszűrő
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430-as objektum

A legfigyelemreméltóbb kísérleti változat megalkotása A. A. 
Morozov főkonstruktőr nevéhez és tervezőcsapatához fűző
dik, a T-34-esen végzett munkálataikkal lettek világhírűek. A 
kísérleti példányt 1955. június 8-án mutatták be, és 1957-re 
három prototípus épült. A páncélos kialakítása klasszikus, elöl 
a vezető, középen a küzdő-, hátul a motor- és erőátviteli tér
rel. Főfegyverét a páncéltest közepén elhelyezkedő forgatha
tó toronyba építették. Ágyúja a D-10T(M) 100 mm-es huza- 
golt csövű löveg (T-55-östől átvéve), ezzel egy 7,62 mm-es 
géppuska van párhuzamosan beépítve. Az ágyú páncéltörő 
lőszerének kezdősebessége 1015 m/s volt. A löveget kétsíkú 
stabilizátorral, éjszakai figyelő és tűzvezető eszközökkel is el
látták. Irányzótávcsöve a TPD-43-as típus volt.

A páncélos meghajtását egy teljesen új fejlesztésű erőfor
rás végezte, típusjele 5TDF. Ez egy két főtengellyel szerelt, öt
hengeres, ellendugattyús, kétütemű mindenevő dízelmotor. A 
turbófeltöltővel ellátott erőforrás vezérlését szelepek helyett 
résvezérléssel oldották meg. A folyadékhűtés —40/+55 °C hő
mérséklet-tartományban biztosítja a motor működését. A fek
vőhengeres kialakításnak köszönhetően a külső mérete 
mindössze 1413x955x581 mm. Az alacsony konstrukciós ki
alakítással lehetővé vált a páncéltest magasságának csök
kentése a korábbi típusokhoz képest. így jelentősen csökken
hetett a harckocsi magassága, ami előnyt jelent a többi típus
sal szemben. A 13 600 cm3-es erőforrás maximális teljesítmé
nye 442 kW (600 LE) volt, 2000/min fordulaton. Ezt később a 
folyamatos fejlesztések hatására először 515 kW-га, majd 
525 kW-га, s végül az utolsó változatoknál már 551 kW telje
sítményre sikerült növelni 2800/min fordulaton.

Sokan a páncélos hátrányai közé sorolják a motorját, 
ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a kiszolgáló 
és alkalmazó csapatokat nem készítették fel a speciális 
eszköz üzemeltetésével járó szakfeladatokra. Elmondhat
juk, hogy a motor korszerűségében megelőzte korát. Min
denevő, így üzemeltethető gázolajjal, kerozinnal és (mini
mum!) 72-75 oktánszámú benzinnel is. Az erőátviteli egy
sége is új tervezésű, két bolygókerekes oldalsebesség-vál- 
tómű kihajtóművel szerelve. A hidraulikus sebességváltója 
7 előre és egy hátrameneti fokozatra van osztva. Egyes 
források a harckocsi hátrányai közé sorolták a nagy fo
gyasztást, a hidegben való nehéz indítást, illetve a motor 
porérzékenységét is. Valójában a fogyasztása 170-200 I 
körül mozgott 100 km-enként (tüzelőanyag-javadalmazása 
1270 I), a porra pedig tulajdonképpen minden motor érzé
keny. (Ennek kiküszöbölésére vannak a megfelelően mé
retezett szűrőrendszerek!) Tény, hogy nem volt teljesen ki
forrott konstrukció, és tábori körülmények közti javítása 
nem volt egyszerű (bár ez is inkább nem szokványos fel
építésének köszönhető), de ha működött, akkor a legjobb 
volt, amit abban az időben csak harckocsiba szereltek.

Sok előnyös tulajdonsága mellett a próbák során a kísérle
ti változat tűzerő tekintetében gyengének bizonyult. Igazi áttö
rést nem hozott, a tervezőirodák azonban átvették újításait, 
sok technikai megoldása megjelenik a későbbi változatokon.

775-ös objektum

1963. március 30-tól a Minisztertanács határozata alapján 
megkezdték a 775-ös objektum és vele együtt két rakétarend
szer, az Asztra és a Rubin létrehozását. A modellt a 
Cseljabinszkban működő P. P. Iszakov által vezetett konstruk
ciós iroda tervezte (Cseljabinszki Traktorgyár). Kialakítása tel
jesen eltér a hagyományostól, kezelőszemélyzete mindössze 
két főből áll, parancsnokból és vezetőből. Mindkét kezelő a 
forgó toronyban helyezkedett el, de egymástól teljesen elszi-

1 2 3 4 5

5. ábra: A páncélos osztott lőszerei: 1. alaptöltet, 2. leváló 
köpenyű, szárnystabilizált, űrméret alatti páncéltörő 
nyillövedék (APDFSDS), 3. szárnystabilizált kumulatív 
páncéltörő lőszer (HEATFS), 4. nagy robbanóerejű 
repeszromboló gránát (HE/FRAG), 5. kumulatív páncéltörő 
rakéta (ATGM)
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7-8. ábra: A 432-es objektum 1963-as változata, jól látható 
a füstgázelszívó berendezés a lövegcsövön. A D-68-as (115 
mm) löveghez hidromechanikus töltőt építettek be, valamint 
2A18-as kétsíkú stabilizátorral látták el. Az alsó ábrán az 
1964-es változat látható: a második futógörgőpárra is 
hidropneumatikus felfüggesztést szereltek, TPD-43B típusú 
irányzótávcsővel és TPN-1-432-es éjszakai változattal 
látták el

9. ábra: A 432-es objektum 1967-es módosítása. Látható a 
futómű fölött elhelyezkedő kihajtható oldalkötényezése, 
valamint megfigyelhető a löveg mellett az L-2-es IR 
sugárvető reflektora is

10. ábra: T-64A 1967-es változata. Főfegyverzete a 2A26 
(D-81) 125 mm űrméretű, sima csövű, két síkban stabilizált 
harckocsiágyú. (Stabilizátor típusa: 2A-23). Módosult a 
torony alakja is a nagyobb űrméretű fegyver miatt. Réteges 
kialakítású páncélzata 80 mm acél, 105 mm alumínium és 
20 mm acél felépítésű volt. Irányzótávcsöve TPD-2-1-es, 
éjjel TPN-1-43A típusú volt

11. ábra: A T-64A 1969-es változatán láthatóak a külső 
tartozékos ládák. A vezető előtt еду V alakú kialakítása 
figyelhető meg a páncélzatnak, mely nem engedi 
felcsapódni a vizet, ha a harckocsi vízi akadályokon gázol át

12. ábra: A T-64A 1972-es változatának egyik jellemző 
konstrukciós kialakítása, hogy a láncfeszítő görgője egyezik 
a futógörgőkkel. Ezt a megoldást a későbbi változatoknál is 
megtartották. R-123M típusú rádiót alkalmaztak. A 
parancsnok búvónyílása elé egy 12,7 mm-es Utjos típusú 
légvédelmi géppuskát szereltek. Irányzótávcsöve a javított 
TPD-2-49-es nappal, éjjel pedig a TPN-1-49-23-as típusú. 
A kezelőket is ellátták éjszakai figyelő eszközökkel, a 
vezetőt TBN-4PA-val, míg az irányzó TNP-165A típusút 
kapott

13. ábra: A T-64A lövegcsövét 1975-től műanyag 
hőkiegyenlítő burkolattal látták el. Lövegét 2A46 típusúra 
módosították (D-81T). Új stabilizátort alkalmaztak, és a 
töltőberendezést 6AZ10M típusúra cserélték. Üzemanyag- 
javadalmazását a ledobható külső tartályokkal 1270 l-re 
növelték

14. ábra: T-64A -  a sorozat utolsó tagja 1981-ből. 2x6 db 
ködgránátot szereltek a torony két oldalára. Az utolsó 
példányokba már beszerelték a FLA TPD-K-1 típusú 
lézertávmérőt is

15. ábra: T-64AK 1981-es parancsnoki változat (446-os 
objektum). Felszereléséhez tartozott egy kihúzható 10 m-es 
teleszkópantenna, egy benzinmotoros aggregátor és UKW 
rádióállomás (R-130M) is. Tüzérperiszkópot is kapott, 
melynek típusa PAB-2AM. Felszerelték a TNA-3 harckocsi
navigációs rendszerrel, mellyel inerciális irányítás valósítható 
meg. (A pörgettyű tehetetlenségén alapuló, több 
giroszkópból álló, helyzetmeghatározó navigációs és irányító 
rendszer)__________________________________________
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21. ábra: T-64U változat 1999-ből. A torony alsó felén 
gumiköpeny található a kumulatív lövedékek hatásának 
csökkentésére. Módosított erőforrása az 5TDF-M, melynek 
továbbjavított változata kerül a T-84-esekbe. TKN-4S Agat 
típusú parancsnoki irányzékot kapott, FLA-1 A45-ös 
lézertávmérővel ellátva. Számos további javítást végeztek 
rajta, a légvédelmi géppuskához PZU-7-es tükörreflexes 
irányzékot szereltek be

20. ábra: A T-64BVK (1985) egyezik az előző változattal, 
csak a T-64AK felszerelésével kiegészülve, de elhagyták a 
légvédelmi géppuskát

22. ábra: T-64BM-2 1999-ben. Lézertávmérője FLA-1 A43U 
típusú, töltőgépe a 6AZ43-as. Lövege 9K119-es rakéta 
indítására alkalmas

getelve, műanyag kabinokban foglaltak helyet. A parancsnok 
végezte az irányzó munkáját, a töltőkezelőt pedig automata 
töltőberendezéssel helyettesítették. A vezetőt olyan speciális 
berendezéssel látták el, mely biztosítja számára a menet
irányba való előrelátást függetlenül a torony helyzetétől.

Fő fegyvernek egy rövid, sima csövű 125 mm űrméretű lö- 
veget szereltek be, mely elsőként alkalmas a világon irányít
ható páncéltörő rakéta indítására. A komplexum mindkét ra
kétájának hangsebesség felettinek kellett lennie. A Védelmi 
Technikai Tanács 1964. március 1-jei határozatában a két 
komplexum közül a Rubint választotta, az Asztrán a további 
munkálatokat megszüntették, pedig erre a rendszerre ekkor 
már mintegy 601 ezer rubelt költöttek el. A Rubin félautoma
ta irányzással működött. Az OKB-9-ben fejlesztettek hozzá 
egy huzagolt (32 huzag) csövű D-126 indítóberendezést, 
melyből (125 mm-es űrmérettel) a rakéta mellett nem irányít
ható aktív-reaktív repeszromboló gránáttal is tüzelhetett. A 
maximális lőtávolság így elérte a 9 km-t. Az ágyú töltésének 
folyamata, az irányzás, a lövés és a rakéta indítása, valamint 
röppályán való irányítása a parancsnok irányítópultjáról tör
tént. A D-126 az 2E16-os stabilizátorral két síkban stabilizált.

(Folytatjuk)

Máté Milán

16. ábra: T-64B -  1975-ben már ezzel a jelzéssel állították 
elő az új modernebb változatokat (447.A objektum). Lövegét 
módosították 2A46-2 jelűre, így alkalmassá vált csőből való 
rakéta indítására. Erősebb lézertávmérőt szereltek be, 
először FLA-1 АЗЗ-ast, majd később FLA-1 A33-1 -es 
típusút. Ballisztikai számítógéppel szerelték fel (1V517), 
melynek szélszenzorát a toronytető hátuljára szerelték 
(1B11). Modernebb és pontosabb 2A-26M stabilizátorral 
látták el. A testre mechanikus tolólap szerelhető, mellyel a 
páncélos képes rövid idő alatt tüzelőállást készíteni 
magának

17. ábra: T-64B változat 1981-ből. A tartozékos ládák más 
elhelyezkedése miatt a ködgránátvetőket oldalanként 2 párra 
csökkentették (447.A objektum). Fő fegyverét ismét 
módosították a 2A46M-1 -re, melyhez a 2A-42 típusú 
stabilizator tartozott. Lézertávmérője a javított FLA-1 A34-es. 
A légvédelmi géppuskát zárt búvónyílásfedéllei belülről is 
lehetett kezelni, elektromotorokkal és rudazatokkal 
mozgatva. Ekkor PZU-5-ös irányzékot használtak

18. ábra: T-64B-1 1984-es változata

19. ábra: T-64BV 1985-ből ERA páncélzattal felszerelve. 
Páncélzata szendvics kialakítású 120 mm acél, 105 mm 
üvegszálas műanyag-kerámia betétekkel és 40 mm acél. A 
küzdőtér felől speciális műanyag burkolattal borítva. A 
modernebb R-173-ast rádióval szerelték fel. Ágyúja a 
2A46M, melynek előnye, hogy a csövet tábori körülmények 
között is könnyen a torony leemelésével lehetett cserélni. 
GETs-11 típusú töltőgéppel szerelték, 28 lőszer a töltőben 
helyezkedett el, míg 9 a páncéltestben kapott helyet. Töltési 
idő minimum 6 s, maximum 13 s, a lőszertároló kézi 
feltöltésének szintideje 13-15 percet vett igénybe
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Oroszország 300 milliárd rubelt (mintegy 2100 milliárd fo
rintot) irányzott elő a tavaly megkezdődött, tízéves űr
programjára. A nagyszabású tervek között szerepel 
Bajkonur fejlesztése, új űrnavigációs rendszer kialakítá
sa, az Angara hordozórakéta fejlesztése, de a legna
gyobb változást kétségtelenül a több mint négy évtizede 
használt Szojuz űrhajók felváltása jelentené a többször 
felhasználható Kliper űrrepülőgéppel.

A korábbi elképzelések szerint az északi Pleszeck 
vagy a távol-keleti Szvabodnij katonai rakétabázist kíván
ták átépíteni polgári űrhajózási célokra, hogy kiváltsák a 
bajkonuri űrrepülőteret. Az okok egyszerűek: Bajkonur 
nincs orosz területen, a Szovjetunió szétesése után Ka
zahsztán fennhatósága alá került, és most már minden
képpen korszerűsítésre szorul. A pénztelenség azonban 
rászorította az oroszokat, hogy egyezzenek meg Ka
zahsztánnal. A megkötött, ötven évre szóló bérleti szer
ződés értelmében az oroszok üzemeltetik a bajkonuri űr
repülőteret, míg a kazahokra hárul a város ellátása min
den szükséges anyaggal. Ráadásul még egy új indítóál
lás felépítésébe is be fognak szállni.

Az újnak meghirdetett űrnavigációs rendszer tulajdon
képpen nem is annyira új: az amerikai GPS-szel párhu
zamosan már korábban is működött annak orosz megfe
lelője, a Glonassz, igaz, kizárólag katonai feladattal. A 
mostani elképzelések szerint egyre jobban hozzáférhető
vé kívánják tenni polgári felhasználásra is, és az ehhez 
szükséges berendezések kifejlesztését is tervbe vették. 
Május 18-án Putyin elnök már alá is írta a szükséges en
gedélyt, jelezve, hogy nem zárkóznak el egy jövőbeli 
együttműködés lehetőségétől a GPS-szel sem. Emellett 
Oroszország a Mars-utazásra való felkészülés jegyében 
földi kísérleteket, megfigyeléseket végez önkéntesekkel, 
akik 500 napot töltenek majd a külvilágtól teljesen elzár
va. 2015-ig két Mars-szondát is indítanak: az egyik Mars 
körüli pályára áll, és onnan vizsgálja a vörös bolygó fel
színét, a másik leszáll a Phobosra, majd kőzetmintát hoz 
vissza a Földre (Fobosz-Grunt).

I. A Kliper

Az orosz űrtervekben a legnagyobb változást a több mint 
negyven éves Szojuzoknak az új Kliper (gyorsjáratú ha
jó) űrrepülőgéppel való felváltása hozhatja. A Szojuzt is 
kifejlesztő Enyergija cég űrmérnökei már többször is 
megpróbáltak előállni egy új űrjármű ötletével, de anyagi 
okokból mindeddig ezek nem valósulhattak meg. Magát a 
tervet 2004. február 17-én egy moszkvai sajtótájékozta
tón jelentették be, bár az RKK Enyergija lényegében
2000-től folytatja a tervezői munkát. 2005 júniusában a 
párizsi légibemutatón (Paris Air Show) már elő is álltak 
egy életnagyságú makettel, és Vlagyimir Danyejev veze
tő tervező bizakodva mondta el sajtótájékoztatóján, hogy 
„a Kliper tervei lényegében készen vannak, és ötéves in
tenzív fejlesztéssel megépíthető és rendszerbe állítható 
lenne.”

П и л о т и р у е м ы й  м н о го р а з о в ы й  к о р а б л ь  « К л и п е р »
Схема „несущий корпус» сх ем а  „самолетного типа»

Стартовая масса 13000 КГ
Количество членов экипажа д о  6 чел.
Объем  кабины экипажа 20 м»

Масса груэов:
•доставляем ы х 500 кг
- воэвращ аемых 500 кг
- удаляемых 200 кг

Время автономного полета 5 сут.

Время нахождения в составе орбитальном станции 360 сут.

1. ábra: Az RKK Enyergija Kliper terve. A két hivatásos űrha
jós és négy utas szállítására alkalmas űrrepülőgép önálló re
pülésben 5 napot, űrállomáshoz kapcsolva egy évet tud a 
kozmoszban tölteni. A jelenlegi Szojuz űrhajók (TMA típus) 
garanciaideje mintegy 200 nap

3. ábra: A személyzet elhelyezkedése az űrrepülőgépben. 
Az ülések pozíciói változtathatóak
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2. ábra: A Kliper korai változata a RU 2220077 számú rajzon. 
A 3-assal jelölt dokkolóegység az űrrepülőgép hátulján van, 
maga a gép orral lefelé helyezkedik el a hordozórakétán



4. ábra: Kliper űrrepülőgép a Zenyit-2-es, illetve az új 
Onyega rakétán

Danyejev szerint két próbarepülés után az első embe
rek 2012-ben indulhatnának Kliperrel a világűrbe. Az in
dítások nemcsak a megszokott űrrepülőterekről, hanem 
az Ariane rakéták starthelyeinek is otthont adó, Francia- 
Guyana-i Kourouból is történhetnek. Az indítás már nem 
a jól bevált Szojuzzal, hanem annak módosított változa
tával, a már fejlesztés alatt lévő Onyega rakétával fog tör
ténni. Az Onyega fejlesztési költségeit nem számítva, a 
Kliper első repülőképes példányának megépítéséig a fej
lesztési és építési költségek hozzávetőlegesen 10 milli
árd rubelt (70 milliárd forintot) fognak felemészteni.

A tervezett startidőpontot figyelembe véve jól látható, 
hogy a Kliper fejlesztése és repülési terve lényegében 
párhuzamosan folyik majd az amerikai Orionéval. 
Nyikolaj Szevasztyjanov, az RKKE Enyergija igazgatója 
minden lehetséges fórumon a megtakarításokat emelte 
ki: a legalább 25 alkalommal újból felhasználható 
Kliperen az egy főre eső költség kisebb lesz, mint a mai 
Szojuzokon utazóké, és sokszorta marad el az amerikai 
űrrepülőgép űrhajósaié mögött.

A pénzszűke azonban nagy úr. A tízéves orosz elkép
zelés költségvetése annyi, mint a NASA egyéves, 16 mil
liárd dolláros költségvetése. A Szovjetunió idejében is kb. 
egytizedét tették ki az űrköltségek az amerikainak, most 
csak a kiválasztott területeket próbálják támogatni a ko
rábbi nagyságrendnek megfelelő összeggel.

A Szojuzt helyettesítheti a Kliper

A Columbia tragédiája után a Nemzetközi Űrállomás állan
dó személyzetét „harmadolták”, azaz a korábbi három fő 
helyett ketten teljesítenek szolgálatot félesztendőnyi idő
tartamban. A kozmoszban eltöltött idő természetesen le
hetne több is, de ezt pillanatnyilag az űrállomás személy
zetének cseréjét egyedül ellátó Szojuz űrhajók szűk 
héthavi garanciaideje korlátozza. Ezért szükséges a fris-

6-7. ábra: A Szojuztól átvett dokkolóegység, amely a korai ter
vektől eltérően, de a Szojuzéhoz hasonlóan, leválasztható lesz
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7480

К о м п о н о в о ч н а я  с х е м а  в о з в р а щ а е м о го

□  Масса ■ опрощ аемого 
аппарата

а  П ерегрузка 
при штатном спуске

□  Объем кабины 
Экипаж

8800 кг 

2.6 ед .
20 м3 

до 6 чел.

9. ábra: A Kliper főbb méretei

В а р и а н ты  п о с а д к и

Возвращаемый аппарат 
типа «несущий корпус»

• Посадка в  заранее вы бранные районы;
• Боковой м аневр д о  500 км;
• Посадка на сушу на лю бом вш ке возможна д ля 80% 

вариации долгот восходящих узлов орбиты:
■ И сполы оваиие парашютной системы;
• И сполы ованне д вигателей мягкой посадки для 

гашения вертикальной скорости и скорости 
ветрового сноса;

• О беспечение сохранности возвращ аемого аппарата 
при аварии ракеты-носителя

Возвращаемый аппарат 
«самолетного типа»

Посадка на »ар а нее вы бранные 
аэродромы :
Боковой м аневр д о  2000 км;
Посадка на аэродромы возможна на 
лю бом витке:
Сохранность возвращ аемого 
аппарата при аварии ракеты-носителя 
обеспеч1* ается  при доелпкении 
возвращ аемого аппарата аэродрома

10. ábra: A leszállás variációi

sen érkező -  akár űrturistát is szállító -  űrhajót az ISS-nél 
hagyni, és az újonnan érkezőknek a régebbi űrhajót igény
be venni a Földre való visszatérésükhöz. Az alapszemély
zet részére tehát egy űrhajó mindig rendelkezésre áll egy 
azonnali menekülés esetére, de a hat főre duzzadó lét
szám részére az egyetlen Szojuz már nem lesz elegendő, 
egy külön Szojuzt kell majd az űrállomáshoz kapcsolni ál
landó jelleggel. A Kliper átveheti ugyan a hat űrhajós men
tőhajójának szerepét, és ráadásul erre egymagában is al
kalmas, de szolgálatba állásig még legalább öt évig kell 
várni. Nem volt véletlen tehát, hogy az oroszok 2006-tól 
már nem ingyen fuvarozták és fuvarozzák amerikai kollé
gáikat. Alekszander Medvedcsikov, az Orosz Űrkutatási 
Hivatal, a Roszkoszmosz igazgatóhelyettese két évvel ez
előtt már finoman célozgatott arra, hogy „eljött az ideje an
nak, hogy a NASA nagyobb terhet vegyen le a vállunkról 
az ISS-programban”. Az amerikaiak fizettek is volna -  jól 
bevált receptjük szerint, hiszen hosszú évek óta támogat
ják már kisebb-nagyobb megrendelésekkel az orosz nuk
leáris és űripart, hogy a szakemberek ne széledjenek szét, 
és ne adjanak el fejlett technológiát a világ azon tájaira, 
melyeket Washington „lator országoknak” ítél.

A NASA extra Szojuz-megrendelését azonban Wa
shington azonnali hatállyal leállította. A tiltás oka az volt, 
hogy Moszkva különféle technológiákat szállított Iránnak. 
A probléma végül is tavaly februárra megoldódott, Bush 
elnök aláírta az orosz-amerikai űregyüttműködés folyta
tásának engedélyezését. Ez elvileg jótékonyan hathat a 
Kliper fejlesztésének gyorsítására, és idén május elején 
már sietve bejelentették, hogy az ISS létszámát 2009-től 
kezdődően meg fogják duplázni.

A Kliper szerkezete

A hat személy szállítására alkalmas Kliper -  amely egy 
űrrepülőgép és egy űrhajó keveréke -  10 méter hosszú, 
maximális átmérője 3,06 méter. Tömege 13 tonna, hasz
nos teherként még további 700 kg-ot tud Föld körüli pá
lyára szállítani, és 500 kg-ot visszahozni. Az áttervezés 
után a starttömege 15 tonnára, leszálláskor a tömege a 
9,5 és 10 tonna közötti értékről 10 tonna fölé emelkedett.

Maga az űrrepülőgép egy lakókabinnal egészíthető ki, 
amely lényegében a Szojuz űrhajók orbitális kabinjának 
modernizált változata, és a rajta elhelyezett összekap
csolóegység segítségével csatlakozhat a Nemzetközi Űr
állomáshoz. A tervek szerint 25 alkalommal felhasználha
tó új űrjárműből ez az egység nem fog visszatérni, ugyan
úgy megsemmisül majd a sűrűbb légrétegekben, mint a 
Szojuzok orbitális kabinja. (A kínai Sencsou űrhajónál 
mint önálló kutatólabort használják a leválasztott orbitális 
kabint, sőt a terveik szerint lehetségesnek tartják ezen 
egységek egy nagyobb űrállomássá való összekapcsolá
sát is.)

Az űrrepülőgép hordozórakétájának a Szojuz-U mo
dernizált változatát szánják. Ehhez egy új, nagy energiá
jú, folyékony hidrogénnel és oxigénnel működő harmadik 
fokozatot kell kifejleszteni. Ilyen elképzelések már voltak 
a távoli múltban is: 1962 júliusában a Molnyija 8K78L ra
kétánál merült fel egy ilyen fokozatra igény, de a tényle
ges fejlesztési munkálatok sohasem kezdődtek el. Az új, 
Onyega nevű rakétához először valamelyik bajkonuri in
dítóhelyet fogják átalakítani, majd később -  nyilván a re
pülések számától függően -  Pleszecket is.

(Folytatjuk)

Schuminszky Nándor
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A GRAB -  az első jelfelderítő mesterséges hold II. rész

A tervezőcsoport tájékoztatott néhány tagot az Elnöki 
Tudományos Tanácsadó Bizottságból (PSAC) is, a tagok 
között volt az a tanácsnok, aki eldönthette, melyik műhol
das program kapjon hivatalos támogatást. Legalább egy 
olyan személy volt a PSAC tagjai közül, akit egyáltalán 
nem nyűgözött le a kezdeményezés. Megjegyezte, a mű
hold nem lesz képes nagy pontossággal megjelölni, hol 
találhatók a radarberendezések. Mindez természetesen 
politikailag is kockázatos volt, egyúttal nagy esélyt adott 
a kompromisszumos megoldásnak. A Fehér Ház számá
ra eljuttatott javaslatban támogatták a hírszerző program 
titkosítását és a látszólag békés űrprogram mögé rejté- 
sét, így viszont a lelepleződés veszélyét kockáztatták. Ha 
külföldi vagy akár amerikai tudósok felfedezik, hogy a 
műhold titkos hírszerző küldetést is ellát, az igen kelle
metlen következményekkel járhat. Más kutatóküldetések
re is kihathat, és a gyanú árnyékát vetheti a valójában tu
dományos küldetésekre, azokat is kémkedéssel vádol
hatják. Civil tudósokat tehetnek ki ennek a kockázatnak.

A GRAB bürokratikus nehézségekkel is szembesült. 
Megvolt a lehetősége annak, hogy „nagy eséllyel messze 
túllépi a tervezett költségeket”, ahogy a hivatalos feljegy
zések minderről beszámolnak. A kormányzat már megle
hetősen leégett a Vanguard-program kapcsán, mely sok
kal többe került a tervezettnél, és a nemzet tévénézőinek 
szeme láttára vallott kudarcot 1957 novemberében. Végül 
a Fehér Ház hivatalosan figyelmeztetett: „Ha a haditenge
részet belép a felderítő műholdakkal kapcsolatos játszmá
ba, semmi sem fogja megállítani a hadsereget, hogy ma
ga is ne csináljon valami hasonlót, és akkor három külön
böző szervezetnek kellene fizetnünk az egymással ver
sengő projektekért.” Valójában a Szputnyik által vezényelt 
ébresztőt követően, kevesebb mint két éven belül vala
mennyi katonai szervezet további pénzügyi támogatáso
kat kért katonai űrprogramjaik megvalósítása céljából. A 
légierő holdbázisokat és hiperszonikus űrrepülőgépeket 
akart. A hadsereg rakétaarzenált. Az Eisenhower- 
kormányzat valamennyi tervet keresztülhúzta, csak egé
szen korlátozott mértékben támogatta a katonai űrkuta
tást, robotokkal végrehajtott küldetések szintjén.

Az aggodalmak ellenére a GRAB-program hivatalosan is 
támogatást kapott Eisenhower elnöktől 1959. augusztus 24- 
én. A programot a „Sétapálcák” nevű biztonsági ellenőrző 
rendszer hatáskörébe rendelték, ez azt jelentette, kevesebb 
mint 200 embernek volt hozzáférése a részletekhez Wa
shington D. C. körzetében. Az NRL mérnökei így megkapták 
a kívánt támogatást az elképzelésük megvalósítására, most 
már csak annyi volt a feladatuk, hogy mindezt végre is hajt
sák. Reid Mayo a műhold hírszerzési tevékenységéért felelt.

A GRAB-ot a standard Vanguard műholdnak megfelelő
en alakították ki. A kezdeti változat -  mely visszazuhant a 
földre azon az emlékezetes 1957. novemberi napon -, 
mindössze 15,24 cm átmérővel rendelkezett. A standard 
verzió ehhez képest már elérte az 50,8 cm-es nagyságot -  
körülbelül két és félszeresét egy futball-labdának. A terve
zet mérnökei komoly kihívással szembesültek. Bele kellett 
illeszteniük a rádió-vevőkészüléket az antennáival együtt 
egy csupán 19 kg-os műholdba, melynek napelemei mind
össze 6 wattnyi áram termelésére voltak képesek. Dolgukat 
nehezítette, hogy a megtermelt energia egy része a rönt

gensugár-detektor ionizációs kamrájának működtetéséhez 
kellett, továbbá a két Lyman-alfa ionizációs kamrához -  a 
küldetés tudományos részének energiaellátásához.

Az Ellenintézkedések Csoport tagjait, akik részt vettek 
a tervezetben, elrejtették azok elől, akik a műhold tudo
mányos küldetésén dolgoztak. Mayo felidézett néhány 
korlátozást: „Egész egyszerűen megtiltották az Ellenin
tézkedések Csoport tagjainak, hogy nappal végigmenje
nek a műhold építésének helyet adó épületbe vezető sé
tányon. Éjféltájban kellett átmennünk, a vázat és az an
tennarendszert a tetőn át kellett kihoznunk a szinte teljes 
sötétségben, és hasonlók.” Egyedül Friedman nem tudta 
meg soha, hogy a műholdja időnként eltűnt az épületből. 
A pótlólagos biztonsági rendszer működött: sokan, akik a 
SolRad rendszeren dolgoztak, soha semmit nem tudtak 
meg a GRAB-ról.

Habár a titkosítás igen alapos volt, néhány ember, aki 
tudta, hogy valamiféle katonai érintettsége is van a prog
ramnak, gyanakodni kezdett a célokkal kapcsolatban. 
„Nem szóltak nekem erről semmit -  mondta Friedman - ,  
azonban rájöttem minden erőlködés nélkül.” Az NRL min
dig is érdeklődést tanúsított a jelfelderítés iránt. „Tudtam, 
évekkel ezelőtt már dolgoztak rajta, hogy a teljes Sugár 
Berek katonai területet igényeik szerint kialakítsák.” 
Friedman szavai egy törölt kezdeményezésre utalnak,

7. ábra: A Composit 1 indítására 1962 januárjában került sor. 
Jól látható a SolRad/GRAB 4 felül. Az INJUN 2 az előtérben 
van. A Lofti HA nem látható a képen, mert eltakarja a védőle
mez. A Secor I kis része kivehető a bal oldalon. A SurCal I- 
et az Agena második fokozatához rögzítették. A hordozóesz
köz nem érte el az orbitális pályát
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8. ábra: A GRAB megalkotásában döntő szerepet játszók 
csoportja az egyik földi vevőállomás előtt. Alsó sor, balról 
jobbra: Howard Lorenzen, az Ellenintézkedések Csoport ve
zetője, Irving E. Willis parancsnok, telepvezető tiszt, William 
Edgar Withrow, a vevőállomás rádiós mérnöke. Középen, 
balról jobbra: P02 Lee hírszerző operátor, P01 Hilbert R. 
Hubble hírszerző operátor. Felső sor, balról jobbra: Reid D. 
Mayo, a GRAB programirányítója, John K. Wulfhorst had
nagy, telepvezető operációs tiszt

mely keretében hatalmas rádióteleszkópot építettek vol
na a Holdról visszaverődő szovjet radar- és kommuniká
ciós jelek érzékelésére. „A titkosítás rendkívül szigorú 
volt. Nem ismertem a GRAB nevet sem egészen addig a 
szimpóziumig, ahol először került feloldásra a titkosítás 
alól, 1998-ban. Habár Friedman tudta, hogy az ő kísérle
tei az épülő mesterséges holdon valójában csak másod
lagosnak számítanak az igazi mellett, a programon dol
gozó gyakornokok még azt sem tudták, egyáltalán léte
zik-e valamiféle titkos küldetés.

Pete Wilhelm fiatal mérnök volt akkoriban, 1957-ben 
végzett a Purdue egyetemen elektronikai mérnök sza
kon. 1959 márciusában kezdett dolgozni az NRL Elektro
nikai Osztályán. A megelőző év nyarán Eisenhower elnök 
és a Kongresszus megalapította a NASA-t. Nagyjából 
120 NRL-munkatárs, főként azok, akik a Vanguard- 
programon dolgoztak, átkerültek az új, civil űrhivatalhoz, 
magára hagyva a laboratóriumot űrkutatási szakembere
ik nélkül. Amikor az új Műhold Technikai Csoportot meg
alakították, Wilhelm náluk kezdett el dolgozni, Martin 
Votaw irányítása alatt, olyasmin, amiről azt gondolta, tel
jes egészében tudományos mesterséges hold.

„A Műhold Technikai Csoportnál dolgoztam talán hóna
pok óta, vagy így valahogy, amikor egy napon Marty és 
még néhány ember a következőket mondta: »Szeretném, 
ha velem tartanál a Monitor Terembe«, abba a fémfalú szo

bába, ahol a rádióberendezéseinket tesztelhettük úgy, 
hogy semmiféle jel nem hagyta el a helyiséget.” Ez volt a 
legtitkosabb hely az egész területen, de egyúttal kicsi volt, 
borzasztóan meleg és rendkívül kényelmetlen. „így hát be
léptem a terembe, ahol már ott volt Mayo, valamint Vince 
Rose és még néhányan, valamennyien összezsúfolódva 
abba a parányi helyiségbe. Mire megszólaltam: »Mi a po
kol folyik itt?« Erre azt a választ kaptam: »Szeretnénk, ha 
csatlakoznál ahhoz a programhoz, melyen éppen dolgo
zunk. Szigorúan titkos.« Ezután előadták nekem, van egy 
másodlagos hasznos teher is a műhold belsejében, amiről 
fogalmam sem volt korábban. Ezután a második emeleten 
kezdtem el dolgozni, a teljes tervezet kellős közepében.” 
Wilhelm csak mosolyog, amikor visszaemlékszik meglepe
tésére: „Teljesen fejbe kólintott a hír...”

Wilhelm feladata a telemetriái rendszer kifejlesztése 
volt, e berendezés segítségével tudott a mesterséges 
hold kommunikálni a Földdel. A műholdnak négy 
teleszkopikus antennája volt, ezek a kilövés alatt össze
csukott állapotban repültek, és csak akkor nyíltak ki, ami
kor a műholdat már megforgatták. Az elektronikus beren
dezések a határon teljesítettek. „Minden rendkívül kocká
zatos volt -  mondta Wilhelm - ,  és rendkívül törékeny, hi
szen a lehetőségek határán működött -  vagy nem műkö
dött.” A radarjelek felfogására kristálydiódákat már szá
mos esetben alkalmaztak, de sohasem tervezték őket vi
lágűri körülmények közötti működésre, vagy egyáltalán, 
hogy túléljék az odavezető utat. Nagy körültekintéssel 
kellett velük bánni. Nagyon sérülékeny, a műhold palást
ján elhelyezett termisztorok segítségével fogták fel a jele
ket. Amellett, hogy jelfogóként dolgoztak, a termisztorok 
nyilvános tudományos küldetést is végrehajtottak. Gyen
ge elektromos áramot keltettek felmelegedés közben, így 
jelezni tudták, milyen mértékben melegszik a mestersé
ges hold az orbitális pályán, ami segített a további mes
terséges égitestek hővédelmének megtervezésében.

A GRAB szárnyakat kap

A tervek szerint a GRAB egy másik műhold tetején uta
zott, az NRL riválisa, az Alkalmazott Fizikai Laboratórium 
(APL) által a haditengerészet számára kifejlesztett 
Transit nevű mesterséges holdon. Az APL 50 percnyi au- 
tóútra volt Washington külvárosától, Marylandben. Mind
két műholdat egy Thor Able Star rakétára szerelték, és 
együtt állították őket pályára. 1960. április 13-án Cape 
Canaveralból már felbocsátottak egy Transit 1B mester
séges holdat, igaz, műszerezettség nélkül. A küldetés so
rán tesztelték a szétválasztási technikát, és kialakítottak 
egy 373x748 km-es pályát 51,3 fokos elhajlással.

Miközben a szétválasztási eljárást tesztelték, az NRL 
befejezte a GRAB műhold kifejlesztését, ezzel párhuza
mosan 1960 májusára kialakították a szárazföldi vevőál
lomások láncolatát. Eisenhower elnök hozzájárult az el
ső indítás végrehajtásához 1960. május 5-én, mindösz- 
sze négy nappal Gary Power U-2-es felderítő repülő
gépének szovjet területek fölötti lelövését követően. 
Reid Mayo és az Ellenintézkedések Csoport néhány to
vábbi tagja lent volt a Fokon, hogy segítsen a műholdat 
a rakéta csúcsára integrálni. „Amikor a televíziós kame
ra a közönséget mutatta, »elmentünk Dodge Cityböl« -  
mesélte nevetve. -  Egyértelmű parancsot kaptunk, ne 
engedjük magunkat fotózni a műholddal együtt, nehogy 
valakinek eszébe jusson megkérdezni, mit keresnek 
olyan emberek a napsugárzás megfigyelésére felbocsá
tandó műhold közelében, akik radarjelek detektálásával 
foglalkoznak. Mindezek eredményeként: nem szerepel-
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9. ábra: A földi vevőállomás belseje

tünk egyetlen felvételen sem, mely a fejlesztőket és a ki
lövésen dolgozó személyzetet ábrázolta, habár ott vol
tunk” -  utalt rá.

Az első komplett GRAB műholdat 1960. június 22-én 
indították egy Transit 2A műholdra illesztve, a Thor Able 
Star hordozórakétára erősítve a 17-es számú startkomp
lexumból Cape Canaveralból. A GRAB műhold, melyre 
SolRad 1 néven is hivatkoznak, 614x1041 km-es, 66,7 
fokos hajlásszögű orbitális pályára állt. Mayo személye
sen is megtekintette a startot, és rendkívüli mértékben le
nyűgözte a hanghatás, nem is annyira az eredmény. 
„Igen jó pálya volt -  emlékezett vissza rá. -  Nem tökéle
tes, de elég jó.”

A Transit és rajta a GRAB spinstabilizált volt, az Able 
fokozat adta meg számukra a szükséges perdületet. A 
gyorsítófokozat leválasztását és a szétválást követően az 
elképzelések szerint a Transit kis tömegű ballasztsúlyo
kat dobott le magáról, hogy kissé csökkentse pörgési se
bességét, ahogy a korcsolyázó kinyújtott karjával teszi 
ezt. A GRAB azonban megtartotta a percenkénti hatva
nas fordulatszámát, pontosan ezt használva ki önmaga 
stabilizálásához.

Pete Wilhelm nem utazott Floridába megnézni a star
tot. Ehelyett leragadt Washingtonban, ahol esténként 
mérnöki tanulmányai folytatásához szükséges előadáso
kat hallgatott, valamint a sorozat következő műholdján 
dolgozott. „Felmentem az épületünk tetejére, és felállítot
tam egy antennát, hogy követhessem a műhold első át
vonulását Washington fölött -  emlékezett vissza és 
amikor meghallottam a SolRad adóját, amint menetrend
szerűen megszólalt, én voltam a legboldogabb fickó a vi
lágon, mivel saját kezemmel segítettem megépíteni azt a 
bizonyos adót.”

Reid Mayo a kilövést követően Floridából Flawaiira 
ment. Július 5-én a haditengerészet kommunikációs állo
másán tartózkodott Wahiawában, Oahu szigetén, az El
lenintézkedések Csoport számos tagjával együtt. „A 
SolRad a Vanguard frekvenciáján, 108 megahertzen mű
ködött -  idézte fel. -  Ezt használtuk vezérlő frekvencia
ként.” Hallgatták a SolRad jeleit rádiókészülékeiken, fi
gyelték a Doppler-eltolódást, miként a műhold közelebb 
és közelebb jön. Amikor megállapították, hogy éppen fe
lettük jár, Ed Dixszel, aki a világűr/Föld interfész felelőse 
volt, bekapcsoltatták a hírszerzési jeleket közvetítő adót.

Mayo mindezt valóságos csodaként írta le, hiszen már az 
első mesterséges hold tökéletesen működött. „Millió dolog 
tönkremehetett volna -  mondta - ,  de egyik sem tette.”

Az akkoriban tesztelt felderítő mesterséges holdakkal 
ellentétben, a GRAB viszonylag hosszú élettartamú volt. 
Nem pusztán néhány napig tartó, „egylövetű” küldetést 
teljesített. A felderítő program provokatív jellege felett ér
zett aggodalmai miatt Eisenhower elnök meglehetősen 
szoros kontrollt követelt meg a műhold kapcsán. 
„Eisenhower ragaszkodott hozzá, hogy a rendszer lekap
csolható legyen, ha erre utasítást ad -  mesélte el Mayo 
évekkel később. -  Mindössze annyit engedett meg, hogy 
23 alkalommal bekapcsolhassuk. Rendkívüli módon ide
ges volt az átrepülések miatt. Soha nem engedte meg, 
hogy a műholdat két egymást követő átrepülés során be
kapcsoljuk. Gyakran megtörtént, hogy több egymás utáni 
napon át sem engedte bekapcsolni. Ezek a megszorítá
sok igen nehézzé tették a munkát, és a helyzet nem is 
változott mindaddig, amíg John F. Kennedy nem lett az 
elnök. Innentől kezdve már egy másik játszmát játszot
tunk. Kennedy engedélyt adott a műhold bekapcsolásá
ra, amikor csak az üzemeltetők akarták.”

Azon tudósok számára, akik a fedő tudományos prog
ramon dolgoztak, és ismerték a műhold valódi küldetését 
is, a titkos feladatok párhuzamos végrehajtása csak ke
véssé volt zavaró kutatásukra nézve. „Csak a háttérgon
dolataink között merült fel, hogy a dolog robbanásveszé
lyes” -  mondta Friedman. Akkoriban azonban nem külö
nösebben zavarta őket, hogy ha lelepleződne a tényle
ges cél, esetleg félbeszakítaná tevékenységüket. „Min
dent publikáltunk, ami tudományos szempontból számí
tott -  tette hozzá Friedman. -  De különösebben nem ag
gódtunk túlságosan emiatt.” Tudta, hogy az eredményeik 
megbízhatóak, bizonyították, hogy a Napból érkező rönt
gensugarak, nem pedig az ultraibolya sugárzás tehető fe
lelőssé a Földön tapasztalható rádióinterferenciáért nap- 
kitörések idején. A titkos küldetéssel szemben, mely fo
lyamatos elnöki jóváhagyást igényelt, „soha semmi mó
don nem keltettük fel Eisenhower figyelmét” -  összegez
te Friedman.

A viszonylagosan magas elliptikus orbitális pályáról a 
műhold viszonylag nagy „lábnyommal” (annak a terület
nek a nagysága, melyről képes volt rádiójeleket fogni) 
rendelkezett, egészen pontosan 6112 km átmérőjű tér
ségből tudott adatokat gyűjteni. Összehasonlításképpen 
a haditengerészet P2V Neptune Ferret repülőgépe, fel
szerelve jelfelderítő műszerekkel, mindössze 741 km-es 
átmérőjű területről gyűjtötte az adatokat. A repülőgép te
vékenységét korlátozta a szovjet határ közelsége. A 
GRAB által mélyen a szovjet terület fölül sugárzott ada
tok különös megelégedettséggel töltötték el a műhold irá
nyítóit.

Mindenekelőtt azonban hozzá is kellett jutni az adatok
hoz. A GRAB nem vitt magával fedélzeti adatrögzítő be
rendezést, ennélfogva csak akkor tudta lesugározni az 
érzékelt jeleket a Földre, a Szovjetunió perifériás terüle
teire (ahol azokat magnetofonra vették), amikor felfogta 
azokat. Az adatok nagy részét Bremerhavenben, Német
országban rögzítették. A különböző földi vevőállomások
ról időnként összegyűjtötték a szalagokat, és az Egyesült 
Államokba szállították. Ott valamennyiről másolatokat ké
szítettek, ezeket pedig elküldték a Nemzeti Titkosszolgá
latnak (NSA) Fort Meade-be, Marylandbe, Washington
hoz egészen közel, valamint a Stratégiai Légiparancs
nokság (SAC) főhadiszállására a légierő offuti bázisára, 
Omahába, Nebraska államba.

„A SAC briliáns munkát végzett az adatok feldolgozása 
során” -  mondta Mayo. Annak ellenére, hogy a műhold
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tevékenységét a Haditengerészeti Hírszerzőhivatal igaz
gatója irányította, a kapott ismereteket elsősorban az 
NSA és a légierő hasznosította. A SAC az Oroszország 
fölé esetlegesen támadási céllal berepülő bombázó repü
lőgépek személyzetének segített az útvonal megtervezé
sében. Lehetővé vált ily módon a megjelölt célok bizton
ságos elérése a légvédelmi radarok kikerülése révén. Le
hetőség nyílt a radarok működési karakterisztikáinak be
határolására is, ezáltal segítve a bombázó személyzetét, 
hogy megtehessék a szükséges ellenintézkedéseket. „A 
fotófelderítő küldetés (CORONA) valószínűleg sokkal 
produktívabb volt” -  ezzel az állítással Mayo is egyetér
tett. A GRAB védelmében azonban Wilhelm hozzátette: 
„Ha a SAC-nál alkalmazott egyik fickó vagy, és megpró
bálod kitalálni, miként juss be hozzájuk (az oroszokhoz), 
a dolog máris rendkívüli fontosságúvá válik.”

Habár az oroszok lekapcsolták az összes radart, ami
kor másfajta mesterséges holdak érkeztek területük fölé, 
soha nem tették ezt a GRAB esetében, nyilvánvalóan an
nak tudatában, hogy a műhold valóban az, aminek a fe
dőtörténete állította. A szovjetek egész egyszerűen be
kapcsolva hagyták radarkészülékeiket, minek köszönhe
tően a GRAB képes volt detektálni frekvenciáikat, a 
szkennelési gyakoriságukat és hatótávolságukat. Sikerült 
meghatározni a különbséget az alacsonyabb frekvenciá
jú kutatóradarok és a magasabb frekvenciájú célmegjelö
lő radarok között. A helyszíneket beazonosítani azonban 
nem volt könnyű.

A Ferret repülőgéppel rendszeresen provokálták az el
lenfelet radarkészülékei bekapcsolására, ezt a technikát 
azonban a GRAB műhold esetében sohasem alkalmaz
ták. Ha egy radarberendezés nem volt éppen bekapcsol
va, amikor a mesterséges hold elrepült a közelében, 
amint ez általában így történt, akkor nem volt semmiféle 
hírszerzési szempontból fontos begyűjtendő adat. Azon
ban a szovjetek részéről elkövetett hiba jelentős hírszer
zési értékkel bírt az NRL számára. German Tyitovnak a 
Vosztok-2-vel 1961. augusztus 6-án végrehajtott űrrepü
lése során a földi irányítás elvesztette a kapcsolatot a 
kozmonautával. A szovjetek valamennyi, a világűr térsé
gét kutató radarjukat bekapcsolták, köztük egy, az 
antiballisztikus rakétákat vezérlő radart (ABM) is, mely
nek létezéséről korábban nem tudtak az Egyesült Álla
mokban. A GRAB szovjet területek fölött repülve érzékel
te a szokatlan frekvenciát, és továbbította az erre vonat
kozó adatokat az egyik földi állomásra. A kicsiny mester

i t .  ábra: A szovjetek „Tokén” nevű radarállomása (NATO-kód)

séges hold azonban hamarosan kikerült a látószögből, és 
a további, általa lesugárzott jelek elvesztek. Akárhogy is, 
a küldetés megerősítette, amit a hírszerzési szakembe
rek már hosszú ideje állítottak, miszerint a szovjetek ren
delkeznek ABM radarral.

Az első műhold 10 hónapon át működött. Mivel fémből 
készült és spinstabilizált volt, idővel lelassult a Föld mág
neses terével való kölcsönhatás miatt. Ahogy csökkent a 
pörgési sebessége, a szerkezet elkezdett billegni, és a 
röntgensugárzás-detektorok, körös-körül felszerelve a 
mesterséges hold „egyenlítője” mentén, nem voltak ké
pesek folyamatosan érzékelni a napsugárzás megfelelő 
tartományát. Ez azonban nem okozott problémát a bur
kolat termisztorai számára, mert a műhold teljes felületén 
felszereltek ilyen egységeket, így a küldetés nyilvános ré
sze hamarabb befejeződött, mint a titkos.

A második fellövésre egy Transit ЗА műhold társasá
gában 1960 novemberében került sor. Ez látványos 
kudarccal végződött. „Olyan helyen csapódott be, aho
vá nem engedték meg, hogy belépjek” -  idézte fel az 
eseményeket Mayo 38 évvel a történtek után. Ez a 
hely Kuba volt, akkoriban vált kommunista országgá, 
és elsődleges célpontjául szolgált Eisenhower gyűlöle
tének. Amikor a Transit és a SolRad 2/GRAB becsapó
dott, a jelentések szerint megölt egy tehenet. A Castro 
vezette kormányzat nyíltan támadta az amerikaiakat, 
mire az Egyesült Államok kormányzata meglehetősen 
zavarba jött. Az ügy részleteihez tartozik, hogy a kilö
vőállás raktárépületének hátsó falára Cape Canaveral
ban, a falra festett Thor rakéták sziluettje mellé valaki 
odafestette a tehenet eltaláló mesterséges hold kari
katúráját.

A harmadik GRAB 1961. június 29-én indult, és sikere
sen el is érte a kijelölt pályát. A GRAB 3 a Transit 4A és 
az iowai egyetem munkatársa, James Van Allen által ké
szített, INJUN nevű mesterséges hold társaságában star
tolt. Habár a GRAB 3 és az INJUN leválasztásra került a 
Transit 4A-tól, egymással továbbra is összekapcsolva 
maradtak. Azonban így is megfelelőképpen működtek. 
Viszont probléma jelentkezett, ugyanis az INJUN tele
metriái rendszere interferált a GRAB azonos célú beren
dezésével és viszont. így a két műholdat üzemeltető tár
saság kompromisszumos megoldást talált: „Van Allen a 
hónap páros napjain használta a műholdját, mi pedig a 
páratlan napokon” -  emlékezett vissza Mayo. A lesugár
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zott adatmennyiség így csökkent, ám Mayo továbbra is 
úgy gondolta, a küldetés nagyon sikeres volt. „Valami 
egészen klassz dolgot hajtottunk végre ezzel a mestersé
ges holddal” -  jegyezte meg.

A SolRad a Vanguard 108 MHz-es frekvenciáját hasz
nálta, azonban a GRAB egykori frekvenciája titkos, és to
vábbra is az marad. „Laurence Frost ellentengernagy, a 
Haditengerészeti Titkosszolgálat igazgatója megkérdezte 
Lorenzent a GRAB adójának frekvenciájáról -  emlékezett 
vissza Mayo. -  Lorenzen így válaszolt neki: »Admirális 
úr, önnek nincs szüksége rá, hogy ezt tudja« -  folytatta

GRAB I
First

12. ábra: A GRAB-rendszer működése. 1. a horizont fölé ki
sugárzott radarimpulzusok; 2. a világűrben, a horizonton túl 
radarjelek érzékelése és továbbítása; 3. az 
átjátszóberendezés által továbbított jelek vétele és rögzíté
se; 4. az adatokkal teli szalagok központba gyűjtése; 5. a 
szalagok kiértékelése és szétosztása; 6. a szalagok felhasz
nálása ELINT (elektronikus hírszerző) programokhoz; 7. a 
szalagok felhasználása stratégiai tervezéshez

Mayo látható élvezettel. -  Frost elvörösödött. Rendkívül 
dühösnek tűnt. Sohasem hallotta senki, hogy bárki is így 
beszélt volna vele. Végül megnyugodott, és így szólt: 
»Tudja mit? Igaza van. És jobban teszi, ha mindenki 
másnak, aki megkérdezi, ugyanezt a választ adja!«”

A negyedik indítást 1962. január 24-én hajtották végre. A 
küldetés neve Composit 1 és Buckshot (őzsörét) néven vált 
ismertté. A Transit mesterséges hold helyett a GRAB egy 
sorozat kisebb, az NRL által épített műhold társaságában 
repült. A hordozórakéta azonban soha nem érte el a kijelölt 
pályát, és a Buckshot az Atlanti-óceánban végezte.

Az első négy indítást a Thor Able Star rakétával hajtották 
végre, a programot azonban később átszervezték a Scout 
hordozórakétákhoz, ez utóbbi a NASA hordozója volt, bár 
igaz, az amerikai légierő használta katonai célú indítások
ra. Ez a döntés egyáltalán nem volt népszerű az NRL mér
nökei körében. „A Thor Able Star egyáltalán nem volt meg
bízható -  mondta Wilhelm. -  A Scout rakétáról kiderült, 
hogy még annyira sem az.” Mayo egyáltalán nem rajongott 
azért a rakétáért, amit kapott. „Számos közülük vágott ki- 
sebb-nagyobb krátert” -  tette hozzá. Egyik ezek közül az 
ötödik és egyben utolsó GRAB-indítás 1962. április 26-án. 
Nem az első GRAB-indítás volt Scout hordozórakéta fel- 
használásával, ám első volt a vandenbergi légi bázisról, 
Kaliforniából. A GRAB ráállt (amiként azt a kilövést irányító 
csoport tagjai egymás között mondogatták) egy „óceán
szinkron pályára”, és valahol a Csendes-óceán partjainál 
csapódott be. A haditengerészet egyáltalán nem tartotta a 
dolgot szórakoztatónak. Megmondták a légierőnek, soha 
többé ne használják a megbízhatatlan Scoutot.

Robert McNamara a Védelmi Minisztérium részéről a ha
ditengerészet valamennyi felderítő műholdprogramját a 
Nemzeti Felderítő Hivatalhoz (NRO) helyezte át 1962. júni

us 14-i döntésével, a GRAB egyike volt az ennek az új, szi
gorúan titkos hivatalnak átadott projekteknek. A műholdakat 
továbbra is a Haditengerészet Kutatólaboratóriuma építette 
és működtette, ahol további ötleteket fogalmaztak meg a 
jelfelderítő mesterséges holdak számára. A második 
GRAB/SolRad rendszer 1963-ban lépett szolgálatba a 
SolRad 6 elindításával, és egészen 1967-ig folytatták a fel
bocsátásokat a POPPY titkosított kódnév alatt, majd ké
sőbb a SISS ZULU kódnevet használták. Mivel mind a CIA, 
mind a légierő biztosította az anyagi forrásokat e program 
számára -  minden bizonnyal a földi állomások működteté
sére is - ,  a későbbi rendszerek titkosítását egészen 1999 
végéig nem oldották fel, akkor is csak részlegesen. Az NRL 
az 1960-as évek végén és azon túl is folytatta a jelfelderítő 
műholdak felbocsátását, ilyen például az 1976-ból ismert, 
180/190-es jelzésű műholdsorozat. A földi telepítésű radar
állomások lehallgatása mellett ezek a műholdak már sokkal 
inkább haditengerészeti feladatokat láttak el, hajók után ku
tattak a tengereken, ehhez műholdak sorozatát használták, 
hogy a hajók radarkibocsátásának helyét minél pontosab
ban behatárolják. Az NRL legnagyobb nyilvánosságot élve
ző kutatási programja az 1994-ben felbocsátott Clementine 
holdszonda volt. Jelenleg ideiglenes kontrollmodult fejlesz
tenek a Nemzetközi Űrállomáshoz, és továbbra is építenek 
szigorúan titkos mesterséges holdakat.

A Clementine, miként a laboratórium programjai kö
zül számos, igen kis költségvetéssel készült. A GRAB- 
program költségvetése továbbra is titkos, több mint
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13. ábra. A szovjet „Gage” és „Token” típusú radarkészülé
kek érzékelhetősége különböző magasságokból -  mérföld
ben megadva



négy évtized múltán is. Mayo úgy véli, ez sokkal in
kább politikai, mint nemzetbiztonsági kérdés. „Nem 
engedik meg nekünk, hogy elmondjuk az embereknek, 
minderre mennyit költöttünk, mert esetleg szembetűnő 
lenne, milyen kevésből hoztuk ki az egészet -  szögez
te le. -  A légierő sokkal, de sokkal többet költött.” 
Azonban kis mérete és alacsony költségvetése dacára 
a GRAB rendkívül kedvező hatást gyakorolt a labora
tórium munkájára. Határozott helyet biztosított számá
ra a katonaság „űrjátékaiban” , ahol a jelenléte sokkal, 
de sokkal jelentősebb, mint ahogy azt a nagyközönség 
tudhatja.

Felhasznált irodalom

Dwayne A. Day: Listening from Above: The First Signals 
Intelligense Satellite. Spaceflight, 1999/8. 
http://www.nsa.gov/museum/museu00027.cfm 
http://www.svengrahn.pp.se/radioind/GRABELINT/GRAB 
ELINT.html
http://ncst-www.NRL.navy.mil/HomePage/GRAB/GRABhtml
http://ncst-
www.NRL.navy.mil/HomePage/GRAB/GRAB_Photos.html

Aranyi László

Janusz Piekalkiewicz: LÉGI CSATÁK 1939-1945
Katonai-hadtörténelmi könyvkiadásunk egyik szégyene volt, hogy a rendszerváltás óta 
ezidáig nem jelent meg helyes szemléletű, átfogó és tárgyilagos alapmű a második világhá
ború összes hadszínterén lefolytatott légi hadműveletekről. így sokan még ma is forgatják a 
végtelenül elfogult NDK-s Olaf Groehler vonalas és a legmesszebbmenőkig szovjetbarát 
munkáját, A légiháborúk történetét (Zrínyi Kiadó, 1983), mert itthon nincs jobb, nincs más.

Végre megtört a jég és magyar nyelven most olyan könyv jelent meg, amelyből hiteles 
és teljes képet kapunk. Groehlerrel ellentétben a második világháborúról harminc könyvet 
író lengyel Janusz Piekalkiewicz nem tartozott a pártvezetés kedvencei közé. Annyira 
nem, hogy egy idő után kénytelen volt Nyugat-Németországba emigrálni. „Légi csaták 
1939-1945” című nagyalakú, vaskos, sok remek térképpel, rajzzal, fényképpel illusztrált 
munkája magyar viszonylatban egyedülálló, mert az összes hadszíntér légi hadművelete
ivel foglalkozik. Sok olyan második világháborús eseményt megtalálunk benne, amelyről 

semmilyen másik, magyar nyelven megjelent könyvben nem olvashatunk részletesen (pl. a francia légierő Gibraltár el
leni bombatámadása, légi hadműveletek Irakban, német bombatámadás egy közép-afrikai brit támaszpont ellen, a Hs 
129 gépek kurszki sikerei, Condor támadás a szövetségesek casablancai konferenciája ellen), és nem ideologizál, 
csak a tényeket írja le, azt, hogy mi történt. Nélkülözi azt a szokásos szemléletet, amely a második világháborút a jó 
és a rossz oldal erőinek összecsapásaként ábrázolja. Sikerekről és kudarcokról egyaránt őszintén beszámol -  bármely 
oldalt érintsék. Hasonlít a hajdani Top Gun magazin „Top Secret” és „Háború felülnézetben” (Tobak Tibor) című cikk
sorozataira. A fordítás a rosszul megválasztott szaklektorok miatt nem tökéletes, de a képben lévő olvasó tudja, hogy 
a Sunderland nem léghajó, hanem vízirepülőgép, és az átlag tízoldalanként kisebb fordítási-megfogalmazási hibák 
aránya még elviselhető. Az események tényszerű leírásán túl a műben korabeli hivatalos jelentések, háborús közle
mények, újságcikkek tükrözik az akkori hangulatot.

A 388 oldalas könyv megrendelhető az Új Hírért Bt.-nél. Ára 6500 Ft (ebben benne van az utánvétes 
postaköltség). Tel: 06-20-536-5392 (10-20 óráig.) E-cím: sz.joc@freemail.hu. Levélcím: 1139 Bp. Teve u. 9/B. 
Csak postai szállítással, a helyszínen vásárlás nem lehetséges!

Kolozsvári Sándor: AKIK TÚLÉLTÉK A SIKERT
A jelenlegi Magyar Honvédség tagjai előtt kevésbé ismert, hogy a hetvenes-nyolcvanas 
években magyar katonai szaktanácsadók dolgoztak a Közel-Keleten, Szíriában.

A helyi sajátosságokon túl problémát jelentettek számunkra az ott működő szovjet 
tanácsadó kollégák is. Érezhető gyanakvással, ellenszenvvel figyelték a magyarokat, 
akikben vetélytársat láttak. A szír fél viszont igen elégedett volt honfitársainak 
felkészültségével, hozzáállásával.

Sajnos, a hazatérő hadmérnöktisztekre itthon, Magyarországon a feketeleves várt. A 
könyv, amelyet egyikük írt, tanulságos, elgondolkodtató olvasmány. Most, hogy megint 
napirenden vannak a külföldi missziók, nem árt áttanulmányozni...

„Ilyen módon a szinte naponta pontosított felderítési adatok birtokában az izraeli fél 
nagy találati pontosságot ért el már az első nap első óráiban. Például a másfél tucatnyi 
szír rakétakilövő állás -  egy kivételével -  meg tudta semmisíteni. Külön figyelmet érdemel 

annak az egynek a története. A kilövőállás parancsnokának, teája békés szürcsölgetése közben, felrémlett, mit 
tanítottak neki ilyen esetre a katonai főiskolán: gyorsan áttelepülni, villant át az agyán. A százados dinamikusan 
intézkedett, áttelepítette az embereit és eszközeit a tartalékkörletbe, és ezzel megmentette azokat.”

A 350 oldalas könyv megrendelhető az Új Hírért Bt.-nél. Ára 1800 Ft (ebben benne van az utánvétes 
postaköltség). Tel: 06-20-536-5392 (10-20 óráig.) E-cím: sz.joc@freemail.hu. Levélcím: 1139 Bp. Teve u. 9/B. 
Csak postai szállítással, a helyszínen vásárlás nem lehetséges!
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Hazai tükür

Humanitárius „lőszeres vagon”

Újabb feladatkörben jeleskedett a Mi-24-es (V és P) típus 
a magyar légierő égisze alatt. Ez nem állt másból, mint 
külső függesztésű terhek emelési próbáiból. Az alkalmazó 
országok közül „elsőként” hazánk légiereje tette próbára a 
HIND-et ebben a feladatkörben. Ami nem véletlen, mivel 
a tavalyi árvizek (Duna, Tisza és a Körösök) teljes mérték
ben lekötötték a MH 86. Szolnok Helikopterezred szállító
helikoptereinek (Mi—8/17) kapacitását. Olyannyira kritikus
sá vált a helyzet akkor a gátakon, hogy a kutató-mentő 
szolgálatot biztosító HIP-ek is a nagyméretű, egytonnás 
homokzsákok százait szállították, majd szerepüket a 
Mi-24-esek vették át. A deszanttérbe bekerültek a hord- 
ágyak és az életmentéshez szükséges orvosi és műszaki 
felszerelések, eszközök egyaránt.

E emelési próbákat először 2006. december 7-én hajtottak 
végre, és azt megelőzően alapos, minden részletre kiterjedő 
elméleti felkészítésen esett át a kijelölt hajózóállomány. Fel
készítésüket segítették az „árvízi légihídban” részt vett szállí
tóhelikopter-pilóták tapasztalatai, melyek rendkívül hasznos
nak bizonyultak. A műszakiak (üzemeltető állomány) felké
szítették a helikoptert, majd „hasuk” alá felszerelték a gyártó 
által készített és a típushoz rendszeresített, a feladathoz nél
külözhetetlen speciális függesztő (FERMA) szerkezetet. An
nak idején, amikor a MIL-nél „megálmodták” a típust, nem
csak papíron, de a gyártás során is alkalmassá tették straté
giai szempontok miatt belső és külső terhek szállítására.

Az Mi-24-es egyedülálló képessége nemcsak harci 
cselekményekben és azok légi támogatásában (páncél
törés, harctéri lefogás vagy mélységi felderítők deszant- 
olása, bajbajutott pilóták kimentése ellenséges területről) 
mutatkozik meg, hanem függésből terhek emelésében és 
szállításában is.

Az emelési feladatra előkészített HIND és a háromtagú 
személyzet (pilóta, operátor, fedélzeti irányító, aki szintén 
operátor) kirepültek a kijelölt helyszínre. Ott már várták 
őket a földi műszaki katonák (gépenként két-két fő) és 
egy külső irányító, ez esetben egy pilóta. Miután landolt 
a helikopter, az egyik műszaki katona a teheremelő keret
hez (FERMA) kapcsolta a szállítandó teher emelőkö
télzetét. Az emelési feladatokat egy- és kéttonnás eme
lőfüles, vasalt betontömbökkel (téglákkal) végezték. A kö
télzet rögzítése után a harci helikopter méltóságteljesen 
emelkedni kezdett, majd miután a kötélzet kiegyenese
dett, és a betontömbhöz kapcsolódó négy ág is megfe
szült kezdődött csak meg az elemelés. Az emeléshez az 
Izotov TV-3-117V gázturbinák kellő teljesítményt 
(2x1640 kW) adtak le a forotor számára. A betontömbhöz 
csatlakozó négy hevedernek egyidejűleg, azaz egyszer
re kellett megfeszülnie. Ugyanis ekkor van pont felette a 
helikopter, ellenkező esetben a laza kötélág irányába 
himbálódzik a teher, ami „kínos” pillanatokat okozhat a pi
lóta és a földi személyzet számára. A helyszíntől való el- 
emelkedés után következett a külső terheléses repülés, 
melyet különböző magasságokon és különböző sebes
ségtartományok mellett végeztek. Ilyen helyzetekben 
rendkívül fontos a személyzet számára, hogy kitapasztal
ja a gép viselkedését.

Visszatérve a kijelölt szektorba, a teher pontos lerakása 
igazi csapatmunkát (zavarmentes, folyamatos, célirányos 
kommunikáció) követelt meg a külső irányító, a fedélzeti irá
nyító és a pilóta között. Az 50x50 méteres terület közepén 
egy deszkapadlóból lefektetett keresztre kellett a terhet

3. ábra: Felszállás a gyakorlathoz
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Mi-24-es hasa alá



függésből lerakni. Nem véletlenül, hiszen például árvíz idején 
az egytonnás homokzsákok utólagos mozgatása (pontos be
illesztés) már nem lehetséges. Ez a bizonyos kereszt nem
csak a teher pontos helyzetét hivatott meghatározni, hanem 
a téli időszak okozta lefagyások megakadályozását is.

Miután a helikopter belebegett, elkerülve a teher bein- 
gását a keresztre süllyedésbe, ráengedte a betontömböt, 
majd oldotta a kötélzetet. A következő gyakorlatnál a füg
gésben lévő Mi-24-es helikopter emelőkeretéhez kellett 
a földi műszaki katonáknak a teher kötélzetét rögzíteni a 
védőföldelést követően, és kezdődött elölről a gyakorlat 
és a manőversorozat. Az emelési gyakorlatok napjainkra 
az Mi-24-es harci helikopterek személyzete számára 
már a kiképzési feladatok között szerepelnek.

A fotókat a szerző készítette.

Baranyai László

A Li-2 Teve típusú közepes szállító repülőgép 
a Magyar Néphadsereg hadrendjében 1949-1973 I. rész

A típus elődje az Egyesült Államokban készült el, még jóval a 
második világháború előtt. Donald Wills Douglas (1892-?) 
amerikai repülőgép-tervező az 1930-as évek közepén fejlesz
tette ki a DC-3 Dakota típusú repülőgép katonai és polgári 
változatát. A repülőgép aerodinamikai kialakításához a ma
gyar származású Kármán Tódor (1881-1963) mérnök-feltalá
ló végezte a matematikai, mérnöki számításokat. A prototípus 
1935. december 17-én emelkedett először a levegőbe.

A Szovjetunió már jóval a második világháború kitörése 
előtt érdeklődött az amerikai közepes szállító repülőgép 
gyártása és vásárlása iránt, 1937-ben az Egyesült Államok
ban egy szakemberekből álló csoport tanulmányozta a 
DC-3 Dakota gyártását. A Szovjetunió 22 darabot vásárolt 
meg, s 1938-ban megkapta a típus licencét is. Ennek alap
ján rövidesen megkezdték -  némi módosítással -  a 
repülőgép sorozatgyártását is PS-84 típusjellel. A Li-2 Teve 
típusjelzést 1942. szeptember 17-én kapta. A gépet a szov
jetek a háború alatt és utána is gyártották. A második világ
háborút követően a szocialista tábor országainak polgári lé
gi forgalmában, illetve légi hadrendjében is alkalmazták év
tizedeken keresztül szállítási és egyéb feladatok végrehajtá
sára. Magyarországra a légierő számára az első példányok
1949. szeptember 13-án érkeztek. Kecskeméten fogadták a 
landoló Li-2-eseket. A szovjetek a második világháború vé
géig több mint kétezer darabot gyártottak belőle. Lengyelor
szágban és Kínában is licenc alapján gyártották.

A Li-2 Teve típus ismertetése

Sárkányszerkezet

A Li-2 Teve közepes szállító repülőgép teljesen 
fémépítésű, egyenes szárnyú, alsó szárnyas, kétmotoros 
utasszállító, amely léghűtéses AS-62 IR típusú motorok
kal van felszerelve. A repülőgépnek aerodinamikailag 
kedvező formája van, és a csatlakozásoknál (szárny-törzs 
csatlakozás) megfelelő átmeneti burkolattal rendelkezik.

A sárkány fő részei

Szárny, motorgondolák, törzs, farokfelületek. A szárny, a 
törzs, a vízszintes és a függőleges vezérsík teljes egészében 
D-16T duralból készült. A fő szerkezeti elemek lemezből haj
lított vagy hengerelt szelvények, hullámlemez és kis mennyi
ségben húzott szelvények. Az egyes alkatrészek csatlakozó 
csomópontjai számára acélelemeket is alkalmaztak. A sár
kány egyes részeinek csatlakozása főként csavarokkal törté
nik, melynek anyaga 80 ± 10, illetve 100 ± 10 kg/mm2 szakí
tószilárdságú 30 HGSZA ötvözött, hőkezelt acél.
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Szárny

A repülőgép szárnya a következő részekből áll: szárny
középrész (téglalap alakú) és két levehető szárnyfél, me
lyek trapéz alakúak. A félszárny hossza 9,06 m. A szár
nyak csűrői réseitek, differenciált megoldásúak, aerodina
mikai kiegyenlítéssel és kiegyenlítő (trim) lappal vannak 
felszerelve. A csűrök közötti szárnyszakaszon a felszállás 
elősegítésére és a leszállási út megrövidítésére hidrauli
kus mozgatású, Shrenk mintájú féklap van.

A törzs-szárny csatlakozását 8 darab saruval oldották 
meg. A szárnyközéprész átmenő szerkezetű, sima borítású, 
hat egységből áll: első és hátsó rész, kettő motorgondola és 
kettő le- és felszálló féklap. A szárny főtartókból, bordákból, 
szegecselt hullámlemez-merevítőkből tevődik össze.

Motorgondolák

A repülőgép hossztengelyére szimmetrikusan építik be a 
motorgondolákat a szárnyközéprészbe. A motorgondola 
elején van a NACA-gyűrű, mely a motorról jövő terhelést ad
ja át a szárnyközépnek, és a behúzott fofutómű befogadá
sára szolgál. Ha a repülőgép hasra száll, a motorgondola a 
földről jövő ütéseket felveszi, ezért a szerkezete keretekkel, 
öntött csomópontokkal, gumi lengés- és lökéscsillapítókkal 
van ellátva a futómű számára. A motorgondola hosszanti és 
keresztszerkezetből, valamint a borításból áll.

A repülőgép törzse

A törzs szivar alakú, héjszerkezetű, sima borítású. A törzs 
belseje falakkal szakaszokra osztott. A törzsben van el
helyezve a vezetőfülke (pilótakabin), a fedélzeti 
szerelőfülke, az első csomagtér (800 kg terhet lehet itt el
helyezni), az utastér (21 üléssel), a hátsó csomagtér (680 
kg), a falatozó (45 kg élelemmel), valamint a mosdófülke 
és a felszolgáló személyek ülőhelye.

A vezetőfülke kényelmes elhelyezést és jó kilátást biz
tosít a két repülőgép-vezetőnek. A motor- és a 
tájolóműszereknek, valamint a kezelő szerelvénynek is 
megfelelő a hozzáférhetősége. Az utas ülésének támlája 
szabályozható, félig fekvő ülőhelyzet is kialakítható.

A törzs jobb oldalán van a főbejárati ajtó. Az első cso
magtér ajtaja a törzs jobb oldalán van, kifelé, az áramlással 
szemben nyitható. A hátsó csomagtér ajtaja a 37-40. kere
tek között a törzs bal oldalán helyezkedik el, felfelé nyitha
tó. A törzs 50 kerete külön-külön sajtolt, ívben meghajlított, 
állandó keresztmetszetű, dural U szelvényből készült.

Farokfelületek

A repülőgép farokfelületei -  egy függőleges és egy víz
szintes -  szabadonhordók, mindkettő leszerelhető. A 
vízszintes vezérsík a hossztengely irányában, hátrafelé 
szerelhető le, a törzshöz csavarokkal, mégpedig a 
függőleges vezérsík terheléshordó átmeneti borítással, 
a vízszintes vezérsík sarokszelvénnyel csatlakozik. A 
magassági és oldalkormánynak is kiegyenlítő lapja van. 
A farokfelületek váza és borítása fém, a magassági és 
oldalkormány borítása vászon. A mozgatások, rudaza- 
tok, felfüggesztések a borításon belül vannak elhelyez
ve.

A repülőgép kormányzása

A vezetőfülkében lévő szarvkormány forgatásával -  hu
zalok és különböző rudazatok segítségével -  a szárnyon 
lévő csűrőlapokat lehet mozgatni, melyekkel a repülőgép

a hossztengelye körül elfordul. A gép a vízszintes tengely 
körüli mozgását a magassági kormányon lévő vízszintes 
vezérsík biztosítja a szarvkormány rudazatának előre- 
hátra mozgatásával. A függőleges tengely körüli elfordu
lást a függőleges vezérsíkon lévő oldalkormány kitérése 
biztosítja a kabinban lévő lábpedálok jobbra-balra tapo
sásával.

3. ábra: AS-62 IR motor (elölnézet)
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Fel- és leszálló berendezés
A repülőgép műszaki adatai

Fesztávolság: 28,81 m
Magasság: 5,15 m
Futóműnyomtáv: 5,64 m
Utastérhossz: 8,5 m
Hossz: 19,65 m
Szárnyfelület: 91,7 m2
Légcsavarátmérő: 3,4 m
Utastérszélesség: 2,2 m
Benzintartályok térfogata: 3110 I
Hidraulika-rendszer térfogata: 23 I
Felszállótömeg: 11 700 kg
Hasznos terhelés: 2440 kg
Legnagyobb sebesség: 320 km/h
Utazósebesség: 230 km/h
Hatótávolság: 2370 km
Személyzet: 5 fo
Szállítható személyek száma: 21 fo
Gyakorlati csúcsmagasság: 5600 méter, ennek 

emelkedési ideje 38 
perc

Nekifutás hossza: 400 m
Leszállási sebesség: 108 km/h

Mindhárom kormánylapon (csűrő, magassági és oldal
kormány) található úgynevezett kiegyenlítő lap (trim) is. 
Természetesen a kormánymozdulatok végrehajtásának 
eredményét a vezetőfülkében lévő műszerek pontosan 
mutatják. A vízszintes és függőleges vezérsík közvetlenül 
a törzs hátsó részéhez csatlakozik csavarok segítségével.

Ide tartozik a futómű, a farokkerék és a féklap. A 
főfutóművek repülés közben -  a hidraulikus nyomás se
gítségével -  behúzódnak a motorgondolákba. A kerekek 
fékezése szintén hidraulikus. A farokkerék nem behúzha
tó, önálló, hidraulikus rugóstaggal látták el.

Hidraulika-rendszer

A hidraulika-rendszer a futómű kiengedésére és behúzására, 
a féklapok, a kerékfék és a kormánygép mozgatására szol
gál. A rendszer befogadóképessége 23 liter hidraulikaolaj.

A repülőgép felszerelései

A repülőgép irányjelző és ellenőrző műszereit a pilótafülké
ben helyezték el. Az alapvető műszerek a középső és bal, 
jobb felső és jobb alsó, valamint a jobb szélső műszerfalon 
vannak beépítve. Ezek többek között: magasságmérő, 
rádió-iránymérő mutatója, műhorizont, sebességmérő, 
dőlés- és elfordulásmérő, variométer, féklaphelyzetjelző, két 
szívótér-nyomásmérő, ampermérő, jégtelenítő hőmérője.

Repülőgépvezető-fülke

A fülkében két egymás mellett elhelyezett ülés található. 
Az ülések mozgathatóak. A fülke padlója különálló 
rekeszekből áll. Azok a részek, ahol a padló alatt a se
gédberendezések vannak, különleges zárakkal rögzí
tődnek. A vezetőfülke megfelelően van hőszigetelve, és 
válaszfallal van elkülönítve az utastértől. A falon ajtó van, 
mely kívül s belül is zárható.

Jégtelenítő berendezés

A repülőgépet a következő jégtelenítő berendezéssel látták 
el: a szárnyakon termikus, a vízszintes vezérsíkon elektro
termikus, a pilótafülke ablakán és a légcsavaron folyadé
kos. A segédberendezések jégtelenítői a pilótafülkéből kü- 
lön-külön működtethetőek. így csak akkor kapcsolják be az 
egész jégtelenítő berendezést, ha szükség van rá.

Fűtés és szellőzés

A repülőgép fülkéinek fűtése gőzrendszerű. A gőztartály 
hengeres és 18 darab ívben meghajlított cső csatlakozik 
hozzá. A tartályba öntött víz a csővezetéken keresztül 
megtölti a gőztartályt. A motor kipufogógáza a jobb olda
lon elhelyezett tartály csöveit és a benne lévő vizet felme
legíti. A hőátadóhoz jutó víz gőzzé válik, amely átadja a 
meleget, a víz lecsapódik a motorgondolában lévő 
gyűjtőkamrába, majd a gőztartályba folyik. A tartály állan
dóan a kipufogógáztól származó magas hőfokon van, és 
folyamatosan friss gőzzel látja el a hőátadót, így kör
áramlás jön létre. A rendszerhez víztartály csatlakozik a 
hőátadó és a tartály fölött. Természetesen a rendszert 
biztosító- és nyomáscsökkentő szeleppel, valamint 
levegőszeleppel is ellátták.

A friss levegő a törzs orr-részében lévő nyíláson át 
csővezetékeken jut a kabinokba. A szellőző dobozok pe
dig az utastér levegőellátását biztosítják folyamatosan.

Villamos berendezés

A Li-2 Teve repülőgépen 24 volt feszültségű, árnyékolt, 
kétvezetékes rendszerű egyenáramú elektromos hálózat 
van. A repülő gépen áramforrásként két GSZ-1000 típu-
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sú generátor és két 12-A30 típusú akkumulátor szolgál. 
Az energiaforrások párhuzamosan kapcsolódnak a háló
zatra. A repülőtéri áramforrás fedélzeti hálózatra való 
kapcsolására a repülőgépre erősített dugós csatlakozás 
szolgál. A repülőgépen a következő villamos fogyasztók 
vannak:

-  villamos önindítók,
-  vízszintes vezérsík villamos jégtelenítője,
-  a pitotcső és az órák fűtőeleme,
-  fényszórók,
-  helyzetjelző lámpák,
-  műszerfal és személyzeti fülke világítása,
-  az utasfülke és mellékhelyiségek megvilágítása,
-  futómű helyzetét jelző lámpa,
-  felszolgáló hívólámpa,
-  ajtók helyzetlámpája,
-  villamos berendezések.
A fogyasztók be- és kikapcsolása a műszerfalon van 

központosítva. A villamos energia elosztása a fogyasztók 
felé a központi elosztó szerelvényről történik.

Rádióberendezések

A repülőgép rádióberendezéseinek feladatai:
-  a repülőgép kezelőszemélyzetének távíró- vagy 

távbeszélő-összeköttetés biztosítása a földdel és egy
más között,

-  rádió-iránymeghatározás a földi irányítószolgálat által,
-  a repülőgép rávezetése az irányító antennatoronyra.

A repülőgép rádióberendezései

-  RSZB-3 BISZ A adó-vevő készülék távíró vagy 
távbeszélő üzeme.

-  A rádió-irányvevő RPKO-2A.
A repülőgépen a rádióberendezések részére egy an

tenna áll rendelkezésre, amit az adó relé segítségével 
vagy a vevőhöz vagy az adóhoz kapcsolnak. A törzs bel
sejében az adó antenna relétől a vevőhöz menő vezeték 
a vételi zavarok csökkentése céljából árnyékolt. A rádió- 
készülék összes vezetéke kétréteges árnyékolással van 
ellátva, így a rádiókészüléket tápláló vezeték, amely a rá
diós elektromos kezelő lapjának kapcsolóitól jön, és vil
lásdugóban végződik, szintén kettős árnyékolású.

Az RPKO-2A típusú iránymérő a repülőgépen az automa
tikus rádió iránymeghatározást végzi. A rendes indikátoron 
kívül irányjelző indikátorral van ellátva. A készülék az irány
mérést középhullámon az adóállomás jelének vételével vég
zi, ennek segítségével határozza meg a repülőgép pillanatnyi 
helyzetét. A rádió irányevője 168-1000 kHz közt működik.

A repülőgép testelése

A repülőgép fémtestét és a berendezések testét villamos 
vezeték köti össze. A testelések biztosítják a hatásos el
lensúlyt, a rádióvevő részére csökkentik a vételi zavaro
kat, és mérsékelik a tűzveszélyt a repülőgépen. A 
következő részeket testelték: kormányszervek, motorok, 
motorágyak, olaj- és benzinrendszerek, a repülőgép
vezető műszerfalai, a futómű, a törzs levehető része és 
az elektromos berendezések vezetékei, valamint segéd- 
berendezései.

A repülőgépmotor leírása

A repülőgépbe két darab AS-62 IR típusú motort építet
tek be, melyek csillagrendszerű, kilenchengeres, lég
hűtéses, négyütemű, benzinnel üzemelő robbanómotor-

_________ !______ о _________________________________

5. ábra: Liszunov Li-2 Teve magyar légtérben 1954-ben

*

6. ábra: A henger, a dugattyú, a szívócső és tartozékaik

7. ábra: Li-2 Teve típusú, 503 oldalszámú szállító repülőgép 
a kecskeméti állóhelyen 1960-ban
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8. ábra: A sűrítő alkatrészei

ok voltak. A motoron egyfokozatú, fogaskerék-hajtású 
centrifugális légsűrítő van elhelyezve. A légcsavarten
gelyt bolygókerékrendszer hajtja. A motort a motortartó 
fülek segítségével erősítik a motorágyhoz, ezek a mellső 
légsűrítő házon vannak kiképezve. A motort a fülekben 
elhelyezett 9 darab 12 mm átmérőjű csavarral erősítik a 
motorágyhoz. A motorágy hegesztett kivitelű rácsos szer
kezet. A motorburkolat külső és belső részből áll. A külső 
burkolat a NACA-gyűrű, amely a motort körülveszi, ez fe
di a hengereket, a mellső és a hátsó fedelet. A légcsavar
agyra van rászerelve a légcsavarkúp. A kipufogórendszer 
a szárnyak alatt vezeti el a kiáramló gázokat.

A motor fő részei

Motorház: áttételház, mellső forgattyús ház, hátsó for- 
gattyús ház, mellső sűrítőház, hátsó fedél. Ezek a dara
bok hőkezelt alumíniumból vannak öntve, illetve sajtolva.

Az áttételházban több jelentős alkatrész van. Az áttétel
ház a hátsó részen kiképezett peremmel csatlakozik a for
gattyús ház mellső részéhez. Az áttételház mellső részén 
felöntés van, erre szerelték a légcsavar-szabályozót. A for
gattyús házra vannak felszerelve a hengerek, és ebben he
lyezték el a forgattyús tengely görgős csapágyait. A mellső 
sűrítőház képezi a sűrítő keverőkamráját. A hátsó 
sűrítőházban vannak elhelyezve a sűrített és a segédbe
rendezéseket hajtó áttétel-fogaskerekek. A hátsó fedélre 
van felszerelve a két mágnes, a generátor, az önindító, az 
olajszivattyú és a kettős hajtás. Az összes segédberende
zés a hajtást a rugalmas fogaskeréktol kapja: ez a forgaty- 
tyús tengely hátsó fekvőcsapja által hajtott tengelyen van.

Forgattyús tengely: Hőkezelt acélból készült. Hátsó 
fekvőcsapjában belül fogazás van, ide kapcsolódik s innen 
kapja a hajtást a segédszerveket hajtó tengely, melynek a 
végéhez helyezték el az önindító körmös kapcsolóját.

Hajtókarok: A motorban egy fő- és nyolc mellékhajtókar 
van, a mellékhajtókarok csapokkal kapcsolódnak a 
főhajtókar nagyfejhez. A főhajtókar az egyes számú hen
ger dugattyújával kapcsolódik.

Dugattyúk, hengerek: A dugattyúk kovácsolt alumí- 
niumötvözetbol készültek. A henger a kovácsolt acélból 
készült tulajdonképpeni hengerből és az alumínium
ötvözetből öntött hengerfejből áll. A hengerfej speciális 
menettel van a hengerre rácsavarva. A hengerfejen ráön
tött hűtőbordák vannak. A hengerfejjel egybe vannak önt
ve a szelepházak, melyekben a szelephimbák és a két- 
két szeleprúgó van elhelyezve. Mindegyik hengerben egy 
szívó és egy kipufogószelep van.

Vezérlés

A szelepeket bütykös tárcsa vezérli. Kerületén egy 
acélgyűrű van, erre van felhelyezve a két sorvezérlő bü
työk. A forgattyús tengelyen lévő hajtó fogaskerék hajtja a 
kettős rugalmas fogaskereket, és ez kapcsolódik a bütykös 
tárcsa belső fogazásával, és így hajtja azt. A tárcsa nyolc
szor lassabban forog, mint a forgantyús tengely, és a for
gásiránya a forgattyús tengelyével ellentétes irányú.

(Folytatjuk)

Kenyeres Dénes
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Szélrohamok Kecskeméten

Nem a természeti elemekre kell gondolni, hanem a Dassault 
új generációs vadászgépére. 2006 őszén ugyanis a francia 
haditengerészeti légierő két Rafale (Szélroham) vadászgé
pe vendégeskedett a Szentgyörgyi Dezső légibázison. A 
CHARLES DE GAULLE repülőgép-hordozón állomásozó 
12 F. század „szürke eminenciásai" közös kiképzési felada
tok végrehajtására érkeztek a kecskeméti sasfészekbe. A 
Rafale és a Gripen, a két szupervadász első alkalommal ta
lálkozott egymással a gyakorlatok során. Október 24-én és 
25-én a gall harcosok Rafale M (M = Marine) gépeikkel a 
MiG-29 és a JAS-39 EBS vadászokkal közösen gyakorol
ták a kettő az egy ellen és a kettő a kettő ellen légi harcot. 
Továbbá végrehajtották a NATO-ban szokásos COMAO 
(Combined Air Operations) harceljárásokat, amelyekben 
már az L-39 ZO Albatrosok is részt vettek. De nemcsak 
erről szólt a „fáma”, hanem az elektronikai adatgyűjtésről is, 
ami a szövetséges országok között bevett szokás, mivel va
lós harci helyzetekben a már előre begyűjtött, majd katalogi
zált elektronikai „sugárkönyvtár” alapján a besugárzási 
jelzőrendszer segítségével könnyedén azonosíthatók és 
elkülöníthetők a „banditák” a szövetséges egységektől.

A „kacsaszárnyas” francia vadászok arzenáljába ez alka
lommal gépenként szerényen csak két-két Matra Magic lé- 
giharc-rakéta gyakorló változata volt felfüggesztve a szár
nyak törővégén lévő indítósínekre. A törzsközépponti kon
zolra pedig gépenként egy-egy 1250 literes pót-üzemanyag
tartályt függesztettek fel. Nem úgy az Enduring Freedom 
hadművelet ideje alatt az afganisztáni misszióban, ahol a kis 
hatótávolságú R 550 Magic infrakeresőfejes és a Mica EM 
aktív lokátoros légiharc-rakéták éles példányaival járőröztek. 
A Rafale-ok biztosították a légteret az Indiai-óceánon hajózó 
R 91 nukleáris meghajtású anyahajónak és a fedélzetéről el
startoló légi hadműveleteket (csapásmérés-felderítés) vég
rehajtó Super Etendard vadászbombázók számára. A misz- 
szió alatt, illetve a repülőgép-hordozó Toulonból való kifutá
sától a behajózásig a Rafale-ok (6 db) hozzávetőleg kb. 
1700 felszállást és több mint 1000 órát repültek különösebb 
meghibásodás nélkül. Egy kis kitérő a Rafale-okkal kapcso
latban: Amikor megfogalmazódott a francia haditengerészet 
és a légierő igénye egy új generációs típus iránt, akkor még 
„farkasszemet” nézett egymással Kelet és Nyugat. A tehetős 
országok, illetve nemzetek (Izrael/Lavia; Nagy-Britannia,

NSZK, Olaszország és Spanyolország/Eurofighter; 
USA/YF-22/23; Svédország/JAS) állami vezetése biztosí
totta az anyagi hátteret a fejlesztésekhez. Franciaországban 
így a 80-as évek derekán a Dassault Aviation már előállította 
(1985. december 14-én történt az első kigurulás a hangár
ból) a Rafale (ACM = tengerészet, ACT = légierő) prototípu-

2 . ábra: A jobb oldali szívócsatorna Spectra besugárzásjelző  
antennája és a GIAT gépágyú lefedett torkolati nyílása

:41

3. ábra: ábra: „Merev” tankolócső
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sait. De mivel a Mirage 2000-es szériát továbbfejlesztették 
(C, D, N, 2000-5), az export is beindult, és mert a 80-as 
évek végére megszűnt a kétpólusú világrendszer, a katonai 
költségvetést, illetve kiadásokat erősen megnyirbálták. Ez 
az egyes projektek törléséhez (Izrael/Lavia), illetve eltolódá
sához (USA/YF-22/23) vezetett, így a Rafale is késedelmet 
szenvedett. Ezért a francia haditengerészet és a légierő 
napjainkra csak lassabb ütemben tudja átvenni a Rafale- 
okat, és a gépek üzemeltetéséhez szükséges hajózó és 
műszaki állomány ki-, illetve átképzése is lassabban folyik. 
A már meglévő gépek egy részét a haderőnemek pedig

kénytelenek a korszerű precíziós fegyverek integrálásában, 
illetve tesztek lefolytatásában alkalmazni. Az előzőekben 
már említett okok miatt a fegyvernemek a megrendelt gépek 
számát esetleg csökkenteni fogják, vagy koncepciójukat, 
struktúrájukat átdolgoztatják. A francia haditengerészetnél a 
következő két Rafale M, amelyet hadrendbe állítanak, már 
kétüléses vadászbombázó lesz. Ezek már egyaránt alkal
masak lesznek -  a 3D radarnak köszönhetően -  vadász és 
támadó (légi harc és precíziós csapásmérés) jellegű harci 
feladatok végrehajtására.

Az itt vendégeskedett haditengerészeti vadászgépek
kel kapcsolatban néhány meglepő érdekesség: A Szélro
hamok „első” leszállását Kecskeméten nem előzte meg a 
kiszolgáláshoz és üzemeltetéshez alkalmazandó felsze
relés és műszaki állomány megérkezése. Ugyanis ezt a 
gépek üzemeltetési technológiája nem tette indokolttá a 
rövid, kétnapos időtartam miatt. Ehhez az is hozzájárult, 
hogy a 2005 novemberében ide látogató C. de GAULLE 
repülőgép-hordozó 11 F. századának kijelölt műszaki ál
lománya már akkor felmérte a bázis technikai adottsága
it. A felszállások előtti és utáni kiszolgálásokat, átvizsgá
lásokat a kijelölt magyar műszakiak végezték két francia 
pilóta figyelő tekintete mellett és utasításai alapján. A re
pülések előtti műveletek (pl. próbák lefuttatása) energia- 
ellátásához pedig nem a saját segédhajtóművét, energia- 
forrását használták, hanem a szovjet/orosz APA kocsit.

A fedélzeti GIAT 791-B egycsövű, 30 mm-es gépágyú 
mivoltáról a csőtorkolat áramvonalazó panelje tanúsko
dott a jobb oldali szárnytőben. Mivel a gyakorló harci fel
adatok jellege nem tette indokolttá ezek beépítését, ezért 
helyüket a pilóták személyes poggyásza foglalta el. A 
másik meglepetést számomra a Snecma 88-2 (50 kN/75 
kN) sugárhajtómu okozta, ugyanis „hangorkánja” felül
múlta a MiG-ek RD-33-ának (51 kN/83 kN) zaját.

Apropó, MiG-ek! Az ott-tartózkodásunkkor bevetésre in
duló két Fulcrum valódi fullánkokkal volt javadalmazva, az
az az R-27R (AA-10 Alamo) félaktív lokátoros, közép-ható
távolságú légiharc-rakéták két-két éles példányát vitte ma
gával. Továbbá műszaki érdekesség volt, hogy a sugár
hajtómű (SNECMA) gázsugárfokozójának külső állítható 
zsaluzatának lamelláit nem fémből, hanem (vélhetőleg kar
bonszálas) kompozitanyagból készítették. A 34-es oldalszá
mú Gripen is megérkezett a bázisra, amelyet a svéd légierő 
pilótája reptetett át. Szomorúan konstatáltuk, hogy a 119 ol
dalszámú Albatros, azaz a „Zümi” felsőbb utasításra csíkos 
kosztümjét átcserélte alacsony láthatóságú szürkére.

A fotókat a szerző készítette.

Baranyai László
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Adalékok a Weiss Manfred Rt. harcjármíígyártási
tevékenységéhez

A FIAT-Pavesi katonai kísérletei

A FIAT gyár kísérletei már a k. u. k. hadvezetés figyelmét 
is felkeltették az első világháború előtti időkben, főként a 
teherautók, traktorok és hadfelszerelések terén.

1914-ben Pavesi mérnök különböző traktorok tervezé
sével volt megbízva. Kidolgozta és megtervezte a P -1 , 
P—2, P-3 és P—4 Pavesi traktorokat. A FIAT gyár kísérle
ti műhelyében a 20 LE-től a 40 LE-ig terjedő teljesítmé
nyű motorokat különböző alvázakba építették be, katonai 
rendeltetésű járműveket alakítva ki az olasz hadvezető
ség számára.

Amikor az első világháborúban felmerült az igény egy 
nagy teljesítményű vontatóra, akkor a fő követelmény az 
volt, hogy a magas hegyekre az ágyúkat és az utánpót
lást tudják felszállítani, mivel akkorra már az öszvér és a 
ló vonóerő kevésnek bizonyult.

Az első darabok közül több is került a háború befejezé
sével a W. М.-gyár ócskavastelepére a román csapatok 
elavult járműveinek anyagai közé. A mintegy 1200 db vá
sárolt selejtes hadianyag között P-4/a Pavesi traktort is 
találtak 1921-ben.

Id. Haris Lajos a W. М.-gyár megbízottjaként osztályoz
ta szét a különböző hadfelszerelési anyagokat. Két évig 
mint műszaki katona volt az olasz fronton, szakértője volt 
az összes páncélmozdonynak és járműnek. Az ócskava
sak válogatásánál különböző régi Pavesi traktorok is elő
kerültek. Ezek régi kísérleti FIAT gyári, Pavesi típusú, tö
mör gumi kerekűek voltak, még fűzött küllős is akadt kö
zöttük. 20 LE-s FIAT motor volt beléjük építve.

1926-27-ben a W. M.-gyárban a kipróbált és a minden
napokban jól bevált P—4 típust szétszerelték és elkezdték 
áttervezni. A két U alakú lengőkocsit megerősítették, és 
egyforma méretben tervezték meg. Jurek Aurél akkor 
még egyetemista gyakornokként az öntvények tanulmá
nyozásával és rajzolásával volt megbízva. A V-1 mező- 
gazdasági traktor sorozatgyártásánál már volt a gyárnak 
tapasztalata az öntvénytestek (motor, sebességváltóhá
zak) fejpadon történő pontos megmunkálásában.

Az 1927-ben alakult W. M. Autó- és Traktorosztály fel
vette a kapcsolatot az olaszokkal. Egy licencszerződés
ben a gyár átvette a P-4 100 típusú vontató sorozatgyár
tását. Az antant ellenőrző bizottság közben megszűnt és 
a Haditechnikai Intézet igényt tarthatott a hadsereg fel
szerelésében az akkori W. М.-gyár titkos fejlesztésére is.

Ez fontos volt, mert meg lehetett oldani nagyobb űrmé
retű ágyúk szállítását. Elkezdték gyártani a nehézágyúk 
csöveinek és lafetáinak a szállítására a traktorpótkocsi

kat. 1960-ban még a csőgyárban ilyen pótkocsikkal szál
lították a csőkötegeket. Ezek a pótkocsik egy méter át
mérőjű tömör gumis kivitelben készültek.

Hadianyagok begyűjtése 1945-ben

Király I. autójavító kisiparos, aki 1945-ben a W. M.-gyár 
egyik üzemvezetője volt, 1958-ban közölte a Haris test
vérekkel az akkori javítások történetét.

1945 márciusában megalakították a Szovjet Begyűjtési 
Bizottságot. A „Vámmentes” Szabadkikötő irodaházában 
volt a központi iroda és parancsnokság. Rugyenko mér
nök ezredes vezetésével indult el a munka. Ide tartozott 
a Nyugati Begyűjtési Osztály is Bécsből.

A második világháborúban megsérült vagy elhagyott 
harci és egyéb járműveket ide, a csepeli „Vámmentes” ki
kötő pályaudvarára, az új út szélén húzódó vasúti sínek 
melletti szabad területre szállították vissza.

Elsősorban ágyúk, harckocsik, autók (teher- és sze
mélyszállító) voltak itt, de még a kiszolgáló egységek fel
szerelése is ide került, továbbá a lágymányosi roncste
lepről a hadi felszerelés. A polgári autók roncsait nem 
gyűjtötték, csak az esetleges üzemképes autókat hasz
nálták (Mercedes, FIAT Topolino, Steyer, Renault). A ha
dianyag gyűjtésénél főként a német hadsereg sárga szí
nű harckocsijai és lánctalpas vontatói voltak nagy meny- 
nyiségben.

A szállítás lebonyolítása a következő volt: minden 
egyes fegyvert vagy hadi eszközt leltárba vettek, és a ja
vítók üzemképes állapotban vagonírozták be. Gőzmoz- 
donyvontatással a Józsefvárosi pályaudvarra továbbítot
ták azokat, itt is volt egy roncslerakat. Amikor a szerel
vény összeállt, Romániába továbbították. (A vonatszerel
vény visszafelé Budapestre és Bécsbe „sót” hozott.)

Ezek a szállítások arra irányultak, hogy a befejeződő 
háborúban a román hadsereg fegyverzetét pótolják. Itt a 
gyűjtésben láthatók voltak a várból idehurcolt Nimródok, 
Zrínyik, Turánok és gépágyúk, autók, Botondok, sőt, 
még Csabák, Caretták, Ansaldo kis lánctalpas harcko
csik is. Volt közöttük elképzelhetetlenül régi oktatójármű 
az első világháborúból: Latil, Perless, Austin, Vickers, 
Samua, Rába V, Prága 3 t. Érdekességként említjük, 
hogy a Weiss Manfred-gyár javítóműhelye is ide dolgo
zott, és harckocsialkatrészeket javított a jugoszláv kato
náknak.

Haris Lajos -  Haris Ottó

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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A Hurricane HD csatarepülőgép páncéltörő fegyverzete

A német hadsereg villámháborús sikereit követően a 
szembenálló államok katonai vezetésének felül kellett 
vizsgálni légi haderejük csapásmérő képességét. Az új 
harcászati elvek kidolgozásakor egyre nagyobb hang
súlyt kapott a szárazföldi csapatok légi támogatása. En
nek szellemében fejlesztették ki az angol légierő két 40 
mm-es Vickers „S” típusú löveggel felszerelt Hurricane 
HD csatarepülőgépét is.

A második világháború kezdetén a brit légierő nem 
rendelkezett közvetlen légi támogatásra alkalmas re
pülőgéppel. 1940 májusában, amikor Franciaország
ban a brit hadsereg közvetlen harcérintkezésbe került 
a Wehrmacht alakulataival, a RAF erre a feladatra ki
zárólag a Fairey Battle könnyű-, illetve a Bristol 
Blenheim közepes bombázókat volt kénytelen bevetni. 
Ezekkel a gyengén páncélozott repülőgépekkel felsze
relt alakulatok azonban súlyos veszteséget szenved
tek a német légierő vadászrepülőgépeivel vívott légi 
harcok során, valamint a földi légvédelem elhárító tü- 
zétől. Ráadásul a repülőgépek kizárólag 7,7 mm-es 
könnyű géppuskákból álló fegyverzete is hatástalan
nak bizonyult még a könnyű harckocsik vékony pán
célzatával szemben is.

A helyzet némileg javult, amikor megjelentek az első 20 
mm-es Hispano gépágyúkkal felszerelt repülőgépek. De 
ezeket a típusokat is más feladatra tervezték, ráadásul a 
kétmotoros repülőgépek, mint például a Beaufighter, illet
ve a Mosquito, az alacsony magasságon végrehajtott tá
madások során könnyű célpontot jelentettek az ellensé
ges légvédelmi tüzérség számára. A páncélozott célok 
hatékony leküzdéséhez a 20 mm-es fegyvereknél még 
nagyobb tűzerejű fegyverekre volt szükség. Erre a célra 
tökéletesen megfelelt a Vickers -  eredetileg más célra ki
fejlesztett -  40 mm-es, „S” típusjelzéssel ellátott gép
ágyúja.

A fegyver fejlesztését még a harmincas évek végén 
kezdték el. A brit légierő egyik légi harccal foglalkozó ta
nulmányának szerzői arra a megállapításra jutottak, hogy 
a legtöbb, abban az időben rendszerben álló repülőgép 
megsemmisítéséhez elegendő egyetlen 0,9 kg-os (2 fon
tos) lövedékkel elért találat. A Vickers cég az e tanul
mányban foglaltak szerint kiadott, bombázók védőfegy
verzetének fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírás alap
ján kezdte el a 40 mm-es, 2 fontos lövedék tüzelésére al
kalmas fegyver tervezését. A fejlesztés alapja az első vi
lágháború idején, a Coventry Ordnance Works által ter
vezett 37 mm-es, 1,5 fontos lövedék tüzelésére alkalmas 
löveg volt. A hosszú csőhátrasiklásos, de nagyobb, 40 
mm-es űrméretű csővel ellátott fegyverhez a Vickers vál
lalat a saját gyártású, a haditengerészet 2 fontos légvé
delmi lövegeihez használt 40x158R (űrméretszer hüvely
hossz) típusú peremes lőszerét használta fel. A löveghez 
egy 15 töltényt tartalmazó csigatárat terveztek. Az első, 
1939-ben elkészült „S” típusú gépágyút -  kiegészítve egy 
távolságmérő, illetve egy lőelemképző berendezéssel -  
egy módosított Wellington bombázón kialakított toronyba 
építve próbálták ki. A kísérletek ugyan sikerrel zárultak, 
de előfordult, hogy a csőtorkolatot elhagyó lövedék után 
kiáramló lőporgázok torlónyomása a repülőgép vázának 
szövetborítását felszakította. Mire a kísérletek befejeződ

tek, a hadműveleti követelmények megváltoztak, és a 
fegyverrel kapcsolatos kísérleteket leállították.

Az első, két „S” típusú gépágyúval felszerelt IID proto
típust az Mk IIA Series 2 sorozathoz tartozó Z2326-OS 
gyári számú repülőgépből alakították ki. K. G. Seth- 
Smith, a Hawker vállalat berepülőpilótája 1941. szeptem
ber 18-án repült vele először. A repülőgépet a következő 
napon további kiértékelés céljából Boscombe Downba 
szállították.

A gépágyúk lövedékének viszonylag alacsony, 615 
m/s-os torkolati sebességét elfogadhatónak tartották, 
ugyanis a repülőgép csak rövid távolságról nyitott tüzet. 
A lövedék becsapódási sebességét a várható 400 km/h 
repülési sebesség további 110 m/s-mal növelte meg. A 
páncélosok elleni harcra kifejlesztett speciális, 1,13 kg tö
megű páncéltörő lövedék 400 m-es távolságból 50 mm- 
es páncél átütésére volt képes. (Az 1942-ben kifejlesztett 
1,36 kg-os lövedék 9%-kal nagyobb páncélátütő képes
séggel rendelkezett.) Acélzás megkönnyítése érdekében 
a repülőgépeket szárnyanként egy-egy nyomjelzős löve
dékkel tüzelő, 7,7 mm-es Browning géppuskával is fel
szerelték.

A gépágyúk ugyan alkalmasak voltak sorozatlövés le
adására, de erre ritkán került sor. A szárnyak alá függesz
tett gépágyúk súlypontjai ugyanis jóval a repülőgép ke
reszttengelyének súlypontja alá, illetve mögé kerültek, 
aminek következtében a gép orra minden lövés esetén öt 
fokkal lejjebb került. A Hurricane helyzetét így minden lö
vés után korrigálni kellett, jóllehet a pilóták idővel megta
nulták, hogy a lövések által kiváltott törzsbólintást a bot
kormány egyidejű hasrahúzásával némileg ellensúlyoz
hatják. A sorozatlövés így csupán elvi lehetőség maradt.

A Hurricane IID-vel végrehajtott rácsapás során a piló
ta az első, gépágyúnként egy-egy lövésből álló „soroza
tot” kb. 900 m-ről adta le, amit újabb két „sorozat” köve
tett, mielőtt a gépet felemelve a pilóta kitért volna a meg
támadott cél elől. Az „S” gépágyúk lőkísérleteihez négy 
Mk IID repülőgépet használtak fel, majd azonnal meg
kezdték a felkészülést a sorozatgyártásra. Az első repü
lőgépeket 1942 márciusában adták át.

A sorozat első 92 repülőgépe az Mk IIC változatnál al
kalmazott páncélzattal épült, ami azt jelentette, hogy a pi
lóta, a motor, illetve a hűtő gyakorlatilag védtelen maradt 
a földi légvédelmi tűzzel szemben. A Hurricane IID soro
zat később gyártott gépeit azonban már 167 kg tömegű 
kiegészítő páncélzattal látták el. Ebből változatból körül
belül 300 db épült.

A vékonyabb páncélzattal épült repülőgépeket az ang
liai Colerne-i bázison állomásozó 164., illetve a 184. 
squadronnál állították hadrendbe, a Hurricane IID válto
zat többségét pedig a tengerentúli hadszíntereken vetet
ték be. Az első repülőgép 1942 áprilisában érkezett meg 
a közép-keleti térségbe, ahol az egyiptomi Shandur bázi
son állomásozó 6. squadron állományába kerültek. Az 
alakulat június elejére vált hadrafoghatóvá.

A repülőgépek rendkívül hatékonynak bizonyultak a 
nyílt területen, légvédelmi tüzérség fedezete nélkül hala
dó harckocsik ellen. így például 1943. március 10-én 19 
Hurricane gyakorlatilag teljesen megsemmisítette a né
metek egyik harckocsikból, páncélozott harcjárművekből
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Hawker Hurricane I ID
A súlycsökkentés érdekében a 
HD változatokról gyakran

Az orr-rész alá rögzített Vokes levegőszűrő 
az Észak-Afrikában bevetett repülőgépeken.

40 mm-es Vickers „S” gépágyú A gépágyút takaró 
áramvonalas burkolat

1. ábra: A Hurricanne IID nézeti rajza és fegyverfelfüggesztése (B. R)
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és szállító járművekből álló menetoszlopát, amely a fran
cia Ledere tábornok Csád-tó közelében állomásozó erő
inek irányába tartott.

A IID változatú repülőgépeket végül a bevetések során 
elszenvedett veszteségek miatt vonták ki a hadrendből. A 
motor alacsony teljesítménye nem tette lehetővé megfe
lelő vastagságú, a földi légvédelmi tűzzel szemben meg
felelő védettséget nyújtó páncélzat beépítését (az ellen
séges légvédelmi tüzérség összesen 39 repülőgépet 
semmisített meg, ebből hatot egyetlen bevetés során), a 
szárnyak alá függesztett gépágyúk tömege, illetve légel
lenállása pedig tovább rontotta az amúgy is lomha repü
lőgépek manőverezőképességét. A vadászvédelem nél
kül bevetett repülőgépek így az ellenséges vadászok 
könnyű prédáivá válhattak. A helyzetet tovább súlyosbí
totta, hogy a 40 mm-es gépágyúk hatástalannak bizo
nyultak a később megjelent német Tigris harckocsik pán
célzatával szemben, ezért a repülőgépek alkalmazása az 
európai hadszíntéren jelentőségét vesztette.

A földközi-tengeri hadszíntéren tevékenykedő alaku
latok így is 144 db harckocsi ellen értek el találatot, 
amelyekből 47 teljesen megsemmisült. A Hurricane HD 
repülőgépekkel ezenkívül majdnem 200 egyéb járművet 
semmisítettek meg. 1944-ben a repülőgépek Távol-Ke

leten kerültek bevetésre, ahol elsősorban repeszrombo
ló lövedékkel közúti, illetve folyami szállító eszközöket 
támadtak.
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Barna Péter

WALTER SCHELLENBERG EMLÉKIRATAI
„Este jelentkezett nálam Düsseldorfban egy speciális különítmény parancsnoka. Elmond
ta, hogy utasításra jött Berlinből, és már délután feltűnés nélkül ő biztosította a határátlé
pésemet. Közben megállapította, hogy ezt a határrészt a holland rendőrség és 
titkosügynökök tartják megszállva. Ha letartóztatnak, különítményének fölöttébb nehéz 
lett volna kiszabadítania. Ó azonban azt a parancsot kapta, hogy semmilyen körülmények 
közt se hagyjon engem az ellenfél kezében."

Olvasóink többsége valószínűleg ismeri ezt a híres, a hazai könyvpiacon kifogyóban lé
vő munkát. Aki nem, az most még beszerezheti az 1952-ben, Torinóban elhunyt SS-tá- 
bornok visszaemlékezését, melyben a titkosszolgálati szakma és a német külpolitika 
bennfennteseként mesél életútja 1945 májusáig tartó aktív szakaszáról.

Fiatalon lépett be az SS-be, és mivel ott hamar felfigyeltek műveltségére, szellemi 
adottságaira, gyorsan az elhárítással és hírszerzéssel foglalkozó SD (Sicherheitsdienst: 

Biztonsági Szolgálat) munkatársa lett. Pár év alatt több sikeres ügy után meredek karrierrel az SD főnökévé lépett elő, 
így mindössze harmincnégy évesen a Harmadik Birodalom felsővezetésében találta magát. A háború láthatatlan arc
vonalán tábornokként irányította az idegen kémhálózatok -  köztük a Moszkvának dolgozó „Vörös Zenekar” -  elleni 
küzdelmet. Aztán a birodalmat eltörölték a szövetségesek csapatai, ezért csak később hallotta egy fogolytársától Nürn- 
bergben, hogy a legfelső körnek milyen további tervei voltak vele. Ő, arra, hogy Heinrich Himmler utódja legyen az SS 
főnökeként, parancsnoka a fekete elit gárdának.

Kérdés, hogy a korai halálát okozó súlyos betegség a háború alatt feszített tempóra vagy inkább az ellenséges szol
gálatok utólagos bosszújára vezethető-e vissza?

A kifogyóban lévő 374 oldalas könyv megrendelhető az Új Hírért Bt.-nél. Ára 2500 Ft (ebben benne van az 
utánvétes postaköltség). Tel: 06-20-536-5392 (10-20 óráig.) E-cím: sz.joc@freemail.hu. Levélcím: 1139 Bp. Teve 
u. 9/B. Csak postai szállítással, a helyszínen vásárlás nem lehetséges!

Helyesbítés
A Haditechnika 2007/3. sz. 87. oldalán a „Motorizáció a Monarchiában és a Magyar Királyságban” című cikkben említett 
Tahlher ezredes pontosan Thalherr Ervin volt, született 1894. május 7-én, hadnaggyá avatták 1919. augusztus 18-án. 

1938-ban gyalogsági alezredes és az 1. felderítő zászlóalj parancsnoka volt. Az említett időpontban a HTI-hez
vezényelt százados lehetett. 1942-ben nyugdíjazták.

A 70. oldalon a „Mit látott a szemtanú” című fejezetben a hősi halált halt pilóta helyesen Nyemecz János 23 éves 
zászlós volt. Testvére Nyemecz Pál, aki tartalékos tiszt volt, túlélte a háborút. -  Szerk.
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A McDonnell F2H Banshee

A második világháború alatt három országban folytattak 
kiterjedt kutató-fejlesztő munkát a sugárhajtású harci re
pülőgépek létrehozása céljából, Németországban, Nagy- 
Britanniában és az Amerikai Egyesült Államokban. Leg
messzebbre a németek jutottak, hiszen már a háború 
utolsó hónapjaiban csapatszolgálatba állították és beve
tették a Me 262-es két sugárhajtóműves vadászgépüket. 
Természetesen a Me 262-es rengeteg gyermekbeteg
séggel küszködött, és normális körülmények között nem 
került volna sor a sorozatgyártásra és a csapatszolgálat
ra alkalmasnak nyilvánításra. De az idő sürgetett, a szö
vetségesek abszolút légi fölényét bármi áron meg kellett 
törni. Az eredmény közismert.

A másik két nyugati hatalom kutatásai is eredménye
sek voltak. Az angolok Gloster Meteorja sorozatgyártás
ra éretté vált a háború utolsó napjaira. Hasonló szintre 
jutottak az Egyesült Államokban is. Ott folytatták a ha
gyományokat: külön utakon járt a légierő és a haditenge
részet. A haditengerészet 1944 végén egyszerre három 
fedélzetről indítható repülőgépet rendelt meg. A 
Voughttól az XF6U-1 Pirate-ot, a North Americantól a 
XFJ-1 Furyt és a McDonnelltől az XFD-1 Phantomot. 
Ezeknek a gépeknek az 1946 májusára tervezett japán 
partraszállásban szántak szerepet. A két atombomba 
azonban megtette hatását, Japán kapitulált, és a partra
szállás elmaradt. így aztán a gépek fejlesztése sem volt 
már annyira sürgős.

Számunkra az FD-1 Phantom (e néven az első, mely 
korántsem volt olyan sikeres, mint a második Phantom, 
az F-4-es) története az érdekes. Ez egyszemélyes, két 
hajtóműves, fedélzeti üzemeltetésre alkalmas vadász
gép volt, a korának megfelelő, de mai szemmel nézve 
meglehetősen szerény teljesítménnyel. Mindössze 30 
darab készült belőle. Az egyes számú XFD-1 prototípus 
1945. január 26-án emelkedett a levegőbe. A kettes szá
mú prototípus 1946. július 19-én, teljesen sugárhajtómű
ves repülőgépként a repülés történelmében először haj
tott végre le- és felszállást repülőgép-hordozó, az ÜSS 
FRANKLIN D. ROOSEVELT fedélzetéről. 1947 júliusá
ban kapta meg üzemeltetésre a gépet a VF-17A század 
(későbbi jelölése: VF-171), a haditengerészet egyetlen 
FD-1-et repülő százada. A tengerészgyalogság 
VMF-122 százada volt a másik Phantom-üzemeltető. Az 
első vonalbeli szolgálatból már három év múlva kivon
ták, bár a tartalék egységeknél még repült néhány pél
dány egészen 1953-ig.

A haditengerészet vezetése már 1945-ben érzékel
te, hogy a Phantom lényegesen lassabb a légierő ha
sonló feladatú gépénél, a P-80-asnál. Ezért még a so
rozatgyártás megkezdése előtt megbízták a 
McDonnellt egy nagyobb teljesítményű vadászgép 
megtervezésével. A munka Herman D. Brokley vezeté
sével kezdődött meg, és lényegében egy megnövelt 
méretű Phantom lett az eredménye. Az F2D-t két, a 
szárnytőben elhelyezett Westinghouse J34 hajtómű 
2x13,1 kN tolóereje emelte a levegőbe. Hosszabb lett 
a törzse, nagyobb a belső tüzelőanyag-tartályok űrtar
talma, és a Phantom négy 12,7 mm-es géppuskáját 
négy darab 20 mm-es gépágyú váltotta fel a gép orrá
nak alsó részében, így az éjszakai lövészetkor nem

vakította el a pilótát. A gép makettje már 1945. április 
végére elkészült, de a prototípus megépítését 1946 
végére halasztották, nem utolsósorban azért, mert 
közben a Csendes-óceánon is véget ért a háború. Vé
gül az első XF2D-1 1947. január 11-én szállt fel St. 
Louisban a Lambert Field repülőtérről. A berepülés vi
szonylag jól haladt, nagyobb problémákkal nem talál
koztak. Kisebb gond azért akadt a repülőgép kormá- 
nyozhatóságával, emiatt a prototípus V-be állított víz
szintes vezérsíkja helyett a sorozatgyártású gépeken 
V-be állítás nélküli vezérsíkot alkalmaztak. Közben az 
Egyesült Államokban megváltozott a repülőgépek jelö
lési rendszere, a McDonnell-gépeket az eddigi D he
lyett H-val jelölték, ezért lett a Banshee (családi kísér
tet, mely sikolyaival előre jelzi egy családtag halálát Ír
országban vagy Skóciában; sziréna) jelölése F2H.

A sorozatgyártást 1947. május 29-én rendelték meg 
F2H-1 néven. Ebből a típusból 1948 és 1949 augusztu
sa között összesen 56 darab készült. A gépeket először 
az Atlantic Cityben települő VX-3 század kapta meg, 
hogy kidolgozzák az üzemeltetés és a harci alkalmazás 
módszereit. A harcoló alegységek közül elsőként azt a 
VF-171 századot látták el az F2H-1-essel, amelyik már 
tapasztalatokat szerzett a Phantommal.

1949. augusztus 9-én J. L. Fruin hadnagy műrepülést 
gyakorolt egy Banshee-vel. 9000 m-en volt, amikor 800 
km/h sebességnél a gépe kormányozhatatlanná vált, és 
kénytelen volt katapultálni. Ő az első amerikai pilóta, aki 
a katapultálásnak köszönheti életét. Ugyancsak 1949 au
gusztusában nem hivatalos magassági világrekordot állí
tottak fel a géppel a sugárhajtóműves kategóriában 15 
800 m-rel. Ezek a kísérletek bizonyos hiányosságokat is 
a felszínre hoztak: 13 500 m felett gond volt a kiáramló 
gázhőmérséklettel, kevés volt az oxigén, és leállhatott a 
hajtómű. Ugyanezen kísérletek során gyakorló céllal el
fogtak egy В-36-os bombázót, ami meglepetésként érte 
a légierő vezetését, mert meg voltak győződve, hogy ab
ban a magasságban, ahol a B-36-os repül, nem kell va
dászoktól tartani.

Az F2H-1 karrierje az első vonalbeli egységeknél 
nem volt túl hosszú, amint rendelkezésre állt a na
gyobb teljesítményű F2H-2, áttették a tartalék egysé
gekhez. Az F2H-2 változat külsőleg annyiban különbö
zött elődjétől, hogy a szárnyvégeken 750 l-es póttartá
lyokat helyeztek el, és kapott két külső függesztési 
pontot, amire 227 kg-os bombát vagy hat darab 127 
mm átmérőjű rakétát tartalmazó konténert lehetett füg
geszteni. A törzse egy kissé hosszabb lett, hogy több

1. ábra: Az F2H prototípus repülése
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tüzelőanyag férjen el benne. A változások miatt termé
szetesen megnövekedett a gép tömege is, de ezt ellen
súlyozta a nagyobb teljesítményű, 2 db 14,2 kN tolóe
rejű J34-W E-34 hajtómű. Az első rendelés a gépre 
1948 májusában érkezett, és első példánya 1949 au
gusztusában kezdett repülni. 1949 tele és 1952 májusa 
között összesen 364 F2H-2-es készült.

Az alaptípusnak három alváltozata is épült, а В, a P és 
az N. A В-t nukleáris bombák célba juttatásához módosí
tották. Külsőleg nem különbözött az alaptípustól, de be
lülről meg kellett erősíteni a szárnyat, hogy a bal szárny 
alatti tartón elbírja a 750 kg tömegű Mk 7 vagy az 1465 
kg tömegű Mk 8 atombombát. A P fegyvertelen fotófelde
rítő volt, a haditengerészet első sugárhajtású felderítőgé
pe. A törzs orr-részét meghosszabbították és kiszélesítet
ték, hogy elférjen benne a hat függőleges és ferde tenge
lyű fényképezőgép. Minden fegyverberendezést leszed
tek róla, de mindkét szárny alá fel lehetett függeszteni 
egy-egy 20 db világító gyertyát tartalmazó konténert az 
éjszakai fényképezéshez. Összesen 89 F2H-2P épült, 
az 1952. május 28-án átadott volt az utolsó F2H-2-es. Az 
N egyszemélyes éjszakaivadász-változat volt. A meg
hosszabbított törzsorrban helyezték el az AN/APS-19 fe
délzeti radart. Ebből az altípusból mindössze 14 darab 
készült el.

Az F2H-3 a minden időben alkalmazható vadász vál
tozat volt. Az alaptípusnál 48 cm-rel lett hosszabb, és az 
orrába AN/APQ-41 radar került. A hosszabb törzsben 
több tüzelőanyag fért el, a szárnyvégpóttartályok űrtar
talmát 640 l-re csökkentették, de nagyon ritkán használ
ták. Átalakították a gép farokrészét is. A vízszintes ve-

3. ábra: Az F2H szériaváltozat póttartályokkal

zérsíkot a függőleges vezérsíkról lehozták a törzs végé
re, és 10°-os V állást kapott. Ehhez természetesen át 
kellett tervezni a függőleges vezérsíkot is. Lecserélték a 
gép fegyverzetét, a korábbi M3-as gépágyúkat az 
ugyancsak 20 mm-es M12 vagy M13 váltotta fel, az alsó 
párhoz 220, a felsőhöz 250 darab lőszerrel. A szárnyak 
alá 4 -4  függesztési pont került, kettő a szárnyközéprész 
alá, kettő a felhajtható részre. Mindegyikre 227 kg töme
gű bombát vagy nem irányítható rakétát lehetett füg
geszteni, de a későbbiekben alkalmassá tették a 
Sidewinder indítására is. Már csapatszolgálatban volt a 
gép, amikor kiderült, hogy a flatterjelenség megszünteté
séhez át kell alakítani a vízszintes vezérsíkot. A belépőéi 
belső egyharmad részéhez egy háromszög alakú tolda
lékot szereltek fel. Néhány gépen a bal felső gépágyú 
helyett egy merev légi utántöltő csövet építettek be. Az 
F2H-3 változatból 1952. március és 1953. november kö
zött 250 darab épült, és az ötvenes évek legnagyobb ré
szében a haditengerészet fő, minden időben bevethető 
fedélzeti vadászgépe volt. A tartalék egységeknél egé
szen 1961-ig repült.

1962-ben az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma 
egységesítette a légierő és a haditengerészet repülőgé
peinek a jelölését, ettől fogva a vadászgépeket F betűvel 
(fighter) jelölik. így a haditengerészet már elavult, raktá
ron levő F2H-3-as gépe az F-2C jelölést kapta.

A Banshee legutolsó változata az F2H-4-es volt. Ez a 
minden időben bevethető fedélzeti vadász külsőleg 
gyakorlatilag nem különbözött elődjétől, az F2H-3- 
astól. A nagyobb teljesítmény és a jobb harcászati lehe
tőségek a 15,75 kN tolóerejű Westinghouse 
J34-W E -38 hajtóműveknek és az új Hughes 
AN/APG-37 radarnak voltak köszönhetőek. A vízszin
tes vezérsík háromszögletű belépőél-toldaléka és a légi 
utántöltő cső erre a típusra is jellemző. Az F2H-4-es 
1953 szeptemberéig volt gyártásban, ekkor adták át az 
utolsó, 150. példányt. Ezzel egyúttal a Banshee gyártá
sa is befejeződött. Az ötvenes évek közepén és végén 
a haditengerészet és a tengerészgyalogság számos el
ső vonalbeli századánál szolgált, majd kivonása után a 
tartalék egységeknél egészen 1961-ig. 1962-ben az 
egységes jelölési rendszerben a már „nyugdíjas” 
F2H-4-es az F-2D jelölést kapta.

A Kanadai Királyi Haditengerészet a dugattyús Hawker 
Sea Fury F. В. 11 vadászbombázójának leváltására az 
F2H-4-est szemelte ki. Mire azonban a kormány a gép 
beszerzésére biztosította az anyagiakat, a McDonnell 
már nem gyártotta a típust. így aztán a már leállított és 
tartós raktári készletből adtak át Kanadának 39 db 
F2H-3-ast. A Kanadai Királyi Haditengerészetnél a 
Banshee baleseti statisztikája nagyon kedvezőtlenül ala
kult, a gépek többsége balesetben megsemmisült. A ma
radékot 1962-ben vonták ki a hadrendből.

A koreai hadszíntéren a Banshe-ek közül elsőként a 
VALLEY FORGE repülőgép-hordozóra települő 
VC-61 vegyes repülőszázad kötelékébe tartozó 3 da
rab F2H-2P jelent meg 1951 júniusában. Az F2H-2- 
es kiváló emelkedőképessége és jó teljesítménye 
nagy magasságban lehetőséget adott kísérő 
vadászkénti alkalmazására. Ezt a feladatot a VV-172 
század látta el az ESSEX fedélzetéről. Többek között
1951. augusztus 25-én kísértek észak-koreai vasúti 
csomópontok bombázására B-29-eseket. Ez a ve
zénylés azonban nem tartott sokáig, a köteléket már 
novemberben kivonták a hadszíntérről. Legközelebb 
1952 szeptemberében tért vissza a Banshee Koreába 
a KEARSARGE repülőgép-hordozó fedélzetén a 
VF-11 századdal, majd őket követte a VF-22 és a
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4. ábra: Az F2H-1 kivont példánya múzeumban

F2H-2-essel J. G. Keller hadnagy leszállást kísérelt 
meg az ESSEX fedélzetén. Leszállás után a sérült gé
pet nem sikerült megállítani, és az a fedélzet jobb el
ső részén parkoló repülőgépek közé csapódott. A rob
banásban és az azt követő tűzben hét ember meghalt, 
és négy repülőgép, két F2H-2-es és két F9F meg
semmisült.

Az egyébként meglehetősen konzervatív elvek (egye
nes szárny, szárnytőben elhelyezett hajtómű stb.) alapján 
tervezett F2H az ötvenes években a US Navy legfonto
sabb vadászgépe volt, de a technika haladása hamar túl
lépett rajta. A prototípus első felszállása és a tartalék egy
ségeknél repülő utolsó gép raktárba helyezése között alig 
14 év telt el. A McDonnellnek a Banshee révén 1947. má
jus és 1953. szeptember között folyamatosan volt 
megrendelése, és a több mint 900 legyártott géppel szer
zett tapasztalatok nagyban segítették a későbbi sikeres 
típusok, az F-101 Voodoo és az F-4 Phantom II létreho
zását.

Felhasznált irodalom

http://home.att.net/~/jbaugher1 /f2hbanshee.html

Varsányi Mihály

VF-62 a Lake Champlainen. A tengerészgyalogság 
F2H-2-esei közül csak a VMJ-1 század gépei vettek 
részt a koreai háborúban.

Közvetlenül az első egységek kivonása előtt, 1951. 
szeptember 16-án történt egy nagyon súlyos kataszt
rófa. A bevetés során megsérült 124 968 gyári számú

Tim Ripley:
ELIT ALAKULATOK
Németország különleges egységei a második világháborúban

(A JV 44 vadászrepülő különítmény, Rudel Stukái, a 7. páncélos hadosztály, a Bran
denburg ezred, a 7. ejtőernyős hadosztály, Skorzeny kommandói, a 
Grossdeutschland páncélos hadosztály, a légvédelmi tüzérség 88-as ütegei, Dönitz 
admirális farkasfalkái, stb.)

„A robbanás tönkretette a mozdonyt, és a vasúti kocsik mind kisiklottak. Röviddel ez
után üres szerelvény érkezett délről (ez szintén ráfutott egy töltetre, de az nem robbant 
fel, mert nem úgy állították be), majd még egy. A németeket meglepte, hogy a szovje
teket nem érdekelte, miért siklott ki a vonat. Számukra csak egyetlen fontos dolog lé

tezett: a vasúti pályát minél előbb ki kellett javítani, és a szövetséges katonai felszerelésekből minél többet meg kel
lett menteni. Az egyre nagyobb számban beérkezett szovjet egységek munkájuk során önkéntelenül eltüntették az 
ellenséges szabotázsakcióra utaló összes jelet.

Még ugyanezen a napon, csak kicsit később, kb. 9,6 km-re az első robbanástól egy másik szerelvény is kisiklott. Ha
marosan több ezer NKVD-katona jelent meg a környéken, akik a helyszínen bámészkodó, puszta kíváncsiságból ösz- 
szegyűlt civileket szabotőrökként kivégezték, sőt a Vörös Hadsereg őrjáratról visszatérő »gyanús« katonái sem kerül
hették el sorsukat.”

A reprezentatív kivitelű, fényes papírra nyomott, a kellemes stílusú, olvasmányos szövegen kívül úgy 150 látványos 
fekete-fehér fényképet felvonultató munka a kiadó legérdekesebb könyvei közé tartozik. Terjedelmi okokból érthető, 
hogy közel sem fedi le a teljes német haderőt, de sokoldalú tartalma révén betekintést nyerünk a keleti front páncélos
összecsapásainak egyes mozzanataiba, vagy például olvashatunk a frontvonal mögött, az ellenség hátában végzett 
műveletekre kiképzett „brandenburgiakról”, akik az Égei-tenger szigetein az angoloknak okoztak meglepetéseket, a 
murmanszki vasútvonalnál pedig a szovjeteket boldogították...

A fordítás jó színvonalú, csupán két észrevétel merült fel. Az első az, hogy a cirkáló rakéta helyett manapság a ma
nőverező robotrepülőgép a megfelelő szakmai kifejezés. A második, hogy a szerző szerint (?) Rommel tüzérsége 1941 
novemberében 4-5 nap alatt kb. 300 harckocsit pusztított el a „7. brit páncélos dandár” állományából. Akkor az nem 
lehetett dandár...

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2003. Terjedelem: 144 oldal, a bolti ár 3500 Ft.
2800 Ft+500 Ft postaköltség áron megrendelhető a kiadónál.
Levélcím: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32. Telefon: 06-30-419-3530
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Me 109-es restaurálás alatt

Amikor a repülés iránt érdeklődő ember jár-kel a világ
ban, igyekszik az útjába eső repülőgép-múzeumokat, 
-gyűjteményeket felkeresni. Aztán nézelődés közben el
gondolkodik, hogy a nálunk szerencsésebb sorsú, gaz
dagabb országokban mennyit áldoznak hivatalos szervek 
és magánemberek a,repülés tárgyi emlékeinek megőrzé
sére, bemutatására. Akad persze olyan tapasztalat is, 
hogy nálunk jóval gazdagabb országban is a mienkhez 
hasonló sanyarú körülmények között tengődik egy-egy 
jobb sorsra érdemes múzeum.

2006 nyarán jutottam el a norvégiai Stavangerbe, az 
„északi olaj fővárosába”, ahova a magyar turista ritkán 
vetődik el. A Sola nemzetközi repülőtér mellett van egy ki
sebb repülőgép-múzeum. Ez az intézmény is -  akárcsak 
az olasz légierő, az Aeronautica Militare múzeuma -  egy 
tó partján, a korábban vízi repülőgépek tárolására hasz
nált hangárban kapott helyet. A különlegessége, hogy 
nincs szabadtéri tárlat. Belépve a hangárba azonnal 
szembetűnik a világ összes múzeumában megszokottnál 
is nagyobb zsúfoltság. A helyhiány nem annyira a kiállí
tott gépek mennyiségének, mint inkább az épület kicsiny
ségének a következménye. A gépanyag nem túl érdekes. 
Az első sorban a Norvég Királyi Légierő által a második 
világháború után használt harci gépek láthatók, kiegé
szítve néhány polgári géppel. Háború előtti típus alig sze
repel. Viszont feltűnően sok, a háború alatt lelőtt repülő
gépből származó motor, légcsavar és egyéb alkatrész 
látható, melyeket a tengerből vagy az itteni számtalan tó 
egyikéből emeltek ki.

Ha csak ennyi lett volna, eszembe sem jut megírni a lá
tottakat, hiszen elég sok leltárszerű leírás jelenik meg a 
magyar folyóiratokban a világ különböző repülőgép-mú
zeumairól. Az egyik kötélkordonnal elzárt oldalteremben 
azonban egy Me 109-törzset pillantottam meg, ami szem
mel láthatólag restaurálás alatt állt. Az ajtó mellett rövid 
szöveg ismerteti a gép történetét norvég, angol és német 
nyelven. Ebből megtudható, hogy a Me 109-es a 
Stavangerben állomásozó német vadászrepülő-ezred kö
telékébe tartozott. 1943. október 10-én egy rutinszerű, ja
vítás utáni berepüléskörben motorja kigyulladt, és a gép 
a tengerbe zuhant. A roncsot 1988. november 15-én

emelte ki a tengerből Valdemar Vervick és Óla Fiskar gar
nélarákok fogásához használt fenékhálóval 300 m mély
ről, Sirevag kikötőjétől 28 tengeri mérfölddel nyugatra. Az 
ismertető szerint az eredeti Me 109-es igen ritka „madár” , 
a legyártott több mint 30 000 példányból mindössze 15 
található a világon. Kiemelés után a gép hamarosan a 
stavangeri múzeumba került, ahol nekiláttak a restaurá
lásnak, mely mind a mai napig nem fejeződött be. A mun
kát főleg nyugdíjas repülő szakemberek végzik „társadal
mi munkában”, lelkesedésből. Közben hallatlan nehézsé
gekkel kell megküzdeniük. Mostanra főként Németor
szágból és német nyelven sikerült összegyűjteniük a 
szükséges műszaki dokumentációt, de a hiányzó alkatré
szek beszerzése vagy utángyártása sokszor meghaladja 
anyagi lehetőségeiket. A másik probléma, hogy ha elké
szül a gép, a hangárban egyszerűen nincs már számára 
szabad hely.

Egy ilyen ritka múzeumi repülőgépet természetesen le 
kellett fényképezni. Sajnos a kabintetőt nem lehetett ki
nyitni, így a belső részről nem tudtam felvételt készíteni. 
Ez nem nagy baj, mert a berendezés még elég hiányos, 
alig néhány műszer látható egyelőre a műszerfalban, és 
a teljes kabinon látszik, hogy még szerelés alatt áll. A már 
kész szárnyak egy elzárt raktárban voltak, ahova nem si
került bejutni. Az ismertető táblán nem szerepel, hogy a 
Me 109-es melyik altípusáról van szó, és ebben az álla
potában a törzsről sem lehetett ezt egyértelműen megál
lapítani. Bizonyos apró jelekből és a lezuhanás dátumá
ból arra lehet következtetni, hogy a G sorozat valamelyik 
altípusa. A teljes elkészülés időpontjáról senki nem tudott 
felvilágosítást adni. Különös érdekesség, hogy a restau
rálás ilyen korai szakaszában, ha korlátozott mértékben 
is, de már megtekinthető a gép. Nálunk, tudomásom sze
rint még csak kísérlet sem történt az egyik Balatonból 
előkerült második világháborús roncsrepülőgép bemuta
tására. Igaz, a Magyar Néphadseregben a háború után 
rendszeresített gépek nagy része nyomtalanul eltűnt, 
nincs Jak-9-es, Tu-2-es, 11-10-es sem, hogy csak a fon
tosabbakat említsem.

Varsányi Mihály
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Zathureczky Gyula: AZ ÚTON VÉGIG KELL MENNI
Egy magyar főhadnagy néha megható, néha maróan gúnyos könyve a szovjet 
hadifogságról. Magyar és német bajtársakról, becsületes emberekről és árulókról.

„A sarokban fiatal hadnagy ül, arcát két kezébe temeti, és a vállát rázza a zokogás. 
Melléülök. Mi történt? Felemeli a fejét, és elcsukló hangon mondja: Ellopták a lapomat... 
Itt volt a köpenyzsebemben és ellopták. És ma Erzsébet napja van. A feleségem és a 
kislányom is Erzsébet. Gondoltam, ma íratok nekik, és talán karácsonyra megkapják.

A hadnagy megint a tenyerébe temeti az arcát. A fiatalasszonyra gondolok és a 
kislányra, akik várják az első hírt. Kiveszem a lapomat a zsebemből, és odaadom.

-  Nesze itt az én lapom. írjál a kicsi Erzsébetnek. A hadnagy hitetlenül néz rám: És az 
édesanyád? -  Anyámnak én majd üzenek és meg fogja hallani az üzenetem."
A 246 oldalas könyv megrendelhető az Új Hírért Bt.-nél. Ára 2400 Ft (ebben benne 
van az utánvétes postaköltség). Tel: 06-20-536-5392 (10-20 óráig.) E-cím: 
sz.joc@freemail.hu. Levélcím: 1139 Bp. Teve u. 9/B. Csak postai szállítással, a 
helyszínen vásárlás nem lehetséges!
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A bécsi Technisches Museum kiállítása

Bécsben a jól ismert Mariahilfer Strassén -  a 212. szám 
alatt, sétálva pár percnyire a Schönbrunntól -  található a 
Technisches Museum. A műszaki tudományok vívmánya
it bemutató intézmény legfelső emeletén található az ál
landó repülési kiállítás (a belépőjegy ára 8,50 euró).

A látogató a kiállítás megtekintésével megismerheti a 
repülés fejlődésének történetét, és főleg annak osztrák 
vonatkozású eredményeit, a kísérleti sárkányoktól és a 
légballonoktól kezdve. Látható itt a repülés hőskorából 
származó vászon légcsavar, de egy későbbi 
Westermayer WE04 autogíro vagy egy Hütter H17b Va
gabund (Csavargó) vitorlázógép is.

Igo Etrich (1879-1967) tervezte az Etrich II Taube (Ga
lamb) motoros repülőgépet, melynek első berepülését 
1910. április 25-én végezték el. Pár évvel később kezd
ték el a sorozatgyártását, ezekhez a motorokat már 
Ferdinand Porsche készítette. A típus híres volt nagyon 
jó stabilitási tulajdonságairól. Szerkezeti érdekessége a 
szárny alatt kialakított merevítőrendszer, melyet támasz
tó kerekekkel is elláttak, illetve a szárny felett elhelyezett 
huzalos szárnymerevítés.

Az Aviatik Berg Dl volt az Osztrák-Magyar Monarchiá
ban tervezett és készített első „hazai” vadászgép. A típust 
Julius von Berg tervezte 1916-ban. A prototípus első repü-

3. ábra: A Hütter H 17b vitorlázógép

5. ábra: A kísérleti kötött sárkányok egyike az első 
világháború előtti időből
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10. ábra: A DH 104 orrfutója ballon nélkül

lésére 1916. október 16-án került sor, és sajnos a pilóta 
halálával végződött. A további sikeres próbák után a külön
böző gyártó, némi szerkezeti eltérésekkel, 1918 novembe
réig összesen 677 darabot készített a típusból.

Szerencsére egy, a polgári légi közlekedés történetét 
bemutató ideiglenes kiállítást is megtekinthettem. Ezen 
szerepelt a Dornier Do-X hidroplán egy makettje és az 
amerikai útjairól készült fényképek. A repülő hajónak is ne
vezett gép 1929. július 12-én repült először, majd október 
21-én világrekordot állított fel a szállított személyek szá
mában. Ekkor a fedélzeten 169 fő (10 fős személyzet, 150 
hivatalos és 9 potyautas) tartózkodott. Ezt a rekordot 15 
évig meg sem próbálták megdönteni. A 6 húzó és a 6 toló 
légcsavart 12, egyenként 525 LE (kb. 390 kW) teljesítmé
nyű Siemens Jupiter léghűtéses csillagmotor hajtotta, me
lyeket -  a transzatlanti utakra -  1930-ban kicseréltek
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15. ábra: II. János Pál pápa beszállókártyája

so 21 JUH Lánc späteste o s o í- ih zeit
1830 UIENNR
2 0 1 5  RO HE C l e n P I N O

13. ábra: A pápa repülőjegye

Curtiss Conqueror 12 hengeres, egyenként 660 LE (kb. 
490 kW) teljesítményt adó, vízhűtéses, soros motorokra.

Kiállítottak egy De Havilland DH 104 Dove (szintén Ga
lamb) utasszállító gépet is. Ez volt a brit repülőipar második 
világháború utáni első sikeres polgári repülőgépe. Bár ere
detileg csak polgári szállítógépnek tervezték, az 1968-ig le
gyártott 544 példányból 200 katonai felhasználásra került. A 
típus 8-11 utas szállítására volt képes, 2 fő személyzettel. 
Szerkezetileg tiszta fémépítésű, két hajtóműves és légcsa
varos, alsószárnyas kialakítású, orrfutóműves repülőgép.

Egy külön vitrinben két -  nem technikai szempontból -  
érdekes tárgyat is meg lehetett tekinteni. Egy 1998. júni
usi repülőjegyet és egy hozzá kapcsolódó beszállókár
tyát, melyeket (mint a jegyen látható) Mr. Karol Wojtila, 
vagy más néven (ahogy a beszállókártyán látható) Mr. 
Pontefice, azaz Őszentsége, II. János Pál pápa részére 
állították ki ausztriai látogatása alkalmával.

Dr. Pokorádi László

Felhívás
Sérült példányok kijavításához keresünk roncs vagy hiányos 1:32-es P-40E és Hurricane Mk I., II. makettet,

2 pilótafigurát valamint Airfix, Heller 1:600-as és 1:400-as roncs vagy sérült hadihajókat és fedélzeti alkatrészeket
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Az 1987 mintájú Kalasnyikov harci kés

A hidegháború végén, az 1980-as évek közepén a fokozó
dó nemzetközi feszültség miatt a Német Demokratikus 
Köztársaság pártja és hadvezetése részéről a stratégiai el
képzelések alapján igény merült fel, hogy a különleges ala
kulatokat (ejtőernyős, mélységi felderítő, harci búvár stb.) 
feladataik ellátása végett egy speciális túlélőkéssel kellene 
ellátni. Korábban ezen alakulatok a „hagyományos” AKM 
szuronyokat használták, ami természetesen megbízható
nak bizonyult, de ennél többre volt szükség. A „túlélőkés” 
tervezésénél kitétel volt, hogy egy olyan speciális többfunk
ciós szuronykés legyen, amely kompatibilis a Varsói Szer
ződés fegyvereihez, és a különböző földrészek éghajlati vi
szonyai között is alkalmas a feladatok ellátására, illetve 
használója részére segítségül szolgál vészhelyzetekben. A 
bonyolult technológia és a magas költségek ellenére az el
képzelést hamarosan tett követte. A túlélőkés tervezését az 
Érchegység lábánál elhelyezkedő szászországi iparvidék 
wiesai fegyvergyárának (VEB Geräte- und Werkzeugbau 
Wiesa) hadmérnökei végezték (1. ábra).

Munkájuk során alaposan tanulmányozták a külföldi had
seregek különböző speciális késeit. Egy AKM szuronyt ala
kítottak át, melyben a német alaposság, precizitás maximá
lisan érvényesült, mégpedig úgy, hogy a pengéjére szögmé
rő és centiméter-beosztást készítettek, illetve megnövelték a 
fűrészfogak számát. A markolatát megvastagították a stabi-

n n

3. ábra: Változtatások az AKM szurony hüvelyén
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4. ábra: A wiesai fegyvergyár speciális terméke

A K a m p fm e s se r 87, als Bajonett für AK 74 
verwendbar, mit Übertebenspatrone und B e
dienungsanleitung. neu. selten D M  1 8 0 ,-  
dito. o. Bedtenungsanl , neuw. D M  1 5 0 ,-
5. ábra: A Visier magazin hirdetési reklámja (1993)

labb és kényelmesebb fogás érdekében, továbbá kialakítot
ták az ujjak helyeit, és belsejébe henger alakú „túlélőampul
lát” raktak (2. ábra). A szuronyhüvely elejére csavarhúzót, 
megerősített hordszíjára egy jelzőtükröt helyeztek (3. ábra).

A kísérletek (és tesztelések), illetve csapatpróbák so
rán ez a konstrukciómódosítás eredményesnek és eszté
tikusnak is bizonyult, melyet 1987-ben elfogadtak, majd 
ezt követően még abban az évben megkezdték a gyár
tást korlátozott darabszámban (4. ábra).

A prototípus elkészítése és későbbi gyártása szintén a 
wiesai fegyvergyárban zajlott. A Német Demokratikus Köz
társaság Néphadseregében 87M harci késként kísérlet
képpen rendszeresítették. A különleges alakulatok felsze
relése valószínűleg 1988-ban kezdődött, a berlini fal leom
lása előtt egy évvel. Későbbi továbbfejlesztésre már nem 
került sor. A rendszerváltás után a Bundeswehr ezekre a 
harci késekre nem tartott igényt, a feleslegessé vált cse
kély raktárkészletet a polgári kereskedelemben kiárusítot
ták, illetve néhány darab múzeumba került (5. ábra).

A 87M harci kés a Kalasnyikov-szuronycsalád legsikere
sebb, legesztétikusabb és legkedveltebb darabja, igen rit
ka, hisz kísérletképpen gyártották, és csak 2000 darab ké
szült belőle (6 . ábra). A Német Demokratikus Köztársaság 
hadmérnökei a szovjet licenc alapján Wiesában gyártott, 
5,45x39 mm MPI-AK-74N (Masine Pisztole Automata 
Kalasnyikov) műanyag tusás (22. ábra), valamint az 
MPI-AKS-74N (5,45x39 mm) (23. ábra) és a rövidített 
MPI-AKS-74N (5,45x39 mm) (24. ábra) behajtható válltá- 
maszos típusú gépkarabélyokra és változataikra, valamint 
az SWD-63 (Szamozarjadnaja Wintovka Dragunova, 
7,62x54 mm) (25. ábra) mesterlövészpuskára készítették. 
Természetesen kompatibilis volt bármely varsói szerző
désbeli tagállam AKM (Avtomat Kalasnyikova Moderniziro- 
vánnüj) gépkarabély-változatára.

82 HADITECHNIKA 2007/4



A harci kés részletes leírása

Részei: markolat, túlélőampulla, penge, késhüvely tartó 
gurtnival.

Markolat: Egy darabból álló, a stabil fogás érdekében az 
ujjak számára kialakított, az elején mindkét oldalon kör alakú 
„vakfurattal" ellátott, üreges henger alakú, belső hosszában 
hornyos kialakítású fekete műanyag markolat. A fémrészek 
feketére barnított acélból készültek. A harci kést (szurony) 
rögzítő gomb fém, bordázott, rugós, amelyet biztosító gallér 
vesz körül. Ez a lecsavarható, gyári sorszámmal jelölt marko
latvégen helyezkedik el. A markolatvégre -  kicsavarodásá
nak megakadályozására -  egy kis fémpálcát, míg a marko
latra egy kis biztosító pöcköt hegesztettek. Belső része üre
ges, ez a túlélő készlet elemeit tartalmazza (horgászdamil). 
Belül a zárókupakja méregzöld színű bőrkarika. A markolat 
elején rögzítőkengyel található a rögzítőzsinór számára. A 
rögzítőzsinór megerősített szálú fekete műszálas cérnából 
készült, 100 cm hosszú, egyik végén hurok található. A hur
kot fehér színű cérnával varrták össze, ezáltal könnyen felis
merhető a vége. A fegyverhez a rögzítést a markolat elején 
egy 17,7 mm-es csőtorkolati gyűrű biztosítja, amelyet két da
rab szegecs fog a pengéhez. Ezt a markolat végén „fémbe 
ágyazva” egy T keresztmetszetű, rugóbiztosítású horony te
szi lehetővé. A markolat belső részében barna, műanyag, 
henger alakú túlélőampulla található.

Túlélőampulla:1 db piros gyufa, 2 db zöld gyufa, 1 db se
bészeti fonal tűvel, 3 db vízfertőtlenítő tabletta, 2 db varró
tű, 2-2 db 9 és 16 mm-es horgászhorog, 4 db ólomnehezék. 
A műanyag ampulla bordázott zárókupakjába egy F65-ös 
nagyítólencsét szereltek, továbbá a henger alakú tok aljára 
egy érdes felületet készítettek a gyufák meggyújtására.

Penge: A harci kés pengéje polírozott, matt felületű -
9. ábra: A biztonságos markolatfogás hosszának jelölése a 
harci kés tokján

speciális acélból készült, szélessége 30 mm, hosszúsá
ga 146 mm -  egyélű, a támadó éknél kétélű, a fok felé 
homorú kialakítású, felső fokán 19 dupla fűrészfogazás- 
sal. Elején haránt irányú ovális furat látható. A penge 
egyik oldalán centiméter-beosztás, a másikon szögmérő 
található, és gyári sorszámot is ütöttek bele.

Késhüvely tartó gurtnival: A harci kés tokja (szuronyhü
vely) a rejtett pengét védi, bevonata fekete műanyag, 
amelyben hullámos alakú acél laprugó van, a belső 
hossz háromnegyed részében. Ez biztosítja a harci kést 
a kiesés ellen. A szuronyhüvely mindkét oldalán az erő
sebb merevítés és a stabil fogás érdekében két darab 
hosszanti bordázat található. A bordázat között az egyik 
oldalon 3 db kör alakú és egy darab ovális alakú furat 
van. A másik oldalon 2 db kör alakú és 1 db ovális alakú 
furat látható (7. ábra).

A kivezető furatok azt a célt szolgálják, hogy a használat 
közben szennyeződött (vér, víz, pára stb.) harci kés tokba 
történő visszahelyezése után a szennyeződések a furato
kon keresztül eltávozhassanak. Másodlagos szempontból 
a gyorsabb száradás érdekében „szellőztető” funkciója van, 
így elkerülhető az esetleges korrózió. Az ovális furatok az 
acél laprugó szuronyhüvelyben történő stabilabb felfekvé-

10. ábra: A harci kés a hozzá tartozó gépkarabéllyal
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12. ábra: NDK MPI-AKS-74 gépkarabély

sét is biztosítják. A szuronyhüvely mindkét oldalának bordá
zott részén egy félkörív alakú kicsi ujjtámasz helyezkedik el. 
A tok eleje és az ujjtámasz közötti távolság megegyezik a 
régebbi típusú szuronyhüvely gumimarkolatának hosszá
val, melynek jelölését a középső furat is segíti mindkét ol
dalon. Ez az aprócska jel (jelek) azt mutatja, hogy behatá
rolták használója számára a biztonságos és balesetmentes 
markolati fogás hosszát akadály (elektromos) leküzdése
kor, drótvágó ollóként történő alkalmazása esetén (8 . ábra).

A tokvég fémrészei feketére barnított acélból készültek. 
Alsó részén ovális stift és formázott, élezett bevágás ta
lálható, mely kör alakú ütközővel végződik. A nyírószer
kezetet egybeöntötték a szuronyhüvellyel. Az ütközőt a 
nyírószerkezethez egy darab szegeccsel erősítették, 
melynek végén 0 ,6-os csavarhúzó található, hátoldalán a 
wiesai fegyvergyár jelével: (W).

A hordpánt szürke (kékesszürke) szövetheveder, csú
szásgátló biztosítóval, melyen keresztirányú, rávarrott té
pőzáras becsatolópánt található. Ezt három darab fekete 
fémszegecs rögzíti a szuronyhüvelyhez. A hordpánt hát
oldalán a derékszíjbújtató helyezkedik el, a belső részé
ben pedig négy darab fémszegeccsel felfogatott, fekete 
bőrrel fedett jelzőtükör van, rajta hosszanti fekete bőr búj
tatópánttal és egy fémbújtatóval. Ezek együttesen bizto
sítják a jelzőtükör sérülésmentességét.

A harci kés teljes hosszúsága 269 mm, súlya 290 g. Ez 
a típus jól egyesíti magában a szuronyt és a túlélőkést.

15. ábra: A szögmérőn a szögek 5 fokonként vannak jelölve. 
A szögméréshez a horgászzsinórt és egy ólomsúlyt lehet 
használni

16. ábra: A kés hátoldalán fa és fém fűrészelésére alkalmas 
keresztfogazott fűrészt alakítottak ki
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18. ábra: A harci kés drótvágóként használható, ha a pengét 
a késhüvely végén található vezető csapszegbe helyezzük

19. ábra: A markolat vége ütésre alkalmas

20. ábra: A jelzőtükör a hordpánton lévő bújtató kihúzása és 
a bőrbújtató nyitása után használható
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21. ábra: A penge hátlapján gravírozva 0-50 mm közötti mil
liméter-beosztás található

Az egykori nyugati szakirodalom szerint igen jól sikerült, 
magas színvonalú konstrukció. Fóliázott zacskóban, 
használati utasítással került „forgalomba”. A kis köny
vecske gyárilag fekete-fehér, merített 12 lapos, közepén 
kapoccsal összetűzve, mérete 6x10 centiméter. Hátolda
lán a szurony száma található.

A harci kés használati utasítása

1. A bőrszíj a kapocs alsó részéből történő kihúzásával a 
bőrövön hordható az arra történő rögzítés után

2. A tépőzár nyitása után a penge használata a hüvely
ből történő kihúzással történik

3. A pengét vágó-, fűrészelő- és szúróeszközként is le
het alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a horgászzsinór alkal
mazásával (az ampullában található), a fokbeosztás se

gítségével ennek 0 helyzetbe állításával és a keresztfo
gazatának egy fogába történő beillesztésével bemérést 
lehet végezni

4. A pengének a hüvely alsó részébe történő beillesz
tésével a KM 87 drótvágó ollóként is használható

5. A bajonettként történő feltűzése úgy történik, mint a 
hagyományos oldalfegyvereké

6 . Levétel esetén, a markolat végén lévő nyomógom
bot kell működtetni

7. A hüvely vége csavarhúzóként is szolgál
8 . A záró rész (végének) balra történő kicsavarozásá- 

val lehetővé válik az ampulla kivétele. (Az ampullát és a 
dörzsfelületet a nedvességtől óvni kell)

9. Az ampulla nyitása a fedél lehúzásával történik
10. Ennek használata után a végét ismét ütközésig be 

kell csavarni

A készlet tartozékai

-  penge markolattal
-  késhüvely a tartó gurtnival
-  csavarmenetes vég, rögzítőpánttal
-  ampulla
-  fogózsinór
-  horgászzsinór
-  a horgászzsinór tartó lemezkéje
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Hetzer replika Mosonmagyaróváron

A 2007. április 14-15-én Mosonmagyaróváron rendezett 
Modell és Makettverseny mellett szereplő haditechnikai 
bemutatón látható volt a Magyarországon elkészített első 
Hetzer rohamlöveg.

Ez a jármű ugyanott, Győr közelében épült, ahol a lel
kes tulajdonos a Tigris harckocsireplikát is előállította. A 
jármű a kiállításon a Soproni Hagyományőrzőkkel szere
pelt, a felvételeken is ezek láthatók. A terepen lévő fotók 
márciusban készültek.

A rohamlöveg kiinduló alváza egy régi szovjet mező- 
gazdasági vontató volt, amely keskenyebb, és görgőosz
tásában sem fedi az eredetit. A nagy futógörgők takarják 
a szerkezetet, de a szélesség hiányát csak az alváz be
toldásával lehet pótolni.

A löveg blendéje és pajzsa nem fedi az eredetit. Az ön
tött körte alakú idomot lemezből nem sikerült kellően kiala
kítani. Mivel a vezetőnek igen szűkös belső tere van, az 
adott alváz miatt a kinézőnyílás magasabban van. Mind
ezeken átépítésekkel lehet javítani, csak pénz és munka
idő kérdése, de napjainkban ebből van a legkevesebb.

Sárhidai Gyula
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A B-36 Peacemaker bombázógép II. rész
Dr. Köves András

Atomhajtómű a levegőben B-36C

A hidegháború és a nukleáris technika mindenhatóságá
ba vetett hit számos merész specifikációnak adott ihletet: 
ezek közül is kiemelkedően merész volt a korlátlan ideig 
levegőben tartható üzemanyaggal működtetett bombá
zógép. A két rendszer tenderkiírása a WS-110 NPB 
(Nuclear Powered Bomber) és a WS-125 volt. Mindkettő 
ismertetése inkább a B-70-es fejezethez tartozik, azon
ban az előtanulmányok annál inkább a B-36-oshoz.

1951-től pontosan 10 évig tartott az amerikai légierő 
eme kétlépcsős kísérleti programja az atomhajtású bom
bázóval. Először az 51-57121 lajstromszámú B-36H-t 
alakították át kísérleti céllal. A 4. bombatárba építettek 
egy kisméretű reaktort. A gépet könnyű megkülönböztet
ni a többi B-36-ostól a függőleges vezérsíkon lévő „su
gárzás” jelről, a 4. bombatérbe vezető plusz beömlőnyí
lásokon kívül az ólomüveg borítású pilótafülkéről, amely
ben a pilóták szerint olyan csend volt, mintha egy vitorlá
zót vezettek volna. így nemcsak a radioaktivitást, de a 
zajt is kiszűrték! 1955-57 között 47 kísérleti repülést vég
zett az NB-36H.

X—6 volt a jele annak a prototípusnak, ahol a reaktor 
már hajtotta volna is a gépet. Az X -6-ról röviden annyit 
érdemes tudni, hogy a „normál” 10 motor mellé újabb 4 
(összesen 14!) sugárhajtómű került volna, amely már a 
reaktor hőjét hasznosította volna, és a „csomagot” 
célszerűen a 4. bombakamra alá függesztették. Hagyo
mányos fel- és leszállás mellett a + 4 hajtómű csak a 
levegőben üzemelt volna érthető biztonsági okokból.

Készült ugyanilyen ten/ a B-60-ashoz is 8 + 4 hajtómű
elrendezéssel.
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15. ábra: A nukleáris meghajtással szerelt változatok 
előtervei. Közös jellemző a személyzeti kabin minél 
távolabbi elhelyezése a hajtóművektől. Itt 6, 8 db gázturbina 
szerepelt, de egyik sem épült meg

Csak a tervezés fázisáig jutott az a változat, ahol a 
motorok szárnyban történő elhelyezése nem módo
sult, viszont azok hosszú tengelyeken át húzó légcsa
varokat hajtottak volna. Az R-4360 VDT motorokkal 
történő meghajtás másik jellegzetessége, hogy a tur
bófeltöltő kiáramló forró levegőjét a sugárhajtóműhöz 
hasonló kiömlőnyílásokon vezették volna a szárny 
mögé, plusz tolóerőt remélve. A 4300 LE-re tervezett 
motorok azonban túl komplexnek és nehéznek bizo
nyultak.

A C alváltozatként rendelt mennyiség B-nek épült, és 
végül D lett belőle (Id. lajstromok). A tervezés egy pont
ján 8 db LGT hajtóművet is tekintetbe vettek, de ezt a 
Curtiss-Wright T-35 hajtómű kiforratlansága és hosszú 
szállítási határideje miatt hamar elvetették.

YB-60 (B-36G)

A 151. és a 165. B-36F bázisán épült változat először 
B-36G névre hallgatott, majd YB-60-ra keresztelődön 
át. Ugyanarra a kiírásra készült, mint a B-52-es, és a 
Convair azt remélte, azzal, hogy alkatrészbázisában 
72%-ig azonos a dugattyús típussal, legalább a gaz
daságosság szempontjából jó alternatívát kínál a 
légierőnek. A prototípus 1952. április 18-án repült 
először, de azonos hajtóművekkel is lassúbb lévén a 
B-52-esnél, a Convair elvesztette a versenykiírást. Az 
YB-60 csak azzal büszkélkedhet, hogy a „legnagyobb 
méretű sugárhajtású harci gép, amelyet valaha is 
gyártottak” .

X C -99

A kor „Jumbója” lehetett volna, hiszen 50 t terhet vagy 
400 teljes fegyverzetű katonát szállíthatott. Polgári 
változatát 204 utasra tervezték, de túlzottan meg
előzte korát, így terve a rajzasztalon maradt. 1947. 
november 24-én repült először és 1949 és 1957 között 
7400 repült órát abszolvált a légierő szállítókötelé
keiben.

A „kombinációs recept” a B-29/C-97 páros bevált 
módszerét alkalmazta (később láttunk ilyet máshol is: 
Tu-88/Tu-104): vedd egy bombázó jól bevált hordfelüle- 
tét és hajtóműveit, és „akaszd rá” a legnagyobb „rá
akasztható” törzset.

Az XC-99-es sosem kapta meg a J-47-es haj
tóműveket, de a PW -R-4360-asokat folyamatosan 
korszerűbbre cserélték rajta. A bombázóval párhu
zamosan az egykerekű főfutó itt is négykerekűre vál
tozott. A törzs belső térfogatát tekintve a C5A megje
lenéséig nem volt versenytársa a repülés történe
tében.

Érdekes, hogy áttételesen az XC-99-s az egyetlen 
B-36-leszármazott, amely háborúban vett részt: a 
koreai front ellátásához végzett „felfuvarozást” az 
Egyesült Államok nyugati partjáig, de Korea felett nem 
repült.
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16. ábra: Az YB-60 változat előterve a B-52 versenykiírásra 
készült, szintén 8 db gázturbinával. A B-36C változat 6 db, 
ill. 4 db Т-35-ös LGT gázturbinával készült volna, de ezek 
hiánya miatt meg sem épült

A Convair B-36 műszaki adatai

Típus: nagyon nagy hatótávú szupernehéz/nehézbombázó. 
Hordfelületei:
Szárny:

-  szabadon hordó vállszárnyú, két főtartós,
-  fesztáv 70,10 m,
-  oldalviszony 11,
-  a szárny kicsivel a törzsközép előtt csatlakozik.
-  Enyhén hátranyilazott belépőéi (15°);
-  kilépőéi nyilazása 3°;
-  hordfelület 443,3 m2;
-  felületi terhelés 408,9 kg/m2;

-  statikusan kiegyensúlyozott csűrök trimmes kitérítéssel;
-  háromrészes elektromos működésű fékszárny;
-  fékszárny plusz felület 48,2 m2;
-  forró levegős jégtelenítés.

Kormánymű:
-  szabadon hordó;
-  vízszintes vezérsík fesztávja 22,38 m;
-  vízszintes vezérsík felülete 90,85 m2;
-  függőleges vezérsík + oldalkormány;
-  magasság 14,25 m (teljes gép);
-  felület 50,34 m2;
-  forró levegős jégtelenítés, trimmelés/kitérítés, mint a 

csűröknél.
Törzs:

-  körkeresztmetszetű héjszerkezet;
-  hossz 49,4 m;
-  a bombatér előtt és mögött túlnyomásos fülkék. Köz

tük nyomás alatti összekötő cső.
-  A törzs teljes térfogata 459 m3;

ebből a bombatér 348 m3; 
a túlnyomásos tér 111 m3.

Futómű:
-  Két főfutós, orrkerekes szerkezet.
-  A főfutók négykerekűek és befelé-felfelé, oldalt fek

tetve vonódnak be a szárnyba. Az orrfutó kétkere- 
kes, és előre vonják be a pilótafülke alatti aknába. 
Nyomtáv 14 m, tengelytáv 18 m.

Hajtóművek:
-  6 db Pratt-Whitney PW-4360 csillagmotor;
-  A változat 3000 LE/db (-25),
-  B-D változat 3500 LE/db (-41),
-  F -H -J változat 3800 LE/db (-53),
-  Háromágú Curtiss-Electric tolólégcsavarok. Átmérő 

5,79 m. 4x7 hengeres csillag, lökettérfogat 71 500 
cm3 motoronként.

-  4 db General-Electric J-47 GE 19 sugárhajtómű (D, 
E, F, H, J típusok);

-  2360 kg tolóerő/db.
Üzemanyagrendszer:

-  Szárnytartályok a két főtartó között a szárny fesztáv
ján, a sugárhajtóművek magasságáig a dugattyús mo
torok üzemanyaga, attól kifelé a sugárhajtóműveké. 
Teljes üzemanyag-kapacitás 80 0001 felett. A két bom
batérben pótüzemanyaggal 100 000 I felett.

Fegyverzet:
-  Támadófegyverek:

4 bombakamra, térfogat 348 m2 
Atombombák: MK 17, 21 t, 1 vagy 2 db 
(valószínű bombánként MK 5 vagy 6) 1 vagy 4 db 
Hagyományos bombák:
2x19 500 kg (430 000 font),
4x9980 kg (22 000 font), 
max. limitált felszállósúllyal!
12x1800 kg (4000 font),
28x900 kg (2000 font),
72x450 kg (1000 font),
132x225 kg (500 font),
720x45 kg (100 font).

Érdemes elidőzni ezeknél a bombaterheknél: négy db 
1000 fontos bombával gyakorlatilag teleraktak egy Wel- 
lingtont, a B-17-es 8 db 1000 fontost vihetett, vagy 24 db 
100 fontosat. A Lancastert az tette híressé, hogy a mó
dosított bombatárral egy 22 000 fontos bombát vitt. A 
B-29-es hasonló variációi 8 db 2000 fontos, 12 db 1000 
fontos vagy 40 db 500 fontos bombát szállítottak.

Hogyan szerepelnek az utódok: A B-52-es a hasi bom
batárában összehasonlító tömegekből max. 84 db 500
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fontosat vehetett fel. Ezt ki lehetett egészíteni a szárnya 
alatti pilonokkal, de a B-36-os max. 39 tonnás 
terhelhetőségétől a B-52-es 31 tonnája elmaradt. A 
B-1B külső függesztési ponttokkal ugyan túlhaladta el
méletileg a B-36 által hordozható tömeget, de a gépet 
manapság is csak kisebb terhelésekkel üzemeltetik.

Csak a belső bombaterek kapacitását számolva mind 
B-1-es, mind a B-2-es elmarad a B-36-ostól. Ebből is lát
szik, hogy az egy tervezési koncepció csúcspontja volt, 
mely a bombázók hatótávolságát (légi utántöltés nélkül) és 
bombaterhét helyezte előtérbe. Ehhez járult a korabeli mér
cével elfogadható sebesség és a nagy utazómagasság.

Védelmi fegyverek:

16 db 20 mm-es gépágyú 8 toronyban, párosával. Ebből 
1-1 torony az orrban és a farokban 2 a pilótafülke mögött 
jobbra-balra fent, 2 a vezérsík előtt a törzsháton, 2 gép
ágyú, típusa M24AI.

A javadalmazás 600 töltény csövenként, kivéve az orr
ban ahol 400 db/cső.

A tornyokat 7 fő kezelte: orrlövész, farlövész és a hátsó 
lövész, valamint a másodpilóta, aki az első felső lövésállá
sokat kezelte a pilótafülke mögött (+ 3 lövész van még).

Az orr- és farlövész-állás kivételével valamennyi torony 
behúzható, és a törzs oldalán a le-fel csúszó és záródó 
lemezek alatt kapott helyet. Vigyázni kellett arra is, hogy 
a fegyvereket használat esetén csak lehűlés után volt 
szabad bevonni. Az első felső lövésztorony két oldalra 
nyílt, a hátsó felső jobbra, a hátsó alsó balra.

Tűzvezető lokátorok (Id. elektronikai fejezet.)

Elektronika

Bombacélzó radar:
K1 a B-D változatokon,
K3A a D, E, F, H, J változatokon 
Navigációs radar (és bombázó):
AN-APQ24 az A-В  változaton 
Tűzvezető radar -  központi: nem ismert 
Tűzvezető radar -  far: AN/APG-3 (A-E) változat, 

AN/APG-32 (F-H) változat,
AN/APG-41 (H-J) változat. 

Felderítőberendezések:
23 db kamera és 80 db T -86-os világító bomba. 
Sebesség-, hatótávolság- és tömegadatok a típusvari- 

áció-táblázatban.

Gyártás

A világ legnagyobb gépét természetesen az akkori idők 
legnagyobb, egy tető alatt működő integrált repülő- 
gépgyár-szereldéjében gyártották. Az épület eredetileg 
B-24-eseket gyártott Fort Worthban, 1,2 km hosszú, ab
laktalan, teljesen légkondicionált, amelynek feltöltése a 
megfelelő technológiai berendezésekkel több ezer mér
nökórát igénylő feladat volt már tervezés szintjén is.

Az üzemet három részre osztották, alkatrészszereidé
re elő- és végszereidére. Az előszerelésnél a szárny 
középső része már találkozott a törzs bombahordozó 
szekciójával.

A végszerelde 12 gépállomásán fokozatosan kerültek 
fel a többi elemek: motorok, futóművek stb. Az utolsó 
négy gépállomáson a B-36-ost rézsút fordították a csar
nokban (addig a gép hossztengelye párhuzamosan volt 
a csarnokéval), mert innen már teljes fesztávú géptesten 
dolgoztak a szerelők. Az utolsó gépállomás már csak az

átadóhely volt, ahol a légierő emberei is ott voltak. A 
szerkezet méreteiből következett, hogy számos új prob
léma adódott, amire a Convair technológusai újszerű 
megoldásokat találtak. A hatalmas üzemanyagtartályok 
szivárgásmentesítése az erre kifejlesztett proseal 
műanyaggal történt. A metalbond ragasztó pedig az első 
nagyipari fémragasztásos technológiát honosította meg.

A В-36-os futószárait például a haditengerészet ágyú
gyártó üzemében forgácsolták: csak ott volt elég nagy 
esztergapad. A hatalmas gép csapatszolgálati karbantar
tása is eredeti megoldásokat követelt, amit a félig zárt 
mozgó hangárok és a speciális állványrendszerek jelen
tettek. Erre nagy szükség is volt, hiszen a szerelők között 
az a mondás járta, hogy „a B-36-os akkora mint három 
ötszobás ház, és ha leesel róla akár meg is halhatsz!”

Csapatszolgálat, egységek

A SAC gépállománya a típus szolgálati ideje alatt
1948 -  36 db, egy Group + egy felállítás alatt
1949 -  36 db, két Group, egy szervezés alatt
1950 -  38 db В-36-os, két bombázó Group

20 db В-36-os, két felderítő Group (a második 
kiképzés alatt B-29-rol B-36-ra)

1951 -  98 db В-36-os, három bombázó wing
65 db RB-36-os, kettő felderítő wing

1952 -  154 db В-36-os, öt bombázó wing
114 db RB-36-os, négy felderítő wing

1953 -  185 db В-36-os, hat bombázó wing
137 db RB-36-os, négy felderítő wing

1954 -  209 db B-36-os, hat bombázó wing
133 db RB-36-os, négy felderítő wing

1955 -  205 db B-36, kilenc wing, mind bombázó
133 db RB-36-os

1956 -  247 db összesen, hét wing bombázó
1957 -  127 db összesen, négy wing bombázó
1958 -  22 db összesen, két wing kivonás alatt

1948 és 1950 között 18 gépes group volt az alapegy
ség, utána a B-36-osnál végig a 30-as darabszámú wing 
volt az alapvető szervezeti egység. 1955-től, a B-52-es 
megjelenésétől a wingek 45 gépesre bővültek.

Az ismert wingek és groupok, melyek a típust repülték 
(1955-ös hadrend):

légi hadseregek -  2, 8 , 15 AF, wingek -5 ,6 ,7 ,1 1 ,2 8 , 
42, 72, 92, 95, 99 BW.

A wingek bázisai:

Travis -  5. wing, 1950-1958 
Walker- 6 . wing, 1952-1957 
Carswell -  7. wing, 1948-1958 
Carswell -  11. wing, 1948-1957 
Carswell -  28. wing, 1949-1957 
Loring -  42. wing, 1953-1955 
Loring -  72. wing, 1952-1959 
Fairchild -  92. wing, 1951-1956 
Fairchild -  95. wing, 1953-1956 
Biggs -  95. wing, 1952-1959

Festés, felségjelek, alakulatjelvények

A gép egyik beceneve „Magnéziumfelhő” volt, utalva a 
rendkívüli méretekre és az alapszínre, amely jobbára 
magnéziummal ötvözött alumínium volt, annak 
különböző árnyalataiban.
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Két markáns szín jelent meg a gépen: a harci В típusok 
hatalmas vörös vezérsíkja, amelyhez később ilyen szárny
végek is járultak, valamint a D-ben megjelenő fehér has, il
letve a szárny az első főtartótól hátra. A vörös addigra 
eltűnt. A vörös szín célja a sarki környezetben való könnyű 
fellelhetőség volt baleset esetén. A Szovjetunió támadásá
ra kijelölt В-36-os útvonalak ma is titkosak, de úgy logikus, 
hogy számos poláris pálya lehetett köztük. A fehér has az 
atomvillanás sugárzását volt hivatott jobban visszaverni, 
ezzel is védve a személyzetet és a gépet. Ez a fehér has 
aztán a B-47-es, B-52-es típusokon is jellemző maradt 
egészen Vietnamig, mikor a B-52-es hasa „elfeketedett”.

Az egyes wingek jelzése

5. -  Zöld/sárga osztott pajzsban szárnyas halálfej. Felet
te a színek ismétlődnek egy csavarmintás csíkban, amin 
kék bikafej ül.

Jelszó: A felsőbb régiók őrei (Kiai Oka Lewa -  hawaii 
vagy indián nyelv)

Farokjel: fekete, nagy körbe zárt X.
Az alakulat 1924-ig visszavezethető története hawaii 

jelszót sejtet.
6 . -  Kék alapon lenyugvó nap sugarainak háttere előtt 

úszó, fekete színű hajó fehér keresztvitorlákkal. Fölötte 
kis, kétfedelű fekete repülőgép jobbról balra lefelé zuha
násban. Az embléma felett félszemű fejkendős kalóz.

Jelszó: Kész a védelemre (Parati Defendere -  latin) 
Farokjel: üres fekete háromszög.
7. -  Kék pajzs, rajta balról jobbra lefutó, átlós sávon há

rom paték kereszt pajzs felett felhőkön átforduló bomba.
Jelszó: Halál a magasságokból (Mors ab alto -  latin) 
Farokjel: Fekete háromszögben fekete J betű.
11. -  Kék pajzson balról jobbra lefelé haladó sárga 

diagonálban hármas szürke lúd, a pajzs felett ugyanez a 
motívum egy lúddal.

Jelszó: Haladás félelem vagy előítélet nélkül 
(Progressio sine timore aut praejudicio -  latin)

Farokjel: Fekete háromszögben fekete U betű.
28. -  Függőleges hullámvonallal osztott címerpajzs 

jobbra kék, balra szürke. Felette halvány homokszínű li
liom, melynek szélső levelei szárnytollba hajlanak. 

Jelszó: Az Észak Őre. (Guardian of the North -  angol) 
Farokjel: Fekete háromszögben fekete S betű.
42. -  Kék pajzson sárga, hullámos szélű átló balról 

jobbra lefelé. Az átlóban négy vörös gyűrű, a pajzson a 
két kék mező közepén egy-egy lefelé hulló bomba. 

Jelszó: Az ég a miénk (Aethera nobis -  latin)
Farokjel: üres.
72. -  Kék alapszínű szalaggal alul díszített címerpajzs. 

A pajzs stilizált iránytűvel négy részre osztott, a bal felső 
és jobb alsó negyed éjszakai csillagos eget ábrázol ki
lenc, illetve két csillaggal. A jobb felső és a bal alsó ne
gyed 11-11 sugárban osztott napsugarat ábrázol. Mind
két alsó és felső mezőben egy-egy felhő.

Jelmondat nincs.
Farokjel: Fekete négyzetben nagy F betű.
92. -  A címerpajzs balról jobbra lefelé az átló mentén 

osztott, balra lent homokszínű, jobbra fent kék. Kék 
mezőben két felhő között ellenkező átlóban futó olajág. A 
másik mezőben ezt az irányt folytató fehér szegélyű vil
lám. Az osztó átlót egy páncélos kézben lévő széles 
pengéjű kard jelenti.

Jelszó: Kettős biztonság (Duplum incolumitatis -  latin) 
Farokjel: Fekete körben W betű.
95. -  Kék címerpajzs alatt szalagos a mottó, a pajzs 

kék ezüst kereszttel, melyben átlósan egy vöröses toll 
helyezkedik el.

Jelszó: Igazság győzelemmel (Justice with Victory -  
angol)

Farokjel: nincs.
99. -  Kék címerpajzs alatt szalagban a jelmondat. 

Ezüst átlón, mely balról jobbra lefelé halad, egy villám 
hasít át merőlegesen, mely a jobb felső sorok felhőjéből 
jön, és a bal alsó sarokban egy atommag stilizált rajzá
ban végződik.

Jelmondat: Óvakodjanak a támadók (Caveant 
aggressores -  latin)

Farokjel: fekete körben I betű.
Az 1950/51-es váltás idején, amikor a „group” alapegy

ség -  értelmezésem szerint -  „wing” lett, a pontos szer
vezés az 1955-ös állapotban századig lemenően az 
alábbi volt az ismert állománytábla szerint.

A századjelvények mellett az alábbi jelzéseket lehetett 
találni a gépeken:

4 db USAF-felségjel, a jól ismert „stars and bars”. 
Ebből kettő a törzs hátsó oldalán, egy-egy pedig a szár
nyakon alul jobbra és felül balra volt elhelyezve. A leírt 
wingjelvényeken kívül a törzsorron jobbra-balra a SAC 
jelzése volt látható.

A farokjeleken kívül a légi hadsereg jelvénye volt még 
a függőleges vezérsíkon, illetve a századon belüli beosz
tást jelölő szín, amely sokszor visszatért az orrfutó akná
ján. A törzsön elöl kétoldalt változó méretben az United 
States Air Force felirat, illetve a lajstromszám utolsó há
rom számjegye jelent meg.

A szárnyon alul-felül a felségjellel ellenkező oldalon 
USAF felirat volt látható. A szárnyakon felül a szokásos 
csíkok mutatták a lépő/járó felületeket, illetve a külön
böző töltő/szerelő nyílásokat.

Túlélő В-36-os példányok

(A B-36-osok kivonását és felhasználható anyagainak 
újrahasznosítását kitűnően dokumentálta Phil Chinnery 
cikkében, a Flypayst 1984/10. számában.)

B-36J 52-2217

A SAC Múzeumban található, Offutt Air Force Base, 
Nebraska (mellette pihen egy XF-85 parazita is). Szolgá
lati ideje alatt ez a gép a 7., 42., 95. és a 28. wing köte
lékében repült.

B-36J 52-2827

Az utolsó В-36-os. A 95. wingben szolgált. Valószínű he
lye: Greater Southwest Airport Fort Worth Texas. Meyers 
Jacobsen a „B-36 In Action” társszerzője próbált egy ala
pítványt összehozni a gép megmentésére, esetleg 
repülőképes állapotának visszaállítására.

RB-36H 51-13730

Chanute Air Force Base, Rantoul llinois. Átfestésre ke
rült, és most a 92. wing 44-92065 számú gépét „szemé
lyesíti meg”, „ami” egy D modell. Az igazi az 5. és 28. 
wingben szolgált.

B-36J 52-2220

USAF Museum, Wright-Patterson AFB, Dayton Ohio. Fé
lig komolyan azt is mondhatjuk, hogy a B-36-os „köré” 
építették az amerikai légierő múzeumát. A két hatalmas 
félkörív keresztmetszetű párhuzamos hangárból az elsőt
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1971-ben avatták fel, és egy B-36-os köré építették a 
szerkezetét, amit már korábban a végleges helyére tol
tak. (A „régi” USAF-múzeumban az YB-36-os „lakott”.) A 
gép aktív korában a 95. wingben repült.

Az épületben számos kortársa veszi körül, egyebek 
között a másik XF-85 Goblin és egy FICON RF-84F 
protopéldány. Ugyancsak itt található egy korai „óriáske
rekes” futómű is. A gép repülőképes (azonban ennek bi
zonyításához le kellene bontani a múzeumot!).

YB-36 42-13571

A második prototípus sokáig állt Daytonban a légierő „régi” 
múzeumában, amelyet a jobb állapotban lévő B-36 J 
(52-220) „köré” építettek. Az öreg „Y” mint emléktárgy fe
lesleges lett, már csak a bontó lángvágójára várt. De Walter 
Soplatához került (Newbury Cleveland), aki a farmján 79 
db különböző állapotban lévő roncsot ápol és restaurál.

Makettek, modellek

A repülőképes modellekről nincs részletes információ. 
Ami a maketteket illeti, kitüntetés jár a Monogram cég
nek, mely méltó emlékművet állított minden idők legna
gyobb, hatalmas gépének.

A kisebb makettek:
A RICK' S cég vacu törzset fúj a B-36-os szárnyhoz 

1:72 arányban, így egy XC-99 készíthető. A makett be
szerzése Magyarországon egyelőre nehéz. Két 1:72 tel
jes В-36-os vacuform készlet létezik, gyártói a Crover és 
a Sutcliffe, az utóbbi lényegesen elterjedtebb, Németor
szágból postán megrendelhető (Frank Modellbau). A 
„rendes” fröccsmakettek közül először egy 1974-es, 
majd egy 1976-os Revell-katalógusban találtam egy nem 
ismertetett méretarányú B-36D-t. A Revell akkoriban 
egyforma dobozra gyártott és nem méretarányra! Kataló
gusszám a régiségvadászoknak: H-139.

A Monogram két sorozatban adta ki a pompás makettet,
1980-ban és 1984-ben 5703, illetve 5707 katalógusszám
mal, az utóbbi esetben a Big, bad, beautiful sorozatban. A

hatalmas makett minősége minden kritikát kiáll, így hiába 
keressük a nagyméretű makettek elnagyolt pilótafülkéjét.

Itt teljes műszerfalak vannak (a matrica is dombornyo
más), a figurák csodálatosan részletezettek, a válaszfa
lak a kabintető és az orrkúp behelyezése után is 
élvezhetők. A matrica В és RB változatot is enged, a 
bombatér pedig inkább csak RB. 80 db bombát szerelhe
tünk fel, a válaszfalak itt is szépek, leginkább csak a 
bombarögzítők ragaszthatósága nehézkes. A főtartó per
sze nem tud teljesen arányos lenni, de ha az lenne, a ha
talmas szárnyakat nehéz lenne felragasztani. Összeépí
tés után az illúzió tökéletes.

Az ilyen méretű kit másik jellemző hibája az öntés so
rán csavarodott, összeragaszthatatlan törzs és az ön
súlytól rogyadozó gyenge futó. Nem így a Monogram óri
ása, ahol a modellező laza gyönyörűséggel jut át ezeken 
az építési mérföldköveken is.

A festésnél leginkább az alumínium és a szürke 
különböző árnyalatainak eltalálása okoz gondot. Angol 
kollégák egy (!) réteget fújtak rá! Az alsó fehér felületek 
festése nem okoz ilyen árnyalati problémákat. A matricák 
is tökéletesek és az alábbi gépeket lehet belőlük készíte
ni: 5703 katalógusszám -  B-36 H, 42. wing, lajstromszám 
50-1087; RB-36 H, 95. wing, lajstromszám 52-1375; 
5707 katalógusszám -  B-36 D, 7. wing, lajstromszám 
49-2097; RB-36 E, 5. wing, lajstromszám 49-2020.

Felhasznált irodalom

Meyers Jacobzen -  Ray Wagner: Squadron Signal no 
42: B-36 In action.
Frederich Johnzen: Thundering Peacemaker. Bomber Books. 
Ray Wagner: Americam Combat Planes, Doubleday. 
Gordon Swanborough -  Peter M. Bowers: United States 
Military Aircraft since 1909. Putnam Books Ltd.
Hubler SAC (Duele Sloem and Pearce)
Patrick Stephens: Strategic Air Command.
Norman Polmar: Air Force Combat Wings.
Az Air International, Wings, Airpower, Flypast, Le Fame 
de Г Aviation folyóiratok egyes számai.

Ha két könyvet vásárol, egy hadtörténeti könyvet kap ajándékba!

Atom-tengeralattjárók
3 9 9 0  F t

Gyorsmerülés
3 9 9 0 R

Magyar Sasok
3 9 9 0  F t

Repülőgép-anyahajók 
és repülőgép-hordozók

3 9 9 0  F t

Hadászati és hadműveleti 
robotrepülőgépek

3 9 9 0  F t

Stúdió könyvesbolt
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D. Tel./fax: 359-6461, 359-1964. E-mail: studiokonyvesbolt@chello.hu 

Nyitva tartás: Hétfő-csütörtök 8-16 óráig, péntek 8-15 óráig
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1. ábra: Bulgária áttekintő térképe

Bulgária Délkelet-Európában, a Balkán-félsziget észak
keleti részén, Kelet és Nyugat találkozásánál fekszik. Öt 
ország -  északon Románia, nyugaton Szerbia és Mace
dónia, délen Görögország és Törökország -  határolja. 
Nyugati és déli határai legnagyobbrészt természetes ha
tárok, amelyek a határhegység gerincén vagy oldalában 
haladnak. Északon a Duna, keleten a Fekete-tenger (378 
km), délen és nyugaton hegyek veszik körül, a teljes ha
tárvonala 1808 km. Az ország teljes területe 110 912 
km2, népessége 7 796 694 fő. Népcsoportjai: bolgár 
(85,3%), török (8,3%), cigány (4%), orosz, örmény, gö
rög, román, zsidó.

Az orosz-török háború után 1878-ban létrejött auto
nóm Bulgáriát a nagyhatalmak nem ismerték el. A 
szerb-bolgár háborút követően 1908-ban létrejött a Bol
gár Királyság. 1912-13-ban Bulgária részt vett a balkán 
háborúkban, ezek és az első világháború után elvesztet
te területének nagy részét. A második világháború alatt 
megszállta Görögország és Jugoszlávia területének egy 
részét, a világháborút követően az ország a szovjet ér
dekszférához tartozott. 1970-ben normalizálta kapcsola
tait Görögországgal, majd 1990-ben Törökországgal.

Államformája jelenleg köztársaság. A legújabb alkot
mányt a rendszerváltást követően 1991-ben fogadták el, ez 
többpártrendszert, szabad választásokat biztosít. Az állam 
élén a köztársasági elnök áll, akit öt évre választanak, leg
feljebb kétszer. Ő egyben a hadsereg főparancsnoka is. 
Bulgária 2004 óta a NATO tagja, és 2007. január 1 -jétől az 
EU tagországa. Katonadiplomáciai kapcsolataink az új hely
zethez igazodnak, intenzitásuk kis mértékben csökkent.

Biztonságpolitikája

Bulgária biztonságpolitikája az 1999-ben elfogadott dokt
rína értelmében védelmi jellegű. Szomszédaival szem
ben nincsenek területi követelései. 1991-ig a Varsói 
Szerződés tagjaként a Balkáni Front részeként a NATO 
elleni konfliktusra készült fel. Az egykori cári birodalom 
balkáni hadjárata óta az orosz-bolgár kapcsolatok bará
ti jelleget öltöttek. A hagyományosan jó együttműködés 
kiterjedt a tisztképzésre, a haditechnikai eszközök be

szerzésére, felújítására és a katonai gondolkodásra is. A 
történelmi barátság a Varsói Szerződés időszakában 
még markánsabban nyilvánult meg.

Jelenleg az ország közvetlen katonai veszélyeztetett
sége jelentősen csökkent. Bulgária EU- és NATO-tagsá- 
ga biztonságának fő garanciája. Veszélyt a terrorizmus, a 
szervezett bűnözés, a csempészet, az ember-, a kábító
szer- és a fegyverkereskedelem, valamint a növekvő kor
rupció jelent. A régióban előforduló vallási és etnikai 
konfliktusok, a balkáni térség instabilitása is bizonytalan- 
sági tényező. Bulgária fontos tranzitútvonal az Európából 
Ázsiába vezető geopolitikai térségben. Az infrastruktúrá
ja felértékelődik, az energiaszállítás és továbbítás egyik 
fő útvonalává válik. Aktív szerepet játszik Délkelet-Euró- 
pa stabilitásának megteremtésében. A keleti mediterrán 
térség, a Közel-Kelet, a Kaukázus potenciális konfliktusai 
katonai fenyegetettséget jelentenek számára.

A bolgár haderő fejlesztése az új geopolitikai realitások
nak megfelelően halad. A katonai stratégiai környezet vál
tozásait figyelembe véve alakul át. A katonai integráció és 
együttműködés, az ország gazdasági teherbíró képessége 
befolyásolja a haderő nagyságát, struktúráját és harcké
pességeit. A társadalmi, gazdasági átalakulás nehézségei 
jelentősen alakítják a hadseregépítést is. A folyamatban lé
vő változások modern, minőségi haderő megteremtését té
telezik fel. Szomszédaival új katonai együttműködési szer
ződéseket kötött. Hat délkelet-európai országgal közös bé
kefenntartó erőt hozott létre. A katonai doktrínája szerint az 
ország biztonsága függ a térség biztonságától.

2001. szeptember 11. óta Bulgária biztonságpolitikájá
nak fő hangsúlya a terrorizmus és az azzal szoros kap
csolatban álló szervezett bűnözés elleni harcra, az illegá
lis fegyver-, kábítószer-kereskedelem, embercsempé
szet elleni küzdelemre, a tömegpusztító fegyverek elter
jesztésének megakadályozására, a természeti és ökoló
giai katasztrófák megelőzésére irányul.

A balkáni kereskedelmi útvonal miatt kiemelkedő straté
giai szerepe van és lesz. Integrációképességét csökkenti 
alacsonya életszínvonala és a magas korrupció. Az orosz, 
szerb, török, kurd bűnözői csoportok kihasználják a gyen
gébb színvonalú ellenőrzés számukra kedvező lehetősé
gét. Törvénykezési rendje -  az EU megállapítása szerint -
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továbbra is gyenge pontja. Fölöslegessé vált fegyvereinek 
egy része feltűnt Afrika és Ázsia konfliktusövezeteiben is. A 
hivatalos út megkerülésével nem állami csoportok tovább
ra is érdekeltek a fegyverkereskedelem folytatásában.

Amikor a haderőszervezés és -átalakítás bolgár és 
magyar tapasztalatait összevetjük, sok hasonlóságot fe
dezhetünk fel. A gyakorlatban a bolgár haderő átszerve
zése néhány év késéssel követi a hasonló magyar lépé
seket, azok pozitív és negatív eredményeivel együtt. Ér
zékelhetően nehezebb a korábban beidegződött katonai 
gondolkodás megváltoztatása, a területvédelmi szemlé
let és az ahhoz igazodó struktúra módosítása.

A fegyveres erők szervezete

Bulgária öt évvel később, mint Magyarország, de a várt
nál korábban, 2004-ben csatlakozott a NATO-hoz. Had
serege három haderőnemből (szárazföldi, légierő, hadi- 
tengerészet) tevődik össze. A haderőreformban azzal 
számolnak, hogy a jelenlegi 45 ezer fős békelétszámot 
fokozatosan 39 ezer főre csökkentik, és 2008-tól áttér
nek a professzionális haderőre. A különleges erők már 
most professzionálisak, és a világ legjobbjai közé tar
toznak. A tartalék erők létszáma 303 ezer. A reformtö
rekvések nem teljesen egyértelműek, belső viták tár
gyát képezik. A tervezett lépések miatt a politikai erők 
egy része, sőt, a vezérkar is nyíltan kritizálta a Védelmi 
Minisztériumot. A szárazföldi erők létszáma 30 ezer fő, 
ami közel háromszorosa a hasonló magyar szervezet
nek. A légierő 10 ezer fős, a haditengerészet pedig öt
ezer főt számlál.

A cél a NATO erőivel való mielőbbi interoperabilitás el
érése. A NATO Reagáló Erőkhöz egy könnyű lövészzász
lóaljjal kíván csatlakozni. A hadsereg költségvetési problé
mái és az előforduló belső szervezetlenség ellenére Bul
gária aktívan demonstrálja részvételi szándékát a nemzet
közi békefenntartó- és NATO-műveletekben, igazolva ez
zel, hogy tevékeny NATO-tag kíván lenni. Irakban 430 fős 
(váltásokkal együtt összesen 2528 fő) kontingenssel vett 
részt az ott folyó műveletekben. Katonai erővel vesz részt 
az Afganisztánban, Koszovóban, Kambodzsában, Liba
nonban és Bosznia-Hercegovinában zajló műveletekben 
is. A stratégiai partnerség keretében 2006-ban az Egyesült 
Államokkal védelmi együttműködési egyezményt írt alá a 
bezmeri, a Graf Ignatiovó-i (Plovdiv melletti) légibázisok, a 
Novo Szeló-i (Sliven) kiképzőbázis és az ajtoszi logisztikai 
központ közös üzemeltetésére.

A haderő-átalakítás két fő akadálya az alacsony költség- 
vetés és a személyi utánpótlás megoldatlansága. Az ala
csony hatékonyságú bolgár gazdaság hosszú éveken ke
resztül lehetetlenné tette a hadsereg megfelelő szintű fi
nanszírozását. Néhány éve még a ruházat és az élelme
zés biztosítása is gondokat jelentett, a kiképzés pedig ala
csony színvonalon valósult meg. A létszámcsökkentés mi
att és a szerződéses katonák számának növelésével fel
duzzadt a behívásra várakozó hadkötelesek létszáma. Ez 
az ellentmondás a professzionális haderő bevezetésével 
lesz feloldható. A haderő szükséges átalakítása nagy va
lószínűséggel 2015 körül fejeződhet be, és nem nélkülözi 
a további létszámcsökkentést. Laktanyák bezárását terve
zik, átalakítják a vezetési szinteket, a teljes logisztikai 
rendszert. Uj szervezeteket hoznak létre, jogharmonizáci
óra törekszenek. A cél egy kisebb, mozgékonyabb, jól ki-
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7. ábra: BMP-23, a hazai gyártású változat

képzett és felszerelt haderő létrehozása, mely biztosítja az 
ország szuverenitását és kompatibilis a NATO-erőkkel.

A reform tehát strukturális és funkcionális indíttatású. 
Strukturálisan a haderő védelmi jellegű és csökkentett lét
számú. Funkcionálisan az ország két hadtest és két had
osztály felelősségi körzetre osztva fogadja be a gyors rea
gálású, védelmi és területvédelmi erőket, melyek szerveze
te folyamatosan változik. Zajlik a haderő fölötti civil kontroll 
megteremtése. A haderőt a honvédelmi miniszter irányítja 
a vezérkari főnök útján. A vezérkar a 3 haderőnem hadmű
veleti vezetéséért felelős. A gyors változások következté
ben átalakul a parancsnoki struktúra, létrehozzák az Egye
sített Hadműveleti Parancsnokságot. Ez a parancsnokság 
felelős a tervezésért és a csapatok hadműveleti vezetésé
ért országon belül és valamennyi külföldi műveletben, biz
tosítva az erők egyesített alkalmazását. Amikor a nemzeti 
haderő részei NATO-, EU- vagy koalíciós műveletekben 
vesznek részt, az Egyesített Hadműveleti Parancsnokság 
felel a nemzeti támogatás biztosításáért. A haderőnemek 
parancsnokságai felelősek a kiképzésért, a személyi feltöl- 
töttségért és az alegységek műveleti felkészítéséért.

séggel és a legjobb felszereléssel. Az aktív és tartalék al
egységek aránya 2:1. A tartalék erők nem vesznek részt 
NATO-műveletekben.

A szárazföldi erők szervezete a tervek szerint az aláb
biak szerint épül fel. Két gépesített lövészdandár, egy 
könnyű lövészdandár, egy különleges műveleti dandár, 
egy tüzérezred, egy műszaki ezred, egy logisztikai ezred, 
támogató és kiszolgáló alegységek, kiképző központok, 
gyakorló- és lőterek. A létszámcsökkentések laktanyabe
zárásokkal járnak együtt.

NATO-műveletekre egy gépesített lövészdandárt ké
szítenek fel, amely 90 darab BMP-1 páncélozott harcjár
művel és 122 mm-es önjáró lövegekkel van felszerelve. 
A tervek szerint ez a dandár 2007 végére éri el a műve
leti készenlétet. Egy könnyű lövészzászlóalj, egy különle
ges műveleti zászlóalj, egy vegyivédelmi zászlóalj, egy 
műszaki zászlóalj, egy logisztikai támogató alegység 
szintén NATO-műveletekre készül fel.

Az aktív szárazföldi erők békében a hadműveleti erők 
parancsnoksága alatt működnek. A tartalék erők két regi
onális tartalék parancsnokság szervezetébe tartoznak. 
Ezek a parancsnokságok mozgósítási központokat hoz
tak létre, melyek bázisán lövész- és tüzércsapatok kerül
nek feltöltésre. Ide tartoznak a kiképzési bázisok is. A 
speciális erők a speciális műveleti erők parancsnokságá
nak az alárendeltségébe tartoznak. A haderő-átalakítási 
tervek szerint a szárazföldi erők 2008. január 1-jétől tel
jesen professzionálissá alakulnak át.

A Délkelet-európai Többnemzetiségű Békefenntartó 
Erőket 1998-ban hozták létre Albánia, Bulgária, Macedó
nia, Görögország, Olaszország, Románia és Törökor
szág részvételével. A „Balkán dandár” körülbelül 4000 
katonából áll, Bulgária egy századdal járul hozzá a közös 
erőfeszítéshez. A részt vevő erők saját helyőrségeikben 
készülnek fel. NATO-, EU-, ENSZ-felhatalmazás alapján 
vethetők be, de önállóan is tevékenykedhetnek.

Szárazföldi erők

A szárazföldi erők (összlétszáma 30 ezer fő, mely várha
tóan 20 ezer főre csökken) csapatainak 30%-a a gyors 
reagálású erők, 51%-a a védelmi erők, 2%-a a területvé
delmi erők kötelékébe tartozik. A fennmaradó erők a had
műveleti tartalékot képezik. Az aktív erők a békelétszám 
75%-át, míg a tartalék erők 25%-át képezik. A gépesített 
lövészzászlóaljak is aktív és tartalék komponensekkel 
rendelkeznek. Az aktív századok feltöltöttsége több mint 
90%-os. A tartalék vagy keretszázadok feltöltöttsége 
50%-os lesz. A fő figyelmet azokra az alegységekre for
dítják, melyek külföldi műveletekben vesznek részt. Ezek 
az alegységek rendelkeznek a legmagasabb feltöltött-

8. ábra: Eurocopter Couglar érkezik a krumovói légibázisra

Fegyverzet, felszerelés

A bolgár haderő fegyverzete és haditechnikája döntően 
orosz eredetű. A minden változatban megtalálható 432 
darab T-72-es harckocsiból 100 darabot 1996 augusztu
sában 300 millió USD-értékben Oroszországtól kaptak 
ajándékba. Ennek következtében 100 darab T-55-ös 
harckocsit kivontak a rendszerből, és Macedóniának ad
tak át. Összesen 300 darab T-55-ös harckocsival rendel
keznek. A hagyományos fegyverzetcsökkentés keretében 
a nagyszámú T-34-es és T-55-ös harckocsik közül eddig 
244 darab közepes harckocsit semmisítettek meg, 20 da
rab BRDM-1 és 40 darab BRDM-2 felderítő harcjárművet 
rendszeresítettek. 1598 darab BMP, BTR-50, BTR-60, 
MT-LB páncélozott harcjárművel rendelkeznek.

Tüzérségi eszközei is a haderőreform célkitűzéseit meg
haladó mennyiségben állnak rendelkezésre. Számokat nem 
említve találunk 152 mm-es ágyút, 130 mm-es löveget, 122 
mm-es vontatott és önjáró löveget, 100 mm-es, 85 és 76 
mm-es páncéltörő ágyút, 120 mm-es önjáró és vontatott ak
navetőt, 82 mm-es aknavetőt, BM-21 sorozatvetőt.

Páncéltörő fegyverei közül a legismertebbek a 
9K11/9M14 és a 9M111 páncéltörő rakéták, a 100 mm-es 
T-12 páncéltörő ágyúk. Nagy számban megtalálhatjuk 
az RPG-7 kézi páncéltörő fegyvert és az SZPG-9 állvá
nyos gránátvetőt is.

A légvédelmi eszközök korábban nálunk is rendszere
sített változatait alkalmazzák. Sok közülük tartalékban, il
letve raktárakban található. A legelterjedtebb eszközök a 
Sztrela-1, Sztrela-2, Sztrela-3, Igla—1E, Sztrela-10. Az
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alacsony és közepes hatótávolságú rakétakomplexumok 
közül az Sz-125 Nyeva (SA-3), 2K12 Kub (SA-6), 2K11 
Krug (SA-4) a legismertebbek. Légvédelmi gépágyúk 
több fajtája használatos: a 100 mm-es, 85 és 57 mm-es 
eszközök. Rendszerben tartják a 23 mm-es ZU-23-2 és 
ZSU-23-4 könnyű légvédelmi gépágyúkat is.

A lövészfegyverek széles tárháza áll rendelkezésre. 
Főbb típusai az alábbiak: 9 mm-es Makarov-pisztoly, 
7,62 mm-es AK, AKM gépkarabély, 7,62 mm-es Dra- 
gunov mesterlövész puska, 7,62 mm-es RPD, RPK, PK 
könnyű géppuska, 14,5 mm-es KPV és 12,7 mm-es DSK 
nehéz géppuska.

Rendfokozatok

A szárazföldi és a légierő azonos rendfokozati sziszté
mával rendelkezik. Négy tábornoki rendfokozat van: ve
zérezredes, altábornagy, vezérőrnagy, dandártábornok. 
Tiszti rendfokozatok: ezredes, alezredes, őrnagy, száza
dos, főhadnagy, hadnagy, alhadnagy. A haditengerészet
nél 4 tengernagyi, 4 kapitányi és 3 hadnagyi rendfokoza
ti kategória ismert. A haderőnemeknél 4 tiszthelyettesi 
rendfokozat található, és létezik tisztjelölt rendfokozat is. 
A rendfokozatokat csillagokkal, illetve csíkokkal jelölik.

Légierő

A bolgár légierő a többi átalakuló kelet-közép-európai or
szág légierejéhez hasonlóan az átalakítás nehézségeivel 
és dilemmáival küzd. Kisebb, hatékony és a NATO-szabvá- 
nyok szerint működő légierőt szeretnének létrehozni. Az át
alakítás pontos tervei még nem teljesen ismertek. A légierő 
fő feladatai a légvédelem, a felderítés, a szárazföldi erők lé
gi támogatása és a kiképzés. További feladataik közé tarto
zik a légtérellenőrzés, a kutatás-mentés, a kormányzati 
szállítás. Jelenleg körülbelül 46 darab szovjet eredetű har
ci géppel (MiG-21, MiG-29, Szu-22, Szu-25) és 42 heli
kopterrel rendelkeznek, melyek bevethetőségi aránya igen 
alacsony. Az elmúlt években beszereztek és rendszerbe ál
lítottak 13 darab nyugati típusú légi eszközt.

Az alacsony költségvetés ellenére 16 darab harci, vala
mint szállító repülőgépek és helikopterek beszerzését terve
zik. Az esélyesek között a Eurofighter, a Dassault Rafale, a 
JAS-39 Gripen, az F-15-ös és az F-18-as szerepel. Elkezd
ték a MiG-29-es felújítási programot, 16 darab MiG-29-es 
kerül a NATO-normáknak megfelelően felújításra. Ez év 
szeptemberéig 7 darab gép felújítása el is készül. Az izraeli 
Elbit védelmi vállalattal újíttatják fel a Mi-24-es és a Mi—17- 
es helikoptereket. Korábban használt F-16-os repülőgépek 
Belgiumból történő beszerzéséről is tárgyalásokat folytattak. 
A svéd Gripen cég szándéknyilatkozatot írt alá JAS-39-es

9. ábra: Bolgár Szu-25-ös csatarepülőgép
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10. ábra: A bolgár SMELI fregatt holland átadás volt

repülőgépek beszerzési lehetőségeiről. Olaszországból 5 
darab C-27J Spartan szállító repülőgépet szándékoznak be
szerezni az An-24-esek és An-26-osok leváltására. Az első 
Spartan szállítógép 2007-ben érkezik, 2011-ig valamennyit 
leszállítják. 2005-ben modern szállító helikopterek vásárlá
sába kezdtek, melyekből 3 darab már meg is érkezett. Két- 
három év múlva 12 darab (8 darab harci, 4 darab szállító) 
Eurocopter Couglar helikopterrel rendelkeznek majd. Addig 
a Mi-24-es és Mi—17-es helikopterek maradnak a rendszer
ben. Bulgária 2 darab An-26-os, egy L-410UPV repülőgé
pet ajánlott fel NATO- és ENSZ-feladatok teljesítésére. A 6 
darab Mi—17-es helikopter felajánlása nem teljesült.

A bolgár légierő békeidőben az alábbi struktúra szerint 
épül fel: a légierő közvetlen csapatai és egy kiképző légi 
bázis. Légvédelmi parancsnokság, amelyhez egy harci 
repülőbázis, légvédelmi rakétadandárok, rádiótechnikai 
dandár és a támogató csapatok tartoznak. Harcászati lé
gierő-parancsnokság, benne harci- és szállítóhelikopter
bázis és a támogató erők.

Nyilvánvaló, hogy a katonai szükségletek és a költség- 
vetés kényszere -  hasonlóan a magyar példához -  to
vább szűkíti majd a bolgár légierő struktúráját. Hét repü
lőtér bérbeadását tervezik, melyek az ország különböző 
pontjain fekszenek. Ezzel az üzleti lehetőséggel a kijelölt 
repülőterek fenntartása megoldódik, valamint lehetősé
get ad a turizmus és a gazdaság fejlődésére. A bérbe 
adott repülőterek esetleges válságos esetekben tovább
ra is a fegyveres erők rendelkezésére fognak állni, akár 
vészhelyzet esetén is. Bulgária haderejének harminchá
rom repülőtere van, tavaly már hármat bérbe adtak. A 
Védelmi Minisztérium tervei szerint hét repülőteret tart 
aktív használatban, kettőt tartalékként üzemeltet.

Fontosabb repülőgépek, felszerelés

Merev szárnyú repülőgépek: MiG-21bis elfogó vadász 15 
darab, MiG-29 elfogó vadász 20 darab, An-24 szállító 2 
darab, An-26 szállító 3 darab, An-30 1 darab, Tu-134A 
VIP szállító 1 darab, An-2 híradó 1 darab, Let L410 szál
lító 7 darab, L-39ZA kiképző 12 darab, Pilatus Pc-9 ki
képző 6 darab, Pc-12 szállító 1 darab. A fentieken kívül 
Szu-25 típusokból 39 darab kiképző és földi csapásmérő 
repülőgép áll rendelkezésre. Helikopterek: MÍ-24D harci 
helikopter 12 darab, MÍ-24V harci helikopter 6 darab, 
Mi—17 szállító helikopter 18 darab, MÍ-17P elektronikai 
hadviselés 1 darab, Bell 206 szállító helikopter 6 darab, 
Bell 430 VIP 1 darab, Couglar 3 darab. A légvédelem leg
fontosabb komplexumai: Sz-75M Volhov (SA-2) 10, 
Sz-125 Nyeva (SA-3) 40, Sz-300 (SA-10B) 5.

(Folytatjuk)
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A magyar fix telepítésű radarok egyes műszaki kérdései I. rész
Bencze Zsolt

Jelen tanulmány rövid áttekintést nyújt a rádiólokáció 
alapelveiről, megismerteti az olvasót a fix telepítésű 
gerinc radarokkal és azok stratégiai szerepével. A meg
épült példákon keresztül szemlélteti a radarok elhelyezé
sét szolgáló radartornyokkal szemben támasztott köve
telményeket, általános funkcionális és szerkezeti megol
dásokat. Az általános bemutatást követően meghatároz
za a Magyarországra kerülő RAT-31 DL típusú radar te
lepítését biztosító monolit vasbeton toronnyal szemben 
támasztott alapvető követelményeket, a toronyban elhe
lyezendő berendezéseket és az üzemeltető és karban
tartó személyzet számára kialakítandó helyiségeket.

A rádiólokáció

A rádiólokáció tulajdonképpen elektromágneses hullá
mokkal történő helymeghatározást jelent. A rádiólokáció 
kifejezés mellett gyakran használatos az angol eredetű 
radar kifejezés is, mely a Radio Detection and Ranging 
(rádiófelderítés és távolságmérés)

A rádiólokátor a tárgyak helyzetének meghatározására 
elektromágneses hullámokat használ, ezeket bocsátja ki és 
veszi a tárgy felületéről való visszaverődés után. A helymeg
határozásnál abból indul ki, hogy a tárgyak koordinátáik által 
határozhatók meg. Az 1. ábrán egy repülőgép látható, mely
nek helyzete három adattal (koordinátával) jellemezhető. A 
repülőgép helyzetének ismeretéhez szükséges meghatároz
ni a vízszintes síkban mérhető irányát, oldalszögét (a) egy 
megadott irányhoz, pl. az északi irányhoz képest. Szüksé
ges megállapítani a függőleges síkban mérhető irányt, va
gyis a magassági szöget (ß), végül meg kell határozni a lég
vonalban mért távolságot, vagyis a ferde távolságot (R).

A szögadatokat az antenna tengelyének iránya fogja 
közvetlenül megadni. Ez úgy lehetséges, hogy miközben 
az antennát a céltárgyra irányítják, mérik az antenna op
tikai tengelyének északi iránnyal bezárt szögét és a víz
szintestől való eltérést. A ferde távolságot a lokátor köz
vetve kapja meg, ismerve az elektromágneses hullám 
terjedési sebességét (fénysebesség), abból az időből, 
mely a hullám elindulása és visszaérkezése között eltelt.

Az előzőekben felsorolt adatok segítségével a céltárgy 
koordinátái könnyen kiszámíthatók.

A rádiólokátorok alaptípusai

A rádiólokátorokat nagyon sokféle feladatra alkalmazzák. 
E feladatoknak megfelelően a lokátoroknak számos fajtá
ja fejlődött ki, melyek kivitelben, méretben és súlyban lé
nyegesen különböznek egymástól. Alkalmaznak méteres, 
deciméteres és centiméteres hullámhosszú lokátorokat. 
Ezek mind más és más szerkezeti elemeket követelnek.

Lényegesen különbözik a lokátorok felépítése aszerint, 
hogy szárazföldön, tengeren vagy levegőben alkalmaz
zák-e őket, és hogy hány koordinátát képesek szolgáltat
ni. Az e szempontok alapján történő osztályozást a 2. áb
rán láthatjuk.

Mindezek mellett valamennyi impulzusmódszerrel dol
gozó lokátor tartalmaz bizonyos közös alkatelemeket. így 
minden lokátorban van adó- és vevőberendezés a mikro
hullámok előállítására és a visszavert jelek vételére, to
vábbá közös adó- és vevőantenna. Az indikátoregység 
az elektromos jeleket képjelekké alakítja át, és láthatóvá 
teszi a mérés eredményeit.

2. ábra: RAT-31 S radar. Közepes hatótávolságú E/F hullám
sávú 3D radar

3. ábra: ARGOS-10 nagy teljesítményű, fix telepítésű, D 
hullámsávú 2D radar alacsony és közepes magasságban 
szálló bombázó repülők korai felderítésére
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A rádiólokátorok osztályozása
(1. táblázat)

A lokátortípus 
megnevezése

A lokátor működési 
iránya

A lokátor által 
meghatározott 

koordináták 
száma

Az alkalmazás területe

Távolfelderítő földről levegőbe 2-3 légvédelmi felderítés
Közelfelderítő földről levegőbe 3 légvédelmi felderítés, vadászgép irányítás

Légvédelmi tüzérségi földről levegőbe 1 célkövetés, fegyverirányítás
Magasságmérő levegőből földre repülőgép helymeghatározás

Távolságmérő levegőből földre 
levegőből levegőbe

1-2 navigáció, vadászgép fegyverirányítás

Térképező fedélzeti levegőből földre 3 navigáció, vakbombázás
Sugárirányító rendszer földről levegőbe 2-3 rakétalövedék irányítás

Öniránítású rendszer aktív levegőből levegőbe 3 rakétalövedék irányítás

Önirányítású rendszer félaktív földről levegőbe 
levegőből levegőbe

3 rakétalövedék irányítás

Parancsirányítású rendszer földről levegőbe 2-3 rakétalövedék irányítás

Rádiószektáns levegőből levegőbe 2-3 rakétalövedék irányítás
Közelségi gyújtó levegőből levegőbe 1 lövedék iniciálás

Földi felderítő földről földre 2-3 felderítő járőr
Parti tüzérségi földről tengerre 2 tengeri célokra

Torpedóirányító földről tengerre 2 tengeri célokra

A rádiólokátorok fontos tulajdonsága a lokátorállomás 
mobilitási képessége. Ennek megfelelően megkülönbözte
tünk fix telepítésű (3. ábra) és mobil (2. ábra) lokátorokat.

A fix telepítésű gerincradarok

A katonai célú rádiólokátorok általában sohasem önálló 
elemként jelennek meg, hanem sok más eszközzel 
együtt egy ország vagy egy országokból álló szövetség 
közös légvédelmi rendszerének elemét képezik (4. ábra).

Magyarország NATO-csatlakozását követően elenged
hetetlen a magyar légtér integrálása a szövetség egysé
ges légi vezetési rendszerébe (NATINADS), amelynek 
fontos elemét képezi a NATO fix telepítésű gerinc 
(Backbone) radarhálózata. Ez a hálózat nem jelent mást, 
mint a szövetség egyes tagországaiban, különböző 
számban telepített 3D radarok összességét, amelyek

A MASE/CSI kapcsolatrendszere

H atá ron  túli 
ba ckbo ne rad a rok

Együttm űködő
G R G

B a ckb o n e ^
radarok

4. ábra: Az egységes légvédelmi rendszer elemei

megfelelően biztosítják a NATO-tagországok alkotta te
rület és azok határainak teljes radarlefedettségét béke
időben. Ezek a radarok általában ellátják az egyes orszá
gok légtér-szuverenitásának biztosításával együtt járó 
feladatokat is.
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5. abra: Radiolokacios felderítési távolság sík terepen telepí
tett eszköz esetén

6. ábra: Rádiólokációs felderítési távolság magaslaton tele
pített eszköz esetén



A fix gerinc radarok általános telepítési követelményei

Az egyes országokban üzemelő radarok eltérő típusúak 
lehetnek, de mindegyiknek meg kell felelni a szövetség 
által támasztott minimális katonai követelményeknek, 
amelyek közül az alábbiak a legfontosabbak:

• meghatározott magasságtól kezdődő radarlefedett
ség biztosítása,

• kellően pontos és precíz célmeghatározási képesség,
• meghatározott üzemelési és munkafeltételek biztosí

tása,
• korlátozott -  meghibásodásból és fenntartásból be

következő -  üzemszünet.
A fenti követelmények jelentős hatással vannak a rá

diólokátorok elhelyezését biztosító építményekre.

Meghatározott magasságtól kezdődő radarlefedettség

A radarok telepítési helyének meghatározása rendkívül 
nagy körültekintést, szakértelmet és gazdaságossági 
elemzést igénylő feladat. A telepítési hely kiválasztása 
erősen függ az adott ország domborzati viszonyaitól, a 
telepítendő radar típusától, valamint a megkövetelt mini
mális felderítési magasságtól és maximális távolságtól.

A 6-7. ábrán jól látható, hogy a Föld görbülete önmagá
ban hogyan korlátozza a rádiólokációs felderítés lehetősé
geit. Az összehasonlítás jól mutatja, hogy közepes és nagy 
felderítési távolság követelménye esetén miért szükséges a 
rádiólokátorokat a domborzatot uraló magaslatokra vagy sík 
terep esetén megfelelő magasságú tornyokra telepíteni.

A Föld görbülete következtében kb. 35 km sugarú kör 
mentén érinti a radar által sugárzott elektromágneses hul
lámnyaláb a földfelszínt. Ennél nagyobb távolságból érke-

10. ábra: Vasbeton lábakon álló radartorony
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ző repülőeszköz esetén könnyen kiszámolható, hogy az 
egyenes vonalban terjedő hullám mely magasság alatt 
nem ütközik a céltárgyba, így az észrevétlen marad.

A magaslatra telepített radar negatív magassági szög
ben is képes a letapogatásra, ezáltal már nagyon mesz- 
sziről (500 km), kis magasságban érkező légi célok felde
rítése is lehetővé válik.

A domborzati viszonyok mellett jelentős hatással van az 
elhelyezési magasságra a helyszín természetes és épített 
környezete. Az elektromágneses hullám az útjába kerülő 
természetes és mesterséges tereptárgyakról visszaverő
dik, és az azok mögött elhelyezkedő terület láthatatlanná 
válik a lokátor számára. Ezért szükséges erdős területen 
a radarantennának a fák koronaszintje fölé történő telepí
tése, illetve lakott település közelében a magasabb épít
mények elhelyezkedésének figyelembevétele.

Pontos helymeghatározási képesség

Mivel a gerinc hálózat elemeit képező rádiólokátoroknak 
az előzőekben ismertetett távolságra kell látni, néhány 
szögmásodpercnyi eltérés a kibocsátott és visszaverődő 
elektromágneses hullám irányszögében jelentős helymeg
határozási pontatlanságot okozhat. Ennek következmé
nye a radartornyokkal szemben támasztott szigorú merev- 
ségi követelmény a függőleges irányú elfordulás és a víz
szintes irányú elcsavarodással szemben, amely jelensé
gek elsősorban a szél hatásaként jelentkezhetnek.

Az antenna méretének és súlyának függvényében, 
gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve lehet 
meghatározni a toronyszerkezet típusát, amely alapvető
en kétféle lehet:

• acélszerkezetű torony (9. ábra)
• monolit vasbeton szerkezetű torony (10-13. ábra)

Meghatározott üzemelési és munkafeltételek

A korszerű rádiólokátorok, amelyek teljesítik a NATO mi
nimális katonai követelményeit, általában két fő alkotó
egység-csoportra bonthatók:

• antennaelemek,
• elektronikus jelfeldolgozást, kiértékelést és megjele

nítést végző egységek.
Az antenna és az azok mozgatását végző egységek a 

radartorony felső szintjén kerülnek elhelyezésre az elekt
ronikus hullámok zavartalan terjedési lehetőségének biz
tosítása mellett. Ezek az eszközök általában szélsősé
ges hőmérséklet- és páraviszonyok között is képesek fo
lyamatosan működni.

Az elektronikus jelfeldolgozást, kiértékelést és megjele
nítést végző eszközök az előző csoporttal ellentétben spe
ciális elhelyezési körülményeket (szabályozott hőmérsék
let és páratartalom, megfelelő szellőzés, elektronikus le
hallgatás elleni védelem stb.) igénylő berendezések.

A korábban felsorolt telepítési megfontolások azt ered
ményezik, hogy a rádiólokátor-állomásokat általában la
kott településtől távolabb, a domborzat adta uraló ma
gaslatokon alakítják ki, ahol biztosítani kell az üzemelte
tést és a felügyeletet végző személyzet elhelyezését, 
megfelelő életkörülményeit is. Ez a korszerű 3D radarok 
esetén 7-10 fő állandóan ott-tartózkodó személyt jelent.

Korlátozott időtartamú üzemszünet

A fix telepítésű gerinc radarokat a NATO-követelmények- 
nek megfelelően általában 20 éves üzemeltetési időtar
tamra, néhány órára korlátozott éves üzemszünetre ter
vezetten állítják rendszerbe. A környezeti ártalmak elleni
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13. ábra: Korszerű RADOM-megoldások

megfelelő védelem nagyban hozzájárulhat a radaranten- 
na-elemek élettartamának növeléséhez, a fenntartásra és 
javításra fordított idő csökkentéséhez. Ezt a célt szolgálja 
az antenna köré épített RADOM, amellyel szemben alap
vetően az alábbi követelmények jelentkeznek:

• a RADOM anyaga és szerkezete csak elenyésző mér
tékű csillapítást okozhat a radar által kibocsátott és 
visszaverődő elektromágneses hullámok terjedésére:

• kellő védelmet biztosítson az antenna részére a kör
nyezeti ártalmakkal szemben (csapadék, szél, jég stb.);

• olyan anyagból és szerkezettel készüljön, amely nem 
jelent számottevő önsúlyterhet a radartorony tartó- 
szerkezete számára, ennek ellenére önmagában 
állékony és kellően merev;

• biztosítsa az antenna üzemeltetését, fenntartását és 
javítását végző emberek megfelelő munkakörülmé
nyeit az év bármelyik időszakában;

• könnyű és egyszerű szerelhetőség és karbantartha
tóság jellemezze.

A fenti követelmények kielégítésére rendkívül sokféle 
műszaki megoldás született, amelynek fő típusai az aláb
biak szerint csoportosíthatóak:

• vázszerkezetre feszített ponyva;
• vázszerkezet közé szerelt merev kitöltő elemek;
• önmagában teherhordó (vázszerkezet nélküli) szend

vicselemekből csavarozott kapcsolattal kialakított 
szerkezet;

• önmagában teherhordó szendvicselemek ragasztott 
kapcsolattal;

• felfújt léggömb.

(Folytatjuk)
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Nyomtalanul eltűntek I. rész
Az első világháborúban az Adriai-tengeren eltűnt három tengeralattjáró története 

írta: Erwin F. Sieche, fordította: dr. Ákos György

Az Adriai-tenger a Földközi-tenger viszonylag kisméretű 
beltengere, amellyel a 80 mérföld széles vagy inkább 
keskeny Otrantói-szoros köti össze. Nagy tengeri ütkö
zet, amiért a hatalmas osztrák-magyar dreadnaughtokat 
megépítették, itt soha nem zajlott az első világháború so
rán. Csak kisebb összecsapások történtek az antant -  
amikor Olaszország belépett a háborúba, az olasz erők
kel kiegészítve -  és a császári és királyi hadiflotta között.

Azonban kisebb egységek, különösen tengeralattjárók, 
állandó őrjáratban voltak, igyekezve egymást felderíteni. 
Ha a szembenálló felek mozgását elemezzük, akkor fel
tűnő, milyen kisszámú egység került ténylegesen az el
lenség látóterébe. A tengeralattjárók esetében ez a vi
szonylag kicsi megfigyelési sugárnak is köszönhető volt, 
mivel ezek a hajók csak nagyon kis magasságig emel
kednek a vízszint fölé. Ezen túlmenően, az antant ten
geralattjárói kivétel nélkül csak periszkópmélységben 
működtek. Ez lehet a magyarázata annak, hogy miért 
olyan ritkán észlelték az ellenséget. Ha megnézzük a 
tényleges torpedótámadásokat, akkor az is megfigyelhe
tő, hogy milyen gyakran tévesztettek célt. Az ide vonat
kozó irodalomban nincsen utalás arra, hogy több mint 
100 első világháborús, fel nem robbant torpedó található 
az Adriai-tenger mélyén. Bár amatőr búvárok évek óta fo
lyamatosan kutatnak hajóroncsok után az Adriai-tenge
ren, eddig szerencsére nem találkoztak ezekkel a veszé
lyes háborús emlékekkel.

Mindkét oldal széles körben használt aknákat a hábo
rú során, amelyek számos fiatal ember életét oltották ki.

Három tengeralattjáró eltűnése az Adria déli részén -  
egy francia, egy osztrák-magyar és egy olasz hajó, ösz- 
szesen 89 fő legénységgel -  a mai napig megmagyará
zatlan maradt. Az ezen idő alatt végzett kutatások soha 
sem vezettek semmilyen eredményre. Nem voltak meg
magyarázhatatlan torpedótámadások, sem part menti 
robbanások, amelyek érthetővé tennék ezen hajók sor
sát, és senki sem észlelt semmilyen hajómaradványt. Va
jon műszaki okokból süllyedtek el ezek a hajók nyom nél
kül? Ezek a fiatal tengerészek valahol az Adriai-tenger 
déli részén nyugszanak. Ez a cikk az ő emléküknek kí
ván adózni.

A francia BERNOULLI

Ez a tengeralattjáró, amelyet a svájci matematikusról és 
orvosról, a hidrodinamika tudományának megalapozójá
ról, Daniel Bernoulliról (1700-1782) neveztek el, a 16 
BRUMAIRE típusú tengeralattjárók egyike volt. Ez a típus 
a korábbi, gőzhajtású PLUVOISE típus utódja volt, azonos 
méretekkel: 397T/55111, teljes hossz 52,15 m, szélesség 
5,42 m, merülés 3,13 m. A víz feletti haladást két hathen
geres, egyenként 420 LE-s dízelmotor szolgálta, 12 cso
mós sebességet biztosítva. A hatósugár 2000 tengeri mér
föld volt, 8 csomós sebesség mellett. A víz alatti hajtást két 
elektromos motor biztosította, egyenként 330 LE-s teljesít
ménnyel, ami 6,8 csomót eredményezett. A fegyverzet 7

darab torpedóvetőcsőből állt, 45 cm átmérőjű és 5,2 m 
hosszú torpedók számára, amelyek egy rögzített orrkilövő 
csőben, két rögzített, 5°-os szögben álló oldalvető csőben, 
valamint 4 darab lehajtható Drzewiecky típusú elforgatha
tó torpedóvető keretben voltak elrendezve. Egy 1897-es tí
pusú 75 mm-es fedélzeti ágyú egészítette ki a fegyverze
tet. A legénység 29 főből állt. A BERNOULLI-t a touloni 
Haditengerészeti Hajóépítő Műhelyben építették, 1911. jú
nius 1-jén bocsátották vízre, és 1912. október 29-én állítot
ták hadrendbe. 1914. január 1. óta Defforges sorhajóhad
nagy parancsnoksága alatt állt.

1914. augusztus 6-án egy angol-francia haditengeré
szeti egyezményt írtak alá, amely Franciaország számá
ra biztosította a haditengerészeti műveletek vezetését a 
Földközi-tengeren. Egy nappal azt követően, hogy Fran
ciaország augusztus 11-én hadat üzent az Osztrák-Ma
gyar Monarchiának, a francia flotta, Boué de Lapeyrére 
admirális vezetésével befutott Máltára. Erőinek része volt 
az a hat BRUMAIRE típusú tengeralattjáró, amely a „2e 
escadrille”-t (második századot) alkotta. Ezek augusztus 
25-én futottak ki Máltából, hogy részt vegyenek a francia 
„Armée Navale” hadműveleteiben.

A BERNOULLI egy Bizertán történt felújítást követően 
1914. november 1-jén, a JURIEN DE LA GRAVIÉRE 
páncélos cirkáló által vontatva tért vissza a máltai La Val
letta kikötőbe, hogy elkezdje azokat a hadműveleteket, 
amelyek során rejtélyes eltűnéséig a tengeralattjáró-há
ború kiváló „munkagépévé” vált. Pénteken, november 6- 
án -  azon a napon, amikor Franciaország hadat üzent az 
Ottomán Birodalomnak -  a Cattarói-öbölben végzett jár
őrszolgálatot 6.00 és 17.00 óra között. Gérard Garier 
Sous-marin en France című referenciakönyve szerint (3. 
kötet, 2. rész, 66 . oldal) Molonta előtt támadást intézett 
egy ellenséges tengeralattjáró ellen, amit osztrák forrá
sok alapján nem lehetett megerősíteni.

Vasárnap, november 21-én, ismét Cattaróban végzett 
járőrszolgálatot, hogy fedezze a VOLTAIRE francia te
herhajó közeledését, amelyet 10 francia romboló kísért 
Antivariba. Ugyanebben az időben az U 5 osztrák-ma
gyar tengeralattjáró (Friedrich Schlosser kapitány pa
rancsnoksága alatt), amely Rose-nél állomásozott, mo
torhiba miatt nem volt üzembe állítható. Azonban a 
BERNOULLI-t a rossz időjárás hátráltatta, és a követke
ző nap védelmet kellett keresnie a Dukali-öbölben, 
Valona közelében.

Hétfőn, november 30-án megint a Bocchéban (a 
Cattarói-öbölben) találjuk, de az E.37 (Prebanda, Resch) 
osztrák-magyar haditengerészeti repülőgép felfedezi, és 
három kisméretű bombát dob le rá anélkül, hogy találatot 
érne el.

December harmadikén éjszaka, miközben Raguza kö
zeli őrjáratra indul, lemerülni kénytelen, mert megpillant 
egy romboló flottillát, ezáltal időt veszít, nem képes a mű
veleti zónát időben elérni, aminek következtében abba 
kell hagynia az őrjáratot, vissza kell térnie. A következő 
hetekben feltehetően felújításon volt Tarantóban. 1915. 
március 19-én, pénteken tér vissza a VOLTAIRE által
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vontatva a navarinói tengerészeti bázisra. Kedden, 1915. 
március 23-án ismét őrjáraton találjuk Antivari és a 
Bocche di Cattaro között.

Annak érdekében, hogy felváltsa a két francia tenger
alattjárót, a FARADAY-t (Combét) és a LE VERRIER-t 
(Charézieux), amelyeket Toulonban szárazdokkba kíván
tak vontatni, a BERNOULLI és a JOULE, amelyeket a 
JURIEN DE LA GRAVIÉRE páncélos cirkáló kísért, 
szombaton, 1915. április 15-én elindul a Mudroson lévő 
brit támaszpont felé. Ez után a bevetés után, valamint a 
javítási és felújítási munkákat követően, a BERNOULLI a 
CAVALIER romboló által vontatva, 1916. február 17-én 
tér vissza Brindisibe. Új parancsnoka február 14-e óta 
René Audry sorhajóhadnagy.

Legközelebb csak március 27-én 16 órakor indul őrjá
ratba. A következő nap a Bocchéban őrjáratozik perisz
kópmélységben. A nagyon korlátozott látótávolság miatt 
nem veszi észre az U 15 (Franz von Rzemenovsky) oszt
rák-magyar tengeralattjárót, amely 9 órakor indul el, és 
amelynek egy eltörött légszelep miatt 23.15-kor vissza 
kell térnie. Két nappal később, 29-én a Bocchétól néhány 
mérföldre északabbra Molonta előtt őrjáratozik, azonban 
nem észleli a mellette elhaladó SAIDA cirkálót, amely 
hajnali 3 órakor hagyja el a Bocchét Pola irányába.

1916. április 12-én a BERNOULLI 17 órakor elindul 
Brindisiből, hogy megkezdje őrjáratát a Bocchéban. Kö
rülbelül ugyanabban az időben, 17.30-kor az U 6 (Hugo 
von Falkhausen) osztrák-magyar tengeralattjáró is elin
dul a Bocchéból, hogy Brindisi előtt őrjáratozzon. Egyik 
sem veszi észre a másikat, és a BERNOULLI-nak nincs 
mit jelentenie az őrjáratról, miközben az U 6 egy sikerte
len torpedótámadást hajt végre egy brit cirkáló ellen (LI
VERPOOL vagy DARTMOUTH), amelyet három olasz 
romboló kísér Brindisitől 13 mérföldnyire. A BERNOULLI
14-én visszatér Brindisibe, és helyét a FRANKLIN 
(Guibert) veszi át.

1916. április 24-én, húsvéthétfőn a BERNOULLI és a 
FRANKLIN Brindisi irányába indulnak el a következő na
pon Raguza előtt végrehajtott őrjárat miatt, amelyről 
szerdán térnek vissza. Ugyanaznap az olasz felfegyver
zett kereskedelmi hajóból átalakított cirkáló, a CITTÄ Dl 
BARI, amely két szállítóhajót kísér, 16.45-kor tűzpárbaj- 
ba keveredik az osztrák-magyar U 5-tel (Friedrich 
Schlosser) 14 tengeri mérföldre Otrantótól keletre.

Csütörtökön, 1916. május 4-én komoly összetűzés tör
ténik. Két osztrák-magyar hidroplán megtámadja 
Valonát, öt másik pedig Brindisit bombázza, különösen a 
MARCO POLO olasz cirkálót. A két osztrák-magyar rom
boló, a CSEPEL és a BALATON éjjel két órakor hajózik 
ki a Bocchéból a hidroplánok tengeri támogató csoportja
ként. A BERNOULLI a Bocche előtt őrjáratozik, de nem 
veszi észre őket. Hasonlóan nem veszi észre a Bocchét 
elhagyó három tengeralattjárót: az osztrák-magyar U 16- 
ot (Orest Ritter von Zopa), mely 8 órakor indul el, a né
met U 21-et (Otto Hersing), amely 9 órakor jut be a 
Bocchéba egy 25 napig tartó cirkálást követően, valamint 
a német U 73-at (Gustav Siess, osztrák-magyar jelölése 
szintén U 73), amely 13 órakor távozik a Tb 83 T kísére
tében Pola irányába. Azonban 14.30-kor megcsillan a 
BERNOULLI előtt az első lehetőség. Torpedót indít a 
visszatérő CSEPEL irányába, amely hátul találja el a 
rombolót, és 17 tengerész halálát okozza. Ennek ellené
re az osztrák-magyar romboló fennmarad a vízen, javí
tásra bevontatják a kikötőbe.

Szombaton, 1916. május 13-án a BERNOULLI 18 óra
kor kifut Brindisiből egy Albánia partjainál végzendő őrjá
ratra. Néhány órával később az U 6 (Hugo von 
Falkhausen) osztrák-magyar tengeralattjáró csapdába

kerül az otrantói hálózárban. Legénysége elsüllyeszti, 
mert megpillantja a közeledő és tüzelő CALISTOGA, 
DULCIE DORY és EVENING STAR felfegyverzett fenék
hálós halászhajókat (trawler), amelyek a teljes osztrák le
génységet kimentik. 23.40-kor a visszatérő német ten
geralattjáró, az U 34 (Claus Ruecker, osztrák-magyar je
lölése szintén U 34) is csapdába kerül az otrantói háló
zárban, de ki tudja szabadítani magát.

Hétfőn, 1916. május 22-én, a BERNOULLI testvérhajó
ival, a CIRCÉ-vel (Combescot) és az AMPÉRE-rel (Hen
ri Devin Léon) Vallettából elindul Toulon felé egy dokko
lási és javítási időszakra, és nem tér vissza vasárnapig, 
december 24-ig.

Kedden, 1917. január másodikén 20.30-kor a 
BERNOULLI kihajózik Vallettából, másnap a Pali-foktól 
északkeletre őrjáratoz. Ugyanazon a napon, január 3-án, 
az U 39 (Walter Forstmann, osztrák-magyar jelölése 
szintén U 39) 17.15-kor a Tb 68 F által kísérve kihajózik 
a Bocche di Cattaróból egy, a Földközi-tenger keleti ré
szén végrehajtandó küldetésre. Két nappal később, janu
ár 4-én csütörtökön, a német U 32 (Kurt Hartwig, oszt
rák-magyar jelölése U 37) tengeralattjáró, a 100 M és Tb 
17 által kísérve 8.45-kor elhagyja a Bocche di Cattarót. A 
BERNOULLI egyik hajót sem veszi észre, és 13 órakor 
visszatér Brindisibe.

Szombaton, 1917. január 13-án a BERNOULLI meg
kezdi következő őrjáratát a Pali-fok és a Rodoni-fok kö
zött, az azt követő napon meg kell küzdenie a rossz 
időjárással. A következő őrjárat kedden, január 30-án 
kezdődik 20 órakor, és másnap a Menders támaszpont 
délkeleti csücskén van figyelőállásban. A rossz idő 
most is megnehezíti a helyzetét, és két nappal később 
visszatér.

Hétfőn, 1917. február 12-én 17 órakor fut ki Brindisiből, 
és a következő nap már a Menders ponttól délnyugatra 
lévő figyelőállásán találjuk. Ezen a napon a német UC 38 
(Alfred Klatt, osztrák-magyar jelölés U 78) tengeralattjá
ró második bevetésre (és egy Nápoly közeli aknalerakás 
feladata miatt) a Tb 89 F és a Tb 16 által kísérve 11 óra
kor elhagyja Cattarót. 12.46-kor az U 65 (Hermann von 
Fischl, osztrák-magyar jelölés is U 65) szintén elhagyja 
a Bocchét, hogy átkeljen Polába, és 15 órakor az U 11 
(Johann Krsnjavi) osztrák-magyar tengeralattjáró befut a 
Bocchéba. A BERNOULLI egyiket sem veszi észre, 
azonban a bal oldali hangcsillapítójába víz áramlik be, 
így azonnal vissza kell térnie Brindisibe.

Pénteken, február 23-án visszatér а В ellenőrző szek
torba a Menders ponthoz. A következő nap a német UC 
24 (Curt Willich, osztrák-magyar jelölés U 88) tenger
alattjáró a Tb 95 F kíséretében 13 órakor elhagyja a 
Bocchét, hogy átkeljen Polába, amelyet a Tb 69 F által 
kísért UB 47 (Wolfgang Steinbauer, osztrák-magyar jelö
lés U 47) követ 18 órakor. Ez a tengeralattjáró az ötödik 
küldetését kezdi meg a Jón-tengeren. A BERNOULLI 25- 
én tér vissza anélkül, hogy az ellenséggel érintkezésbe 
lépett volna.

A következő őrjárat vasárnaptól, március 11-14-ig zaj
lik, ezúttal Brindisitől északkeletre. Ezen a napon az U 4 
(Rudolf Singule) tengeralattjáró sikertelenül üldöz egy 
francia BRETAGNE típusú csatahajót az Adria déli ré
szén.

A következő szerdán, március 19-én, 15 órakor a 
BERNOULLI kihajózik Brindisiből, amelyet a testvérhajó
ja, az ARÉTHUSE 19 órakor követ. A két tengeralattjáró 
különleges feladata, hogy Raguza előtt őrjáratozva fe
dezzék a SIR THOMAS PICTON brit monitor átkelését 
Brindisiből Velencébe. Mindkét tengeralattjáró 21-én tér 
vissza.
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1. ábra: A Bernoulli tengeralattjáró vízre bocsátása után

Hétfőn, március 26-án a BERNOULLI 18 órakor kiha
józik Brindisiből, hogy a következő teljes napon а В szek
torban őrjáratozzon a Menders pont előtt. Ezen a napon, 
a német U 64 (Robert Moraht, osztrák-magyar jelölés 
szintén U 64) tengeralattjáró 9 órakor visszaérkezik 17 
napos küldetéséről, amely során a Tb 86 F és Tb 15 tor
pedónaszádok kísérték. Két nappal később, március 28- 
án a két német tengeralattjáró, az U 65 (Hermann von 
Fischl, osztrák-magyar jelölés szintén U 65) és az UC 34 
(Robert Sprenger, osztrák-magyar jelölés U 74) 11 óra
kor a Tb 69 F és Tb 89 F által kísérve elhagyják a 
Bocchét, hogy teljesítsék feladatukat. A BERNOULLI 29- 
én tér vissza anélkül, hogy kontaktusba került volna né
met tengeralattjárókkal.

Ez a helyzet ismétlődik a további küldetések során. 
Kedden, április 3-án a BERNOULLI 19 órakor kifut 
Brindisiből, hogy leváltsa a GORGONE-t (Roma) az A 
szektorban, a Samana-fok előtt. Két nappal később, csü
törtökön az U 34 (Johannes Klasing, osztrák-magyar je
lölés szintén U 34) 12.30-kor, a Tb 89 F és Tb 15 által kí
sérve visszatér Cattaróba 33 napos küldetéséből. Az U
15 (Otto Molitor) osztrák-magyar tengeralattjáró 13 óra
kor kifut a Bocchéból, amelyet az UB 47 (ekkor Hans 
Hermann Wendlandt parancsnoksága alatt) követ 17 
órakor a Tb 64 F kíséretében. Két nappal később, nagy
pénteken a BERNOULLI még mindig őrjáratozva, 7 óra
kor először lép érintkezésbe egy ellenséges tengeralatt
járóval, miközben északi irányban halad, de az ellenség 
túl távol van. Nagy valószínűséggel ez az UC 37 (Otto 
Launburg, osztrák-magyar jelölés U 77) volt, amely egy
16 napos útról tért vissza, és a következő napon 20 óra
kor futott be a Bocche di Cattaróba. Az U 15 (Molitor) 
osztrák-magyar tengeralattjáró szintén ezen a területen 
cirkált április 6-án, azonban 13.30-kor a rossz időjárás 
miatt vissza kellett térnie a Bocche di Cattaróba.

Még egy eredménytelen őrjárat történt április 13-14- 
én, amit a szombaton, 21-én induló következő őrjárat kö
vetett, elérve a Samana-foknál lévő A ellenőrző szektort. 
A következő napot az osztrák-magyar aktivitás jellemez
te a BERNOULLI közelében. Hajnali 4.45-kor a Tb 84 F, 
Tb 92 F, Tb 94 F, valamint a Tb 100 M osztrák-magyar 
torpedónaszádok elindulnak Durazzo felé, és aknákat 
visznek magukkal, amelyeket a kikötő előtt helyeznek el, 
majd 22 órakor visszatérnek a Bocchéba. A négy oszt
rák-magyar romboló, az USKOKE, a STREITER, a 
WARASDINER és a RÉKA 15 órakor elhagyják a Bocche

2. ábra: Egy UB II típusú tengeralattjáró építése. A dízelmo
torok egysége felül nyitva van

di Cattarót, hogy egy éjszakai támadást hajtsanak végre 
az antant csapatszállító hajói ellen, amelyekről feltételez
hető, hogy áthaladnak az Otrantói-szoroson. Ezek a kö
vetkező reggel 8.30-kor térnek vissza a Bocchéba anél
kül, hogy érintkezésbe léptek volna az ellenséggel. 
Ugyanaznap az U 27 (Robert Teufl von Fernland) 14 óra
kor visszatér Cattaróba egy 21 napig tartó feladatról. A 
BERNOULLI április 24-én tér vissza Brindisibe, miköz
ben az U 14 (Georg Ritter von Trapp) ugyanaznap 10.30- 
kor elhagyja a Bocchét, és a német U 32 (Kurt Hartwig, 
osztrák-magyar jelölés U 37) 12 órakor, a Tb 64 F és Tb 
92 F kíséretében visszatér egy 16 napos küldetésből.

Kedden, május elsején az osztrákok módosítják a ten
gerészeti kódjukat (második kód), és a BERNOULLI 
22.30-kor hagyja el Brindisit, hogy a következő két nap 
során a Drin-öböl előtt, az A szektorban őrjáratozzon, 
amiből pénteken tér meg. Ezt követően Tarantóba kellett 
hajóznia, hogy lecseréljék a telepeket.

A következő őrjárata hétfőn, szeptember 24-én kezdő
dött, leváltva a CIRCÉ-t (de Cambourg) Durazzo előtt. 
Másnap az U 31 (Franz Nejebsy) tengeralattjáró 17 óra
kor kifut a Bocche di Cattaróból a Tb 59 T által követve, 
szintén Durazzo irányában, de 24 órán belül vissza kel
lett térnie egy eltörött tengelykapcsoló miatt. Nincs tudo
másunk arról, hogy a két hajó ugyanazon a területen mű
ködött volna.

A BERNOULLI egy másik eredménytelen őrjáratba 
kezdett október 4-én Durazzo előtt, ahol az U 31 (Franz 
Nejebsy) ismét őrjáraton volt. Mindkét tengeralattjárónak 
problémái akadnak: az U 31-nek október 6-án vissza kell 
térnie Durazzóból Cattaróba, mivel szivárog a benzin
tankja (sajnos a távozás idejét nem ismerjük). Ugyanek-
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Is

3. ábra: Az S. M. U 30 két héttel elkészülte után a brlonl ten
geralattjáró-bázison. Mellette az S. M. U 20, hátul az S. M. U 
18 áll

kor a BERNOULLI-nak 10.45-kor a rossz időjárás miatt 
abba kell hagynia az őrjáratot, és visszatér Brindisibe.

Vasárnap, október 14-én 21.30-kor kifut Brindisiből, hogy 
leváltsa a CIRCÉ-t (de Cambourg) Durazzo előtt. Azonban 
nem veszi észre az U 21 -et (Hugo Freiherr von Seyffertitz), 
amely a következő napon, 16 órakor hagyja el Durazzót, 
hogy Korfu előtt járőrözzön, sem az U 40-et (Johann 
Krsnjavi), amely végighaladt a Bocchén, és kedden, októ
ber 16-án 8 órakor belép Durazzóba anélkül, hogy bárkivel 
találkozna, október 17-én pedig visszatér Brindisibe.

Pénteken, október 26-án 21.30-kor a BERNOULLI még 
egyszer kifut Brindisiből, a számtalan Cattaro előtti őrjára
tainak egyikére. A következő nap az ellenséggel történő ta
lálkozás ritka pillanata, amikor 11,20-kor három torpedót lő 
ki 1600 m távolságból az UC 38-ra (Hans Hermann 
Wendlandt, osztrák-magyar jelölés U 78), amelyek azon
ban mind célt tévesztenek. Ez a 410 04’ N/18° 14' E ponton 
történt. A német tengeralattjáró hajnali egy órakor futott ki

4. ábra: Egy másik kép a rövid életű S. M. U 30-ról a móló 
mellett kikötve

Gjenovicból, a Tb 59 T és а Т Ы З  kíséretében, a nyolcadik 
küldetésére a keleti Földközi-tengerre, illetve egy aknatele
pítő feladatra Patras előtt. A BERNOULLI még egy nap őr
járatozást követően, október 29-én tér vissza, és addigra 
szükségessé válik a telepek cseréje, aminek következté
ben közel egy hónapon keresztül inaktív marad.

Pénteken, november 23-án 21.30-kor kifut Brindisiből, 
hogy leváltsa a FARADAY-t (Bugard) Cattarótól délre. A 
második nap nem veszi észre a német U 63-at (Otto 
Schulze, osztrák-magyar jelölés U 83), amely 7.15-kor a 
Tb 81 T és a Tb 59 T kíséretében tér vissza Gjenovicba, 
egy 30 napig tartó küldetésből. Ugyanezen nap estéjén az 
UC 25 (Walter Lippold, osztrák-magyar jelölés U 89) 18 
órakor az ULAN és a Tb 81 T kíséretében kifut 
Gjenovicból, a tizedik missziójára és aknarakó műveletére 
Málta előtt. A következő nap, hétfőn, november 26-án a 
BERNOULLI nem vesz észre két másik beérkező tenger
alattjárót: a Tb 77 T, Tb 17 kíséretében 13.30-kor egy 19 
napos útról visszatérő U 27-et (Teufl von Fernland), illetve 
az azt követő U 17-et (Wladimir Pfeifer), amely 16.45-kor 
tér vissza egy négynapos útról a Tb 17 kíséretében. így a 
BERNOULLI anélkül, hogy az ellenséggel érintkezésbe lé
pett volna, november 27-én visszatér Brindisibe.

Szerdán, december 12-én 20 órakor kifut Brindisiből, 
hogy Cattarótól délre őrjáratozzon. A következő nap nem 
veszi észre az ellenséges hadihajókat, amelyek ki- és be 
közlekednek Cattaróban: az UB 48-at (Wolfgang 
Steinbauer, osztrák-magyar jelölés U 79) az ULAN kísére
tében, valamint az UB 51-et (Ernst Krafft, osztrák-magyar 
jelölés U 82) a Tb 79 T kíséretében. Mindkét hajó egy har
mincnapos őrjáratról tért vissza, és 8 órakor futott be 
Gjenovicba. Az UC 25 (Walter Lippold, osztrák-magyar je
lölés U 89), amely 16 órakor futott be Gjenovicba a Tb 79 
T kíséretében, egy 18 napos útról tért vissza. 16.15-kor a 
három osztrák-magyar romboló, a TÁTRA, a BALATON 
és a CSEPEL Gjenovicból egy éjszakai támadásra fut ki 
telihold idején, az Otrantói-szorosba. Végül az UC 37 
(Wilhelm List, osztrák-magyar jelölés U 77) 18 órakor fut 
ki Gjenovicból, a Tb 69 F és a Tb 58 T által kísérve a nyol
cadik útjára és aknalerakó feladatára a Milos-sziget előtt, 
illetve a Doro-csatornában. December 14-én reggel 5.45- 
kor a TÁTRA, a BALATON és a CSEPEL visszatérnek a 
Bocchéba anélkül, hogy a BERNOULLI, amely a követke
ző nap visszatér Brindisibe, meglátta volna őket.

A BERNOULLI még egy eseménytelen őrjáratot hajt 
végre Cattaro előtt december 22-25. között.

1918. január 30-án 20 órakor kifut Brindisiből, hogy fel
váltsa a CIRCÉ-t (de Cambourg) Cattarótól délre. A kö
vetkező nap nem veszi észre az U 65-öt (von Fischl, 
osztrák-magyar jelölés U 65), amely a Tb 74 T és Tb 66 
F kíséretében 4.15-kor tér vissza Gjenovicba, egy 15 na
pos küldetésből, sem az UC 67-et (Kari Neumann, oszt
rák-magyar jelölés U 91), amely másnap 16.30-kor tér 
vissza egy 16 napos útról. Mit sem tudva arról, hogy a 
Cattaróban állomásozó osztrák-magyar hajókon matróz
lázadás tört ki, a tengeralattjáró február 2-án visszatér.

1918. február 10-én a BERNOULLI kifut Brindisiből, 
hogy eljusson ellenőrző zónájába a 42° 15’«42° 25’ 
N/17° 50’« 18° 00' E területen. Amikor 13-án nem tért 
vissza, az antant rombolói és repülőgépei kutattak utána, 
de nem jártak eredménnyel. Feltételezik, hogy a Durazzo 
előtti vizeken aknára futott.

Amikor a francia haditengerészet 1919-ben hadrendbe 
állította az U 119 német tengeralattjárót, a BERNOULLI 
parancsnokának tiszteletére RENÉ AUDRY névre ke
resztelték át.

(Folytatjuk)
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Nehézharckocsi-fejlesztés a második világháborúban I. rész
Dr. Turcsányi Károly -  Hegedűs Ernő

„A harckocsi lényegét tekintve nem más, m int kompro
misszum a mozgékonyság, a tűzerő és a védettség kö
zött. . . (így)...a harckocsitervezés három, részben ellenté
tes jellemző... összehangolását foglalja magában...az 
egyik tényező kiemelése gyakran hátrányosan érinti a 
többi paramétert...

Bevezető

Nehéz harckocsinak a 40 tonna feletti harckocsikat nevez
zük.2 A második világháború folyamán az alkalmazott 
harckocsiknak mindössze egy kis része tartozott ebbe az 
alapvetően az áttörő harckocsi feladatait ellátó kategóriá
ba. Mégis -  amennyiben a magas fokú védettség mellett 
sikerült biztosítani a kellő tűzerőt és fenntartani a megfele
lő mozgékonyságot -  sok esetben játszottak jelentős sze
repet a harckocsi-harckocsi elleni harctevékenységben is. 
Gyártásuk a mindenkor rendelkezésre álló hadiipari 
csúcstechnológia alkalmazását igényelte, mivel csak így 
volt lehetséges a mozgékonyság-tűzerő-védettség képes
séghármas arányos és magas szintű megvalósítása. Az 
arányos képességmegjelenítés mellett vizsgáltuk a kiala
kult fejlesztési irányzatok létjogosultságát és viszonyát az 
adott haderőre jellemző hadikultúrához, illetve a német 
gyártási programok megkettőzésének hatását a hadiipari 
termelésre. Mindhárom vizsgált területen kimutathatók vol
tak a nehéz harckocsi iránti igények kielégítési folyamatá
nak zavarai. Tanulmányunkban a nehézharckocsi-fejlesz- 
tésben meghatározó nemzetek törekvéseit és eredménye
it tekintettük át, természetesen kiegészítve azt a hazai Tas 
nehéz harckocsi fejlesztése előzményeinek és műszaki 
megoldásainak részleges bemutatásával. Nem elemeztük 
viszont a francia, az olasz, az amerikai és a japán harcko
csigyártást. A francia harckocsigyártás esetében a háború 
korai szakaszában szakadt meg a -  harmincas évek tech
nikai színvonalán álló, még erős első világháborús voná
sokat felmutató és mindössze gyalogsági-támogató kon
cepciót követő -  nehézharckocsi-fejlesztés folyamata. 
Franciaországot a németek érdemleges harctevékenység 
nélkül kapcsolták ki a háború megvívásából. A japán, az 
amerikai és az olasz haderő -  az alkalmazó országok 
alapvetően vagy többségében tengeri jellegű geostratégiai 
pozíciója miatt -  kizárólag a könnyű és közepes harcko
csik területén fejtett ki fejlesztési tevékenységet. Az ame
rikai haderő esetében ugyan a háború utolsó hónapjaiban 
megjelent a nehéz harckocsi, értékelhető alkalmazására 
azonban gyakorlatilag nem került sor.

Alkalmazott módszerek

A harckocsik és a harckocsi-alkalmazás 
rendszerszemléletű vizsgálata

A harckocsicsapatok komplex vizsgálatának alapja a 
rendszerszemlélet. „A rendszerszemlélet módszere a bo
nyolult rendszerek esetében az elemek, a funkció, a 
struktúra és a folyamat vizsgálatát egyaránt elvégzi. A

rendszer összetevőinek, alkotóinak elemzésén túl vizs
gálja a rendszer egészét is, mivel azt lényegi jellemzői
nek elvesztése nélkül nem lehet részekre bontani, és 
csak a részeken keresztül nem lehet megismerni.”3 A 
harckocsicsapatok rendszerszemléletű vizsgálatakor a 
rendszer elemei a vizsgált haditechnikai eszközök és a 
harckocsicsapatok állományát adó élőerő. A rendszer 
funkciójának az az elmélet felel meg, amely a harckocsi
csapatok alkalmazásának alapját képezi, és az adott ha
dikultúrával összhangban van. A rendszerelmélet-struk
túra fogalmát a harckocsicsapatok szervezeti felépítése 
fedi le. A rendszerhez kapcsolódó folyamatnak a harc 
megvívása során alkalmazott harcászati módszerek, il
letve maga a harc megvívása (a konkrét harcászati ta
pasztalatok) az értelmezése.

A haditechnika, a harceljárás és a katonai szervezet 
kölcsönhatásait feltáró törvényszerűség4 mint a rend
szerszemléletű vizsgálat egyik alapösszefüggése rámu
tat arra, hogy a tudományos-technikai haladás a hadügy 
területén a haditechnikai eszközök fejlődéseként (hadi- 
technikai innováció) jelenik meg. „A technikai felszerelt
ség -  a katonai erő leggyorsabban, legdinamikusabban 
változó összetevője -  növekedése elkerülhetetlenül ma
gával hozza a hadügy valamennyi területén új vonások 
megjelenését.”5 Tehát, ha a haditechnikában minőségi 
ugrás következik be, akkor a hadügy minden területén je
lentős, meghatározó változások zajlanak le. Megváltoz
nak a hadműveleti elméletek és a harceljárások, illetve a 
katonai szervezetek is. Sorrendiségét tekintve a fejlődés 
következtében létrejött új haditechnikai eszköz vagy esz
közök harci lehetősége -  „a harci alkalmazás során sze
repet játszó valamennyi fontos jellemző integrált kifejezé
se”6 -  határozza meg az új harceljárást, ami gyakran egy 
új katonai szervezet létrehozását vonja maga után. A 
harckocsit, mint összetett haditechnikai eszközt, elsősor
ban a tűzerő, a mozgékonyság és a védettség, azaz a 
harcászati tulajdonságok alapján vizsgáljuk.

A harci tulajdonságok, a harci lehetőség 
és a hadikultúra kapcsolata

A nehézharckocsi-programok tárgyalása során is figye
lembe kell venni, hogy ha pusztán a haditechnika harcá
szati jellemzői -  a tűzerő, a mozgékonyság és a védett
ség -  alapján értékelünk egy haditechnikai eszközt, akkor 
számos, gyakorlati szempontból meghatározó tényező 
rejtve maradhat. Ha viszont vizsgálatunkat szélesebb 
alapról, a harci lehetőség szempontrendszere alapján vé
gezzük el, akkor felszínre kerülnek olyan, a fegyveres 
harc megvívásának sikeressége szempontjából releváns 
problémák, mint pl. a megbízhatóság vagy a gazdaságos
ság, amelyek alapjaiban határozhatják meg a haditechni
kai eszköz sikerességét. A harci lehetőség rendszerezett 
formában tartalmazza azokat a harcászati-műszaki para
métercsoportokat, amelyek felmérhetővé, összevethető- 
vé és minősíthetővé teszik az adott eszközt.7 (1. ábra)

A harci lehetőség „mutatói természetesen nem azonos 
mértékben játszanak szerepet a képességek meghatáro
zásában”8. A legfontosabb tulajdonságcsoport a harcásza-
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2. ábra: A VK 3001 (H) terv 1941-ből

ti tulajdonságok. „A tűzerő, a mozgékonyság és a védett
ség...között felállított fontossági sorrenden keresztül kap
csolódik a haditechnika a különféle hadikultúrákhoz”9 A ha
diiparral szemben a hadikultúrák -  a harcászati tulajdonsá
gok mellett -  főként a mennyiség és a gyártási minőség te
kintetében támasztanak követelményeket. A különböző ha
dikultúrák haditechnikai eszközökkel szembeni igénye elté
rő struktúrájú, a felállított prioritási sorrend pedig jellegzete
sen más és más. így például „egy mozgáscentrikus hadi
kultúra a tűzerőt, mozgékonyságot és a minőséget helyezi 
előtérbe, míg egy anyagcentrikus a tűzerő után a védettsé
get preferálja és a mennyiséget helyezi előtérbe”10. A töme
ges hadikultúra esetén a jellegzetes prioritás: tűzerő, 
mennyiség és mozgékonyság. Az eltérő prioritások meg
határozása lehetővé teszi számunkra, hogy az egyes hadi
kultúrákat képviselő haderők haditechnikai eszközeit saját 
alkalmazóik jellegzetes igényeihez mérjük.

A harckocsigyártási programok értékelése érdekében 
vizsgálható további tényezők:

-  az innovációs folyamat során kialakított és alkalma
zott fejlesztési koncepció,

-  az alkalmazási tapasztalatok,
-  a megrendelők igényei,
-  a gyártás feltételei és gazdaságossága,
-  a továbbfejlesztés lehetősége.

Vizsgálatunkban az egyes nemzeti nehézharckocsi-fej- 
lesztéseknél néhány tényezőt közvetlenül (harci tulaj
donságok), néhányat csupán érintőlegesen (pl. gazdasá
gosság, üzemeltetési tulajdonságok, túlélőképesség és 
megbízhatóság) tárgyalunk. Elemzésünk tehát közel 
sem teljes körű, ahhoz csak közelíteni törekszik. Az ergo
nómiai alkalmasságot például -  a releváns adatok hiánya 
miatt -  nem is említjük.

Német nehézharckocsi-programok

A nehéz harckocsi szerepe 
a mozgáscentrikus hadikultúrában

A német mozgáscentrikus hadikultúra alapvető eleme a 
manőverező hadviselés volt, amelyet a korszerű gépesített 
harc körülményei között harckocsicsapatok alkalmazásá
val valósított meg. A mozgáscentrikus hadikultúra a gépe
sített egységeit nem aprózta el támogató feladatokra, ha
nem koncentráltan, az ellenség mélységébe kijuttatva al
kalmazta azokat, manőverező erőként.11 A koncentráltan 
bevetett harckocsicsapatokat önjáró tüzérséggel és gépe
sített gyalogsággal -  a német haderő esetében páncélozott 
féllánctalpas harcjárművekkel -  támogatta, és önálló tevé
kenységre alkalmas erőként alkalmazta. Az ellenség védel
mének áttörésekor nem volt hosszadalmas tüzérségi elő
készítés, hanem -  széles körű felderítési információkra tá
maszkodva -  az áttörést „az ellenség gyenge pontjai elleni 
lendületes támadással igyekezett elérni”.12 Ez a manővere
ző harceljárás magas mozgékonysággal rendelkező pán
célosok alkalmazását kívánta meg. „A német harcászati fel
fogásból eredően a páncéloshadosztályokban összefogott 
harckocsik elsődleges célja az ellenséges csoportosítások 
mélységébe történő gyors behatolás, majd ezek bekerítése 
volt. A németek páncélosaik fegyverzeti és járműtechnikai 
jellemzőit ennek tükrében tökéletesítették. A kimondottan 
nehéz harckocsitípus szükségességét a német hadvezetés 
eleinte nem érezte.”13 Gépesített erőivel nem állt meg. A 
megerődített ellenséges gócpontokat megkerülte -  felszá
molásukat a gyalogságra bízta -  és továbbhaladt. Nagy 
súlyt helyezett a harckocsik önálló, nagy mélységű alkal
mazására, mivel célja a nagyméretű katlanok létrehozása 
volt. A köztudatban és a népszerűsítő irodalomban gyakran 
a nehéz harckocsikkal azonosítják a német páncélos had
viselést. A valóságban azonban -  éppen a mélységi-manő- 
verező alkalmazás igénye miatt -  a klasszikus villámhábo
rús támadó hadműveletek a mozgékony közepes harcko
csik alkalmazásán alapultak. Ha a páncéloshadosztályok
nál rendszeresített harckocsi -  például a Pz. V. Párduc -  a 
megkövetelt védettségi szint miatt tömege és méretei alap
ján a nehéz harckocsi kategóriába volt sorolható, az esz
köztől akkor is megkövetelték a megfelelő manő-
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A német harckocsifejlesztés és -gyártás irányváltása

5. ábra: A VK 3002 (D) prototípus 1941 végén készült el a 
T-34-es másolataként, 1945-ben felrobbantották

6. ábra: A VK 3601 prototípus vázlatterve 1941-ben

verezőképességet, hatótávolságot. Ilyen értelemben a 
mozgáscentrikus német haderő a világon elsőként alkal
mazott nehéz harckocsit alapharckocsiként, manőverező 
szerepkörben. Olyan közvetlen gyalogsági támogatásra és 
védelmi vonalak áttörésére irányuló nehézharckocsi-kon- 
cepciót -  mint amilyen a brit Churchill esetében, illetve a 
szovjet ISz nehéz harckocsik 122 mm-es lövegének rend
szeresítésekor került megfogalmazásra -  a manőverező 
harckocsi-alkalmazásban gondolkodó németek nem alakí
tottak ki.

A mozgáscentrikus hadikultúra harckocsifejlesztésének 
mozgékonyságcentrikus jellegét a spanyol polgárháborút 
követő elméleti-elemző folyamat eredménye határozta 
meg. „A németek a páncélelhárítás erősödéséből nem a 
harckocsik jelentőségének csökkenésére következtettek, 
hanem arra, hogy a harckocsik akkori fejlettsége nem felel 
meg a kor követelményeinek. A harckocsik tökéletesítésé
nek útját a páncélvastagság, a tűzerő és a gyorsaság nö
velésében látták. Ezért fejlesztették ki nagy ütemben a 
Pz.Kpfw. Ili (a továbbiakban Pz. Ili), majd a Pz.Kpfw. IV 
harckocsitípusokat. Igazoltnak látták a harckocsik tömeges 
bevetésének helyességét, ezért a páncéloshadosztályok 
mellett páncéloshadtestek szervezését is sürgették. Mind
ezek eredményeként a páncélosok fejlesztése terén a kez
deményezést ekkor a szovjetektől a németek vették át”14. A 
német harckocsi-hadviselés fejlődése -  nem kis mértékben 
Heinz Guderian teoretikusi és szervező munkáságának kö
szönhetően -  a harckocsik koncentrált, manőverező alkal
mazása mellett tette le voksát. Ez a páncélos- 
magasabbegységek szervezését eredményezte, míg a 
harckocsifejlesztés vonatkozásában a manőverező hadvi
selés által megkívánt mozgékonyság magas szinten tartá
sához vezetett. Ugyanakkor nem tévesztették szem elől a 
tűzerő és a védettség arányos megjelenítését sem. Ösz- 
szességében a mozgáscentrikus hadikultúra a harcászati 
paraméterek kiegyensúlyozott és arányos megjelenítésén 
alapuló harckocsifejlesztést igényelt, amelynél -  a hadvise
lés manőverező jellegéből adódóan -  első helyen állt a 
mozgékonyság, majd ezt követte a tűzerő és a védettség.

1941 júniusában -  a Barbarossa hadművelet folyamán a 
T-34 és KV—1 típusokkal szerzett harci tapasztalatok 
alapján -  azonnali és sürgető problémává vált a német 
harckocsik új generációjának kifejlesztése és harcba veté
se. A keleti hadszíntér körülményei között „a tűzerő, a pán
célvédettség és a mozgékonyság terén minden akkor 
rendszerben álló páncélos alulmaradt a szovjet T-34 és 
KV típusokkal szemben...a német páncélosezredek még 
1941 második felében sem rendelkeztek a harckocsik kö
zötti összecsapásra alkalmas harcjárművekkel. Az egyre 
nagyobb mennyiségben bevetett T-34 és KV-1 harcko
csikkal szemben ennél fogva mind nyomasztóbb technikai 
hátrányba kerültek”15. A harckocsicsapatok első, nagyobb 
mennyiségű T-34-es bevetésével járó harctevékenységé
re 1941 őszén került sor Mcenszk térségében, amely a né
met páncélosok jelentős mértékű veszteségéhez vezetett. 
A harckocsikra épülő német szárazföldi hadviselés továb
bi folytatása érdekében a hadiipar elsődleges feladatává 
vált egy nagy teljesítményű, korszerű harckocsitípus mi
előbbi tömeggyártása és rendszeresítése. A nehézharcko- 
csi-programmal kapcsolatban közvetlen és direkt volt a 
politika befolyása. „Hitler elnöksége alatt értekezletet tar
tottak az OKW, az OKH és a hadiipar képviselői, melynek 
összefoglalóját Keitel tábornagy rögzítette 1941. novem
ber 14-én. Ebben Hitler kifejtette, hogy az orosz harctéren 
szerzett tapasztalatok alapján a német páncélelhárítás el
marad és kevéssé hatásos a szovjettel szemben. Ezt a 
hátrányt rövid időn belül be kell hozniuk a németeknek, fö
lényben lévő harckocsikkal és páncélelhárító fegyverekkel 
kell rendelkezniük...megállapodtak a harckocsitípusok 
gyors fejlesztésében és gyártásában”16.

A T-34-essel bekövetkezett első nagyobb léptékű 
találkozást követően a műszaki fejlesztés iránt fogé
kony Heinz Guderian páncélos tábornok elrendelte a 
kilőtt T-34-esek vizsgálatát. (Heinz Guderian pályafu
tása során folyamatosan foglalkozott a harckocsikkal 
és alkalmazásuk problémáival. Németország egyik el
ismert páncélos szakértője volt. Már a húszas évek-

7. ábra: A VK 4501 (P) prototípus vázlatterve, a Porsche-féle 
Tigris
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ben a motorizáció lehetőségeit vizsgálta a „fedett” 
nagyvezérkarban. Ugyanekkor a német-szovjet kato
nai együttműködés keretében aktívan részt vett a pán
célos fegyvernem harceljárásainak és alapvető techni
kai eszközeinek kidolgozásában. Nevéhez köthető a 
német páncélos fegyvernem felállítása. 1934-ben a 
gépesített csapatok felügyelője volt, majd 1938-ban ki
nevezték a páncéloscsapatok felügyelőjévé.) 
Guderian a vizsgálati tapasztalatok alapján meghatá
rozta, hogy -  az akkor alkalmazott alapharckocsi, a 
Pz. III. paramétereihez és megoldásaihoz képest -  mi
lyen módosításokat kell eszközölni, illetve milyen fej
lesztési irányvonalat kell követni. „Azonnal vizsgálatot 
indított annak kiderítésére, hogy a páncélos-hadvise
lés milyen harcászati elvei vezethetnek leginkább 
eredményre a keleti fronton. A vizsgálóbizottság 1941. 
november 25-én benyújtott előzetes beszámolójában 
három tulajdonságot sorolt fel: döntött kialakítású pán
célzat, nagyméretű futógörgők, a megfelelő sebesség 
és mozgékonyság eléréséhez hosszú csövű löveg”17. 
Alapjában véve a páncéllemezek döntésének szorgal
mazása nem tért el attól a szerves fejlesztési folya
mattól, amely a Pz. III. és a Pz. IV. harckocsik torony- 
és homlokpáncélzatán már kismértékben megfigyel
hető volt. Heinz Guderian mindössze felerősítette eze
ket a törekvéseket. Célja a megfelelő védettség bizto
sítása volt a tömeg alacsony szinten tartása mellett, 
hogy -  korszerű futómű alkalmazásával -  biztosítsa a 
nagyfokú mozgékonyságot (sebességet és hatótávol
ságot), ami a német harckocsi-hadviselés alapját ké
pezte. A kért kis fajlagos tömegű, nagy teljesítményű, 
hosszú csövű páncéltörő lövegek is a fejlődés logikus 
irányát képviselték. A bizottság által megfogalmazott 
műszaki követelmények, illetve az azokkal elérni kí
vánt, mozgékonyság-tűzerő-védettség fontossági sor

rendbe szervezett harcászati jellemzők így összessé
gében reálisnak voltak mondhatók. Ezek alapján indult 
el a Párduc harckocsi-fejlesztési program.

A Párduccal egy időben, ugyanebben a kategóriában 
indult egy másik program is, amely -  a Guderian által 
megfogalmazott elvekkel szöges ellentétben -  döntött 
páncélzat helyett függőlegest, hosszú csövű löveg he
lyett tarackosabb jellegű, a Pz. III. űrmérethossz alatti lö- 
veget alkalmazott. Ez a program a védettség-tűzerő- 
mozgékonyság tulajdonságokat helyezte előtérbe, a fon
tossági sorrendben utolsó helyről elsőre helyezve a vé
dettséget. „Németországban tehát a nehézharckocsi- 
konstrukciók terén két irányzat alakult ki. Az egyik irány 
képviselője Ferdinand Porsche, a másiké Guderian volt. 
Felfogásuk különbözőségének lényege a következő volt: 
H. Guderian gyors, kevésbé védett és nagy tűzerejű 
harckocsikat igényelt a páncéloscsapatoknak, és a szov
jet T-34 típust ideálisnak tartotta. F. Porsche a nagy tö
megű, nagy űrméretű löveggel ellátott, szinte mozgó 
erőd jellegű konstrukció híve volt. Hitler Porsche felfogá
sát támogatta.”18. Ez indította el a Tigris-programot, 
amelynek tervezését végül H. E. Kneipkamp, a Henschel 
tervezője végezte el. Az eredeti Henschel-verzió (VK 
3601) egy reális, 36-40 tonna közötti nehéz harckocsi 
lett volna 70 mm-es löveggel. A Hitler elképzeléseinek is 
megfelelő 45 tonna feletti, 88 mm-es löveggel szerelt ne- 
hézharckocsi-koncepciót (VK 4501) Porsche fejlesztette 
ki, és csak később erőltették Henschelre19. A 88 mm-es 
löveggel szerelt 45 tonna feletti nehézharckocsi-irányvo- 
nal így egyértelműen F. Porsche nevéhez köthető. 
„Ferdinand Porschénak állítólag szabad bejárása volt 
Hitlerhez, és azon kevesek közé tartozott, akiknek a 
Führer adott a szavára” .20 A Tigris-koncepció megfogal
mazását követően Hitler több ízben berendelte Porschét, 
és együtt újabb és újabb, egyre nagyobb tömegű nehéz- 
páncélos-konstrukciókat fogalmaztak meg. Ez a 100 ton
nás VK 10 001 programtól a 120 tonnás Mammoth nehéz 
harckocsin át egészen a 188 tonnás Mausig vezetett21. A 
Királytigris esetében is igaz volt, hogy „a feladatot ismét 
a Henschel cég kapta, de a kialakításban F. Porsche is 
közreműködött” .22

A német vezetés köreiben már 1941-ben „eldöntötték, 
hogy a hadsereg Fegyverügyi Hivatalának fel kell gyorsí
tania a 35-45 tonna közötti kategóriába tartozó nehéz 
harckocsik kutatási programjait”.23 Mindkét harckocsit
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13. ábra: A Tigris I. vezetőülése és kormányai

ugyanarra a feladatra szánták: támadóként szembeszáll
ni a T-34-essel. A 45 tonnás Párduc kategóriáját tekint
ve a 42 tonnás amerikai M-26 Pershing nehézpáncélos
hoz, a 45 tonnás szovjet ISz-2 nehézpáncéloshoz, illet
ve az 56 tonnás Tigris nehézpáncéloshoz hasonlóan, 
egyértelműen a nehéz harckocsi kategóriába tartozott.24 
A közepes harckocsik ennél a kategóriánál 20-30 tonná
val könnyebbek, közérthetőbben fogalmazva hozzávető
leg feleakkora tömegűek voltak. A közepes harckocsi ka
tegóriát a 25 tonnás Pz. IV. közepes harckocsi, a 26 ton
na tömegű T-34 közepes harckocsi, illetve a 30,7 tonnás 
amerikai M4 A1 közepes harckocsi képviselte. A Párduc 
méreteit tekintve is rendre közel azonos volt a Tigrissel, 
hosszúsága pedig meg is haladta azt, míg a közepes 
harckocsiknál -  például a Pz. IV-től -  szélességben egy 
méterrel, hosszúságban két méterrel volt nagyobb. A 
harckocsi-hadviselés fejlesztését tehát egyértelműen a 
nehéz harckocsik alkalmazásában látták.

Az év végéig megindult a két nehézharckocsi-program: 
a Pz. V és a Pz. VI fejlesztése. Ezzel 1942 elején az ad
dig egymásra épülő német harckocsifejlesztés kettévált. 
A harcászati paraméterek arányos megvalósítására tö
rekvő fejlesztési program beindítása mellett a 
harckocsifejlesztésben kezdetét vette egy másik, abszo
lút védettségre törekvő „folyamat, amelynek során a né
metek szinte megszállottan próbáltak egyre nagyobb 
harckocsikat kifejleszteni.”25

2.3. Koncepciók a nehézharckocsi-fejlesztéshez

A Pz. V. és a Pz. VI. kifejlesztésekor párhuzamosan két, 
egymástól eltérő filozófia szerinti nehézharckocsi-progra- 
mot indítottak el, azonos céllal. Tulajdonképpen két tábor 
szállt vitába egymással, az egyik oldalon (Pz. V.) a 
mozgáscentrikus hadviselés elveit és a gyakorlati harcá
szati eredményeket előtérbe helyező harckocsi-szakér
tők és a harckocsicsapatok parancsnokai, míg a másikon 
(Pz. VI.) leginkább a politikusok és az ipari szakemberek 
álltak.

A H. Guderian vezette vizsgálóbizottság igénye a Pár
duc-programban öltött testet. A Pz. V. modellen megol
dották a döntött homloklemez alkalmazását. „A homlok
páncél döntése hasonlított a szovjet T-34 harckocsik
ra”26. Ennél a harckocsinál -  a síklemez technológia al
kalmazása ellenére -  megoldották a döntött páncélzatú 
torony gyártását is. Az öntvénytorony és a dízelmotor al
kalmazását nem tudták megoldani. Ennek ellenére a

mozgékonyság paraméterei a korábbi típusokhoz ké
pest -  a kis tömeg mellett is nagy védettséget nyitó fej
lettebb szovjet páncélzatépítés elvének átvételével -  a 
védettség és a tűzerő fokozása mellett is javultak. A ma
gas fokú tűzerőt -  a Heinz Guderian által meghatározott 
elvek alapján épített L/70-es hosszú csövű löveg garan
tálta, amelynek űrmérethossza így 20%-kal volt maga
sabb a Pz. III.-énál. Az arányos mozgékonyság-tűzerő- 
védettség tulajdonságok alapján „a Párduc a második 
világháborús német harckocsik legsikerültebb típusa 
lett".27

A maximális védettségre törekvő harckocsiprogram a 
vastag, merőleges páncéllemezekkel épített, nagy kali
berű harckocsiágyúval szerelt Pz. VI. Tigris harckocsi 
gyártásában testesült meg. A Tigris és a Párduc nehéz 
harckocsik harcértéke közel azonos volt. A merőleges 
páncélzat -  25% többlettömeg árán -  ugyanakkora vé
dettséget garantált, mint a Párducnál a vékonyabb dön
tött lemezek. A legfontosabb páncélzaton, a homlokle
meznél a Párduc 10-40%-kal felülmúlta a Tigrist. A Pár
duc toronyoldallemeze kevésbé, törzsoldallemeze job
ban védettebb volt a Tigrisnél. Összességében a két 
harckocsi védettsége -  az 1. táblázatban feltüntetett ada
tok alapján -  közel azonosnak volt mondható-28 A megfe
lelő összevethetőség érdekében a lövedék páncélzatban 
megtett útját megadó ekvivalens páncélvastagságot szá-

14. ábra: A Tigris I. vasúti szállítása a rakodásra szolgáló 
keskeny lánctalppal. A menetlánctalp a jármű alatt fektetve 
látszik
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16. ábra: A Tigris I. nézeti rajza az 1944. májusi állapot 
szerint előírt lánctalpakkal szerelve

17. ábra: A Tigris I. harci bevetésen 1944 nyarán (Hajdú 
Ferenc gyűjteményéből)

mítottuk ki és adtuk meg a táblázatban, figyelembe véve 
a páncéllemez beépítési szögét.29

A lövegek teljesítménye között a Párduc javára mutat
kozott 7-10% különbség. A rendszeresített wolfram-kar- 
bid magvas páncéltörő lövedékkel a 75 mm-es Párduc 
löveg 30°-os szögnél 149 mm, hagyományos lövedékkel

111 mm páncélt ütött át 1000 méteres távolságon, míg 
ugyanilyen körülmények között a Tigris 88 mm-es lövege 
100, illetve 135 mm-t30. (A wolfram-karbid magvas pán
céltörő lövedékkészlet a háború utolsó hónapjáig kitar
tott.) Ugyanakkor a Tigris L/56-os lövege -  Guderian nö
velt kaliberhosszra vonatkozó kérése ellenére -  taracko- 
sabb jellegű volt, mint a kiindulási alapként kezelt Pz. III. 
lövege. A Párducéval azonos teljesítményű, de nehe
zebb és nagyobb helyigényű 88 mm-es löveg Tigrisbe 
építésének oka a politikai szintről érkező konkrét és ha
tározott beavatkozás volt.31 „A Fegyverügyi Hivatal in
kább kisebb löveggel akarta felfegyverezni a harckocsit, 
hogy a jármű mérete és tömege ne legyen túlságosan 
nagy.”32. A Tigris harckocsi túlzott szerkezeti tömegét -  a 
függőleges páncélzat alkalmazása mellett -  a túlsúlyos, 
nagy helyigényű löveg beépítése eredményezte. A Tigris 
alkalmazása „nagy tömege és talajnyomása miatt már 
olyan terepviszonyok között sem volt lehetséges, ahol 
kevésbé páncélozott ellenfelei még könnyedén tevé
kenykedhettek.”33

A mozgáscentrikus hadikultúra haditechnikai eszkö
zökkel szemben támasztott követelményrendszere 
egyfajta, csak erre a kultúrára jellemző prioritás volt. 
Ez általános értelemben a mozgékonyság, a tűzerő és 
a minőség, harckocsikra vonatkoztatva a mozgékony
ság, a tűzerő és a védettség voltak.34 A Tigris- és a 
Párduc-program különbözőképpen viszonyult a hadi
kultúra által támasztott harcászati követelményrend
szerhez. A két nehézharckocsi-fejlesztési koncepció 
közötti különbség a haditechnikai eszközök harcásza
ti paramétereinek prioritási sorában volt. A Porsche- 
-H itle r által képviselt álláspont a védettség-tűzerő- 
mozgékonyság sorrendet még a jelentkező műszaki 
és harcászati problémák mellett is jobbnak ítélte. A 
Párduccal azonos tűzerejű löveg alkalmazása mellett, 
15%-kal nagyobb védettségért, 15 tonna többlettömeg 
árán feladták a mozgékonyságot. Ugyanakkor 
Guderian a mozgékonyság-tűzerő-védettség sorrend 
mellett foglalt állást, ami a mozgáscentrikus hadikultú
ra elveinek maximálisan megfelelő álláspont volt. A 
Tigris harckocsi 1944-es magas harcászati vesztesé
geinek elsődleges oka ezért nem a hadiipari képessé
gek hiánya, hanem a hadikultúra alapelveivel ellenté
tes konstrukciós szempontok kialakítása és erőltetése 
volt.

Az abszolút védettséget hirdető irányzat következe
tes kibontakoztatása és eluralkodása megakadályozta 
a harcászati paramétereket kedvező arányban felso
rakoztató Párduc továbbfejlesztését is. A Pz. V. konst
rukció -  habár csak minimális korszerűsítéseket vé
geztek rajta a háború végéig -  további jelentős mű
szaki-fejlesztési tartalékokkal rendelkezett. 1000 mé
teren 120 mm páncélt átütő fegyverzete egészen
1945-ig a nehéz harckocsik ellen is hatékony, ugyan-

A Párduc és a Tigris harckocsik ekvivalens páncélvastagsága
1. táblázat

Páncélzat helye Páncélzat vastagsága Döntés mértéke Ekvivalens vastagság
Párduc Tigris Párduc Tigris Párduc Tigris

Homlokpáncélzat, felső lemez 80 mm 100 mm 55° 0° 140 mm 100 mm
Homlokpáncélzat, alsó lemez 80 mm 100 mm 45° 12° 113 mm 103 mm
Toronypáncélzat 100 mm 120 mm 12° 0° 102 mm 120 mm
Törzsoldallemez-páncélzat 50 mm 80 mm 60° 0° 100 mm 80 mm
Toronyoldallemez-páncélzat 45 mm 80 mm 25° 0° 64 mm 80 mm
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akkor a páncélzat -  habár nem biztosított „abszolút 
sebezhetetlenséget” -  döntött rendszere miatt mégis 
korszerű volt. Ami a legfontosabb: a 45 tonnás tömeg 
még nem rontotta le drámai módon a mozgékonyságot 
és a hatótávolságot. Lehetővé tette volna a folyamatos 
hibákkal küszködő átlapolt futómű lecserélését a kor
szerűsített egy görgősoros típusokra, amelyeket 1943 
végétől kezdtek alkalmazni egyes nehéz rohamlöve- 
geken.35 Az 500 LE-s kategóriában a dízelmotor kifej
lesztése is reálisabb lett volna, mint a végül kudarcra 
ítélt 650-700 LE-s kategóriában.36 A Párduc II. prog
ram beindítása kiemelt szempontként kezelte volna a 
tömegtermelésre való alkalmasságot. „A páncéltestet 
teljesen újratervezték. Alsó részének merőleges pán
célzatát döntött lemezekkel váltották fel. Az oldalak 
felső részén 40 mm-ről 50 mm-re növelték a páncélzat 
vastagságát és a lemezek dőlésszögét is megváltoz
tatták. A módosítások nyomán a páncélzat gyártása 
egyszerűsödött, és a jármű belsejében megnőtt a hely. 
Ez lehetővé tette, hogy a fő fegyverzet lőszerkészletét 
79-ről 82-re növeljék, lövegtornyát teljesen újra akar
ták tervezni (így azt) rövidebb idő alatt, könnyebben 
lehetett megépíteni. Emellett úgy szerkesztették meg, 
hogy a Királytigrishez tervezett 88 mm-es L/71-es lö- 
veggel is fel lehessen szerelni. Mindössze néhány 
mintapéldány készült el (mivel) az egész programot 
törölték” .37 A Párduc II. gyártását nem engedélyezték, 
habár 1944 májusára készen állt a termelésre.38 In
kább a Tigrist fejlesztették tovább a Királytigris prog
ram folyamán.
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Nemzetközi haditechnikai szemle

A tüzérség új megfigyelő járműve, a Fennek

A tüzércsapatok felderítő, megfigyelő erői soha nem vol
tak elkapatva a korszerű felszerelés vonatkozásában, az 
elmúlt években pedig kiváltképp nem. Hosszú idő telt el, 
amíg sikerült a megfelelő megoldást megtalálni, ami 
megérdemel egy rövid visszapillantást.

Már a 90-es évek kezdetén megfontolás tárgyát képez
te, hogy milyen harcjárművel kellene az elöregedett 
M113 tüzérségi megfigyelő járművet felváltani. A felmerü
lő megoldások közül azonban éveken át egyik sem veze
tett a várt eredményre. Időközben a jármű felszereltsége, 
az alváz és a futómű még jobban elöregedett, közlekedé
si és biztonságtechnikai szempontból is elavult, haszná
latát 2002 végén le is állították. Üzemeltetése addig is 
már csak igen bonyolult feltételekkel és korlátozásokkal 
volt megengedett.

Tekintettel ezekre az állapotokra, 2002 őszén döntés 
született egy új tüzérségi megfigyelő jármű megalkotásá
ra, amelynek bázisaként a tüzércsapatok által favorizált 
Krauss-Maffei Wegmann cég Kasselban gyártott könnyű 
felderítő járművét, a Fenneket választották. A gyorsan 
mozgó erők támogatása és a kibővült feladatkör 
megnövekedett követelményei alapján vált ez a lépés 
sürgetően szükségessé.

Német-holland közös fejlesztés

A Fennek megteremtése hosszú, számos akadállyal tűz
delt út volt. 2001 végén kötötte meg a megfelelő szerző
déseket a holland beszerzési hivatal és Németország ne
vében az ARGE munkaközösség Münchenben. A szer
ződés értéke 500 millió euró volt. A gyártásra tervezett 
612 járműből 410 a holland és 202 a német fegyveres 
erők számára készül, melyek leszállítása a szerződés 
szerint 2007-ig befejeződik. A tervek szerint elsősorban 
felderítő, megfigyelő járműként fogják alkalmazni. A hol
land fegyveres erőknél, a páncélos felderítő csapatoknál 
és a harcoló csapatoknál az M 11 С + V, valamint a 
Landroverek, a német páncélos felderítő csapatoknál a 
Luchs felderítő páncélos és a tüzércsapatoknál a közle
kedési és üzemhibák miatt letiltott M113 tüzérmegfigyelő 
és más járművek pótlására, lecserélésére tervezik.

2003. július 2-án dobpergéses ceremónia keretében 
adták át az első Fennek felderítő járművet a királyi hol
land hadseregnek. A Fennek ünnepélyes átadására 
nemzetközi közönség előtt, a Krauss-Maffei Wegmann 
kasseli gyártelepén került sor. A számos külföldi vendég 
megjelenése bizonyította a jármű iránt megnyilvánuló 
nagyfokú érdeklődést. Az átadáson Van der Knaap hol
land államtitkár és a Német Szövetségi Védelmi Minisz
térium fegyverzetfelszerelési osztályvezetője, dr. Weise 
hangsúlyozta a bizalmon alapuló és sikeres együttműkö
dést az állami szervek és a holland, valamint a német 
ipar között.

A német fegyveres erők számára az első Fennek ün
nepélyes átadása 2004. április 1-jén történt az Idar- 
Oberstein-i tüzériskolán.

A Fennek mint felderítő jármű

A megfigyelő jármű felépítése megegyezik a német-hol
land közös fejlesztésű Fennek járműcsaládéval. A négy- 
kerék-meghajtású kerekes jármű hátsó részében, a far
ban helyezték el a motort. Teljesítménye 177 kW, kb. 10 
tonna összsúllyal 115 km/h maximális sebességet ér el. 
Hatótávolsága műúton kb. 1000 km, terepen 460 km. A 
belső tér a jármű első részében három fő stabil elhelye
zését és tevékenységét biztosítja. Felszerelték ABV vé
dő- és szellőzőberendezéssel, klímaberendezéssel és a 
jármű vezetője részére hátsó megfigyelőkamerával. A 
Fennek védett a gyalogsági tűzfegyverek és a harckocsi
aknák hatásai ellen. Önvédelmét egy hőérzékelővel ellá
tott 12,7 mm-es géppuska biztosítja, igény szerint 40 
mm-es gránátvető is felszerelhető. Tüzérségi megfigyelő 
járműként alkalmazva megfigyelő, kommunikációs és ve
zetési eszközökkel szerelik fel.

1. ábra: Az ADLER tüzérségi tűzvezető rendszerhez való 
kapcsolatát egy nagy teljesítményű rádió- és kiegészítő 
adatterminál biztosítja

2. ábra: A Fennek kinyújtott felderítő kamerával
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Alkalmazása tüzérségi megfigyelő járműként

A tüzérmegfigyelés, tüzérségi célmeghatározás lehető 
legnagyobb fokú pontosságának elérése érdekében a 
felderítő járművet -  hibrid navigációs berendezés kerete
in belül -  egy olyan (GPS-műhold-navigáción alapuló) 
inerciálnavigációs Tallin 3000 megfigyelő és felderítő 
komplexummal látták el, amely megfelel a tüzérség 
megnövekedett követelményeinek.

A megfigyelő és felderítőberendezés alapvetően 
hőérzékelő kamera és lézertávmérő kombinációjából áll, 
amely a tetőn keresztül periszkópszerűen 3,3 m-re ki
nyújtható. Hatótávolsága a cél felismerésére éjjel és nap
pal 6 km, a cél azonosítása nappal 5 km-ig, éjjel 3 km-ig 
lehetséges. Valamennyi cél- és helyzetadat megjelenik 
grafikusan az integrált térkép/helyzetjelző modulon. Ez 
az „elektronikus térképtábla” minden olyan helyzetinfor
mációt tartalmaz, amit a tüzér megfigyelő maga állít elő, 
vagy amelyeket felettes vezetési síkról adatközlő rend
szeren keresztül a valóságnak megfelelően közel azonos 
időpontban rendelkezésére bocsátanak. A megfigyelő
tiszt ezáltal valamennyi időponthoz tartozó aktuális (való
ságos) helyzetképpel rendelkezik. Azáltal, hogy vala
mennyi saját és kapott grafikus információt a megfigyelő 
és felderítőberendezésnek át is tudja adni, az optikai 
rendszeren keresztül mindenkor képes a harcterületen a 
valóságos helyzetképet vizsgálni és ellenőrizni.

A Fennek rádiórendszere

A harcoló csapatok vezetési és tűzvezető rendszereihez 
történő kapcsolódását is a legkorszerűbb eszközökkel 
építették be a rendszerbe. A Bundeswehr új tüzér megfi
gyelő járművébe az adattovábbítást és a párbeszéd
kommunikációt biztosító korszerű rövidhullámú rádió
adóberendezést az EADS védelemelektronikai cég sze-

Á

5. ábra: Próba havas terepen

reli be mintegy 15 millió euró értékben. A HRM 700 
(Hochfrequenz Radio Mobile) nagyfrekvenciájú rövidhul
lámú harcászati rádióberendezésről van szó. Ez a rádió- 
rendszer képes nagy távolságokat áthidalni és a kapcso
latot automatikusan létrehozni. E mellett figyelembe ve
szi a mindenkori nap- és évszakra vonatkozó ionoszféra 
időjárás-jelentést, és képes az alkalmazási térségben a 
katonai kötelékek közötti gyors adat- és szövegközlésre.

A jelenlegi helyzet és a jövő

A német csapatoknál az eddigi tüzérségi megfigyelő pán
célost, az M113-ast műszaki-technikai okok és elavultsá
ga miatt vonták ki a rendszerből. A Fennekből egyelőre 
még csak négy darab létezik, 2009-re tervezik a szüksé
ges tüzérségi megfigyelő járművek rendszeresítését. Ad
dig tüzérségi megfigyelő járműként a Marder 1 A3 felde
rítő járművet alkalmazzák. A Marder technikai jellemzői 
alapján szállító járműként is alkalmazható.

A megfigyelés a parancsnoki megfigyeléshez adaptált, 
éjszakai látás nélküli, hordozható célkeresővel, célazo
nosítóval (TZG 90 -  Tragbarens Zielortungsgerät -  hor
dozható célazonosító) történik. A felderített adatok minő
sége -  a hiányos hibrid navigációs rendszer miatt -  meg
felel ugyan egy minimum alapkövetelménynek, de nem 
felel meg a precíz felderítési adatokkal szemben támasz
tott igényeknek.

Az új Fennekkel a német és a holland fegyveres erők 
egy korszerű összkerék-meghajtású járművel rendelkez
nek, amely a személyzetnek a lehető legnagyobb fokú 
védelmét biztosítja vonalvezetésével, védőburkolatával 
és magas fokú mozgékonyságával az aknák és a gyalog
sági fegyverek közvetlen találatai ellen. Nagy teljesítmé
nyű célfelderítő szenzorokkal, a legkorszerűbb éjjellátó 
berendezéssel, navigációs rendszerrel, nagy hatótávol
ságú rádióval szerelték fel, melyek alkalmassá teszik 
széles körű felderítő feladatok ellátására, a felderített cé
lok adatainak a leggyorsabb átadására.

Ahhoz, hogy a tüzérségi felderítés, megfigyelés eszkö
zeinek színvonala napjaink és a jövő feladataihoz iga
zodjon, az első négy Fennek tüzérségi jármű átadása a 
tüzércsapatok számára az első igen fontos lépés a he
lyes irányba.

Felhasznált irodalom

Soldat und Technik, 2004/6.
Soldat und Technik, 2003/8.
Europäische Sicherheit, 2004/2.
Europäische Sicherheit, 2004/5.

Dr. Lits Gábor. ny. alezredes
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A T-64-es harckocsi II. rész

Az erőátviteli rendszerét a 430-as objektumtól vették át. 
A 775T objektumban két GTD-350-es gázturbinát alkal
maztak meghajtásra. Futóműve teljesen új konstrukció, 
eltér a hagyományostól. Futógörgőinek számát 5-ről 6-ra 
növelték, átmérőjüket csökkentették, és felül 5 támasztó 
görgővel is ellátták. A torziós tengelyes felfüggesztés he
lyett hidropneumatikusat építettek be szabályzószele
pekkel, így lehetővé téve a harckocsi hasmagasságának 
változtathatóságát. Mivel a páncéltestben nem helyezke
dik el kezelő, a páncélos teljes magassága mindössze 
1740 mm! A kísérleti példány jobban hasonlított páncél
vadászra, mint igazi harckocsira.

A 775-ös objektum nem került rendszeresítésre, mert a 
kezelők rosszul látták a harcmezőt. A főfegyverzetet ala
csony hatásfokúnak ítélték a rövid cső, valamint az új 
fegyver irányzórendszerének megbízhatatlansága miatt. 
Emellett a kiszolgáló berendezései bonyolultak voltak, 
ezek ellenére több tekintetben jelentős hatást gyakorolt a 
további fejlesztésre (főleg a rakétalövedékek alkalmazá
sát és a futóművet tekintve).

287-es objektum

Ekkoriban egyes szakemberek úgy vélték, hogy a nagy 
űrméretű hagyományos lövegek alkalmazhatóságát kor
látozza a nagy tömeg és méret. A kisebb lövegek már ek
kor is hatástalanok voltak, így nem jöhettek számításba 
ellenséges páncélosok kilövését illetően. Ezért javasol
ták alapfegyverzetnek a rakétákat, melyeket az élő célok 
leküzdésére géppuska egészítene ki, egyéb kisebb célok 
ellen pedig könnyű, hátrasiklás nélküli löveget alkalmaz
tak volna.

A kirovszki üzemben a Zs. Ja. Kotyin vezetése alatt ál
ló tervezőiroda építette meg a 287-es számú kísérleti tí
pust. A páncéltest hegesztett, amelyen a páncél elöl 
kombinált -  90 mm páncéllemez, 130 mm (plasztikus) 
üveg, majd ismét 30 mm acélpáncél és 15 mm speciális 
műanyag -  sugárelnyelő belső burkolat volt. A jármű 
páncélzata nem volt átlőhető a rendszerben lévő kumu
latív gránátokkal! A két emberből álló kezelőszemélyzet a 
speciális páncélozott irányítótérben tartózkodott. Alváza 
teljesen egyezett a 430-as objektumnál alkalmazottal, a 
motorral és az erőátvitellel együtt. Torony nélkül készítet
ték, melyet egy forgatható páncélozott tartófelülettel he
lyettesítettek. Ennek közepén egy függőlegesen mozgat
ható rakétaindítót helyeztek el, mely a testbe volt s ü l 
lyeszthető. A harckocsi fegyverzetét a Tájfun rakéta indí
tóállásból, két oldalán pedig egy-egy 73 mm-es, sima 
csövű ágyú és a velük párhuzamosított 7,62 mm-es gép

puska alkotta. Az indítóállást függőleges síkban stabili
zálták, így mozgás közben is lehetett tüzelni a rakéta- 
rendszerrel 20-30 km/h sebességig. Az ágyú a BMP-1- 
es (2A28 típusú) lőszerét használta, irányzását távvezér
léssel oldották meg. Az ágyúk töltőberendezése két spe
ciális revolver típusú dobozból állt, mindegyikben nyolc
nyolc lőszerrel.

1964 áprilisában végezték a két 287-es objektum üze
mi próbáit a gorohovecki lőtéren. A 45 indításból 16 talál
ta el a célt, 18 indítás nem sikerült, 8 mellément, 3 vélet
len (nem tervezett) indítás volt. Mindkét kísérleti jármű 
több mint 700 km-t futott. 1964 végére a kísérleteket be
fejezték a felmerülő hiányosságok (a rakéta megbízha
tatlan irányítórendszere, valamint a löveg elégtelen mű
ködése) miatt. Az objektum nem felelt meg a követelmé
nyeknek, de a rakétafegyverek iránti érdeklődést tovább 
növelte.

432-es objektum

Morozov és csapata megpróbálta mindhárom alapvető 
mutatót egyidejűleg tovább javítani, s így a 430-as bázi
sán elkészítették a 432-es objektumot. (Egyes szakiro
dalmak M 1970-nek nevezték első változatait.)2 Páncél
zata a test és a torony legfontosabb részein szendvics ki
alakítású. Az acél-alumínium-acél kialakítású borítás lé
nyegesen nagyobb védelmet nyújt, mint a hagyományos 
acélpáncélzat. A testet hegyesebb szögek alatt hegesz-
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25. ábra: A T-64BV rajza ERA páncélzattal

26. ábra: A T-64A metszeti rajza

tették össze, mint a korábbi típusnál, ezzel is tovább ja
vítva a védettséget. A vezető- és a küzdőtér belső felüle
tét speciális borítással látták el, melynek feladata kettős. 
Egyrészt csökkenti a tömegpusztító fegyverek radioaktív 
sugárzásának hatását, másrészt megóvja a személyze
tet és a berendezéseket, valamint a harckocsit páncéltö
rő és repeszlőszerekkel (szétlapuló fejrészű lőszer) ért 
találat esetén a páncél belső oldaláról leváló szilánkoktól. 
Széleskörűen alkalmaztak könnyűfémeket a konstrukció 
tömegének csökkentésére. Ilyen anyagból készültek az 
üzemanyagtartályok is, melyeket a futómű feletti páncél
lemezen helyeztek el a test teljes hosszában. Jobb olda
lon a tartozékos ládák mellett egy külső olajtartály kapott 
helyet.

Öntött tornyának kialakítása jelentősen változott, mert egy 
115 mm-es (D-68), két síkban stabilizált sima csövű ágyút 
építettek be. Ezt egy 7,62 mm-es PKT géppuska egészíti ki 
a főfegyverrel párhuzamosan beépítve. (Harcászati-műsza
ki adatai gyakorlatilag megegyeznek a PKM/PKMSZ gya
logsági géppuskáéval. Gyakorlati tűzgyorsasága 250 lö- 
vés/perc, élettartama kb. 25 000 lövés. Lőszer-javadalma
zása 2000 db, irányzása az ágyú irányzótávcsövével törté
nik. Irányított lőtávolsága 1800 méter.)

27. ábra: A vezető és futógörgő, illetve meghajtó lánckerék 
metszete

Személyzete 3 fő, parancsnok, irányzó és 
harcjárművezető. A töltőkezelőt hidromechanikus auto
mata berendezéssel helyettesítették, mely főleg a kezde
tekben gyakran meghibásodott, nemegyszer e kezelők 
sérülését is okozva. Osztott lőszereket alkalmaztak a 
szűk hely miatt, ezeket az L alakú forgó lőszertartóban 
helyezték el. Memóriaegység biztosította a megfelelő lő
szertípus kiválasztását, előkészítését és betöltését. A 40 
db-os lőszerkészletből 30 db helyezkedett ebben a lő
szertartóban.

Motorja és erőátvitele megegyezett a 430-as objektu
méval, azokkal a már említett javításokkal, melyekkel si
került a teljesítményét 515 kW-га emelni. Futóműve sajá
tos, sok tekintetben emlékeztet a 775-ös objektuméra. A 
láncfeszítő kerék elöl, a meghajtó hátul helyezkedik el. 
Futógörgőinek száma 6 pár, melyek (viszonylag kis) 560 
mm átmérőjűek. Anyaguk speciális alumíniumötvözet. 
Futófelületükre nem került gumiborítás, így élettartamuk 
nagymértékben megnőtt tűzakadályok leküzdése esetén. 
Az alumíniumötvözetből készült kis átmérőjű futógörgők
nek köszönhetően a 432-es objektum futóműve a leg
könnyebb a világon (az ebbe a kategóriába tartozó vala
mennyi harckocsié közül), kevesebb mint a páncélos 
15%-a. A lánctalpak 78 darab gumírozott fészkű fém
csuklós lánctagból állnak, melyek szükség szerint tábori 
körülmények között is cserélhetőek. Görgői belső len- 
géscsillapításúak, felfüggesztésére rövid torziós tenge
lyeket alkalmaztak. A felfüggesztés első és hatodik szer
kezeti egységeire teleszkópos hidraulikus lengéscsillapí
tókat szereltek a terepjáró képesség további javítása cél
jából.

Későbbi változatoknál már a második futógörgőpárra 
is alkalmazták ezt a megoldást. 1964-től ellátták vízi aka
dályok leküzdéséhez használatos készlettel is. Már
1967-től az éjszakai tűzvezetést speciális irányzékkal és 
az L-2-es (Luna) sugárvetővel végezték. A futóművet ol
dalról kihajtható kötényernyőkkel védték.

T-64R

A kísérletek jó eredményekkel zárultak, így gyakorlatilag 
ebben a formában rendszeresítették T-64 néven. Módo
sított, javított változatai sorra jelentek meg, de gyakran 
egy-egy régebbi változat kiegészítő berendezésekkel el
látva később jelent meg, mint egy korszerűbb. Ezért nem 
lehet pontosan tudni a gyártott darabszámokat sem, mert 
a régebbi változatokat folyamatosan modernizálták, át
építették.

A páncélos irányzóműszereivel szemben támasztott 
követelmények igen magasak: megfelelő felderítő- és 
azonosítóképesség, ezzel együtt pedig a harcmező igen 
széles megfigyelésére kell alkalmasnak lennie.

A T-64R nagy előrelépése a sztereooptikai távmérő 
beszerelése volt a korábbi változatokhoz képest. Ez
zel nagymértékben egyszerűsödött az irányzó munká
ja, és pontosabb célmeghatározást tett lehetővé. Tűz
vezető műszerei nappal a TPD-43B, éjszaka pedig a 
TPN-1-432 lett. Az antennatőkét ezeknél a változa
toknál még a parancsnok búvónyílása előtt helyezték 
el. Az irányzó páncélajtajának közepén egy kör alakú 
nyílás található, amely a harckocsi víz alatti átkelésé
hez szükséges levegőcső felerősítésére szolgál. Ko
rábbi típusoknál ezt a töltőkezelő periszkópjának he
lyére szerelték fel. A harcjármű elektromos berende
zéseinek hálózati feszültsége 24 V. Mintegy 600 dara
bot gyártottak, de később jelentős részüket átépítet
ték, módosították.
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T-64A (434-es objektum)

Szintén a harkovi üzem végezte a 432-es továbbfejlesz
tését. Ezen módosítások a védettség, a tűzerő, valamint 
a berendezések megbízhatóságának növelésére irányul
tak. Az így elkészült változat a (434-es objektum) T-64A 
típusjellel lépett szolgálatba 1967-ben.

Legnagyobb előrelépés a páncélzat módosításában 
mutatkozott. Ez rétegelt lemezes vagy szendvicsszerke
zetű, acél-üvegszálas műgyanta-acél anyagú páncél 
volt. (Lehetséges, hogy a műgyantába kerámialemeze
ket is beágyaztak, mint a T-72-es homlokpáncélzatába.) 
Ez egyrészt lényegesen nagyobb védelmet biztosít, más
részt súlya jelentősen alatta marad a hasonló méretű ho
mogén fémpáncélénak, és az atomcsapás hatásainak is 
jobban ellenáll. A műanyagipar fejlődése során a poliész
ter és az epoxi-műgyanták szilárdságát üvegszálas váz
anyag hozzáadásával növelték. így sikerült elérni (ese
tenként meghaladni) a csavaracélok szakítószilárdságát, 
a fajlagos szilárdságot tekintve ez a mutatószám a titáné
nak háromszorosa, az alumíniuménak pedig négyszere
se. Az üvegszálas műanyag lemez deformálásához lé
nyegesen nagyobb energia szükséges, mint az acélé
hoz.

Sok forrás a T-64-es rossz konstrukciós kialakításá
val indokolta, hogy még a „megbízható” VSZ-tagor- 
szágoknak sem adták el e típust, az ok azonban in
kább speciális berendezéseinek fejlettségében kere
sendő.

Tornya jelentősen eltér a korábbi változatokétól, amit a 
125 mm-es (D—81) 2A26-OS löveg beépítése indokolt. Az 
ágyú mindkét síkban stabilizált. A lőszerek méretének 
(átmérőjének) változása a lőszertartók és a forgó lőszer
szállító módosítását vonta maga után. Lőszeradagolója 
függőleges kialakítású. A homloklemezen egy V alakú te

relőlap található, ami nem engedi felcsapni a vizet, ha a 
harckocsi mély vízakadályokon gázol át.

Az 1972-től gyártott változatok egy igen jellemző 
konstrukciós kialakítása, hogy a láncfeszítő görgő meg
egyezik a futógörgőkkel. Modernebb TPD-2-49 típusú 
sztereooptikai távolságmérős irányzótávcsővel és 
OU-3GK sugárvetővel látták el a parancsnokot.

Az éjszakai vagy rossz időjárási viszonyok közötti tájé
kozódás és tüzelés elősegítésére a harckocsikat éjjellátó 
berendezésekkel szerelték fel. Az irányzó TPN1-49-23 tí
pusjelű éjszakai műszert kapott. Az L-2-es sugárvető, 
mely az ágyútól balra helyezkedett el, nem látható tarto
mányban világítja meg a terepet. Az éjszakai műszer az 
irányzótávcső mellett van elhelyezve. Hatótávolsága 800 
méter, nagyítása 5,5-szörös. Az új műszerrel a látómező 
függőleges síkú független stabilizálását is megoldották, 
így az irányzó a töltés ideje alatt is figyelheti a célterületet. 
A mérési adatok automatikusan jutnak az irányzókba (a fő 
irányzójel emelkedik vagy süllyed). Szintén automatikusan 
állítódik a harckocsi sebességétől függő, valamint a lőszer 
típusától függő helyesbítés is (ballisztikai mechanizmus). 
Töltés után a lövegcső automatikusan arra a szögre tér 
vissza, ahová az irányzócsúcs mutat. Az irányzótávcsővel 
egy blokkban került kialakításra a fegyvert vezérlő irányí
tótömb is. A vezető éjszakai figyelő műszere a TBN-4PA, 
míg az irányzó egy TNP-165A típusjelűt kapott.

Kiegészítő fegyverzetéhez tartozik a torony két oldalán 
elhelyezett 2x6 db ködvető cső is. A harckocsi légvédel
mének biztosítására a parancsnok búvónyílása fölé egy 
NSZVT Utjos típusú 12,7 mm-es légvédelmi géppuskát 
szereltek.3 A géppuskát működtető rudazatok és elektro
motor segítségével a parancsnok lezárt búvónyílással is 
működtetheti. Az irányzást egy K-10T tükörreflexes, fény
szűrővel ellátott optikai célzókészülék segíti, ennek kiesé
se esetén van a géppuskán hagyományos célzókészülék 
is. Az elektromos elsütésű géppuskának két változata van: 
jobbról és balról adagoló. Emiatt a bölcsőn a rákász és a 
hevederfogó felrögzítése megegyezik. A két típus között 
csak az adagolószerkezetben van különbség. Az egyes al
típusokon változót használtak, de gyakoribb a jobb oldali 
adagolású (bal oldalon a hüvelyfogó zsákkal). A fegyver 
tömege 25 kg, teljes hossza 1610 mm. Irányzási korlátái 
vízszintesen 360°, függőlegesen -5° és +75°. Hatásos lő- 
távolsága földi célok ellen 2000 méter, légi célok ellen 
1500 méter. A géppuska két lőszertípussal tüzelhet: pán
céltörő-gyújtó (B-32), amelynek színjelölése fekete-piros, 
és páncéltörő-gyújtó-fényjelző (BZT/BZT-44), lila-piros jel
zésű lőszerrel. (A lőszerek teljesítményadatai még ma is
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jónak mondhatók. A B-32 esetében a méret 12x107 mm, 
töltényhossz 146,8 mm, lőszertömeg 131 g, lövedéktömeg
48,3 g, kezdősebesség 820 m/s, torkolati energia 16 125 
J, max. lőtávolság kb. 10 000 méter, max. páncélátütési 
képesség 20 mm.) Javadalmazása 6x50 db (300 db) he- 
vederezve. Mivel a főfegyver közepes hatótávolságon 
nem nyújtott megfelelő teljesítményt, így áttervezték, és 
1975-től 2A46-os azonosító jelzéssel alkalmazták. Főbb 
részei: lövegcső, bölcső, fék, helyretoló, ékzár, magassági 
irányzógép. A mozgó részek tömege 2675 kg, az ágyúcső 
tömege 1820 kg. Kaliberhossz: LV50,8, csőhossz: 6358 
mm. Töltényűr hossza: 840 mm. A lövegcső egyfalú (nem 
béléscsöves) csőköpenyből, összekötő hüvelyből, csőfar
ból és füstgázelszívóból áll. Élettartama 700-800 lövés. 
Megengedett maximális kopás 3 mm (128 mm-ig). A csö
vet legjobban az űrméret alatti lövedék koptatja, 50 ilyen tí
pusú lőszer kilövése után ellenőrizni kell a löveg kiegyen
súlyozottságát, s szükség esetén ellensúlyokkal kell ki
egyenlíteni. A csövet műanyag hőkiegyenlítő burkolattal 
látták el, melynek rendeltetése a lövegcső deformációjá
nak megakadályozása. A külső burkolat négy lemezből áll. 
A lövegcső közepe táján helyezkedik el a füstgázelszívó 
berendezés, amelynek szerepe a lövéskor keletkező gá
zoknak a küzdőtérből való kiszívása. Javítottak a töltőn, és 
pontosabb stabilizátorokat alkalmaztak.

1981-ben jelent meg a parancsnoki változata T-64AK 
(446-os objektum) jelzéssel. A légvédelmi géppuskát el
hagyták. A módosítás lényegében csak a belső térben je
lent változást, más a rádió típusa, ami nagyobb helyet fog
lal, így a lőszermennyiséget csökkentették. Felszerelésé
hez tartozik továbbá egy 10 m-es teleszkópantenna, me
lyet cölöpökkel rögzítettek körbe a talajhoz. Ez jelentősen 
gátolta a harckocsit a tüzelőállás gyors elhagyásában. 
Ezen kívül felszerelték TNA-3 harckocsi-navigációs beren
dezéssel, mellyel inerciális irányítás valósítható meg, ha az 
időjárás és/vagy más külső hatás ezt megköveteli. (A pör
gettyű tehetetlenségén alapuló, több giroszkópból álló, 
helyzetmeghatározó navigációs és irányítórendszer.) Ösz- 
szesen kb. 1400 darab A típusváltozat épült, de ezen belül 
a módosítások darabszámának megoszlása nem ismert.

T -6 4 B

A nyilvánosság számára az 1985. évi moszkvai dísz
szemlén mutatkozott be a továbbkorszerűsített T-64B 
változat. Csapatoknál valószínűsíthetően már évekkel 
korábban megjelent, de rendszerbe állítását sokáig titkol
ták. Homlokpáncélzatát növelték, és a tornyot kívülről ra
dioaktív sugárzást csökkentő anyaggal vonták be.

Megjelent a harckocsiról indítható páncéltörő rakéta új 
nemzedéke, mely lényegében nem más, mint a 
harckocsiágyú irányított lövedéke. Nem különbözik mé
retében, külső megjelenésében a kumulatív vagy repesz- 
gránáttól, lehet egyesített -  vagy mint a 125 mm-es 
ágyúhoz -  osztott lőszeres kialakítású.4

Az ágyúhoz speciális űrméret alatti lövedéket fejlesz
tettek ki. Azokat a lövedékeket nevezzük űrméret alatti
aknak, amelyeknél a páncélátütő rész kisebb átmérőjű, 
mint maga a harckocsiágyú űrmérete. A lövedék hatását 
az átütött páncélvastagsággal és az áttört páncélzat mö
gött okozott pusztító hatással jellemezzük. Ezek termé
szetesen függnek a páncél minőségétől, a lövedék se
bességétől és a becsapódási szögtől. A kezdősebesség 
növelésére két módszer kínálkozik, vagy a lőporgázok 
nyomását növelik, vagy az ágyúcső hosszát. (Esetleg 
mindkét megoldást egyszerre alkalmazzák.) Az űrméret 
alatti gránát lövedéke egy osztott hüvelyben helyezkedik 
el, amely a lövedék kirepülésekor a levegő ellenállása 
következtében leválik. A pontos lövés érdekében a nyíl
lövedéket stabilizálószárnyakkal látják el. Kezdősebes
sége eléri az 1800 m/s-ot. A hátralökési energia csökken
tésére olyan lövedékeket alkalmaznak, melyek páncélát
ütő képessége nem a mozgási energián alapszik. A pán
célozott célok megsemmisítésére alkalmazzák továbbá a 
kumulatív lőszert, amely a kumulatív hatást használja fel. 
A kumulatív bemélyedés területén a robbanás energiájá
nak összpontosítása és a kumulatív tölcsér részeiből lét
rehozott tömör gáz-fém sugár az erőteljes ütés hatására 
mozgásba lendülve kiválik a tölcsérből, és mintegy tűt al
kotva, nagy sebességgel repül. A kumulatív sugár ener
giája átmegy nyomási energiába, ami 1-2  millió kg/cm2 
nyomásértékkel egyenlő, ennek következtében a páncél
zat anyaga megfolyik, anélkül hogy az olvadáspontig me
legedne (a kumulatív sugár hőmérséklete 200-500°C).

Úgy tűnik, mintha a páncél és a lőszer örök vetélkedé
sét véglegesen a lőszer nyerné. Hisz ilyen vastagságú 
páncélt a gyakorlatban nem lehet beépíteni. Nagyon ha
mar felfedezték, ha a lőszer robbanása idő előtt történik, 
vagyis a páncéltól valamivel távolabb, akkor a kumulatív 
hatás csökken, az összpontosított sugár szétszóródik. A 
harckocsi fedélzetét vékony fémlemezekkel (sőt, gumila
pokkal) védték, amit az alappáncéltól bizonyos távolság
ra helyeztek el. A fő feladata a gyújtó elműködtetése.

A másikfajta védelem a robbanó reaktív páncél. Amikor 
a harckocsitestet kumulatív sugár éri, felrobbannak a 
testre szerelt robbanóanyaggal töltött konténerek, ame
lyek semlegesítik a kumulatív sugár hatását. Ennél a tí
pusnál a 125 mm-es, sima csövű harckocsilöveget 
(2A46-2) alkalmassá tették páncéltörő rakéta indítására. 
A löveg irányzási szöge +147-6° között változtatható. A 
Kobra kipróbálására legelőször még kísérleti stádiumá
ban két T-64A-t jelöltek ki, melyhez módosítani kellett a 
főfegyveren. Az első próbára 1971. február 23-án került 
sor a gorohovecki lőtéren. Az üzemi kísérletek során ta
pasztalták az irányzótávcső vibrációjának növekedését, 
ami miatt nem lehetett mozgásból tüzelni, a töltőberen
dezés alacsony megbízhatóságát és egyéb hiányossá
gokat. Ezen problémák kijavítása után került sor a rend
szeresítésére a T-64B változatokon.

A rakéta típusa 9K112 Kobra (NATO-kódja AT-8  
Songster). A rakéta hatásos lőtávolsága 100-4000 m. A 
komplexum félautomatikus irányzással rendelkezett, a 
rávezetőnek csak az irányzójelet kellett a célon tartani, 
az irányzóberendezés automatikusan vezette rá a raké
tát. Az irányzási parancsok keskenysávú rádiósugár út
ján kerültek a rakétához. Az 1A33 vezérlési rendszerhez 
az 1G42 távmérős irányzótávcső, az 1B517 ballisztikai
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számítógép és más berendezések tartoztak. A rakéta rá
dióparancs irányítású vezérlő berendezését (Kobra do
boz) a parancsnok búvónyílása elé szerelték. Az osztott 
rakétalőszer tömege 30 kg, amely a töltőberendezés tál
cáján kerül egyesítésre az ágyú töltőűrében való mozgás 
során. A fegyver kétlépcsős, szilárd hajtóanyagú rakéta
hajtóművel van szerelve. A csőből való indítása segéd 
(indító)hajtóművel történik, ezután a röppályán a rakétát 
a főhajtóműve működteti. A nagy robbanóerejű páncéltö
rő (HEAT) eszköz üreges fejkialakítású páncélátütő ké
pessége 445-550 mm réteges páncél (kb. 700 mm acél
páncél). Hatásoson alkalmazható páncélozott, illetve ala
csonyan szálló ellenséges repülő célok ellen is. A heli
kopterek elleni hatásos lőtávolság függ a repülőeszköz 
típusától és annak a harckocsihoz való helyzetétől, se
bességétől, mert a rakéta sebessége 500 m/s, amit nem 
rögtön a kilövést követően ért el. A löveg maximális lőtá- 
volsága repeszromboló gránáttal (szintező és 
irányszögmutató segítségével) 9400 m. Pásztázott lőtá- 
volsága 2 m-es célmagasságig űrméret alatti páncéltörő 
gránáttal 2100 m, kumulatív gránáttal 960 m.

1985-ben került rendszeresítésre a T-72B a 125 mm-es 
2A46M ágyúval, amely a 9M119 Szvir rakétával tüzel. Alap
vető különbsége a Szvirnek a Kobrához viszonyítva, hogy 
az utóbbi zavarvédett lézersugaras, félautomata irányzási 
rendszer. Majdnem ezzel egy időben rendszeresítették a 
T-80U Reflex komplexumot, amely hasonló tulajdonságok
kal rendelkezett, mint a Szvir 9M119 rakétája, különbség 
csak az irányzási rendszer vezérlőjében volt.

Az optikai távolságmérők hibája a távolság négyzeté
vel arányos, ezért a sztereooptikai távmérő helyett lézert 
szereltek be. A lézertávmérőből a céltárgyra vetített fény 
visszaverődik. A visszavert energia egy része a távmérő
höz jut, amit az optikai rendszer a fotóvevőre fókuszál. A 
visszavert jel pillanatnyi átalakítása és felerősítése után 
leáll a mérőegység időmérője, amely a visszaverődés 
ideje alapján meghatározza a pontos távolságot. Az 
irányzó távcső segítségével az irányzáskor a lövés való
ságos feltételeinek megfelelő korrekciókat kell elvégezni. 
A lövés ballisztikai feltételeit előre állítják be táblázatok 
alapján (pl. csőkopás mértéke). A meteorológiai hatáso
kat a torony hátsó részén, középen a ballisztikai számí
tóegység szélmérő berendezését helyezték el, amely a 
kezdőelemek pontos meghatározását elősegítendő az 
uralkodó szél irányát és sebességét, valamint a külső 
nyomást és hőmérsékletet méri. A távolságmérés pilla
natától a lövedék becsapódásáig az esetleges távolság
beli változást, valamint a cél esetleges iránymódosítását 
a lövést követően is regisztrálja. Ezeket az értékeket a 
ballisztikai számítógép „gyűjti” , és automatikusan kidol
gozza a szükséges korrekciókat.

Később a 81 mm-es ködgránátvetők számát a torony 
változása és a tartozékos ládák más elhelyezése miatt 2x4 
darabra csökkentették, és hátrébb szerelték. Vizuális és 
infravörös eszközök elleni ködgránáttal is felszerelték.

T-64BV

AT-64B robbanó reaktív páncélzattal felszerelt változata a 
T-64BV típus. Ez a páncélzat lényegében az izraeliek által 
alkalmazott Blaser páncélzattal megegyezik, csak más ki
vitelben. A kiegészítő védelem alkalmazásával igen jelen
tős plusz páncélvédettséget értek el -  lényegében a harci 
súly elhanyagolható növekedésével. A dinamikus páncél
zat a harckocsi páncélzatára kívülről csavarokkal felerősí
tett kazettákból áll. Ezek belseje préselt robbanóanyag-le
mezekkel (elemenként 2 db) van töltve. Azért alkalmaznak

külön elemeket, mert így találat esetén csak az adott egy
ség semmisül meg. A robbanóelemek egy, illetve több ré
tegben is felszerelhetők, így a védelem növelhető. A főpán
céltól légrés választja el azokat, ami a kumulatív gránátok 
hatását mérsékli. A dinamikus páncélzattal szerelt harcko
csit ért találat esetén a lövedék páncélra gyakorolt hatásá
nak jelentős csökkenését érték el, hiszen a robbanóanya
got tartalmazó „fémdobozok” berobbanásával ellenhatást 
kiváltva gyengítik azok becsapódási energiáját, a főpáncél
zat előtt indítják robbanótöltetüket. Kezdetben egy réteg
ben szerelték fel a kazettákat a toronyra, a törzs mellső ré
szére, valamint az oldalakra a toronybölcsőig (kb. 111 db 
kazetta). Később a védelem fokozására több rétegben he
lyezték fel a reaktív elemeket, és már a futómű legsebez
hetőbb részét is védték.5 Az alkalmazott D-81 -es (2A46) 
ágyút modernizálták, és 2A46M jelzéssel állították rend
szerbe. A már korábban legyártott T-64-es, illetve a T-72- 
es modellek főfegyverzetét is erre cserélik a nagyjavítások 
során. A T-80-asra is ezt az ágyút szerelték fel. Sajátossá-
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Változatok összehasonlítása

Típus:
(287 obj.) (775 obj.) (430 obj.)

T-64R 
(432 obj.)

T-64A 
(434 obj.)

T-64B 
(447 obj.)

T-64BV

Tömeg (kg) 36 500 36 000 36 000 36 700 38 000 39 500 42 000
Kezelők (fő) 2 2 4 3 3 3 3
Méretek:
Hossz (mm) 6124 6117 8750 8948 9225 9225 9225

Szélesség (mm) 3415 3415 3380 3415 3415 3415 3415

Magasság (mm) 1750 1740 2154 2170 2172 2172 2200
Fegyverzet:
Fő fegyverzet 
(típus/mm/lőszer)

rakétaindító
szerkezet

125/48 
+ 24 rakéta

D-10 T(M) 
/100/50

U-5TS
/115/40

2A26(D-81)
/125/37

2A46 
(D-81T) 
/125/36 

+ 4 rakéta

2A46M 
(D-81TM) 
/125/ 36 

+ 4 rakéta

Párhuzamosított géppuska 
(mm/lőszer)

2x7,62/3000 nincs 2x7,62/3000 7,62/2000 7,62/2000 7,62/1250 7,62/1250

Légvédelmi géppuska 
(mm/lőszer)

nincs nincs nincs nincs 12,7/300 12,7/300 12,7/300

Kiegészítő, egyéb 2x73 mm ágyú 2x6
ködgránát

vető

2x4
ködgránát

vető
Páncélzat:
Elöl a testen 
(anyaga/méret, mm)

nincs
adat

nincs
adat

acél/
kb. 80-90

acél /
/alumínium 

/acél 80 
/105/20

acél /
üvegszálas 
műanyag 
/acél 120 
/105/20

acél/

műanyag 
/acél 120 

105/40

acél /
üvegszálas 
műanyag 
/acél 120 
/105/40

Tornyon
(anyaga/méret, mm)

nincs
adat

nincs
adat

acél /
a toronynál 

kb. 400!

acél /
/alumínium 

/acél 90 
/150/40

acél /
üvegszálas 
műanyag 
/acél 150 
/150/40

acél /

műanyag 
/acél 150 

150/40

acél /
üvegszálas 
műanyag 
/acél 150 
/150/40

Menettulajdonságok:
Lépcsőmászó képesség (m) 0,8 nincs

adat
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Árokáthidaló képesség (m) 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,3 2,3
Gázlóképesség 
előkészítéssel (m)

nincs
adat

nincs
adat

nincs
adat

5 5 5 5

Gázlóképesség 
előkészítés nélkül (m)

1,4 1 1,4 1,4 1,8 1,8 1,8

Motor típusa: 5TDF
Teljesítmény (kW) 442/2000 442/2000 442/2000 515/2000 525/2000 525/2000 551/2500
Sebesség úton (km/h) 66 66 66 65 70 68 68
Hatótáv úton (km) 500 500 500 550 550 550 450
Megjegyzés: a torony helyén 

egy forgatható 
rakéta 

indító van

mindkét 
kezelő 

a toronyban 
foglal helyet

kb. 600 
készült

számos
módosítása

létezett

tolólappal 
is ellátták 

tüzelőállás 
készítéséhez

ERA
páncélzat

alkalmazása

* objektum

ga, hogy a sérült, elhasználódott (kopott) csövet a harcko
csi tornyának leemelése nélkül tábori körülmények között is 
rövid idő alatt végre lehet hajtani. A folyadékfék és a lég- 
helyretoló is módosult, így a folyadékfékben a korábbi 7,3 I 
helyett, csak 3 ,61 van. A maximális hátrasiklás is 30 mm-rel 
csökkent (340 mm-ről 310 mm-re).

A típus tervei 1981-ben jelentek meg, 1984-ben készült 
el prototípusa, gyártása 1985 és 1987 között folyt. Parancs

noki változat is épült. Arra nézve nincs megbízható adat, 
hogy bármely változatot valaha is ellátták volna az Arena tí
pusú aktív védelmi rendszerrel.6 A dinamikus védelmi meg
oldást a modernebb harckocsiknál alkalmazzák.7

Kiegészítő fegyverzete: AK-74-es gépkarabély 10 tárban, 
táranként 30 db lőszerrel, Makarov-pisztoly és 10 db F1-es 
kézigránát (a parancsnoki változathoz 12 db volt rendszere
sítve), valamint 12 db jelzőtöltény a jelzőpisztolyhoz.
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Összefoglalás

Összességében a T-64-es rendkívülinek mondható álta
lános felépítésének és egyedi konstrukciós kialakításá
nak köszönhetően. 1964 és 1987 között gyártották, mint
egy 30 alváltozatban. Gyártott darabszáma pontosan 
nem ismert az átépítések miatt. Legvalószínűbbnek a kb. 
4000 db tűnik (az összes átépítést, módosítást külön-kü- 
lön számolva ez mintegy 13 000 db-ot jelenti).

A típusnak tehát igen meghatározó szerepe van a 
szovjet páncélosok fejlődésében. így több járműcsalád
ról is beszélhetünk, melyeket ezen változat örököseinek 
tekinthetünk.

A T-72-es anyagi szempontból sokkal inkább megérte 
a befektetést, mint a T-64-es, bár ez utóbbi kétségtele
nül korszerűbb. AT-72-es műszakilag egyszerűbb kiala
kítású, így lényegesen nagyobb darabszámban jelent 
meg. E páncélos még sok haderőben áll ma is szolgálat
ban.

A típus közvetlen utódja a T-80-as harckocsicsalád. 
Ez lényegében egy T-64-es GTD-1000 (1000 LE telje
sítményű) gázturbinával átszerelve, kisebb módosítások
kal. A futóművet jelentősen megváltoztatták, 1989-ben 
jelent meg az erősebb GTD-1250 gázturbinával szerelt 
T-80U változat. Ez már az AT-11 Sniper NATO-kódú ra
kétával tüzelhet. 1997-ben Pakisztánnak 320 db T-80UD 
változatot exportáltak. A T-80UK parancsnoki változatot 
R-163-U és R-163-50K rádiókkal szerelik, valamint 
megtalálható bennük a TNA-4 giroszkópos harckocsi
navigációs és helymeghatározó rendszer is.

A T-84-est, mely 80%-ban ukrán alkatrészekből épült, 
az ukránok sikeresen exportálták több országba is. Ezek 
a páncélosok már számos újítást és módosítást tartal
maznak. A típus motorja a továbbfejlesztett 6TDF, mely
nek teljesítménye jelentősen növekedett, és jelenleg is 
továbbfejlesztés alatt áll. A páncélzatát is jelentősen erő
sítették, ennek pontos jellemzőire vonatkozóan nem áll 
rendelkezésre biztos forrás.

Rövidítések jegyzéke

МВТ: Közepes harckocsi (Main Battle Tank)
IFCS: Integrált tűzvezető rendszer ( Integrated Fire- 

Control System)
NBC: Atom-, biológiai, vegyi védelem (Nuclear, 

Biological and Chemial)
ROF: Tűzgyorsaság (Rate of Fire)
NATO: Észak-atlanti Szerződés Szervezete (North 

Atlantic Treaty Organization)

35. ábra: A homlok előtétpáncél felerősítése

TOGS: Hőkamerás megfigyelő- és tűzvezető rendszer 
(Thermal Observation and Gunnery Sight)

IR: Infravörös (Infrared)
APDS: Űrméret alatti, leváló köpenyű páncéltörő nyíl

lövedék (Armour Piercing Discarding Sabot)
HESH: Heves robbanóanyaggal szerelt romboló grá

nát (High-Explosive Squash Head)
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37. ábra: Kiszerelt pótlánctalpelem

www. nasog. net/datasheets/armou r/tanks/t_64_m bt. ht 
m 2004. 02. 26.

www.reserve-info.de/kpanzer/t64.html 2004. 01. 30. 
w w w .aeronantics.ru/arch ive/arm ored_vehicles/t- 

64.html 2004. 01.28.
www.mainbattletanks.czweb.org/Tanky/subsys/tkn2a4 

6.htm 2004. 01.27.
www.jed.simonides.org/tanks/tango-numbers-su/t-64- 

series.html#t64r. 2004. 01.05. 
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Máté Milán

Will Fowler: BARBAROSSA -  AZ ELSŐ 7 NAP
A brit szerző szovjet és német katonák visszaemlékezéseit felhasználva készített átlagos 
színvonalú összefoglalót a Szovjetunió megtámadásának előzményeiről és az első napok 
részleteiről. Érdekesek a fegyverismertetők, a kislexikonszerű magyarázó szócikkek, a nagy, 
kinyitható térképek és a látványos korabeli fotók. A mű szerint a német repülőgépek többek 
közt Magyarországról felszállva végezték a Szovjetunió előzetes felderítését.

A legfontosabb fejezetekben egyenként olvashatunk a fő célok felé előretörő három német 
hadseregcsoport kezdeti tevékenységéről, tapasztalatairól. Az általában problémamentes 
fordításra imitt-amott ráfért volna még kis (szakmai) finomítás, például nem a lövegre, hanem 
a lövedékre vonatkozik a nagy kezdősebesség, és azt remélhetőleg minden olvasónk sejti, 
hogy a „quad 7,62 mm-es AA géppuska” helyett mi lett volna a helyes magyar 
szakkifejezés...

„Miután a 3. zászlóaljból 20 harckocsi átkelt a hídon, a rákövetkezőt eltalálta egy álcázott 
orosz harckocsi. Egy német tiszt megfigyelte, amint a szovjet harckocsi körülbelül 30 német 

harckocsi tűzhatása alatt vonul vissza, s ezek 37 mm-es lövegei nem tudták az orosz tank páncélzatát átütni. A németek 
ekkor találkoztak először a T-34-essel.”
Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2007. Terjedelem: 187 oldal, a bolti ár 3998 Ft.
3200 Ft + 500 Ft postaköltség áron megrendelhető a kiadónál. Telefon: 06-30-419-3530 
Levélcím: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32. E-mail: rendel@hajja.hu. Honlap: www.hajja.hu

Roger Ford: NÉMETORSZÁG TITKOS FEGYVEREI 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN
T 5 Zaunkönig önrávezető torpedó, R4M légiharc-rakéta, Fritz-X siklóbomba, Bv 40 vitorlázó 
vadászgép, Fa 223 Drache helikopter, X 7 irányított páncéltörő rakéta -  mind a hadban álló 
Németország különleges fejlesztései. Némelyiket bevetették, és kedvező eredményeket ér
tek el vele (lásd az olasz ROMA csatahajó sorsát), a legtöbb jövőbe mutató fegyverből azon
ban csupán a kísérleti példányok épültek meg vagy azok sem. A kiadó nagyalakú sorozatá
ban megjelent kötet egyaránt tárgyalja az új elvek szerint tervezett repülőeszközöket, a kü
lönféle rakétafegyvereket, a legkorszerűbb tengeralattjárókat és a torpedókat meg az óriás- 
lövegeket. Mindehhez bőven mellékelnek fényképeket és grafikákat. Az viszont érdekes kér
dés, mit keres a Me 264 „Amerikabomber” vagy a Do 335 Pfeil a „Sugárhajtású repülőgépek” 
címet viselő fejezetben.

A kiadónak az utóbbi években rendszeresen dolgozó Bilik Péter szokás szerint korrekt, jó 
fordítást adott ki a keze alól. Ezt a mai viszonyok közepette külön ki kell emelni.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2007. Terjedelem: 136 oldal, a bolti ár 3800 Ft.
3000 Ft + 500 Ft postaköltség áron megrendelhető a kiadónál.
Levélcím: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32. Telefon: 06-30-419-3530
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BMP-1, a gyalogság harcjárművé II. rész

Cseh változatok

• OT-90 -  A BMP-1 alapváltozata, melyre a 8x8 meghaj
tású OT-64C páncélozott lövészszállító tornyát szerel
ték, melyből 14,5 és 7,62 mm-es géppuskák tüzelnek.

• BVP-1 -  A BMP-1 cseh típusjelzése.
• BPzV -  A BVP-1-bői alakították ki, megváltoztatták a 

tetőajtókat, és egy nagyméretű célzókészüléket építettek 
a parancsnok búvónyílása elé.

• BVP-1 К -  A BMP-1 К felderítő harcjármű cseh típus
jelzése.

• Boure III -  A BVP-1 -bői kialakított „pszichológiai had
viselésre” szánt PSZH, melyet felszereltek egy nagy 
hangszóróval is.

• DP-90 -  Kiszolgáló/támogató harcjármű.
• DTP-90 -  Javító harcjármű.
• MP-31 -  A BMP-1 KsH-hoz hasonló légvédelmi pa

rancsnoki jármű, vezetési pont.
• MU-90 -  Aknarakó jármű. A BVP-1 bői alakították ki, 

eltávolították a tornyot, és egy kör alakú lemezzel fedték 
le a helyét.

• SVO -  Aknamentesítő jármű. Szintén a BVP-1 volt 
az alapjármű. Leszerelték a tornyot, nyitott küzdőtérrel 
rendelkezik, és egy sündisznószerű mentesítőberende
zést kapott.

• VPV -  Műszaki mentő harcjármű. A BVP-1 tornyát és 
tetőnyílásait eltávolították, és felszerelték egy nagy te
herbírású daruval.

• VP-90 -  Az OT-90-ből kialakított felderítő harcjármű.
• ZT-90 -  Műszaki mentő harcjármű.
• PRAM-S -  120 mm-es önjáró aknavető.
• AMB-S -  Páncélozott sebesültszállító jármű. A 

BVP-1 tornyát eltávolították, megmagasították a 
deszantteret, hordágyakkal és elsősegélynyújtó felszere
léssel látták el.

Típusjelzések más országokban

• WZ-501 -  Kínai típusváltozat.
• BWP-1 -  Lengyel típusjelzés.
• MLI-84 -  Román változat. Az egyik hátsó tetőajtó he

lyére 12,7 mm-es DSHK géppuskát szereltek.

BMP-t használó országok

Az egyesített Németország megörökölte az NDK had
seregében (NVA, Nationale Volksarmee -  Nemzeti 
Néphadsereg) rendszeresített BMP-1-eseket. Szá
mos átalakítást hajtottak végre rajtuk, hogy megfelel
jenek a megváltozott használati követelményeknek. A 
járművek felső részét csúszásgátló felületekkel látták 
el, és kiegészítő lámpákat is kaptak. Az új gumibeté
tes lánc lehetővé tette, hogy közúton is közlekedhes
senek.
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10. ábra: Ez az orosz BMP-1 egy kiállításon pihen, a torony 
hátsó részére rögzítették a feltekert takaróponyvát
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12. ábra: Az orosz hadsereg nagy számban alkalmazta a 
BMP-ket a csecsenföldi hadjáratokban

14. ábra: Lengyel békefenntartók indulnak BMP-jeikkel
őrjáratukra

Svédország és Görögország számos egykori NVA-s és 
bundeswehres (a mai Német Szövetségi Hadsereg) 
BMP-1-est vásárolt, melyeken különböző változtatáso
kat hajtottak végre.

Egyiptom BMP-1-esei francia gyártmányú motort kaptak.
Irakban is számos változatban hadrendben álltak a 

BMP-1-esek, köztük a sebesültszállítók is.
A BMP a Magyar Honvédség kötelékében is több vál

tozatban szolgált.
A BMP-1-est és változatait rendszerben tartó országok (a 

fentieken kívül): Afganisztán, Algéria, Angola, Azerbajdzsán, 
Etiópia, Fehéroroszország, Grúzia, India, Irán, Jemen, Ka
zahsztán, Észak-Korea, Kirgizisztán, Kuba, Lengyelország,
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16. ábra: Az AM В lánctalpas sebesültszállító változat, cseh 
felségjellel a gép orrán

18. ábra: A sebesülteket a megnövelt ajtókon keresztül lehet 
berakni akár hordágyastól is
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Líbia, Mongólia, Mozambik, Örményország, Románia, Srí 
Lanka, Szíria, Szlovákia, Tádzsikisztán, Ukrajna.

A BMP-1 megjelenésekor komoly előrelépést jelentett 
kompakt felépítését és egyedülálló technikai megoldása
it, tűzerejét, mozgékonyságát és széles alkalmazási terü
letét tekintve, s így lett az első igazi gyalogsági harcjár
mű. A mai harcjárműfejlesztéseket elnézve látható, hogy 
a lánctalpas megoldások egyre inkább háttérbe szorul
nak, és a gumikerekes koncepció térnyerése figyelhető 
meg. Ám ez mit sem változtat a BMP hírnevén, elég, ha 
csak a típusváltozatokat rendszerben tartó országok 
nem csekély számát nézzük.

A BMP-1 modernizálása

Mint minden konstrukció, idővel a BMP-1 is megérett a 
korszerűsítésre, hiszen változtak a harceszközökkel 
szemben támasztott követelmények, elvárások, melyekkel 
a tervezők és gyártók próbálnak folyamatosan lépést tar
tani. A típus modernizálásával több tekintetben javulnak a 
jármű képességei: növelhető a tűzerő és fokozható a talá
lati pontosság; megnő a fegyverzet hatótávolsága; a grá
nátvető lőporgázai nem jutnak be a küzdőtérbe; a fegyver
zetet távirányítással is lehet irányítani; a karbantartási 
munkák rendkívül rövid idő alatt elvégezhetők az alkalma
zott részegységeknek és tartozékoknak köszönhetően.

A modernizált BMP-1 és a „normál” BMP-1 és BMP-2 
fegyverzete (találati valószínűség)

BMP-1 BMP-2 Modernizált
BMP-1

Páncéltörő rakéta 0,7 0,8 0,8
30 mm-es gépágyú KBA-2 0,1 0,4 0,5
7,62 mm-es géppuska PKT 0,2 0,2 0,2

30 mm-es gránátvető AG-17 0,4
Tűzerőhányados 1,0 1,4 1,9

Az egységes harci modul modernizálási csomag

Az egységes harci modul (Unified Battle Module) egyedi, 
önálló rendszer, melyben kezdetben különféle rakétákat, 
ágyúkat és géppuskákat kombináltak. Ennek révén jelentős 
minőségi javulást akartak elérni a lövészpáncélosok által 
végrehajtott harci feladatokban, illetve azt is célul tűzték ki, 
hogy minél többféle feladatra alkalmazni lehessen ezeket a 
harcjárműveket. Az ukrán mérnökök kidolgozták a modul- 
rendszerű harcjármű-felépítést, mely szerint a személyzetet 
a fegyverzettől térben elválasztva helyezik el. Ezt a koncep-

22. ábra: Egy nagy teherbírású daru is segíti a bajba került 
járművek mentését vagy az akadályok elhárítását
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21. ábra: A járműre felszereltek egy nagy ládát a szállítandó 
pótalkatrészek és szerszámok számára

23. ábra: A cseh alapváltozat, amely szinte teljesen 
megegyezik az orosz BMP-vel



Nyomtalanul eltűntek I. rész
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A háromszög, amely soha nem repült

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 81. oldalon. Szerk.

1. ábra: A bemutatásra készített fa atrap a gyár csarnokában
2. ábra: A gép felülről nézve
3. ábra: A fa példány építése
4. ábra: A múzeumba átszállított példány jelenlegi 
állapotában
5-12. ábra: A makett képei különböző pozícióból

Fotók Hajdú Ferenc gyűjteményéből
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A háromszög, amely soha nem repült

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 81. oldalon. Szerk. Fotók: Jobbágy Szilárd
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Szlovén harcászati gyakorlat a zérusponton

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 69. oldalon. Szerk. 
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1. ábra: Hummerek a szemlén, zéruspont, 2006. november 9.
2. ábra: 120 mm-es, M0-120 RT 61-es aknavetők ТАМ 150-es 
terepjárók között
3. ábra: Ünnepségre való felvonulás
4. ábra: 120 mm-es, M0-120 RT 61-es aknavető vontatott álla
potban
5. ábra: Valuk páncélosok parancsra várva, zéruspont
6. ábra: Szlovén AS-532-es Cougar Újmajorban
7. ábra: Parancsnoki Valuk, zéruspont

Fotók: Baranyai László

(
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Szlovén harcászati gyakorlat a zérusponton

8. ábra: Szlovén AS-532 Cougar helikopterek (No. 71 és 72) 
2006. november 9-én Újmajorban
9. ábra: Az AS-352 No. 71 Cougar 2006. november 9-én 
Újmajorban
10. ábra: Szlovén AB-412 (No. 34) helikopter leszállás közben 
2006. november 9-én Újmajorban
11. ábra: Az AB-412 (No. 34) helikopter a zérusponti leszállón 
2006. november 9-én
12. ábra: Támadó valuk lövészpáncélos a zéruspontnál
13. ábra: A Valuk sebesültszállító változata a zéruspontnál 
2006. november 9-én
14. ábra: A Valuk lövészpáncélos változata az Újmajori 
táborban 2006. november 9-én

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 69. oldalon. Szerk. Fotók: Baranyai László
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A duklai csatatér és emlékhely

2. ábra: Az emlékhely fő emlékműve

3. ábra: Szovjet М3 (ML-20) 152 mm-es tarackágyú

4. ábra: Szovjet BM 13/16 sorozatvető későbbi ZIL-151 
alvázon

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 80. oldalon. Szerk.

6. ábra: Német kézi páncéltörő rakéták

7. ábra: Szovjet AT-Sz tüzérségi vontató és 152 mm-es 
tarackágyú

8. ábra: Szovjet 47 mm-es pct. ágyú átépített kerékkel

Fotók: Matthaeidesz Konrád
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A duklai csatatér és emlékhely

9. ábra: Szovjet T-34 harckocsi átépített darus változata, 
már 1950 utáni 13. ábra: Német Spz. 250-es lövészszállító jármű

10. ábra: VT-34 műszaki harckocsi 14. ábra: Li-2 teherszállító gép

12. ábra: A Szovjet SzU-1 OO-as páncélvadász 16. ábra: A VT-34 műszaki harckocsi hátulról

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 80. oldalon. Szerk. Fotók: Matthaeidesz Konrád
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Az amerikai M10-es páncélvadász harcjármű makettje

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 74. oldalon. Szerk. Fotók: Berényi László
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25. ábra: A kép megmutatja, hogyan lehet a lövészek 
gépkarabélyát beilleszteni a kialakított lőrésekbe. A 
fegyverhez a kivetett hüvelyeket elszívó csövet is 
csatlakoztatták

26. ábra: Egy teljesen modernizált BMP-1 új tervezésű 
toronnyal és gépágyúval

27. ábra: A modernizált BMP-1 tornya döntött lemezekből 
áll, fejlett érzékelőkkel szerelték fel, a vizuális álcázást 
oldalankét 3-3 ködgránátvető is segíti

ciót alkalmazták az egységes harci modul (a továbbiakban 
EHM) esetében. Az EHM-et nagyon jól lehet használni felde
rítésre, célazonosításra és célkövetésre, kiegészítve a ha
gyományos televíziós/optikai széles látószögű célkeresővel, 
illetve az ukrán fejlesztésű nagy hatótávolságú radarral. Az 
EHM önálló harcállásként is működhet, viszonylag kényel
mes körülményeket biztosítva a kezelőszemélyzetnek. Az új 
rendszer segítségével a harcjármű álló helyzetből vagy me
net közben is hatékonyan tudja tűzerejét alkalmazni éjjel
nappal, bonyolult időjárási viszonyok mellett és akkor is, ami
kor az ellenség füstköddel vagy ködpermettel próbálja magát 
álcázni. Az EHM a rendszer alapmodulja, az egységesítés
nek köszönhetően pedig csökkenthető a harci egységekben 
a felhasználandó járművek száma. Az új koncepciót remekül 
lehet a jövő harcjárműveinek, kétéltű hajóinak és járőrhajói
nak tervezésekor alkalmazni, de ésszerű alternatívát jelent a 
számos ország hadseregében rendszerben álló kiöregedő 
BMP-k, BMD-k és BTR-ek modernizálása esetén is.

Az EHM-mel végrehajtható feladatok:
-  az ellenség élőerőinek semlegesítése és elpusztítá

sa 2000 m-es távolságig,
-  harckocsik és nehéz PSZH-k leküzdése tankelhárító 

rakétákkal 4000 m-ig,
-  harckocsik ellen alkalmazott páncéltörő rakétái segít

ségével képes 2000 m távolságig helikopterek és alacso
nyan közelítő repülőgépek támadásait visszaverni.

A harci modul összetevői

-  KBA-2 30 mm-es gépágyú,
-  AG-17 30 mm-es automata gránátvető,
-  7,62 mm-es koaxiális PKT géppuska,
-  „Konkursz” irányított páncéltörő rakéta,
-  PNK-4S „Agat” kombinált kereső,
-  (opcionálisan felszerelhető) televíziós-optikai megfi

gyelőrendszer,
-  radaros távolságmérő,
-  PZ-3 kereső,
-  stabilizátor a fő fegyverzethez.

A modul harcászati-technikai adatai

KBA-2 gépágyú

Kaliber 30 mm Tűzgyorsaság 330 lövés/perc Lőszer
adagolás Két egymástól függetlenített heveder Újratöl
tés Kézi vagy elektromechanikus Célzott lőtávolság 
szárazföldi célok ellen páncéltörő-nyomjelzővel, 2000 m 
repeszromboló és élőerő elleni lövedékekkel, 4000 m 
2000 m alatti szubszonikus légi célok ellen 2500 m Ja
vadalmazás 300 db

AG -17 automata gránátvető

Kaliber 30 mm Lövedék típusa (repeszhatású aknagrá
nát) VOG-17 Tűzgyorsaság Minimum 50...100 lö
vés/perc Maximum 350...400 lövés/perc Célzott lőtávol
ság 1700 m Javadalmazás 116 (4x29) db

„Konkursz” irányított páncéltörő rakéta

Célzott lőtávolság 75...4000 m Javadalmazás 4 db

(Folytatjuk)

Szűr Zoltán
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Szovjet légideszantlövegek II. rész

ASzU-85

Az orosz légi szállítású egységek első olyan lánctal
pas eszköze, amely képes ellátni a harcjárműtől el
várható feladatokat, az ASzU-85-ös volt. Rendszere
sítésével nem csupán egy ütőképesebb járművet ál
lítottak hadrendbe, hanem új hagyományokat és eljá
rásokat is meghonosítottak.

Az ASzU-57-essel biztosítani lehetett az ejtőernyős ala
kulatok számára az elégséges páncélelhárító és közvet
len támogató képességet. Ezen tapasztalatok alapján a 
vezérkar elrendelte egy, az ASzU-57-es feladatkörét el
látó, annak képességeit minden téren meghaladó önjáró 
páncéltörő löveg tervezését.

A munkálatok 1951-ben kezdődtek, az előző típust is 
gyártó, így nagy tapasztalatokkal rendelkező, N. A. 
Asztrovim által vezetett üzemben. Az első prototípusok 
tesztelése az 50-es évek közepén indult meg, és egé
szen 1958-ig tartott. Ekkor rendszeresítették a járművet 
ASzU-85 néven. A tömeggyártás 1959-ben kezdődött 
meg, és 1964-ben fejeződött be.

Mindegyik légideszant-hadosztályban 31 harcjárműből 
álló zászlóalj található. Ezek eloszlása: századonként 
10-10 darab, míg a zászlóalj-parancsnokságon egy da
rab. Napjainkban már nincs szolgálatban, leváltása a 
BMD-1 megjelenésével vált időszerűvé.

Belső elrendezése és kialakítása eléggé nosztalgikus 
jegyeket hordoz, mivel leginkább a második világháború
ban is alkalmazott rohamlövegekre hasonlít. Két részre 
osztható: elöl a küzdőtér, míg a páncéltest hátuljában a 
motor és a hajtáslánc található. Személyzete 4 főből áll, 
a vezető elöl jobboldalt, a parancsnokkal a háta mögött 
foglal helyet. A töltőkezelő baloldalt hátul, a lövegirányzó 
pedig előtte ül. Védelmükről egy teljes egészében he
gesztett acélszerkezetből álló páncélzat gondoskodik. 
Ennek vastagsága a homlokrészen és a lövegpajzson 40 
mm, míg másutt 10 mm. Amennyiben a tetőn lévő 
búvónyílások használata akadályba ütközik, lehetőség 
van a haspáncélon elhelyezett nyíláson át elhagyni a jár
művet. Vegyi, illetve biológiai harcanyagok elleni védő- 
rendszer nincs rendszeresítve, szennyezett terepen való 
áthaladáskor a személyzet saját egyéni vegyivédelmi fel
szerelését használja.

Míg más országokban (pl. USA, Németország) a légi 
szállítású egységek szárazföldi támogatására új jármű
veket terveznek, addig az oroszok erre a feladatra egy 
alapjárművet alakítanak át. Ennek a tervezési eljárásnak 
az első példánya ez az eszköz. Az ASzU-85-ös számos 
alkatrésze a PT-76 könnyű kétéltű harckocsiból szárma
zik. Ilyen a motor és a hajtáslánc, a futómű és a páncél
test alsó része. Erőforrása JaMZ-206V típusú, V -6-os 
hengerelrendezésű, négyütemű, vízhűtéses dízelmotor. 
Teljesítménye 179 kW (240 LE), melyet 1800-as percen
kénti fordulaton ad le. Váltóműve öt előremeneti és egy 
hátrameneti fokozattal rendelkezik. Az idő folyamán ez 
az egység kisebb átalakításon esett át. Az egytárcsás 
tengelykapcsoló ugyanis elégtelennek bizonyult, ezért 
többtárcsásra kellett cserélni. A jármű kormányzását 
bolygóműves kormánymű végzi, mely ebben az időszak-

2. ábra: Az ASzU-85 oldalnézete

3. ábra: Az ASzU-85 felülnézet

4. ábra: A harcjármű elölnézete
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ban kezdett elterjedni, manapság pedig az orosz harcjár
művek nagy része ezt alkalmazza.

Futóműve torziós típusú, oldalanként hat darab, egy
szeres, gumiköpenyes görgőkkel. A lánckerék hátul, a 
láncfeszítő kerék elöl található. Lánctalphordozó görgők
kel nem szerelték fel, a visszafelé tartó láncág a futógör
gők felső részén halad tovább. Lengéscsillapítóval az el
ső kettő és az utolsó görgőpár van ellátva.

Közúton elérhető maximális sebessége 45 km/h, ható- 
távolsága 360 km. A páncéltest hátulsó részére további 
két póttartály szerelhető a hatótávolság növelésének ér
dekében. Lépcsőmászó képessége 1,1 m, 2,8 m széles 
árkon és 70%-os (32°-os) lejtésű emelkedőn képes aka
dálytalanul áthaladni. Bár az alapjármű (PT-76) úszóké
pes volt, az átalakítás során ezt a képességét elvesztet
te. Ennek ellenére komolyabb előkészítés nélkül 1,1 m 
mély vízben is tud haladni.

Fő fegyverzete a D-70 típusú, 85 mm űrméretű pán
céltörő löveg, melyet a jármű középvonalától balra eltol
va helyeztek el. A hátraható erők csökkentésére ellátták 
kétkamrás csőszájfékkel és hidropneumatikus fékező
rendszerrel. A csövet felszerelték füstgázelszívó beren
dezéssel, amely megakadályozza a lőporgázok küzdő
térbe való bejutását. Töltőrendszere az ASzU-57-esnél 
már megismert függőleges siklású závárzattal rendelke
zik. Irányzási korlátja vízszintesen mindkét irányba 15°, 
függőlegesen lefelé 4°, felfelé pedig 15°. Az irányzáshoz 
nappali viszonyok mellett a TSK-2-79-11 típusú optikai 
irányzékot használja. A feladatkör kibővítése érdekében 
a járművet alkalmassá tették éjszakai harcra. Alacsony 
fényviszonyok mellett a TPN-1 -79-11 típusú irányzékot 
alkalmazzák. Ehhez tartozik a löveg tetejére szerelt infra
vörös tartományban üzemelő fényszóró, melynek kisebb

Technikai adatok
Személyzet (fő) 4
Harci tömeg (t) 15,5
Hossz (mm)
-  löveggel 8,49
-  löveg nélkül 6,24
Szélesség (mm) 2,97
Magasság (mm) 1935
Hasmagasság (mm) 420
Fegyverzet D-(70) (40)
(javadalmazás) PKT (2000)
Irányzáskorlátok (°)
-  függőleges -4,5...+15
-  vízszintes 30
Motortípus JaMZ-206V
Motorteljesítmény (kW) 179
Fajlagos talajnyomás (kg/cm2) 0,44
Maximális sebesség (km/h)
-  közúton 45
-  terepen nincs adat
-  vízen nincs adat
Hatótávolság (km) 360
Üzemanyag mennyisége (I) 140
Terepjáró képessége:
-  lépcsőmászó képesség (m) 1,1
-  árokáthidaló képesség (m) 2,8
-  gázlóképesség (m) 1,1

5. ábra: Az ASU-85 kirakása AN-12-es szállítógépből

teljesítményű változatát kapta a parancsnok. Gyalogság 
ellen építették be a fő fegyverzettel párhuzamosítva a 
PKT típusú, 7,62 mm űrméretű géppuskát.

A használható lőszerek széles választéka áll rendelke
zésre, ezekből összesen 40 darabot vihet magával. Élő
erő és megerősített állások ellen hatásos az UO-365K 
jelzésű, HE típusú lövedék. Tömege 9,54 kg, kezdőse
bessége 909 m/s. Páncélozott célok ellen alkalmazzák a 
Br-365K jelzésű, APHE típusú lövedéket, melynek töme
ge 9,2 kg, kezdősebessége 1150 m/s, és 1000 m-es tá
volságon belül képes a 102 mm-es acélpáncél átütésére. 
Szintén páncélozott eszközök és gyalogsági szállító jár
művek leküzdésére alkalmas a Br-365P, illetve 
Br-365PK jelzésű, HVAP típusú lövedék. Ennek tömege 
4,99 kg, kezdősebessége 1150 m/s, lőtávolsága 1600, il
letve 2500 m. Páncélátütő képessége 1000 m-ről 130 
mm, míg ez az érték 2000 m-es távolságon, 60°-os be
csapódási szög esetén 53 mm. A harckocsi felderítésé
nek megnehezítésére lehetőség van ködgránátok kilövé
sére. Ezek az UD-367-es típusszámmal ellátott lőszerek 
a többivel ellentétben már eredetileg is acélhüvellyel sze
reltek.

A csapatok közötti kommunikációt R-120, illetve 
R-113 típusú rádiók teszik lehetővé. Az ASzU-85 szállí
tása normál körülmények között An-12 Cub szállítógé
peken történik. Ejtőernyős dobása esetén különleges 
raklapra szerelik, melyet több ernyővel, illetve a földkö
zelben bekapcsoló fékezőrakétákkal szereltek fel.

A típuson életútja során két további módosítást is vég- 
hezvittek. A páncéltesten kialakítottak egy szellőzőnyí
lást, illetve az 1967-es arab-izraeli konfliktusban -  amely 
„hatnapos háborúként” vonult be a köztudatba -  szerzett 
tapasztalatok alapján felszerelésre került egy 12,7 mm 
űrméretű nehézgéppuska a parancsnok búvónyílásához.

Az ASzU-85 vesztét az elavult kialakítás, az alapjául 
szolgáló РТ-76-os kötelékből való kivonása, a kis telje
sítményű löveg, a vegyi-biológiai harcanyagok elleni vé
delem hiánya és a BMD-1 megjelenése okozta.

A BMD légi szállítású harcjármücsalád

A légideszantegységek tűztámogatására eddig sok vari
áció született. A legsikeresebb ezek közül eddig az orosz 
tervezőmérnökök által létrehozott BMD könnyű harcjár
műcsalád. Létrejöttének fő oka a korábbi típusok 
(ASzU-57 és ASzU-85) korlátozott bevethetősége. Eze
ket a harcjárműveket elsődlegesen a páncélozott jármű
vek és erődített lőállások elleni harcra tervezték. A ta
pasztalatok azonban bebizonyították, hogy szükség van 
egy olyan eszközre, amelynek elsődleges feladata a csa
patok közvetlen tűztámogatása és nem a páncélozott 
harceszközök elleni harc.
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A felmerült problémákra a válasz voltaképpen már 
adott volt, ugyanis a szárazföldi erők gyalogsági harcjár
műveivel szemben is hasonló követelményeket támasz
tottak, így az ott szerzett tapasztalatokat hasznosíthat
ták. Nem volt más hátra, mint megépíteni e járművek lé
gi szállításra optimalizált változatát. Az első ilyen irányel
vek alapján létrehozott lánctalpas jármű a BMD-1 volt.

A jármű alapját a BMP-1-es gyalogsági harcjármű, vala
mint a РТ-76-os könnyű felderítő harcjármű képezte. A ter
vezés során egy új járművet hoztak létre, a régi rendszere
inek (motor, erőátvitel, fegyverrendszer) felhasználásával. 
A BMP deszantterének elhagyásával úgy lehetett csökken
teni a befoglaló méreteket, hogy a tűzerő változatlan ma
radt. A kisebb tömeg ráadásul nagyobb mozgékonyságot 
biztosított azonos terepjáró képesség mellett.

Rendszeresítése 1970-ben történt, hivatalos bemuta
tása 1973 novemberében a Vörös téri felvonuláson. Je
lenleg légideszant-hadosztályonként 330 darab ilyen jár
mű áll rendelkezésre. Első bevetése során 1979-ben Af
ganisztánban a csapatok támadóékét képezte. Legény
sége 7 főből áll. A vezető a páncéltest elejének közepén 
foglal helyet. Tőle balra a parancsnok, jobbra pedig a 
géppuskakezelő állása található. A géppuskás kezeli a 
jármű két oldalán lévő 7,62 mm-es géppuskákat. A tor
nyot az alváz közepére helyezték, itt van a lövegkezelő 
és segítőjének harcállása. További két személy számára 
van hely a torony mögötti részben. A jármű hátsó részé
be építették be a motort és az erőátviteli rendszert.

Páncélzata teljes mértékben hegesztett alumíniumle
mezekből áll, és védelmet nyújt a kézifegyverek tüze és 
a repeszek ellen. Vastagsága a tornyon 25 mm, a tör
zsön 15 mm. Ellátták atom-, vegyi és biológiai támadá
sok ellen védelmet nyújtó rendszerekkel is. A küzdőtér 
nyomás alá helyezhető, így az ártalmas gázok nem jut
hatnak a jármű belsejébe. Füstgránátvetővel nem szerel
ték fel, de a kipufogórendszerbe elhelyeztek egy füstge
nerátort. Ennek működtetésekor a forró kipufogógázba 
fecskendeznek gázolajat, melynek tökéletlen elégése kö
vetkeztében fehér füst képződik.

Motorja a PT-76-osban is megtalálható V6-os henger- 
elrendezésű, 240 LE-s, folyadékhűtéses, négyütemű dí
zelmotor. A hajtóerő a hátul elhelyezett vezetőgörgőkhöz 
egy ötfokozatú váltóművön keresztül jut el. A láncfeszítő 
kerék a test elején van. Felfüggesztése torziós típusú, ol
dalanként öt futó- és négy lánctalphordozó görgőből áll. 
A futómű különleges tartozéka az a hidraulikus rendszer, 
melynek segítségével a hasmagasságot 100 és 450 mm 
között tetszőlegesen be lehet állítani. A repülőgép szállí
tóterébe történő egyszerűbb berakáshoz lesüllyesztik, 
majd kirakás után felemelik a jármű hasát.

A kormányművé bolygóműves rendszerű, melynek mű
ködése a következő módon írható le. A jármű mindkét ki
hajtótengelyén található egy-egy kormánymű. Ez két hidra
ulikus tengelykapcsolóból és egy bolygókerekes felezőmű
ből áll. A kormány elfordításának mértékében ez az eszköz 
kezdi átkapcsolni a meghajtást közvetlen üzemről felező ál
lásba. Ennek következtében a megfelelő oldali láncág las
sabban forog, mint az ellentétes oldali. Az ívmenet utolsó 
fázisában a kormánymű felező üzembe kapcsol, melynek 
áttétele 1:1,44. A rendszer előnye, hogy az áttétel hatásá
nak következtében a fellépő kormányzási ellenállás leküz
déséhez rendelkezésre álló nyomaték a kormányzott olda
lon megnő. Sarkon forduláskor az üzemi fék lép működés
be, és megakadályozza a lánctalp további forgását. Ez a 
manőver minden sebességi fokozatban végrehajtható, de 
a szerkezet védelme érdekében csak alacsony fokozatban 
engedélyezik az alkalmazását. A kormánymű felépítéséből 
adódóan lehetőség nyílik nehéz terepen mindkét láncoldal

8. ábra: BTR-D változat
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felező állásba való kapcsolására. Ebben az esetben kanya
rodáskor már csak a sarkon fordulás lehetséges.

A BMD teljesen kétéltű. A vízi akadályon történő átke
léshez hullámtörő lemez és fenékvízszivattyú áll rendel
kezésre. Az előrehaladáshoz a jármű végébe helyezett 
két vízsugárszivattyú szolgál, ezzel közel 9 km/h-s se
bességet képes úszva elérni.

Fő fegyvere a BMP-1-ből „kölcsönzött” 2A28 típusú, 
73 mm-es sima csövű ágyú. Irányzási lehetőségei: víz
szintesen teljesen körbe fordítható, míg függőleges 
korlátái -4°-tól +33°-ig terjednek. Az újratöltést automati
kus töltőrendszer végzi. Tűzgyorsasága 7-8 lövés per
cenként. Mivel a fő fegyverzetet nem látták el stabilizáto- 
rokkal, ezért lövést menet közben csak 10 km/h-s vagy 
annál kisebb sebességnél érdemes leadni. Összesen 40 
darab lőszert szállít, köztük a bevetésnek megfelelően 
lehetnek HEAT-FS (PG-9 és NFI típusú), HE (OG-9 és 
OG-9M1 típusú) fejjel ellátottak. A PG-9-es maximális 
lőtávolsága 1300 m, ebből a hatásos lőtávolság 600-800 
m, páncélátütő képessége 335 mm. Az NFI-es maximá
lis lőtávolsága szintén 1300 m, ebből a hatásos 
800-1000 m, páncélátütő képessége 400 mm. A HE lő
szerek lőtávja 600-1300 m-ig terjed.

Összesen három PKT típusú 7,62 mm-es géppuska van 
rendszeresítve a járműhöz, melyekből kettő a test elejé
ben kétoldalt, egy pedig a fő fegyverrel párhuzamosítva 
helyezkedik el. Célzott lőtávolságuk 1300 m, az élő erő el
leni 800-1000 m-ig hatásos. Maximális tűzgyorsasága 
650 lövés percenként, gyakorlati tűzgyorsasága (5-10 lö- 
véses sorozatok mellett) 250 lövés/min. A három géppus
kához összesen 4000 darab lőszert javadalmaztak.

A páncélozott harcjárművek leküzdéséhez maximáli
san négy rakétát helyeztek el a jármű belsejében. Ennek 
indítósíne a lövegcső fölött, azzal párhuzamosítva kapott 
helyet. Típusa 9P111, a rakéta vezérlése egy huzalon ke
resztül kézi irányítással történik. Ezek típusai az orosz 
gyártású AT-3/AT-3C és Maljutka, a lengyel AT-3C és 
egy különleges, szintén orosz, repeszromboló fejjel ellá
tott Maljutka HE lehetnek. Lőtávolságuk egységesen 
3000 m, páncélátütő képességük az AT-3 sorozat eseté
ben változattól függően 410-580 mm, míg a Maljutka 
800 m-es és acélpáncél leküzdésére képes.

Az irányzó számára nappali körülmények között a 
1PN22M1 típusú, 8-szoros nagyítású, 15°-os látószögű 
optikai irányzók áll rendelkezésre. Ennek éjszakai üzem
módban a paraméterei: 6,7-szeres nagyítás és 6°-os lá
tószög. A legénység az éjszaki bevetések esetére el van 
látva infravörös éjjellátó készülékekkel is.

A jármű menetteljesítményei kiválóak. Közúton 65, te
repen 40-45 km/h elérésére képes. Maximális hatótávol
sága közúton 600 km.

10. ábra: BREHM-D változat oldalnézete
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Az afganisztáni háború alatt néhány módosítást eszközöl
tek a harcjármű felépítésében és fegyverzetében. Ezekre a 
módosításokra leginkább azért volt szükség, hogy szélesíte
ni lehessen a jármű felhasználási területét. Ennek köszönhe
tően minden alegység ellátható volt azonos alappal rendel
kező eszközökkel. Ez a szempont a légi szállítású egységek
nél kiemelt jelentőséggel bír, mivel így az esetleges meghi
básodások elhárításához elegendő kevesebb alkatrészt ma
gukkal vinni az akciók során. A BMD-1 alvázának felhaszná
lásával 1970 és 1973 között egy teljes járműcsalád alakult ki.

darab füstgránátvetővel a test mindkét oldalán. További 
fegyverzet felszerelése is lehetséges. Legtöbbször vagy 
egy könnyű géppuskatornyot vagy egy 30 mm-es AGS-17 
típusú automata gránátvetőt alkalmaznak.

A BTR-D alvázára épített változatok

BMD-KSM

Parancsnoki változat, növelt teljesítményű kommunikáci
ós rendszerrel. Eltávolították az elülső géppuskákat és a 
ködgránátvetőket, valamint lőrésekkel sem rendelkezik.

BREHM-D

Javító és vontató jármű. Ellátták a mentéshez és a sze
reléshez szükséges eszközökkel. Ilyenek például a 180°- 
kal elfordítható emelődaru, a vonócsörlő, a tolólap, a 
vontatási felszerelés, az elektronikus hegesztőfelszere
lés, valamint a pótalkatrészek. Általános felszerelése az 
elülső géppuskák, a rádió és az AVB (atom-, vegyi, bio
lógiai) védőrendszer.

BTR-ZD

Változatok

BMD-1 P

Az AT-3-as rakétákat AT-4 Spigotra cserélték a nagyobb 
páncélelhárító képesség érdekében.

BMD-2

A harcok során bebizonyosodott, hogy a 73 mm-es ágyú 
elégtelen teljesítménnyel bír, és a kis kezdősebességű löve
dék röppályáját erősen befolyásolhatja az uralkodó szél
irány. Ezért az eredeti tornyot lecserélték, és a helyébe egy 
egyszemélyes tornyot építettek. Ebben egy 30 mm-es, 2A42 
típusú stabilizált, kettős adogatású gépágyút helyeztek el. A 
lövész szabadon választhat, hogy páncéltörő vagy repesz
romboló lőszereket kíván használni. Az irányzási korlátok ki- 
terjesztésével lehetőség nyílt az alacsonyan repülő légi cé
lok leküzdésére is. Páncéltörő fegyverzete az AT-Ч Spigot 
vagy az AT-5 Spandrel lehet. A BMD-1 -essel ellentétben a 
jármű orr-részében nem kettő, hanem csak egy géppuska 
található. Lőszerkészlete a gépágyúhoz 300 db, a géppus
kákhoz 2940 db lőszer, emellett még két darab páncéltörő 
rakétát szállíthat. A változtatások következtében a jármű tö
mege 8 t-ra nőtt, páncélzata pedig a tornyon 10 mm, egyéb 
helyeken 7 mm lett. Menettulajdonságai nem módosultak.

BTR-D BMD 19/9

A legnagyobb beavatkozás a BTR-D magalkotásakor érte 
a járművet. Első megjelenése az afganisztáni invázió ide
jére tehető. Teste a BMD megnyújtott változata, melyhez 5 
helyett 6 futógörgő tartozik mindkét oldalon. Eltávolították 
róla a tornyot, és a küzdőtér helyén egy deszantteret ala
kítottak ki. Legénysége 13 főből áll, a vezetőn és a techni
kuson kívül további egy személy foglal helyet az orr-rész
ben. Ő kezeli a két elülső géppuskát, és rendszerint a há- 
tulsó térben szállított egység tagja. A páncélon kilenc lőrés 
található. Ebből kettő a test elején, kettő mindkét oldalon, 
egy hátul és további két nyílás a parancsnoki kupola mind
két oldalán. A nagyobb védelem érdekében ellátták két-két

Légvédelmi változat, a jármű tetejére helyezett ZU-23 tí
pusú ikergépágyúval. A páncéltest tetején búvónyílások 
vannak, melynek segítségével kézi indítású légelhárító 
rakétákat is használhatnak.

Sterh

A BMD-KSM alapján létrehozott, robotrepülőgépek indí
tására és vezérlésére optimalizált változat. Segítségével 
a Shmel-1-es távirányítású robotgépet lehet irányítani.

SzO-120 (2Sz9)

A légimozgékony erő hatékony tűztámogatása érdeké
ben alkották meg ezt az önjáró aknavetőt. Ezzel kívánták 
lecserélni az eddig alkalmazásban lévő vontatott aknave
tőket és páncéltörő lövegeket. Rendszeresítésük 1984- 
ben történt. Fő fegyvere a BMD tornyának átdolgozott 
változatába helyezett 120 mm-es, 2A60 jelű hátul töltött 
aknavető. A töltés folyamata félautomata, melynek során 
a töltőkezelő a kiválasztott lőszert ráhelyezi a töltősínre, 
majd egy gomb megnyomása után az automatikus rend
szer betolja azt a töltényűrbe, és reteszeli a zárat. Tűz- 
gyorsasága 6 -8  lövés percenként. A fegyver közvetlen 
tüzelési módban is használható, ilyenkor HEAT lőszert 
alkalmazva az közel 1800 m-ről képes átütni a 60 mm-es 
páncélzatot. Legénysége 4 főből áll. Ajármű elejében kö
zépen a vezető/technikus, tőle balra a parancsnok, a to
ronyban pedig a tüzér és a töltőkezelő foglal helyet.

ACRV 1V119

Az SzO-120-assal felszerelt egységek és egyéb tüzér
ségi alakulatok számára tervezett tüzérségi felderítő és 
parancsnoki jármű. A tornyában számos optikai és elekt
ronikus felderítő és távolságmérő eszközzel van felsze
relve. Fő felderítő eszköze a TALL MIKE típusú felderítő 
radar. Egyes járműveket a páncélelhárító egységek tűz- 
felderítésére és irányítására is alkalmazzák.

Farkas Tibor
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Kiegészítés Az AAV7 A1 partra szállító harcjármű című cikkhez, 
avagy a modern tengeri deszant születése

A Haditechnika 2007/1. január-februári számában fontos 
cikk olvasható Zsig Zoltán tollából, az amerikai tenge
részgyalogság AAV7 A1 típusú partra szállító harcjármű
véről, illetve ennek jövőbeli lehetséges váltótípusáról. A 
szóban forgó harcjármű jelenleg az amerikai tengerész
gyalogság deszantjárműveinek gerincét adja.

Mint általában a haditechnikai eszközök, úgy az 
AAV7 A1 is hosszú (technológiai-műszaki) „evolúciós” 
fejlődés eredményeként alakult ki, s majdani váltótípu
sa is e fejődés eredménye lesz. Ebből a fontos alapve
tésből kiindulva kívánom a cikk alábbi megállapításait 
átgondolni.

„A második világháború idején a tengeri deszanthad- 
műveletek végrehajtása során a hajókról történő szállí
tást még csak egyszerű kerekes, kisméretű, hajószerű 
eszközökkel látták el, melyek nem nyújtottak elég védel
met, és fegyverzettel sem rendelkeztek. Ráadásul csak a 
partig voltak képesek szállítani a tengerészgyalogosokat, 
és már kisebb akadályok is megállásra kényszeríthet- 
ték.”1

Bár a cikk az AAV7 A1 harcjármű típusismertetése, s 
nem e fegyvercsalád fejlődéstörténetét tárgyalja, a fenti 
sorok a cikk egésze szempontjából is lényeges pontat
lanságokat tartalmaznak, hisz kevés olyan ma használa
tos haditechnikai eszköz van, melynek előzménye ne 
lenne megtalálható a XX. század legnagyobb konfliktu
sában.

Mint az közismert, a második világháború a haditech
nikai fejlődés, s napjaink fegyverrendszerei szempontjá
ból is mérföldkőnek számít, s ez alól a partra szálló had
műveletek eszközei sem kivételek. Sőt, az Egyesült Álla
mok hadereje számára ma (is) elsődleges fontosságú 
partraszálló deszanttevékenység elméleti gyökereit is itt, 
a második világháborúban kell keresni (ami nem megle
pő, hisz a csendes-óceáni amerikai hadműveletek jelen
tős része tengeri deszanthadműveletek sorozataként is 
leírható). Vagyis az USA által ma végrehajtott kombinált 
hadműveletek, akárcsak az ezekben bevetett fegyver- 
rendszerek, a második világháború csatáiban alakultak ki 
és formálódtak. A ma használt harmadik generációs 
AAV-k a második világháború csatáiban kiforrott első ge
nerációs harceszközök, vagyis az LVT-k közvetlen le
származottjai.

Ezen állítás akkor is helytálló, ha a modern deszant- 
eszközök fejlődése valójában már a XIX. század legvé
gén elkezdődött. Például 1899-ben egy francia vezér
kari tiszt lehajtható rámpájú, páncélozott (!) partra szál
lító vízi járművet tervezett, 80 tonnás vízkiszorítással.2 
A XX. század elején már a vezérkarok is figyelmet for
dítottak a deszantműveletekre. A századelő fegyverke
zési versenyében többen, több helyütt rámutattak a 
kétéltű (amfibikus) hadműveletek fontosságára a mo
dern hadviselésben, ám az igazi fejlesztéseket csak a 
Gallipolinál végrehajtott antant partraszállás (1915) 
után kezdték el. Az első kifejezetten partraszálló fel
adatokra tervezett eszközöket harci körülmények kö
zött a japánok használták Kínában 1937-ben és 1938- 
ban. Sikereik szerte a világon komoly érdeklődést vál
tottak ki.

1. ábra: Az LVT-1 kötelék szállítási feladatot hajt végre 
Guadalcanalnál 1942-ben. Már ekkor géppuskával látták el 
az LVT-ket

2. ábra: LVT-2 (modell). Az áramvonalas test jó úszóképes
séget biztosított a jármű számára

Fejlesztések az Egyesült Államokban

Az igazi áttörést jelentő, s máig ható fejlesztések azonban 
az Egyesült Államokban folytak az 1920-as, 1930-as évek
ben. Számos kísérletezés folyt különféle partraszálló eszkö
zökkel, főleg a tengerészgyalogságnál (Marine Corps), ezek 
eredményeként születtek meg azok a fegyver- és eszköz- 
rendszerek, melyek leszármazottjait ma is használják.

3. ábra: LVT(A)-1. A 37 mm-es ágyúval felszerelt lövegto- 
rony megegyezett az M5 Stuart könnyű harckocsi tornyával
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Az első világháború bizonyította a korábbi várakozáso
kat: a partraszálló hadműveleteknek fontos szerepe van 
a modern hadviselésben. Ilyen nagyszabású kombinált 
hadműveletre a háború során egyetlen alkalommal került 
sor, 1915-ben Gallipolinál. E hadművelet alapján igyeke
zett a két világháború közötti években az amerikai tenge
részgyalogság használható doktrínát kialakítani. Az új 
(kialakítandó) katonai koncepció új felszerelést és új 
technikai eszközöket kívánt. Ezek égető szükségességé
re világosan rá is mutattak a Karib-térségben, ill. Közép- 
Amerikában az 1920-as és 1930-as években tartott hadi
tengerészeti és tengerészgyalogos hadgyakorlatok.

Egy sikeres partra szálló hadművelet technikai eszköze
inek kifejlesztése végig prioritást élvezett, s rengeteg ter
vet megvizsgáltak, számos kísérletet tartottak. A fejleszté
sek talán legfontosabb iránya a használható csapat- és 
felszerelés-, ill. az utánpótlást szállító járművek létrehozá
sát célozta meg. Az 1924 decemberében Culebra szige
tén végrehajtott hadgyakorlat során már egy kétéltű lánc
talpas (!) járművet kipróbáltak. A kísérlet tulajdonképpen 
kudarccal végződött, de az is kiderült, hogy az elképzelés 
(további fejlesztés után) működőképes. így ez az eszköz 
tekinthető az LVT (Landing Vehicle, Tracked = lánctalpas 
partra szállító harcjármű) fegyvercsalád elődjének.3

A kombinált hadműveletekkel kapcsolatban más terü
leten is igen fontos eredmények születtek. A csapatok 
partra juttatása terén a legmaradandóbb, illetve legjobb 
eszközöket egy egyébként civil mérnök, bizonyos And
rew Higgins tervezte. Ötvözte a sajátját a japánok ered
ményeivel, így született meg a máig alapvető partraszál
ló és szállítóhajó, a Landing Craft Vehicle, Personnel (= 
LCVP) vagy Higgins-csónak (Higgins Boat).

A kombinált hadműveletek elméleti kialakításakor a stra
tégák harckocsik bevetését is szükségesnek tartották. En
nek kivitelezhetőségét támasztotta alá a már említett, 
Culebra szigetén lefolytatott kísérlet. Az előzetes elgondolá
sok szerint a számításba vehető járművek alapvetően köny- 
nyűpáncélosok lennének, melyek lehetnek hagyományos 
vagy kétéltű kialakításúak. így jött létre a csapatokat szállí
tó, és egyúttal a parton is tűztámogatást biztosító szállítójár
művek fogalma. Most már csak a megfelelő jármű hiányzott.

Megszületik az LVT

A kiszemelt jármű ezúttal is a civil életből érkezett. Tervező
je, Donald Roebling az 1930-as évek közepén kifejlesztett 
szerkezetét eredetileg a floridai mocsarak átjárására, ka
tasztrófa sújtotta területek megközelítésére, bajba jutott 
emberek kimentésére tervezte, s Alligátornak keresztelte 
el. Ez a jármű 6,5 t-t nyomott, 7,3 m hosszú volt, melyet egy 
92 LE-s Chrysler motor hajtott, szárazföldön 29, vízben 3,7 
km/h-s sebességgel. Hihetetlen, de a tengerészgyalogság

4. ábra: LVT-4. Ezen az ábrán jól látszik a beépíthető fegy
verzet nagy száma

a Time magazinban közölt cikk alapján figyelt fel a járműre. 
Rövidesen fel is ismerték a szerkezetben rejlő lehetősége
ket, ám nem kevés erőfeszítésbe került, míg végül sikerült 
pénzt szerezniük Roebling számára, hogy tökéletesítse ta
lálmányát. Az első modell 1940 januárjában készült el, 
melynek súlya immár 3,5 t-ra csökkent, hossza 6 m lett, 
szélessége pedig 2,4 m. Az erőforrást immáron egy Ford 
V8-as Mercury motor adta, így a vízben már 13-16 km/h-s 
sebességet tudott elérni. A további fejlesztések során még 
erősebb motorokat építettek be, így a jármű hamarosan 
már 16-17 km/h-s vízi, s 46,7 km/h-s szárazföldi sebessé
get produkált. Ezzel megszületett a későbbi LVT-k első 
alapkonstrukciója, a ma használt AAV7 A1 őse.4

Az 1940-ben és 1941 -ben lefolytatott próbák és hadgya
korlaton történő bevetések egyértelműen igazolták a vára
kozásokat, ugyanakkor némi változást is eszközöltek. Ezek 
közül a legfontosabb a jármű szerkezeti anyagával volt 
kapcsolatos. Ugyanis a minél jobb úszóképesség és merü
lési paraméterek érdekében az első jármű még szinte tel-

5. ábra: Rakodás egy LVT-4-be. A képen jól látszik az LVT-k 
szállítási kapacitása, s a ma is fontos szerkezeti elem, a le
hajtható rámpa
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jes egészében alumíniumból készült. Ám a katonai szakér
tők ezt a fémet nem találták megfelelően ellenállónak, ezért 
keményebb anyag használatára tettek javaslatot. A csapat
próbák tapasztalatai alapján 1941 elején némileg áttervez
ték a járművet, mely már szegecselt acéllemezekből ké
szült. A jármű 2 tonna hasznos terhet szállított. A haditen
gerészet ezúttal is elégedett volt, így megkezdődhetett a 
gyártás, mely egy háztartási gépeket előállító üzemben 
(Food Machinery Corporation) történt. Az új jármű hivatalos 
elnevezése pedig LVT 1 lett. A ma is használt „amtrac” el
nevezés is ekkor született, az amphibious tractor szavak 
kezdőbetűinek összevonásából, de az Alligátor az idők fo
lyamán számos egyéb elnevezést is kapott.

Bár a különböző források eltérő adatokat adnak meg, a 
háború végéig legalább 18 ezer különféle változatú LVT- 
t gyártottak, legnagyobbrészt háztartásigép-gyárban.

Bevetésen az LVT-k

Az LVT-k első éles bevetésére Guadalcanalon került sor 
1942 augusztusában, ekkor még alapvetően logisztikai 
feladatkörben. Később felfegyverezve már harcfeladatokat 
is elláttak. Az első ilyen bevetésre a Tarawa-atoll elleni in
vázió során került sor 1943 végén, ahol a bevetett LVT-k 
igen jelentős veszteségeket szenvedtek, elsősorban a 
gyenge páncélozottság miatt. Ez volt a típus leggyengébb 
pontja, mert hiába gyártották acélból, páncélzatot csak az 
első kategóriájú LVT-k nem kaptak. Azonban a tengerész- 
gyalogosok körében hamar kedveltté váltak az Alligátorok, 
hiszen a járműben lévők nagyobb védettséget élveztek, 
mint a partraszálló hajókból partra tett nyílt terepen harco
lók. Ráadásul a járműveket (LVT-4-től) a hátsó rámpákon 
könnyű volt elhagyni. A különféle beépített fegyverekkel 
pedig hathatósan tudták a gyalogság harcát támogatni. 
Különösen a lángszóró bizonyult hatásos fegyvernek. Az

8. ábra: LVT-1 tesztelés, 1940

LVT-ket elsősorban a csendes-óceáni hadszíntéren alkal
mazták, ahol az összes kombinált hadműveletben részt 
vettek. A harci tapasztalatok felhasználásával a háború vé
gére egy megbízható, magas harcértékű járműkategóriát 
sikerült létrehozni. Az európai hadszíntéren csak kétszer 
kerültek nagyobb számban bevetésre, a Schelde folyó kö
rüli harcokban és a Rajnán történő átkeléskor.5

Az LVT-k fontos szerepet játszottak a koreai háború
ban (1950-1953) is, a britek a szuezi háborúban (1956) is 
bevetették. Második generációjuk, vagyis az „ötös típus” 
legfőbb alkalmazási területe a vietnami háború volt. A jelen
legi generáció, tehát a „hetes típus” a manapság is tartó 
konfliktusok állandó tengerészgyalogsági résztvevője.

Főbb változatok

A járműcsalád nagy előnyének bizonyult a fejleszthető
sége. Rengeteg különféle LVT-t hoztak létre a különleges 
feladatokra átalakított néhány darabos modifikációktól a 
sokezres példányban legyártott szériákig. Mégis két

10. LVT-4. Az áramvonalas kialakítás jó úszóképességet 
biztosított a jármű számára

11. ábra: LVT(A)-4 vízen. A lövegtorony felülről nyitott 
kialakítású volt
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nagy variáns különböztethető meg. Az egyik a nyitott 
küzdőterű, inkább szállítási feladatokra (legyen az kato
na vagy felszerelés) szánt csoport, a másik a zárt kiala
kítású, lövegtoronnyal ellátott, tűztámogatásra optimali
zált kategória.

LVT(A)-1: A Landing Vehicle Tracked, Armored (pán
célozott lánctalpas partra szállító harcjármű) személyze
te 6 főből állt, fegyverzetét egy 37 mm-es ágyú, egy 12,7 
mm-es és két 7,62 mm-es géppuska adta. A háború so
rán a 37 mm-es löveg helyett gyakran E7 típusú lángszó
rót használtak.

LVT(A)-2: Az LVT(A)-1-es fegyverzet nélküli, kizárólag 
szállításra használt változata, mely a 3 fős kezelőszemély
zeten túl 18 fő felfegyverzett katonát tudott szállítani.

LVT-3: Ez a továbbfejlesztett változat sokkal jobb auto
mata hidraulikus erőátviteli rendszerrel rendelkezett, ami 
sokkal nagyobb mozgékonyságot biztosított a korábbi vál
tozatokhoz képest. A Bokorugró ragadványnevet kapta.

LVT-4: Az LVT fegyvercsalád legsikeresebb változata 
volt, mely 1944-ben jelent meg. 30 felfegyverzett tenge
részgyalogost tudott szállítani, szárazföldön 32,19 km/h, 
vízen 12,07 km/h sebességgel. Az LVT-4-nél lett alapve
tő szerkezeti rész a lehajtható hátsó rámpa. Zárt, páncé
lozott és lövegtoronnyal ellátott változatát (A-4) 75 mm- 
es ágyúval szerelték fel. Ezt a változatot is gyakran ellát
ták lángszóróval. Összes verziójából közel 10 ezer dara
bot gyártottak.6
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12. ábra: Kilőtt, ill. mozgásképtelenné vált LVT-1 (hátul) és 
LVT-2 (elöl) a Tarawa-sziget elleni támadást követően, 1943 13. ábra: Egy másik LVT-2 roncsa Tarawa szigetén, 1943



Minden mérnöki ágazatban vannak esetek, melyeket 
hatalmas összegek felhasználása mellett is egész 
egyszerűen lehetetlen megvalósítani. Az ilyen jellegű 
leckék egyike a NASA és az Egyesült Államok Légi
ereje által az 1960-as években pénzelt Lifting Body 
„emelő test” program. Az amerikai repülésügyi mér
nökök nagy reményeket fűztek a koncepcióhoz, bíz
tak benne, hogy elképzeléseik a mindennapos űr
technika részévé válnak. Reményeikben csalódniuk 
kellett, habár a NASA és a légierő jó néhány „emelő 
test” felépítésű gépet épített meg, és oldott ki a 
B-52-es bombázók szárnya alól magasan Kalifornia 
felett a Mojave-sivatagban. Nagy sebességnél a re
pülőgépek elfogadhatóan működtek, de amikor moz
gásuk lassult, közeledvén a leszálláshoz, irányításuk 
nagy nehézséget okozott a pilóta számára. Az egyik 
kísérlet pedig csúnya balesettel végződött.

Az „emelő test” fejlesztése jól ismert, számos könyv je
lent meg a témában, még több újságcikk és tanulmány a 
jelenleg üzemelő űrrepülőgép előtörténete kapcsán. A 
történet azonban korántsem olyan rózsás, ahogy ábrá
zolják, megvannak a maga kevéssé ismert elemei, az 
egyikről számolunk be összeállításunkban.

2006 októberében a katonai űrtörténelemről tartottak 
szimpóziumot az Egyesült Államok Légierejének Akadé
miáján, Colorado Springsben. Ezen vett részt Dwayne A. 
Day is, aki szintén az előadók között volt, ismert történé
szek, mint pl. Asif Siddiqi, William Burrows, Roger 
Launius, Howard McCurdy, Tom Heppenheimer és má
sok mellett. Mivel a rendezvény védelem alatt állt, az elő
adók csak kísérővel közlekedhettek a szálloda és a 
szimpózium helyszíne között. Az egyik ilyen -  kísérővel 
megtett -  út során Dwayne észrevett egy „emelő test” 
koncepció szerint megépített repülőgépet az Akadémia 
Repüléstudományi Osztályának épülete mellett. A szim
pózium utolsó napján megkérdezte kísérőjét, készíthet-e 
fotót az említett repülőgépről.

A Martin-művek SV5J jelű, meglehetősen rejtélyes 
szerkezetére a feledés homálya borult az „emelő testek” 
történetét taglaló munkákban. A NASA HL-10, M2-F1, 
M2-F2 és a későbbi M2-F3 jelzésű gépeinek az 1960- 
as évek első felében végrehajtott tesztrepüléseiről bőven 
találhatunk információt. Az „emelő test” kialakítása igen 
vonzó volt a tervezők szemében, hiszen jelentős belső 
térrel rendelkezett. Az így megépített szerkezet ezáltal 
természetesen méretes hasznos teher felküldésére volt 
alkalmas -  viszonylag kis helyen. Azonban a HL-10 és 
az М2 jelű gépek sajnos azt is igazolták, az alacsony re
pülési sebességnél instabilitások lépnek fel, ez pedig ar
ra késztette a repülőmérnököket, hogy elvessék az űrha
józásnak ezt a fajta megközelítését. Ráadásul az M2-F2 
lezuhant és összetört a sivatagban. A repülőgépet egy 
korszerűbb irányítórendszerrel újraépítették.

R. Dale Reed űrhajózási mérnök „Repülés szárnyak 
nélkül” című könyvében írt beszámolója szerint Chuck 
Yeager ezredes, az edwardsi Tesztpilóta Iskola parancs

i g  A R  FŐI

1. ábra: Jelenleg az Egyesült Államok Légiereje Akadémiájá
nak udvarán pihen a Martin-művek által gyártott, levegőbe so
hasem emelkedett SV5J „emelő test” koncepciójú repülőgép
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2. ábra: A HL-10-es gép a NASA Dryden Repüléskutató 
Központjának bejárata előtt

3. ábra: Az 1960-as évek elején Chuck Yeager ezredes által 
repült, fából készült M2-F1



I

пока repült az M2-F1 „emelő test” típusú géppel az 
1960-as évek elején, ráadásul annak fából készült válto
zatával, és megszerette azt. Elhatározta, jó néhány su
gárhajtású „emelő test” koncepciójú géptípust kipróbál, s 
egyúttal ki is képzi a jövő pilótáit ezekre. Ezt hallva Mar
tin-művek mérnökei előálltak az SV5J gép tervével, a kis 
sebességű „emelő test” típusú repülőgéppel. Az SV5J 
turbólégcsavaros sugárhajtóművel készült, és az 
edwardsi bázison szolgáló tesztpilóták repültek volna ve
le, hogy az újabb repülőeszközökhöz szerezzenek előze
tes ismereteket.

Nagy hirtelenjében, anélkül, hogy a légierővel szerző
dést kötöttek volna, a Martin-művek megépített és leszál
lított két darabot a korábban tervezett repülőgépből. A 
tervek szerint Pratt & Whitney J60 hajtóműveket kaptak 
volna, jelentős méretű hasi levegő-beömlőnyílásokkal. 
Azonban sem a NASA, sem a légierő nem mutatott ér
deklődést a repülőgépek iránt. Reed tudósítása szerint a 
Martin-művek megpróbálta megszerezni Miit Thompson 
tesztpilótát, hogy próbálja ki az SV5J típusjelű gépet, ám 
Thompson nemet mondott. A repülőgépnek túl gyenge 
volt a hajtóműve és nagy a légellenállása, és ez a két té
nyező együttesen erősen behatárolta az elérhető magas
ságot, és egyben igen veszélyessé tette a berepülést. A 
Martin cég 20 000 dollárt ajánlott fel Thompsonnak, ha 
„átviszi a gépet a tűzkeresztségen”. Thompson meglehe
tősen fanyar humorral válaszolt, miszerint abban az eset
ben repül csak a géppel, ha a kifutópályára keresztben 
lefektetnek egy deszkát, és az nekifutás közben néhány 
cm-es magasságba feldobja. így a cég lemondott a piló
táról -  egyik SV5J sem repült soha.

1966 májusában a légierő szerződést kötött az SV5P 
jelű, a korábban említetthez igen hasonlatos gépre. A 
kétszeres hangsebesség körüli tartomány vizsgálatára 
azonban tesztelni szerették volna a hangsebesség felet
ti, a hangsebességhez közeli, valamint az az alatti se
bességtartományban is, egészen a leszállásig. A repülő
gépet az XLR11-es rakétahajtóművel kívánták felszerel
ni. Amikor elkészült, átadták a légierőnek, és átkeresztel
ték X-24A-ra. Az X-24A több jó irányítóberendezéssel 
rendelkezett, mint elődei, a HL-10 vagy az M2-F2, emi
att jobb irányíthatóságra számítottak. Amikorra azonban 
elkészült, a NASA elvetette érdeklődését az „emelő test” 
koncepció űrrepülésben való alkalmazhatósága iránt. Az 
X-24A-t később átalakították X-24B-re, a repülőgép V 
alakú külső burkolatot kapott.

A rakétameghajtású X-24A számos tesztrepülésnek 
volt alanya 1969 áprilisától kezdődően. Meglehetősen 
különös kinézete ellenére mégiscsak elérte az 1,6- 
szeres hangsebességet, egyértelműen gyorsabb volt, 
mint a híres Bell X-1-es repülőgép, annak ellenére, hogy 
ugyanaz a hajtómű dolgozott benne. Ezt követően külső 
formáját és típusszámát is megváltoztatták, majd 1973 
augusztusától újabb tesztsorozatok kezdődtek , elérte az 
1,76-szeres hangsebességet. Valamennyi teszt lefolyása 
hasonló volt, a repülőgépet ledobták a NASA egyik 
NB-52B bombázógépéről, amely az eredeti, szárny alat
ti konténer átalakításával képes volt hordozni az X-15-ös 
gépet, valamint a tervezett, de soha meg nem épült 
X-24C típust.

Ekkorra már egyértelműen kiderült, a NASA nem kí
vánja használni az „emelő test” koncepciót új űrrepülőgé
péhez, az X-24A és az X-24B igazából csak arra volt jó, 
hogy e területek ismereteit is gazdagítsa. Évtizedekkel 
később, amikor a NASA ismét megvizsgálta az ilyen típu
sú repülőgép-szerkezetek használhatóságát emberek 
szállítására a Nemzetközi Űrállomásra és vissza, a mér
nökök arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a hagyo

4. ábra: A NASA M2-F2 kísérleti gépe a kifutópályán

}

5. ábra: Egy félresikerült leszállás után, romokban

6. ábra: Leválás egy átalakított B-52-es bombázó szárnya 
alól. A kísérletben ezúttal a rommá tört M2-F2 átalakított és 
átnevezett példánya, az M2-F3 vesz részt

mányos leszállási technika túlságosan kockázatos lenne, 
e helyett inkább ejtőernyős földet érésben gondolkoztak. 
A NASA azonban törölte a programot, mielőtt az egyálta
lán a kipróbálhatóság állapotába juthatott volna.

Összefoglalásképpen: a Martin-művek két SV5J-t és 
egy SV5P jelű, egyszemélyes repülőgépet épített. Csak 
az egyik SV5J-t szerelték fel a nagyméretű hasi levegő
beömlőnyílással, azonban egyik sem repült sohasem. Az 
SV5P-t átnevezték X-24A-ra. Az alapvető különbség a 
két SV5J és az SV5P között az volt, hogy az utóbbit ra
kétahajtóművel szerelték fel, míg az előbbieket sugárhaj-
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7. ábra: Három gép az „emelő test” koncepció kutatási prog
ramjából az 1960-as évek elején. Az X-24A készült a három 
közül a legkésőbb, később átalakították X-24B-vé (balról). 
Az M2-F3 eredetileg M2-F2 néven szerepelt, lezuhanását 
követően azonban átépítették, ekkor kapta új megjelölését 
(középen). A HL-10 a NASA által tesztelt újabb repülőgép 
volt (jobbról)

9. ábra: Az X-24B műszerfala

lamint egy háromszögletű külső burkolatot, szintén Wrigt- 
Pattersonban láthatjuk. A másik SV5J a Légierő Akadé
miáján van kiállítva. A szabad ég alatti elhelyezés ellené
re (ami Ohio államban gyakran havazást is jelent) a kül
ső szerkezet aránylag jó állapotú.

Az SV5J felfedezése a Légierő Akadémiáján nagy 
meglepetés volt, hiszen addig szinte semmit sem lehetett 
tudni e típus űrprogramokhoz való kapcsolatáról. A repü
lőgép csúnyácskára és túl kicsire is sikeredett, fontos
ságban és jelentőségben messze elmaradt a HL-10 mö
gött. A HL-10 a NASA Dryden Repüléskutató Központjá
ban a bejáratnál található, szinte a világ szeme előtt. E 
megbecsülésük is azokat az időket idézi, amikor a HL-10 
igen nagy magasságokban repült, miközben jelentékte
len unokatestvére, az SV5J itt ragadt a földön...

Felhasznált irodalom

tóművel és levegő-beömlőnyílással. A három eredeti re
pülőgép közül az egyik SV5J-t átalakították X-24A konfi
gurációjúvá, ez Wright-Pattersonban található a Légierő 
Múzeumában, Ohio államban. Az eredeti X-24Ajelű gé
pet, mely a változtatás során az X-24B nevet kapta, va-

Dwayne A Day: Lonely Bird. Spaceflight, 2007/3.
http://www.unrealaircraft.com/wings/X-24B.php
http://www.jrbassett.com/html/RNX15lnx.html

Aranyi László

David Anseil -  Ocskay Zoltán:
KATONAI MOTORKERÉKPÁROK
A motorkerékpár immár száz éve szolgálja a fegyveres erőket. Kezdetben nagy reményeket 
fűztek hozzá, de a későbbiekben kiderült, jobbára összekötői, hírvivői, ügyintézői feladatra 
alkalmas. E felismerés ellenére időről időre megkísérelték harci járműként is alkalmazni, 
inkább kevesebb mint több sikerrel. A témával eddig magyar nyelven nem foglalkozott könyv, 
a most megjelent kötet azonban alapos áttekintést nyújt a katonai motorkerékpárok 
történetéről. A XX. század szinte valamennyi katonai motorkerékpárját bemutató 
összeállításban a jól ismert német, angol, amerikai, olasz és francia márkák mellett helyt 
kapnak a kisebb jelentőségű kelet-európai próbálkozások is, beleértve a magyarországi 
alkalmazást.

A több mint 300 fényképet tartalmazó, 208 oldalas könyv megvásárolható vagy megrendelhető az Oldtimer 
Média Kft.-nél. Ára: 4200 forint (utánvétes szállítás esetén 1420 Ft postaköltség). Cím: 1213 Budapest, 
Központi út 20. (nyitva hétköznap 9-17 óra között). Telefon: 425-3668. www.veteran.hu
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Ötvenéves az íírkorszak

Évmilliárdok óta rótta magányosan égi pályáját Földünk 
körül a Hold. 1957. október 4-étől azonban bolygónk ka
pott még egy útitársat, egy emberkéz alkotta alumínium- 
gömböt, a Szputnyik-1-et. Addig a napig nem volt olyan 
földi jármű, amely 11 ezer km/h-s sebességnél gyorsab
ban száguldott volna, a mesterséges hold ennél majdnem 
háromszor sebesebben keringett 92 napig a Föld körül. 
Az első szputnyik „bip-bip” hangjai adták a világ tudtára, 
hogy a Szovjetunióé a diadal az űrkorszak hajnalán.

Elveszett esély

1954. május 4-én New Yorkban rendezték meg a Third 
Symposium of Space Travelt, az űrutazás megvalósítá
sával foglalkozó szakemberek tanácskozását. Dr. S. 
Fred Singer, a marylandi egyetem fizikaprofesszora java
solta, hogy bocsássanak fel egy 40 kg-os amerikai mű
holdat 300 km-es Föld körüli pályára a MOUSE-terv (Mi
nimum Orbital Unmanned Satellite of the Earth (a Föld 
legkisebb orbitális műholdja) keretében. A professzor jó
hiszeműen azzal érvelt, hogy egy ilyen „egér” méretű hol- 
dacska nem kerül többe, mint egy korszerű, sugárhajtá
sú bombázó. Az Egyesült Államokban azonban mindig is 
a hagyományos légierőt részesítették előnyben más 
fegyvernemekkel, ill. a rakétával szemben, különösen a 
második világháborúban szerzett tapasztalatok alapján. 
A biztos légi fölény tudatában nem különösebben erőltet
ték tehát a rakéták kifejlesztését, ezért Singer professzor 
is hamarosan belátta, hogy nem talál Amerikában olyan 
háromfokozatú rakétát, amellyel a MOUSE-terv kivitelez- 
hetővé válna. Az „Egér” szép csendesen ki is múlt a rajz
asztalon, bár a terv sok részlete felismerhető a későbbi 
Vanguard (Előőrs)-programban.

1955. július 29-én Dwight Eisenhower elnök kibocsá
tott egy közleményt, amelyben előirányozta egy kismére
tű műhold felbocsátását alapvetően tudományos felada
tok végrehajtására. A start dátumát az 1957. július 1. és
1958. december 31. közötti időszakra, a Nemzetközi 
Geofizikai Év keretében kívánta kitűzni. Csak három 
nappal később jelentette be Leonyid Szedov akadémi
kus, hogy „a Szovjetunió is tervezi egy mesterséges hold 
indítását ugyanezen időszakban”.

A Szovjetunióban azonban a második világháború 
után oly nagymértékű és eredményes titkolózás köze
pette folytak a rakétakutatások, hogy Szedov bejelenté
sét nem igazán vették komolyan. Az amerikai terv vi
szont meglehetősen nagy nyilvánosságot kapott, az el
képzeléseket az egész világ megismerhette. Az Egye
sült Államokban két szervezet indult a megvalósítás fe
lé. A szárazföldi hadsereg -  a huntsville-i központban 
dolgozó, az egykori német rakétaprogram vezető szak
embereivel, köztük Wernher von Braunnal -  a Redstone 
rakétát ajánlotta a mesterséges hold felbocsátásához, a 
US Navy, a haditengerészet a Vanguard-tervet preferál
ta. Bár az amerikai műhold kétségtelenül tudományos 
célzattal épült volna meg, a Pentagon feltétlenül bízott 
abban, hogy a felbocsátáshoz szükséges hordozóraké
tát a későbbiekben katonai célokra is fel lehet majd 
használni.

Mindkét terv 2 kilogrammos holdacskával számolt. A 
haditengerészet Naval Research Laboratory szervezete 
a Vanguard rakéta első fokozataként a Viking 
magaslégköri kutatórakétát, második fokozatként az 
Aerobee Hi rakétát, harmadik fokozatként pedig egy szi
lárd töltetű egységet próbáltak ki Új-Mexikóban, a White 
Sands Proving Groundon.

A US Army Braun-csoportja a Redstone rakétáját egé
szítette volna ki „csokorba kötött” második, illetve harma
dik fokozattal (Thiokol-Recruit -  szilárd hajtóanyagú ra
kéták kötege).

A versenyben a US National Committee (Nemzeti Ta
nácsadó Bizottság) választása a haditengerészet -  
összességében még kipróbálatlan -  Vanguard rakétá
jára esett, a hadsereg többször kipróbált és megbízha
tónak bizonyult Redstone rakétájával szemben. A ké
sőbbi események bebizonyították, hogy a választás té
ves volt, az Egyesült Államok elvesztette az űrverseny 
első menetét.

Szovjet előkészületek

1957-ben az amerikai „fanfárok” már egyre hangosabban 
szóltak, míg keletről nem érkezett semmiféle jelzés kö
zelgő nagy eseményről. A szovjet tudósok, szakemberek 
hallgattak, a titoktartás teljes volt. Nyugati elemzők, meg
figyelők később mégis arra hívták fel a figyelmet, hogy 
egyes részletek mégiscsak napvilágra kerültek a szovjet 
űrprogramról. Az első példa a később használt, pontos 
rádiófrekvencia megnevezése volt. 1957. június 8-án a 
Pravdában, dr. Alekszandr Nyeszmejanov, a Szovjet Tu
dományos Akadémia elnöke arról számolt be, hogy „ha
marosan, a következő néhány hónapban bolygónk egy 
másik égi kísérővel fog gyarapodni”.

E nyilatkozat után a nyugati megfigyelők bizonyosra 
vették, hogy a piros betűs nap, amelyen az első szov
jet műhold elindul a világűrbe, nem lehet más, mint 
szeptember 17-e. Ez volt Konsztantyin E. Ciolkovszkij, 
az űrtudományok atyja születésének 100 . évfordulója, 
és egy ilyen alkalmat a Kreml sosem hagyott volna ki. 
A történelem azonban más irányt vett, és az első 
szputnyik csak szűk három héttel később indult el a vi
lágűrbe.

Az előkészítő munkák tehát tovább folytatódtak a 
bajkonuri szerelőcsarnokban. Megtörtént a mesterséges 
hold és a védőkúp összeillesztése az R-7-es rakétával, 
kipróbálták a négy botantenna kinyitását. Végül a tényle
ges rádiópróbára is sor került, amelyről Alekszej Ivanov 
mérnök -  a csoport tagja -  így számolt be: „Ott álltunk 
csendesen a nagy csarnokban: Koroljov főkonstruktőr, 
az Állami Bizottság tagjai, a mérnökök, technikusok. A 
néma csendben egyszer csak tisztán felhangzottak a jel
legzetes »bip-bip« jelek, amelyeket később az egész vi
lág megismerhetett. A hangszórókból áradó jelzések va
lóban nagyon izgalmasak voltak.”

Október 3-án reggel, a sikeres végső próbák után egy 
vasúti szerelvény lassan kigördült a 260 tonnás rakétával 
a starthely felé, ahol a felállítás után megkezdődtek az 
indítás előkészületei.
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1. ábra: Az R-7-es rakéta fejlődése a G-4-től a Szputnyik 
8K71-ig

Az első műhold

Október 4-én este a moszkvai rádió jelentette: „egy mes
terséges hold kering a Föld körül” . A start -  moszkvai idő 
szerint -  22.28.34-kor volt, és az Iszkusztvennij Szputnyik 
rendben ráállt 65,1 °-os, 215-939 km-es, ellipszis alakú, 
96,2 perces keringési idejű pályájára, miután rendben le
vált a hordozórakétáról. Kinyitották a négy botantennát, 
és a rádióadó megkezdte a „bip-bip” jelek sugárzását.

2. ábra: A Szputnyik 8K71PSz rakéta rajza

A fogadtatás az ömlengéstől a lekicsinylésig bezárólag 
változott. Sir Bemard Lovell angol csillagász szerint ez 
„teljesen rendkívüli ... a legnagyobb dolog a tudomány 
történetében ... az emberi értelem legnagyobb tudomá
nyos teljesítése” volt. Rawson Bennett ellentengernagy, 
a US Naval Research főnöke így minősítette a szputnyi- 
kot: „Egy darab vas az égen..., ilyet bárki oda tud külde
ni!” A londoni Guardian újság körültekintően fogalmazott: 
„A becsületes szándék mellett feltűnt egy nemzetközi 
konfliktus, a világűr katonai felhasználásának lehetősége 
a nemzetek erős presztízskésztetése következtében. Ót 
évvel ezelőtt még az űrrepülés jótéteményében hittünk, 
ma a hidegháború újabb fejezete kezdődik el. Ez pedig 
veszélyesebb bármilyen más sugárzásnál is.”

A Guardian cikkírója tehát átlátta azt a lehetőséget, 
hogy a „bip-bip” jelek nemcsak egyszerűen hangok a vi
lágűrből, hanem azt is jelzik, hogy egy esetleges újabb 
háborúban már az amerikai kontinens is szörnyű pusztí
tásnak lesz kitéve. 1961-ben, Tyitov űrrepülése után 
Nyikita Hruscsov pártfőtitkár szemernyi kételyt sem ha
gyott efelől egyik beszédében: „Ma még 5 tonnás űrhajó
kat teszünk rakétáinkra, de holnap már ugyanilyen nuk
leáris bombákat is elhelyezhetünk, hogy eljuttassuk a 
Föld bármelyik pontjára.”

Eisenhower elnök látszólag közömbösen értékelte a 
szovjet bejelentést: „Egy kis labda az égen, amely jottá
nyit sem kelti fel az érdeklődésemet.” Az elnök közöm
bösségére Robert Cowen kutató adott magyarázatot egy 
1996 végén, a Christian Science Monitorban írott cikké
ben. A nemzetközi jog szerint az egyes államok szuvere
nitása a légkör határáig terjed ki, tehát minden további 
nélkül lelőhetik az azt megsértő kémrepülőgépet. Bár a 
világűr és a légtér pontosan nem határolható el, egy el
méleti határvonalnak azt tekintik, ahol a Föld körüli pá
lyán lévő jármű még egy keringést meg tud tenni. Az 
Egyesült Államok ötvenes évekbeli álláspontja szerint 
ennél a határvonalnál érne véget az állami szuverenitás, 
tehát műholdakról szabadon lehetne megfigyelni a 
célország területét. Az amerikaiak azt is tudták, vagy in
kább sejtették, hogy a szovjetek sohasem egyeznének 
bele egy olyan felosztásba, hogy területüket az űrből el
lenőrizzék. A szputnyikkal megkaparintott elsőséggel já
ró dicsőség egyszersmind elhomályosította a szovjet 
stratégiai tervezők távolba pillantó szemeit. Mivel a szov
jetek lettek az elsők, utólag már nem emelhettek kifogást 
más országok műholdjai ellen, és nem is emeltek. 
Eisenhower elnök tehát az elsőség „szándékos” átenge
dése miatt látszott közömbösnek, holott gyakorlatilag az 
amerikaiak szabad kezet kaptak a felderítő holdak rend
szerének kiépítésére. Ez hamarosan teljes gőzzel meg is 
indult, és az Egyesült Államok messzeható stratégiai 
előnyre tett szert az elsőség dicsőségének „elvesztése” 
árán.

James Gavin amerikai hadseregtábornok, a huntsville- 
i katonai rakétakísérleti csoport vezetője 1966-ban Bos
tonban, a Repülés- és Űrrepülésügyi Intézetben megtar
tott beszédében szemére vetette a Pentagonnak, hogy 
szándékosan késleltette az első amerikai mesterséges 
hold elindítását. A tábornok nyilván nem ismerhette a 
Robert Cowen által három évtizeddel később leírtakat, 
de szavai jól alátámasztották a „késleltetés elméletét”. 
Gavin rámutatott, hogy az első szovjet szputnyik előtt 
egy évvel, 1956 nyarán von Braun Jupiter rakétát jutta
tott 1120 km-es magasságba, tehát már ekkor lehetsé
ges lett volna egy amerikai mesterséges hold felbocsá
tása. A start engedélyezését a tábornok többször is ké
relmezte a Pentagontól, de beadványait sorozatosan 
visszautasították.
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A  Szputnyik-1 szerkezete

A 83 kg-os, 58 cm átmérőjű, mindössze 2 mm vastag 
alumíniumgömb nitrogéngázzal volt feltöltve -  két célból. 
A gáz egyrészt megfelelő nyomást kifejtve belülről meg
akadályozta a gömb vékony héjának összegyűrődését 
idelent a Földön. Másrészt a nitrogén segített fenntarta
ni egy állandó hőmérsékletet a gömbön belül, mialatt a 
szputnyik napfényben vagy a földárnyékban repült, a két 
szélsőséges hőmérséklet-tartományban, 200-250 °C 
különbséggel. A jelentős hőmérséklet-különbség első
sorban nem a gömbszerkezetben, hanem a felszerelé
sek házában tett volna kárt. A megfelelő hőelosztást ven
tilátor segítette.

A szputnyik két rádióadóval volt felszerelve (7,5 m és 
15 m hullámsáv, 1 W teljesítmény), két pár antennáját 
(2,4 és 2,9 m) 35 °-os szögben lehetett kinyitni.

A „bip” jelzések pontosan 0,3 s időtartamúak voltak, 
ugyanilyen nagyságú szünetekkel. Későbbi tanulmányo
zásuk során kiderült, hogy a szünetek nem voltak mindig 
egyenlőek: hol hosszabbnak, hol rövidebbnek bizonyul
tak. A frekvencia is változott attól függően, hogy milyen 
más adatokat „ültettek” rájuk a mért értékekből. Ez lett a 
rádiótelemetria kezdete.

Csak a külső nyomást és a hőmérsékletet mérte, 
magasfényű (polírozott) külső felülete miatt a Földről is 
jól látható volt. Optikai megfigyelése nyomán a felső lég
kör sűrűségéről kaptak adatokat. A Szputnyik-1 ener
giaellátását három darab ezüst-cink akkumulátor bizto
sította.

Az R-7-es rakéta

A világ első interkontinentális, ballisztikus rakétája az 
R-7-es volt. A leggyakrabban használt rakéta sikeressé
gi rátája 2007 elejéig elérte a 97,6%-ot. Ebben az adat
ban természetesen benne vannak a különféle fokozatok
kal kiegészített R-7-es változatok (Vosztok, Voszhod, 
Molnyija, Szojuz stb.) is.

Az R-7-es fejlesztése 1950. december 4-én kezdődött 
N-3 terv fedőnév alatt. Az elképzelés egy olyan folyé
kony hajtóanyagú rakéta kifejlesztését irányozta elő, 
amely 1 -1 0 1 tömeget tud 5-10 ezer km-es távolságra el
juttatni. A terv vezetését Szergej Koroljov N II-88-as ter
vezőirodájára bízták, de más intézetek, tervezőirodák és 
szakemberek is részt vettek benne, többek között:

• OKB-456 -  Glusko (hajtóművek);
• Nil—885 — Rjazanszkij, Piljugin (irányítástechnika);
• OKB-11 (nukleáris robbanófej);
• Nil—4 -  Szokolov (indítópad-fejlesztés);
• CAGI -  Dorognyicin, Sztruminszkij (aerodinamika);
• N11-10 -  Kuznyecov (giroszkópplatform);
• Matematikai Intézet -  Sztyeklov és Keldis.

A kutatási program az alábbi problémákra igyekezett 
megoldást találni:

• 200-300 tonna tolóerejű hajtóművek kifejlesztése, 
kerozin + folyékony oxigén hajtóanyaggal, a német alko
hol + folyékony oxigénes hajtóművek nyomán (fajlagos 
impulzus 325 s);

• a nukleáris robbanófej méretének, tömegének csök
kentése 3-5 tonnásra;

• önálló tehetetlenségi és rádióirányítású rendszer ki- 
fejlesztése;

• hővédelem kidolgozása a légkörbe 6-7 km/s sebes
séggel visszaérkező robbanófej részére;

• optimális rakétakonfiguráció kidolgozása.

4. ábra: Épül az első bajkonuri indítóhely
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6. ábra: Az R-7-es egyik legelső, kísérleti indítása. A sötét-vi
lágos négyzetek festése az orrkúp alján a tesztrepülést jelzi

7. ábra: A Vanguard rakéta felrobbanása 1956 decemberében

1953. február 13-án N-1 (n = noszityel, hordozó) fedő
néven pontosították a terveket egy kétfokozatú, balliszti
kus rakéta létrehozására, amely 170 tonnás indulótöme
gével 3 tonnás robbanófejet juttathat 7-8 ezer km-es tá
volságra. A munka jól haladt, de október 3-án a tervet 
hirtelen megváltoztatták: a robbanófej bruttó 5,5 t-s tö
megéből csak 3 t lehet a nettó tömeg, a hatótávolság vi
szont 5500 km-esre csökkent.

1954 januárjában a vezető tervezők megbeszélésén 
néhány tömegcsökkentő megoldást határoztak el. Az 
egy hajtóműves blokkokat kisebb átmérőjű, de több haj
tóművel látták el, csökkentették a hajtóanyagtartályok tö
megét. A kisebb, stabilizáló rakétahajtóművek beilleszté
se után februárban már az utolsó simításokat végezték a 
rajzasztalon, és május 20-án elkészültek a kétfokozatú, 
R-7/8K71 jelzésű rakéta tervei.

A rakéta központi blokkja köré négy, rövidebb fokoza
tot terveztek. A begyújtásnál a négy oldalsó fokozat indul 
először, majd a teljes tolóerő elérésekor gyújtják be a kö
zépső blokk hajtóműveit. A rakéta robbanófeje német 
mintára készült, a 16 °-os hegyesszögű, 7,27 m hosszú 
orrkúp alatt foglalt helyet.

A 280 t indulótömegű rakéta az 5,5 t-s robbanófejet 7,9 
km/s sebességre gyorsítja fel, hatótávolsága eléri a 8 ezer 
km-t (plusz-mínusz 10 km). Az R-7-es üres tömege 27 t, 
vízszintesen szállítják ki a starthelyre, majd ott állítják fel. 
Az első fokozat hajtóművei a 2170 m/s, a második fokoza
té a 6385 m/s eléréséig működnek, a starttolóerő 403,41.

1954. november 20-án a szakemberek -  némi változta
tásokkal -jóváhagyták a fejlesztési és építési terveket, me
lyet Szergej Koroljov 1955. március 11-én véglegesített. 
Napokkal később már meg is kezdődött a gyártás. 1956. 
március 20-án három fő fázisban határozták meg a fejlesz
tési tervek kivitelezését: Két prototípussal elvégzik a stati
kus próbákat, eggyel pedig a kísérleti repülést. Az eredmé
nyek ismeretében végrehajtják a szükséges változtatáso
kat a következő példányokon. Végül a repülő példányokkal 
a változtatások eredményeinek bemutatása.

1956 első felében 36 gyárban kezdődött meg a rakéta
építés, hogy még az év vége előtt sor kerülhessen az első 
próbarepülésre. Bár az első, méretarányos középső foko
zat, valamint két-két Blok-Aés Blok-B fokozat modellje ha
mar elkészült a statikus vizsgálatokhoz, kiderült, hogy a re
pülési próbákra semmiképpen sem kerülhet sor 1956-ban.

Főbb vizsgálatok

• A rádióirányító rendszer repülési próbái R-5R (R-5 IRBM 
módosítása) rakétákon 1956. május 31 -én és június 15-én.

• Hajtóanyag-felhasználás, sebességintegrátor, stabili
zációs rendszer, Tral telemetria-rendszer, Fakel ellenőr
ző rendszer vizsgálata két fázisban, 5-5 repülésben, 
M5RD rakétákkal. Első fázis: 1956. február 16-tól márci
us 23-ig. Második fázis: július 20-tól augusztus 18-ig.

• A rakéta felfüggesztésére szolgáló, Tyulpan elneve
zésű különleges startkoncepció próbái a leningrádi (ma 
Szentpétervár) fémöntödében folytak egy 19 méter át
mérőjű maketten, méretarányos rakétával. Az 1956 nya
rán kidolgozott eljárást a mai napig használják.

• A rakétahajtóművek próbái (beleértve az ellenőrző rend
szereket, kormány- és stabilizáló hajtóműveket is, vibráció 
stb.) 1956 júliusától 1957 márciusáig folytak az NII-88-ban.

• Öt fékpadi vizsgálatot végeztek három komplett (kül
ső) fokozattal: 1956. augusztus 15., szeptember 1., 
szeptember 24., október 11., december 3.

• Három fékpadi vizsgálatot végeztek, két központi foko
zattal: 1956. december 27., 1957. január 10., január 26.
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• A komplett R-7-essel két fékpadi próbát végeztek, a 
2Sz jelűvel 1957. február 20-án, a 4SzL jelűvel 1957. 
március 30-án.

• A bajkonuri földi próbákra (összeszerelés, kiszállítás, 
hajtóanyag-betöltés stb.) 1956 decemberében került sor 
az 5N jelű rakétával.

Az R-7-es ballisztikus rakéta műszaki adatai, változatai
1. fokozat (oldalsó blokkok)
Fokozatok száma: 4 db R-7 8K71
Starttömeg: 43 100 kg
Üres tömeg: 3500 kg
Átmérő: 2,68 m
Fesztávolság: 2,68 m
Hossz: 19 m
Hajtómű: 1 db RD-107-8D74__________________________
Tolóerő (vákuumban): 970 000 kN 
Fajlagos impulzus: 306 s 
Fajlagos impulzus (tengerszinten): 250 s 
Égésidő: 120 s
Hajtóanyag: kerozin + folyékony oxigén
2. fokozat (központi blokk)
Fokozatok száma: 1 db R-7 8K71 
Starttömeg: 95 300 kg 
Üres tömeg: 7500 kg 
Átmérő: 2,99 m 
Fesztávolság: 2,99 m 
Hossz: 28 m
Hajtómű: 1 db RD-108-8D75__________________________
Tolóerő (vákuumban): 912 000 kN
Fajlagos impulzus: 308 s
Fajlagos impulzus (tengerszinten): 241 s
Égésidő: 330 s______________________________________
Hajtóanyag: kerozin + folyékony oxigén__________________
Szputnyik 8K71 PSz hordozórakéta 
Nyugati kódjel: SL-1 
Starttömeg: 267 000 kg 
Tolóerő (vákuumban): 3 886 000 kN
Teljes magasság: 30 m_______________________________
Teljes fesztávolság: 9,76 m
Hasznos teher: 500 kg, 200 km-es, 65 °-os pályára
(Szputnyik-t, -2)____________________________________
Szputnyik 8A91 hordozórakéta________________________
Nyugati kódjel: SL-2_________________________________
Starttömeg: 269 300 kg
Tolóerő (vákuumban): 3 784 900 kN
Teljes magasság: 31,10 m
Teljes fesztávolság: 9,76 m___________________________
Hasznos teher: 1327 kg, 217 km-es, 65 °-os pályára 
(Szputnyik-3)

Szputnyik-napló

1949. december 7. -  Helmut Groettrup G-4 rakétájának 
terve összevetésre került Koroljov Ft-3-sával. A G-4 szá
mos elképzelése -  különös tekintettel a fokozatok köteg- 
szerű elhelyezésére -  beépült az R-7-esbe.

1950. december 4. -  A Szovjetunió Minisztertanácsa 
dekrétumban irányozta elő „egy interkontinentális, bal
lisztikus eszköz” kutatómunkájának megkezdését.

1951. október 4. -  Mihail Tyihonravov először említi 
meg a szovjet mesterséges holdat a New York Timesnak 
adott interjújában.

1953. február 13. -  A Szovjetunió Minisztertanácsa dek
rétumban határozta meg egy közepes hatótávolságú és 
egy interkontinentális, ballisztikus eszköz kifejlesztését.

1953. április -  Koroljov OKB-1-es, Mjasziscsev 
OKB-23-as, és Lavocskin OKB-301-es tervezőirodája

9. ábra: Startol az R-7-es rakéta
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zöld utat kap az R-7-es rakéta, valamint a Búrja és 
Burán robotrepülőgépek kifejlesztésére.

1954. március 17. -  A Szovjetunió Minisztertanácsa dek
rétumban hagyta jóvá Bajkonur és Vlagyimirovka építésé
nek terveit (R-7-esek, 40 db Burán és 350 Búrja indítására).

1954. november 20. -  A Szovjetunió Minisztertanácsa 
dekrétumban hagyta jóvá az R-7-es terveit.

1955. január 12. -  A Szovjetunió Minisztertanácsa a 
Tyuratam város melletti Bajkonurt választotta ki az R-7- 
es rakéta tesztrepüléseire. Tyuratam nevét 1958 január
jában Leninszkre változtatták. Érdekesség, hogy a város 
vasútállomásának Zarja (Hajnal) nevéről kapta a földi irá
nyító központ is a kódnevét.

1955. április -  Megkezdődtek a ház- és útépítések 
Tyuratamban.

1955. június 19. -  Az első munkások megérkeztek 
Tyuratamba, a szemipalatyinszki atomkísérleti telep 
térségébe.

1955. augusztus 19. -  Megkezdték az exkavátorok a 
föld kiemelését.

1955. szeptember 30. -  Szergej Alekszejenko építési 
igazgató, moszkvai vezetők társaságában szemrevéte

lezte az építkezést, a „stadiont” , ahogyan ők nevezték. 
Vlagyimir Trajbman munkavezető nem kapott sok dicsé
retet, a látogatók szemrehányásokkal illették.

Mi is volt a helyzet valójában? Az építkezés kezdetben 
jól haladt, mert a geológiai vizsgálatok előrejelzése szerint 
mindenhol homok volt. Váratlanul, úgy 7 méter mélység
ben a homokot agyag váltotta fel, amit a rendelkezésükre 
álló szerszámokkal nem tudtak kiemelni. Alekszejenko 
nem tudhatta, hogy a geológiai vizsgálatokat máshol vé
gezték, nem ott, ahol ők dolgoztak. Néhány kilométerre (!) 
az épülő „stadiontól” 50 méter mélységig valóban csak ho
mokos talaj volt, de a vezérkar egy másik, odébb lévő hely 
mellett döntött. így a tervezett 1,3 millió köbméter helyett a 
nagy melegben csak a negyedét tudták kitermelni.

A helyváltoztatásra a titkosság végett volt szükség. A 
starthelyet eredetileg egy lapos domb tetejére tervezték, 
de akkor már messziről észrevehették volna. Ezért hatá
rozott úgy a vezérkar, hogy az indítóhely egy katlan mé
lyére épüljön. A szükséges geológiai vizsgálatokat ott 
már nem végezték el, természetesnek véve, hogy a ko
rábbi adatok az új helyre is érvényesek!

1956. január 15. -  Alekszejenkót „kihelyezték” az épít
kezéshez, hogy a munka elkészüljön a megadott határ
időre. Az igazgató minden lehetséges fórumon jelezte, 
hogy újabb technikai berendezésekre van szüksége, és 
azok két héten belül meg is érkeztek. Most már egy idő
ben 15 exkavátor tölthette 150-250 teherautó platóját, el
érve a napi 15-18 ezer köbméteres kitermelést.

1956. március 15. -  Az építési terület melletti próbafu
ratokat elöntötte a víz. Ez teljesen váratlanul érte az épít
kezőket, hiszen addig az egész terület száraznak bizo
nyult. Most mégis -  kb. 40 méter mélységben -  egy föld 
alatti tóra bukkantak. Már csak 13 méter volt hátra a ter
vezett 50 méteres mélység eléréséig, amikor megérke
zett Moszkvából a szigorú parancs: mindenféle robban
tást leállítani! A vékony fal átszakadásánál az egész kat
lant elönthette volna a víz. Kétféle lehetőséget mérlegel
tek: elkezdenek egy új starthelyet építeni egy új helyen, 
vagy folytatják a munkát, és felveszik a harcot a vízbetö
rés ellen. Az utóbbi mellett döntöttek, és elkészítették a 
tervet a föld alatti tó vízszintjének csökkentésére.

1956. március 20. -  A Szovjetunió Minisztertanácsa 
dekrétumban engedélyezte az R-7-es tesztrepüléseket.

1956. március 29. (-554 nap)
A vízbetörés megoldását Alekszejenko találta meg. Ült 

az egyik geológiai fúrólyuknál, és köveket dobált a vizes 
homokra. Észrevette, hogy a kő becsapódásának hatá
sára a homok egy rövid ideig kiszáradt, mielőtt újra be- 
nedvesedett volna. Ez ugyanaz a jelenség volt, mint ami
lyen a metróépítéseknél végrehajtott robbantások nyo
mán fellépett. Alekszejenko rögtön elrohant egyik veze
tőtársához, Subnyikovhoz, aki az elmondottak hatására 
vállalta a kockázatot, és utasítást adott a robbantások 
folytatására. A merész kísérlet sikerrel járt, az ideiglene
sen kiszáradt talajt kiemelték, és a helyét lebetonozták. A 
késés a tervekhez képest egy hónapra zsugorodott.

1956. április 20. -  Újabb nagy ötlettel behozták az egy 
hónapos lemaradást: a startasztal betontetejét külön, a 
tartópillérektől függetlenül készítették el.

1956. június 8. -  Félmagasságig készült el az indítóasz
tal, amikor megérkeztek az újabb geológiai adatok. Kiderült, 
hogy az altalaj teherbíró képessége hússzor kisebb a terv
ben előírtnál, ezért a betonozási munkákat azonnal le kellett 
állítani. Ismét két lehetőség között választhattak: vagy le- 
csökkentik az asztal tömegét, vagy megnövelik az alapot. 
Az első esetben elölről kezdhettek volna mindent, míg a má
sodik variációnál a magasság csökkentésével a tömeg is 
kevesebb lett volna. Igaz, az utóbbi esetben a gázelvezető
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képesség romlásával kellett számolniuk. Ismét megtalálták 
a legjobb megoldást: a pilléreket méhsejtszerkezetben fog
ják megépíteni. így a szilárdság változatlansága mellett a 
súly jelentősen lecsökkent.

1956. július 11. -  Az iszonyú meleg következtében a 
„stadion” körül állandóan 4-5  tűzoltóautó állt, és folyama
tosan locsolták a betont. A vékonyabb falú részek -  ahol 
az elektromos és hajtóanyag-vezetékek csatornái húzód
tak -  a locsolás ellenére is gyorsan kiszáradtak, és nem 
érték el a megfelelő szilárdságot. Az egyik munkavezető
nek kitűnő ötlete támadt: a közismerten nedvességtartó 
agyagból készített téglákkal bástyázták körül a pilléreket.

1956. július -  Az OKB-1 tervezőirodában Tyihonravov 
befejezte a mesterséges hold tervezését. Az 1,4 t töme
gű, mini tudományos laboratórium azonban később ké
szült el, mint az R-7-es, ezért csak harmadik szputnyik- 
ként került a világűrbe.

1956. augusztus 19. -  Az első köbméter földkiemelés 
egyéves évfordulóján nyoma sem volt az ünneplésnek, 
inkább tovább gyorsították az építkezést. A külön megépí
tett startasztaltetőt a februárban elkészült vasúti síneken 
gördítették a pillérek felé. Félúton járhatott már a szerel
vény, amikor óriási reccsenés hallatszott. A vizsgálat 
megállapította, hogy a talaj süppedt be a 600 t-s tömeg 
alatt, de a betontető nem sérült meg. A vészhelyzetet né
hány óra alatt elhárították. Egy nappal később megkezd
ték az összekötő járatok építését az indítóhely és a meg
figyelő bunker, valamint az egyéb objektumok között.

1956. szeptember 3. -  A Szovjetunió Minisztertanácsa 
1241-632 számú dekrétumában rendelte el a szovjet űr
követő hálózat létesítését. A rakétafigyelő és űrkövető 
központban 680 tiszt és 150 civil tudományos szakember 
kezdte meg a munkát.

1956. november 10. -  Megérkeztek a szerelők, és fel
váltották az építőket.

1957. január 11. -  A starthelyen elkezdődtek a mérési 
munkák: a szerelőcsarnokból kiszállították, majd felállí
tották az interkontinentális, ballisztikus rakéta makettjét. 
A szakemberek gyakorlatban is megkezdhették felkészü
lésüket az indításokra. Ugyanezen a napon hagyták jóvá 
az R-7-es vizsgálati programját.

1957. február 15. -  A Szovjetunió Minisztertanácsa 171- 
83 számú határozatában elrendeli egy egyszerű mérések
re alkalmas mesterséges hold létrehozását, és felbocsátá
sát a Nemzetközi Geofizikai Év keretében 1957 közepére. 
Egyúttal a nehezebb, összetettebb tudományos feladatok
nak eleget tévő D-1 jelű műhold építését elhalasztották.

1957. március -  Megérkezett az első M1-5 jelű, R-7- 
es rakéta Bajkonurba.

1957. március 4. -  Engedélyezték az első R-7-es ra
kéta startját.

1957. április 10. -  Megérkezett Bajkonurba a startbi
zottság a végső egyeztetésekre.

1957. április 17. -  Aláírták az első starthely átadási pa
pírjait, az építők átvonultak egy másik területre.

1957. május 5. -  Kigördült a starthelyre a világ első in
terkontinentális rakétája.

1957. május 15. -  Elindították a világ első interkonti
nentális rakétáját. A start utáni 98. másodpercben a 
Blok-D fokozat levált a központi blokkról, és a rakéta 
mintegy 400 km-nyire a starthelytől lezuhant. A repülés 
104 másodpercig tartott.

1957. június 11. -  Három nap alatt háromszor kezdték 
meg a visszaszámlálást, de nem sikerült a rakétát elindí
tani. A harmadik kísérlet után visszaszállították a szere
lőcsarnokba, ahol egy nitrogéngázt befúvó szelep hibás 
működését fedezték fel.

1957. július 12. -  Rövidzárlat következtében a négy ol
dalsó fokozat levált a központi blokkról a start utáni 33. 
másodpercben.

1957. augusztus 21. -  Az R-7-es rakétát először 
indították sikeresen. A fejrész a számított területen csa
pódott be a Távol-Keleten, a Kamcsatka félszigeten.

1957. augusztus 26. -  A Szovjetunióban először jelentik 
be hivatalosan, hogy „sikeresen kipróbálták a többfokozatú, 
nagy hatótávolságú, interkontinentális, ballisztikus rakétát'.

1957. szeptember 7. -  Az R-7-es rakéta második sike
res repülése. A fejrész a számított területen csapódott be 
a Távol-Keleten, a Kamcsatka félszigeten.

1957. október 4. -  A világ első mesterséges holdjának 
felbocsátásával megkezdődött az űrkorszak. A rádióadók 
21 napig sugározták a jeleket, majd a Szputnyik-1 92 
nap után visszatérve, a Föld sűrűbb légrétegeiben el
égett 1958. január 4-én.

Felhasznált irodalom

Mark Wade: Encyclopedia Astronautica -  
www.astronautix.com
Ami sikerült, és ami nem... -  Föld és Ég, 1991. október. 
Spaceflight, 1997. október.

Schuminszky Nándor

HADÄSZAT es harcászat  

Leo  J.  D a u g h e r t y  I I I

AZ AMERIKAI 
TENGERÉSZGYALOGOS

Leo J. Daugherty:
AZ AMERIKAI TENGERÉSZGYALOGOS 1941-1945
Az amerikai tengerészgyalogság egységei 1942 és 1945 között 26 nagy partraszálló hadmű
veletet hajtottak végre sikeresen. 1942 augusztusában a guadalcanali partraszállás jelezte, 
hogy fordulat állt be a háború menetében, az Egyesült Államok ellentámadásra indul. Az ezt 
követő háborús évek során a tengerészgyalogosok véres harcok árán foglalták el a japán ké
zen lévő fontosabb csendes-óceáni támaszpontokat, egyik szigetet a másik után. A történel
mi részen túl, a mű kitér a toborzásra és a kiképzésre, a szervezeti felépítésre, a fegyverzet
re és a harceljárásokra.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2002.
Terjedelem: 96 oldal (több mint 100 fotó).
2400 + 500 Ft postaköltség áron megrendelhető a kiadónál.
Levélcím: Hájjá és Fiai Kft., 4017 Debrecen, Pf. 32. Telefon: 06-30-419-3530
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Hazai tükör

Szlovén harcászati gyakorlat a zérusponton

A Szlovén Fegyveres Erők kijelölt alakulatai 2006. ok
tóber 23. és november 18. között éleslövészettel egy
bekötött nagyszabású harcászati gyakorlat zajlott az 
MH Bakony Harcászati Kiképző Központban, azaz a 
zéruspont lőterén. Ez alkalommal az 1. dandár 10. gé
pesített zászlóalja hajtotta végre a harci feladatokat. El
sődlegesen gyalogsági páncéltörő és harcjármű-fedél
zeti fegyverekkel vettek részt az éleslövészeteken nap
szaktól függetlenül, de alkalmaztak még a harci feladat 
jellegének megfelelően nagy űrméretű aknavetőket is. 
A 400 fős kontingens több mint 170 földi technikai esz
közt vonultatott fel. A katonai járművek gerincét a 90-es 
évek végén rendszeresített Pandúr, azaz Valuk lövész
páncélosok (50 db) alkották, de „főszerepet” kaptak 
még a Puch és a felfegyverzett Hummer terepjárók (60 
db) is. A katonák és az utánpótlás szállítására, valamint 
a nagyméretű aknavetők vontatására terepjáró teher
autókat (40 db) alkalmaztak. Az újmajori tábor felállítá
sában és a kerekes járművek esetleges meghibásodá
sánál különleges, speciális teherautókat (26 db Iveco, 
Mercedes...) használtak. A kerekes járművek (terepjá
rók, teherautók) a NATO-előírásoknak megfelelően 
igen modernek, korszerűek voltak, és felvonultak a fel
derítők krosszmotorjai is. A négyhetes gyakorlat egy
ben a szlovén fél NATO TACEVAL harcászati felmérője 
is volt. November 9-én számot adtak képességeikről a 
meghívott hazai és külföldi katonai megfigyelők, illetve 
katonai attasék, valamint a szlovén média és a magyar 
szaksajtó előtt. A bemutatót megtekintette a két ország 
vezérkari főnöke, Havril András vezérezredes és Albin 
Guttman altábornagy, valamint Kari Erjavec szlovén vé
delmi miniszter.

Lássuk, hogy zajlott le a minden részletre kiterjedő 
gyakorlat. A „feltételezett” ellenséges erők jelenlété
ről, azok pozíciójáról és technikai eszközeiről a gyors 
mobilitású (krosszmotoros) felderítők értesítették a 
hadvezetést. Az alapos elemzésnek és a gyors reagá
lásnak köszönhetően a szlovén gépesített zászlóalj 
Valuk lövészpáncélosai felvették pozícióikat a „hara
pófogó” hadművelethez. Eközben a hazai bázisról fel
szállt két felfegyverzett (2 -2  rakétablokk és pótüzem- 
anyag-tartály), turbólégcsavaros Pilatus PC-9M 
Hudournik, és kétszeri rácsapással a célterületre, 
löveganyagtáraikból a nem irányított rakéták tüzével 
lefogták, illetve megbénították az ellenséget. Amint a 
PC-9-esek befejezték a légicsapást, a Valuk lövés
páncélosok álcázott állásaikból rohamra indultak, és 
megkezdték az ellenséges erők bekerítését. A roha
mozó lövészpáncélosokkal egy időben beindult a 
nagy űrméretű (120 mm) aknavetők „tűzhengere”, 
amely ismételten lefogta az ellenséges erőket, így 
akadálymentesen nyomulhattak előre a főerők. A kilőtt 
aknák robbanásának hatására a „0” ponti megfigyelő
nél parkoló személygépkocsik riasztói beindultak, a 
robbanások zaja pedig még Székesfehérváron is hall
ható volt. Az aknavetők zárótüzéből kimenekült ellen
séges járművekkel a Valuk lövészpáncélosok 12,7

mm-es és 30 mm-es gépfegyverei és az általuk szál
lított páncélelhárító egységek végeztek. Az ütközet
ben a lövészpáncélosokhoz csatlakoztak még a 12,7 
mm-es géppuskával felfegyverzett Hummer terepjá
rók is. A pszichésen és fizikálisán „megtört” ellensé
ges erők a megsemmisült technikai eszközeik romhal
mazait elhagyva megadták magukat. A közel egyórás 
éleslövészettel egybekötött bemutatót a folyamatos
ság és a precizitás jellemezte, amely során mindvégig 
a fegyverek ropogása és az aknák robbanása hallat
szott. A szlovén vezérkar és a külföldi megfigyelők 
megelégedésére sikeresen fejeződött be a gyakorlat, 
mindez egy olyan helyszínen, amely Európa egyik 
legjobb adottságokkal rendelkező (infrastruktúra, ki
terjedés, földrajzi adottságok stb.) gyakorló- és lőtere. 
Záróakkordként a gyakorlatban részt vett személyi ál
lomány és a technikai eszközök felsorakoztak a tribü
nön helyet foglaló prominens személyek tiszteletére 
és a parancs kihirdetéséhez. A ilyen magas szintű és 
az ehhez hasonló volumenű gyakorlatok a szlovén 
haderő számára igen fontosak, mivel Jugoszlávia 
széthullása háborúba torkollott. Az ország területi füg
getlenségének és szuverenitásának megóvására és 
az esetleges konfliktusok kivédésére a legjobb megol
dás egy gyors reagálású, korszerű eszközökkel fel
szerelt profi hadsereg.

Végül, de nem utolsósorban kitérnék némelyik techni
kai eszköz alkalmazására. A gyakorlat egyes mozza
natainál a harci feladat jellegének megfelelően nem
csak az előzőekben már említett PC-9M gépek, ha
nem az AB-412-esek és az AS-532 Cougar helikop
terek is megjelentek, majd dolguk végeztével kirepül
tek az országból. A Valuk, azaz Pandúr lövészpáncé
losokat a szlovén haderők széles körben és nagy 
számban alkalmazzák. Az osztrák Steyr Daimler-Puch 
gyártmányt Ausztria, Belgium, Kuvait és az USA had
ereje is rendszeresítette. A típus ismertetése a Hadi- 
technika 2005/5. számában, illetve a www.haditechni-
ka.hu honlapján megtalálható, ezért erre külön nem 
térek ki.

A típus katonai bemutatkozása osztrák lobogó alatt tör
tént, nemzetközi missziók alkalmával. Először Koszovó
ban a KFOR Nemzetközi Rendészeti Erők oldalán, majd 
napjainkban Afganisztánban használják a „sógorok” 
ugyancsak a Nemzetközi Rendvédelmi Erők égisze alatt. 
Kiszállításuk a válságövezetekbe légi úton történt a hazai 
C-130 Hercules és az ukrán IL-76 Candid teherszállítók 
fedélzetén. A típus korszerűsítése mondhatni folyamatos, 
mivel a harceszközök evolúciós folyamata megkívánja, 
így például a Pandúr II. szériát már tesztelte a lengyel 
hadsereg.

Baranyai László

A cikkhez vonatkozó fotókat lásd a 44-45. oldalon. Szerk.
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A Li-2 Teve típusú közepes szállító repülőgép 
az MN hadrendjében, 1949-1973 II. rész

Üzemeltetés 1949-1956 között

Légcsavarhajtás

A légcsavaráttétel bolygókerék rendszerű, az áttételi vi
szony 11:16. A légcsavaráttétel a hajtó fogaskerékből -  
ami hornyolt furattal van a forgattyús tengelyre ékelve -  
a hat bolygókerékből -  melyek a bolygókeréktartókon 
vannak csapágyazva, és így a légcsavartengellyel egy 
egységet képeznek -  az áttételházra szerelt napkerékből 
(álló fogaskerék) és a légcsavartengelyből áll. A légcsa
vartengely kovácsolt acélból készült.

Sűrítő

A motoron centrifugális sűrítő van, a rendszer hajtása me
chanikus, a sűrítő egy sebességfokozatú. Az áttételi viszony 
a forgattyús tengely és a sűrítő között 7:1, azaz a sűrítő hét
szer olyan gyorsan forog, mint a forgattyús tengely. A 
benzin-levegő keverék a forgólapát középső részén ömlik 
be a sűrítőbe. A centrifugális erő ezt a forgólapát lapátjai kö
zött a kerület felé hajtja, majd elhagyva a forgólapátot belép 
a vezetőlapát-koszorúba. A vezetőlapát-koszorúból a sűrített 
keverék a szívócsöveken keresztül a hengerekbe jut.

Segédberendezések hajtása

A segédszervek a hátsó fedélre és a hátsó sűrítőházra 
vannak felszerelve, csak a légcsavarszabályzó van az 
áttételházra illesztve. A hátsó fedélen és a hátsó 
sűrítőházon található a centrifugális sűrítőhajtás, a ben
zinszivattyú- és a fordulatszámláló hajtás, az olajszivaty- 
tyú-hajtás, a mágneshajtás, az áramfejlesztő-hajtás, a 
kettős segédhajtás.

Olajozó rendszer

A kenés rendeltetése egyrészről csökkenteni a súrlódást 
a motor egymáson mozgó alkatrészei között, másrészről 
elvezeti a meleget a súrlódó felületekről. Nagyon fontos,

hogy a motoralkatrészek a kenést nyomás alatt kapják. A 
nyomást az olajszivattyú létesíti.

A forgattyús házban olajterelő lemezek vannak, ezek 
elősegítik az olaj visszaszállítását, és csökkentik az olaj 
habosodását. A motor az olajtartályon keresztül szellőzik. 
A motort és alkatrészeit kenőolaj állandó körforgást végez 
a rendszerben a motor olajszivattyújának segítségével.

A motor főbb segédberendezései

-  AK-62 IR típusú porlasztó,
-  BNK-12 В típusú benzinszivattyú,
-  BSZM-9 típusú gyújtómágnes,
-  ASZ-130 típusú repülőgyertya,
-  MS-8  típusú olajszivattyú,
-  MFM-25 (KUNO) típusú olajszűrő,
-  R-2 légcsavarszabályzó,
-  elektromos hengerfejhőmérő.

Hely hiányában nem térek ki a felsorolt főbb segédbe
rendezések működési elveinek, szerkezeti felépítésének, 
előforduló hibáinak részletes taglalására, illetve a kar
bantartás leírására, műszaki adataik ismertetésére.

A motor főbb műszaki adatai

Átmérő:
Hossz:
Tömeg:
Felszállóteljesítmény:
Névleges teljesítmény: 
Utazóteljesítmény:
Forgattyús tengely:
Hengerfej hőmérséklet -  normális: 
Megengedett legkisebb hőmérséklet: 
Összes henger űrtartalma:

1375 mm 
1220 mm 
560 kg 
1000 kW 
820 kW 
738 kW 
2200 fordulat/p 
205 °C 
120 °C 
29,87 I
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Előírt üzemanyag: legalább 90 oktánszámú benzin.
A motorokhoz az előírás szerint fedélzeti szerszám- 

készlet is tartozott, mely 33 tételből, illetve 35 darab szer
számból tevődött össze. Ezen felül szerelő szerszámok 
és speciális felszerelések is tartoztak a repülőgép motor
készletébe. Különböző szerszámok tartoztak:

-  az általános rendeltetésű felszerelésekbe,
-  a légcsavarhajtáshoz,
-  a forgattyús tengelyhez,
-  a hajtókarhoz,
-  a forgattyús házhoz és a vezérlés alkatrészeihez,
-  a hengerfejhez,
-  a sűrítőházhoz,
-  a segédberendezésekhez.
Mindezeken felül javítószerszámok és készülékek is 

tartoztak a motorjavításhoz: tőcsavar, perselyek, légcsa- 
vartengely-persely, bütykös tárcsapersely, vezérléshajtás 
kettős fogaskerékpersely kicseréléséhez.

Az általam forgatott szabályzatok részletesen foglal
koznak a motor beépítésével, kiszerelésével, de rendkí
vüli alapossággal taglalják a motor kipróbálásának tech
nológiáját, a motor bejáratásának időnormáit, a motor le- 
és kikonzerválását.

Nosztalgiázás a Li-2-vel

Fiatal továbbszolgáló tisztesként (tiszthelyettesként) nyolc 
évet dolgoztam a Li-2-es repülőgépeken mint mechanikus. 
Ugyanis a tábori tüzérektől -  saját kérelmemre -  1962. áp
rilis 2-án kerültem Kecskemétre az ott települő MN 86. önál
ló vegyes repülőosztály egyik alegységébe, a III. hangárban 
dolgozó műszaki századhoz sárkányhajtómű mechanikusi 
beosztásba. Ettől kezdve nyolc éven át a sárkányműhely
ben dolgoztam. Közben elvégeztem a hivatásos tiszthelyet
tesi iskolát Szolnokon repülőműszaki szakon.

A hangárba települő század feladata volt az alakulat had
rendjébe tartozó repülőgépek (Li-2, II—28, Jak—12) és a 
Mi—1 típusú helikopterek repült órák utáni ellenőrzése a 
meghatározott technológiai pontok szerint. A gépek 25, 50, 
100 repült óra után kerültek be -  megfelelő ütemezéssel -  
a hangárba. Az ellenőrzések végrehajtása után berepülte- 
tés következett, majd visszaadtuk a gépeket az üzemelte
tő századok állományának. 1963. április 21-én repültem 
először Li-2-vel, két óra negyven percet töltöttem a levegő
ben. Életem egyik legszebb élménye volt ez repülés. A kö
vetkező években is felkerültem utasként a Li-2 utasterébe, 
összesen több mint tíz órát repültem a típussal. Hát ezért is 
van a szerelésen kívül szép élményem a Tevékről.

Li-2 hadrendbe állítása Magyarországon

A második világháborút követően, ha lassan is, de megindult 
a magyar hadsereg -  benne a légierő -  fejlesztése. Mindeh
hez természetesen megfelelő anyagi-technikai háttér is kel
lett. Az 1949. március 15-én életbe léptetett Klapka-hadrend 
már meghatározott kevés számú repülőtechnikát és hozzá 
megfelelő létszámú személyi állományt kapott. Március 15- 
ével felállították Mátyásföldön az 1. önálló repülőrajt Tuba Ist
ván repülő százados parancsnoksága alatt. Állományába 
1949 őszétől négy Li-2 Teve típusú szállító repülőgép tarto
zott. Ez a csoport júliusban áttelepült Budaörsre.

Az előző években megkötött államközi szerződések 
alapján az újonnan szerveződő légierő számára a repü
lő- és haditechnikát 1949 őszén kezdték meg beszerez
ni a Szovjetunióból. A beszerzés kiterjedt vadász-, csata- 
és szállítógépekre is.

A Petőfi-hadrend 1949. október 1-jétől lépett hatályba. 
Ennek értelmében Mátyásföldön megalakult a 16. vegyes 
repülőszázad, Rekettyés László hadnagyot századossá 
előléptetve nevezték ki az alakulat parancsnokává. Az
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egység fedőszáma Pf. 47-22 volt, törzsparancsnoka Riba 
János főhadnagy lett. Ennek az alegységnek a hadrendjé
be is szerveztek Li-2 típusú közepes szállítógépeket. A 
század szállító-, fényképező és célvontató rajból állt.

Az első repülőgép-szállítmányban 1949. szeptember 
9-én és 10-én Kecskeméten leszállt négy darab Teve. A 
gépek gyári száma, illetve a légierőben kapott lajstrom
jele: 18433109 (S-101), 18433201 (S—102), 18433203 
(S—103), 18433209 (S—104). Később ezeket a lajstrom
jeleket elhagyták, és helyette a gyári szám utolsó három 
számát festették fel a repülőgépek törzsének mindkét ol
dalára. A Kecskeméten leszállt gépeket szeptember 
13-14-én a szovjet átadó bizottságtól a repülőszertár ál
lományából kijelölt műszaki átvételi csoport jegyzőkönyv 
alapján átvette. A Li-2-eseket az átvétel napján átrepül
ték Mátyásföldre, ahol az 1. önálló szállító repülőraj állo
mányába sorolták be őket.

Rövidesen -1949. november 15-ével -  módosították a 
katonai repülőgépek felségjeleit: nemzetiszínű gyűrűbe 
foglalt vörös (piros), ötágú csillagot festettek rájuk. A hon
védelmi miniszter 1950. április 20-tól hatályba léptette a
012. számú parancsát, amely megszüntette a repülőgépek 
jelzéseinek addigi rendszerét, és a lajstromjel helyett a re
pülőgép gyári számának felfestésére intézkedett. Ezek a 
számok nagyon kisméretűek voltak, és rövidesen ez is 
megváltozott. Két-, három- vagy négyjegyű számot festet
tek fel nagy méretben, amely az alegységeken belüli azo
nosítást is szolgálta. Ezeknek a számoknak azonban nem 
volt köze a gyári számokhoz és a lajstromszámokhoz sem.

1950. szeptember 5-én, 8-án és 19-én hazai bázisra ér
keztek a 901,902, 306 oldalszámú repülőgépek (gyári szá
maik: 18435901, 18435902, 18436306). Október 10-én és 
24-én újabb hat darab Teve (18439306, 18439307, 
18439310, 18439503, 18439504, 18439505) érkezett a 
Szovjetunióból a légierő állományába. A gépekre az utolsó 
három számjegyet festették csapatazonosítóként. Ezeket 
a LÍ-2P típusú repülőgépeket a 49. önálló szállító repülő
század (Budaörs) hadrendjébe sorolták be. 1952. március
27-én a 23441206, 23441209, 23441210, 23441301, 
23441303 gyári számú, július 1-jén pedig a 23442803 és a 
23441007 gyári számú Li-2 típusú Tevék érkeztek meg.

16. önálló szállító repülőszázad (-ezred)

Az alegység 1949. október 1-jén alakult meg részint az 1. 
önálló szállító repülőrajból. Első parancsnoka Rekettyés 
hadnagy volt. Hadrendjébe 1949 októberében került a 109, 
201,203 és 209 oldalszámú Li-2-es. 1950 őszén a 16. önál
ló vegyes repülőszázad parancsnoka már Tanai János fő
hadnagy volt, a politikai tiszt Pintér József hadnagy, század- 
parancsnok-helyettes Sebők Zoltán hadnagy, századmér
nök Prégler Viktor alhadnagy, rajparancsnok Menyhárt Jó
zsef őrmester. A 16. önálló vegyes repülőszázad létszáma 
szeptemberben: 43 tiszt, 30 tiszthelyettes és 15 sorkatona. 
A következő év májusában a létszám 55 tiszt, 14 tiszthelyet
tes és 26 sorkatona. Hadrendjébe 6 futárgép, 1 vadászgép, 
1 csatagép, 11 iskolagép és 6 szállítógép tartozott. A Li-2 Te
ve típussal akkor kiképzési és átképzési feladatokat hajtot
tak végre. 1951-52-ben a repülőkiképzés keretében meg
kezdték a szállítószázadnál felhőben és felhő felett a 
rádiónavigációs eszközök alkalmazásával történő kiképzé
seket. A 902 és a 307 oldalszámú Li-2-est alkalmassá tették 
fényképezésre és célzsák vontatására. Nagyorosziban 1951 
márciusában a légvédelmi tüzérség gyakorlatán már a 902 
oldalszámú repülőgép vontatta a célzsákot.

1950 őszén az alegységet átszervezték, és 1950. no
vember 1 -jével -  a Kossuth-hadrend alapján -  létrehoz-

12. ábra: Kovács Sándor százados a 902. oldalszámú gép víz
szintes vezérsíkján 1950 elején. Érdekes, hogy a gyári szám a 
függőleges vezérsíkon látható, mögötte van a felségjel

13. ábra: Tiranában a magyar Li-2-es ekvipázs 1954 körül

14. ábra: Varga Imre hadnagy, Li-2 repülőgép megfigyelő
tiszt, 1956

15. ábra: LÍ-2T katonai használatban

72 HADITECHNIKA 2007/5



19. ábra: 1956 október. Műszaki előkészítés közben lefestik 
a csillagos felségjelet

ták a 35. vegyes repülőezredet Székesfehérváron, a kö
vetkező évben pedig a 49. önálló szállítószázadot és a 
37. önálló felderítő repülőezredet. A 16. önálló vegyes 
repülőszázad továbbra is fennmaradt, csak ritkították ál
lományát az állandó átszervezések alkalmával.

1950. október 1-jével Rekettyés László hadnagyot a 
honvédelmi miniszter soron kívül előléptette százados
sá, és áthelyezték Kecskemétre az akkor alakuló 41. ve
gyes repülőezred állományába. Megbízták a parancsno
ki teendők ellátásával, de valamilyen oknál fogva még
sem ő lett a kecskeméti ezred parancsnoka, ugyanis ok
tóber 1-jei hatállyal kinevezték a megalakuló 35. vegyes 
ezred parancsnokává Székesfehérvárra.

Átképzések a típusra

A 16. vegyes repülőszázadhoz érkezett Li-2 típuson 
még 1949 őszén megkezdődött a hajózó-és repülő-mű
szaki állomány részére a típusátképző tanfolyam. Az át
képzés befejezésével a Li-2-es típusból 1950. január 
26-án sikeres vizsgát tettek: Koronkai Károly százados, 
Tanai János törzsőrmester, Priegler Viktor törzsőrmester, 
Szabó László és Takács Béla törzsőrmesterek, megfi
gyelők Pálfi Sándor törzsőrmester és Tarpataki Tibor őr
mester rádiósok és Vágvölgyi László törzsőrmester hajó
zószerelő. Március közepétől a gyakorló repüléseket is 
elkezdték -  többnyire Budaörsön. A kiképzést fel kellett 
gyorsítani, mert a HM Repülő Szemlélőség parancsai 
alapján megszaporodtak a hadműveleti szállítások, és 
igény jelentkezett speciális feladatok (fényképészeti, ej
tőernyős ugrás, célzsákvontatás) ellátására.

Ezért a meglévő szállítóparkból átalakításokat hajtottak 
végre. A 109-es oldalszámúval általában szállításokat vé
geztek, a 209-est az MN Térképészeti Intézet használta, a 
203-ast átalakították tanteremgéppé a Kilián György Repülő 
Hajózó Tiszti Iskola számára. A megfigyelőhallgatók kikép
zéséhez a Li-2-est át kellett alakítani, a navigációs feladatok 
gyakorlására alkalmas műszerfalat és munkaasztalt minden 
ülés elé beépítették. A fedélzeten több navigátor-munkahe
lyet alakítottak ki, és a hallgatók a kapott feladatot (útvonal
repülés, imitált bombavetés, helyesbítés, célzókészülék 
használata) forgószínpadszerűen sajátították el. Valamennyi 
repülés-ellenőrző, navigációs műszert egyszerre 12 növen
dék működtethette. Egy-egy ilyen gyakorlati repülési feladat 
esetén a repülési idő a 6-8  órás időtartamot is elérte.

A Li-2-es típusra a 16. vegyes repülőszázadnál gyorsí
tott ütemben átképezték a Vasvári Pál Repülő Szakképző 
Iskola, a Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola és a 
Repülőjavító Műhely hajózó- és műszaki állományának 
zömét is. A következő években ezekben a tanintézetek
ben egy-egy tancsoport különböző szakokon és állomány
kategóriákban elvégezte az átképzést a Li-2-es típusra.

Felhasznált irodalom

Repülési lexikon, (dr. Szabó József foszerk.) Akadémiai 
Kiadó, I. kötet, Budapest, 1991.
Teve repülőgép műszaki leírása. HM kiadása, Budapest, 
1953.
AS-62 IR repülőmotor. HM kiadványa, Budapest, 1951. 
Az AS-62 IR motor javítási technológiája. HM kiadása, 
Budapest, 1953 (orosz fordításból).

(Folytatjuk)

Kenyeres Dénes

17. ábra: A Li-2 Teve vezetőfülkéjében. Bal oldalon Kovács 
Sándor százados, jobb oldalon Szekszárdi István főhadnagy

18. ábra: A 609 oldalszámú Tevébe szállnak be a hajózok, 
ejtőernyős csapásra indulnak Budaörsről a Balaton fölé, 
1956 nyár végén

16. ábra: B. Varga Sándor őrnagy, egy szovjet katonai ta
nácsadó és Pógár Tibor százados, hadtápfőnök 1954 körül
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Haditechnika-történet

Az amerikai M10-es páncéivadász harcjármű makettje

A Pearl Harbor ellen 1941. december 7-én végrehajtott 
japán támadás nyomán az Amerikai Egyesült Államok is 
belépett a második világháborúba. Néhány nap múlva, 
december 11-én megtörtént a német-amerikai hadüze
netváltás, amellyel nyilvánvalóvá vált, hogy az USA hadi 
tevékenysége nem fog a Csendes-óceán térségére kor
látozódni. Az amerikai vezérkari főnökök konferenciáján 
döntés született arról, hogy a két főellenség közül első
ként a németeket kell legyőzni.

Ismerve a német páncélosalakulatok erejét, az ameri
kai hadiipar igyekezett megfelelő számú és minőségű 
harckocsit és páncélvadászt kifejleszteni, illetve had
rendbe állítani. Az amerikai és német egységek első ösz- 
szecsapására 1942 szeptemberében került sor Észak- 
Afrikában a „Torch” (Fáklya) hadművelet keretében. Itt 
vetették be először az M4 Sherman harckocsik A2-es 
változatát és az ennek alapján épített M10-es páncélva
dászt. Az M10-es és későbbi változatai, az M10A, vala
mint az M36 a szövetségesek legeredményesebb harc
járművei közé tartoztak, jelen voltak Nyugat-Európa had
színterein egészen a háború végéig.

Az M10-es páncélvadász műszaki jellemzői

Általános jellemzők

A harcjármű klasszikus felépítésű volt. A motort a páncél
test farában helyezték el, kardántengelyeken keresztül 
jutott a nyomaték az elöl található sebességváltóhoz, il
letve a kormányműveken és a kihajtóműveken keresztül 
a láncmeghajtó kerekekhez. A kezelőszemélyzet elhe
lyezkedése szintén megegyezett az akkoriban szokásos
sal, a páncéltest homlokrészében baloldalt a vezető, 
mellette a rádiókezelő/segédvezető kapott helyet, a to
ronyban jobboldalt ült a parancsnok, bal oldalon az irány
zó, a töltőkezelő pedig hátul, középen.

Fegyverzet és a torony

A páncélvadász fő fegyverzete az M7 jelű, 3 inch (76,2 
mm) űrméretű páncéltörő ágyú volt, mely -  sok korabeli 
páncéltörő löveghez hasonlóan -  eredetileg légvédelmi 
feladatra készült. A német közepes harckocsikkal szem
ben igen hatékonynak számított ez az üzembiztos, ro
busztus löveg. A Sherman közepes harckocsiknál alkal
mazott homlokgéppuska az M10-esnél elmaradt, ugyan
akkor a toronyban forgatható állványon egy 0,50 inches 
(12,7 mm) és/vagy egy 0,30 inches (7,62 mm) géppuska 
volt elhelyezve. A torony kiegyensúlyozására ellensúlyt 
építettek a hátsó falra, ez adta annak jellegzetes, hosz- 
szúkás sziluettjét.

A torony felül nyitott volt, ami a kezelőszemélyzet vé
delme szempontjából nem volt ideális, viszont vészhely
zetben könnyebb volt elhagyni a harcjárművet. Harcérint
kezésen kívüli helyzetben (menetben, tárolás során) 
ponyvával lehetett letakarni a nyitott küzdőteret. A löveg

lőszerkészlete 54 darabból állt, ebből hatot a torony hát
só falának belső felületén tároltak készenlétben, a többit 
a páncéltest belső oldalain fiber védőtokban. A löveg 
irányzására a korai típusoknál az M51, később az M70G 
jelű irányzótávcső szolgált. A torony 360°-ban körbefor
gatható volt, a lövegcső mozgása +19°-tól - 10°-ig történ
hetett. Jól kiképzett toronyszemélyzet képes volt akár 15 
lövést leadni percenként.

Motor és erőátvitel

A harcjármű erőforrása ugyanaz a General Motors GM 
iker dízelmotor volt, amely az M4A2-ben is szolgált. A 
két -  eredetileg tehergépkocsik számára készült -  GM 
6-71 motort úgy építették össze, hogy fődarabjaik és 
segédberendezéseik megmaradtak. A két főtengelyen 
és a két tengelykapcsolón(l) kilépő nyomatékot ferde 
fogazású fogaskerékpárok vezették a kardántenge
lyekhez.
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Az M1 О-esek gyártása

3. ábra: A makett hátulról nézve

A dízelmotorok akkoriban még korántsem számítottak 
olyan elterjedtnek, mint napjainkban. Az összesen 13 922 
cm3 hengerűrtartalmú erőforrás 375 LE teljesítményű volt, 
amely alacsony fordulatszámon is magas nyomatékot tu
dott leadni, ami egy terepen mozgó lánctalpas jármű ese
tében kifejezetten előnyös. Negatívuma, hogy igen érzé
keny volt a hideg időjárásra és a szennyeződésekre.

A páncéltest alján végigfutó kardántengely a vezető és a 
rádióoperátor ülése között elhelyezett sebességváltóhoz 
vezette a nyomatékot. A sebességváltó öt előre- és egy 
hátrameneti fokozattal rendelkezett. A harcjármű kormány
zása a szokványos módon, botkormányokkal történt. A dif
ferenciális elven működő kormánymű gyakorlatilag közös 
egységet képezett a sebességváltóval. Az erőátviteli lánc 
utolsó elemei a kihajtóművek voltak, melyek kilépő tenge
lyeire a láncmeghajtó kerekek voltak felékelve.

Futómű

Az M10-es futóműve gyakorlatilag megegyezett a 
Sherman A2 futóművével. Oldalanként 6-6  darab futógör
gőt találunk, 3-3 darab lánctartó görgővel, elöl a láncmeg
hajtó csillagkerékkel, hátul a láncfeszítő görgőkkel. A 
Shermanhoz hasonlóan az M10-es futóműve is folyamatos 
fejlesztés alatt állt, a csillagkerekek és a görgők kialakítása 
a gyártástechnológia változása és a tapasztalatok feldolgo
zása nyomán gyakran változott. A korai áttört (küllős) gör
gőket különböző kialakítású teli változatok követték stb. 
Lánctalpakból is különböző változatokat találunk. Az olda
lanként 79 tagból álló lánctalp lehetett a korai acélkörmös 
kialakítástól a későbbi különféle gumibetétesekig többféle.

1942. szeptember és 1943. december között 4993 
darab M10-est gyártottak a Grand Blanc Arsenal mű
veknél. Az M10A2 már a Sherman A3 alapjain épült, 
annak a Ford GAAjelű nyolchengeres benzinmotorjá
val. Az A2 változatból 1942. október és 1943. szep
tember között a Ford-műveknél 1038 példányt gyár
tottak, majd 1943 szeptemberében a Grand Blanc 
Arsenal is e változat gyártására tért át, és decembe
rig további 675 darab M10A2 gördült le a szerelősza
lagokról. Meg kell még említenünk az M10-es brit vál
tozatait, az Achilles MK I.C-t, mely az M10, illetve az 
Achilles MK ll.C-t, mely az M10A2 17 fontos angol lö- 
veggel készült változat volt. Az M10-esből a keleti 
szövetséges, a Szovjetunió is kapott, ha nem is olyan 
nagy számban, mint például a Shermanból, mindösz- 
sze 52 darabot.

Az M10 alaptípus fontosabb műszaki adatai

A harcjármű teljes hossza 6830 mm
Szélessége 3050 mm
Magassága 2900 mm
Harci tömeg 29 600 kg
Kezelőszemélyzet 5 fő
Fő fegyver 76,2 mm-es M7 jelű páncéltörő ágyú
Irányzási szögtartomány
-vízszintesen: 360°
-  függőlegesen: +19-től -10°-ig
Kiegészítő fegyverzet М2 0,50 cal (12,7 mm)

Browing géppuska, M1 gépkarabély,
kézigránátok, jelzőrakéták

Irányzó távcső M51
Rádiókészülék SCR 610
Az ágyú lőszerkészlete 54 db
Motor típusa, kialakítása GM 6-71, 12 hengeres ikerdízel
Lökettérfogat 13 922 cm3
Teljesítmény 375 LE/2100 ford/perc
Fajlagos teljesítmény 12,7 LE/t
Hatótávolság úton: 322 km

terepen: 233 km
Üzemanyag-feltöltés 750 I
Maximális sebesség (úton) 40 km/h
Lánctagok száma 79 db oldalanként
Lánctalpszélesség 421 mm
Kanyarodási sugár 18,9 m
Kapaszkodóképesség 31°
Lépcsőmászó képesség 0,61 m
Gázlóképesség 0,91 m
Árokáthidaló képesség 2,3 m
Páncélzatvastagság/dőlésszög
-  homlokpáncél 51 mm/34-90°
-  oldalpáncél 25 mm/90°
A torony oldala 19 mm/75°
Lövegpajzs 57 mm/45°
A páncéltest teteje 10-19 mm/0°
Farpáncél 19-25 mm/52-90°
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A makett építése

A US, M10 Tank Destroyer 1:35 -  Academy No. 1393 
makett összeállítását a futóművel kezdtem. Itt mindjárt 
válaszút elé kerül a makettező, döntenie kell, hogy a kül- 
lős kerekű korai vagy a teli görgős későbbi változatot épí
ti-e meg. Jómagam a későbbi változat mellett döntöttem, 
ennek alapján választva ki a továbbiakban is az alkatré
szeket. A futóműnél pontos, részletes alkatrészekkel ta
lálkoztam, az összeállítás gyorsan, gond nélkül ment.

Következett a belső tér összeállítása. Korábban már volt 
dolgom Academy belsőteres makettekkel, a Tigris I. és az 
M-113 Fitter esetében, az ott tapasztaltakat némileg ez a 
készlet is igazolta. Az egységeken belül az alkatrészek il
leszkedése példás, azonban ezek az egységek egymás
hoz vagy a páncéltesthez nem illeszkednek hibátlanul. El
sőként a vezető és rádiós helye készült el. Ez viszonylag 
sok darabból áll, rendkívül részletes, kár, hogy beépített ál
lapotban alig látszik majd belőle valami. Következett a 
küzdőtér padlója és a motortér felőli válaszfal. Ez utóbbi 
két egységet még beépítés előtt lefestettem fehérrel.

A páncélteknő alkatrészeinek összeállítása -  bár ma
gán viselte a fentebb említett pontatlanságokat -  vi
szonylag könnyen ment. A lefestett részegységeket is 
beragasztottam, majd elvégeztem az antikolást, hiszen 
összeragasztás után ez már megoldhatatlan. A művelet 
a temperával történő átmosással kezdődött, ezt követő
en akvarellceruzákkal és vékony vizes ecsettel áthúztam 
a panelvonalakat, majd a grafitporral történő koptatás 
után fémszínekkel szárazecseteltem a belső teret. A küz
dőtérben a páncéltest két oldalán elhelyezett lőszert tar
tó fíberkapszulák illeszkedése hagyott némi kívánnivalót 
maga után, de némi illesztgetéssel ez is megoldódott.

A páncéltest felső része a sok apró alkatrész miatt jelentett 
bizonyos kihívást, különösen a szegecsfejekkel kellett sokat 
pepecselni. Ezúttal a festés előtt felraktam a külső szerszá
mokat (kalapács, csákány, lapát stb.), melyek ennél a típus
nál a harcjármű farán kaptak helyet. „Makettezőbarát” meg
oldásként a szerszámok körvonala megtalálható a farpáncé
lon, én ezeket jobbnak láttam lecsiszolni, ugyanis a szerszá
mok felrakása után is láthatóak maradtak volna.

A torony alkatrészeinél kellett először a tömítő anyagok
hoz nyúlni, tömítő pasztát és folyékony tömítőanyagot 
használtam. A lövegcső két felének, illetve a végére helye
zendő csőtorkolati résznek az illesztése elmaradt a kész
let átlagosan jónak mondható színvonalától. A komplett lö- 
veget, illetve a torony egyéb alkatrészeit külön-külön fes
tettem le, a lövegnél a panelezést és a befuttatást is elvé
geztem, és csak ezek után ragasztottam a helyére.

A harcjármű alapszíne Testors 1711 Olive Drab. A pán
céltest lefújása előtt a búvónyílásokat és a torony helyét 
maszkoló szalaggal fedtem le. Száradás után az Olive 
Drabhoz Humbrol-91 Black-Green festéket kevertem,
kb. 30%-os arányban, és vékony dűznivel paneleztem a 
makettet. Matricázáshoz legelőször Testors fényes lakkot 
fújtam a homlokpáncélra, és feltettem a fehér csillagot. A 
további matricáktól eltekintettem, több olyan képet is lát
tam, melyeken olyan M10-es szerepelt, amely semmifé
le jelzést nem viselt. A fehér csillagokat gyakran a keze

lőszemélyzet tüntette el, vagy változtatta „alacsony 
láthatóságává”, mivel rájöttek, milyen kitűnő célzási se
gédletet jelent az ellenség irányzóinak.

Ezt követően Testors 1702 Field Drab festékkel halvá
nyan átködöltem a futómű környékét és a páncéltest alsó 
harmadát, némi port imitálva. Jutott belőle a matricára is. 
Következett a pasztellkrétaporral történő kezelés. Ehhez 
homok-, sár- és rozsdaszíneknek megfelelő pasztellkrétát 
reszeltem le és kevertem össze, majd ezzel a porral ecse
teltem át a páncélvadászt úgy, hogy felfelé haladva egyre 
kevesebb kerüljön a felületre. A száraz port enyhén ned
ves (alkohol és víz keveréke) ecsettel áthúztam, így jelké
pezve a harcjárműre került porréteget. A panelvonalak ki
emeléséhez és a kiálló alkatrészek körbefuttatásához fe
kete és Raw Umber akvarellceruzát használtam.

A száraz ecsetelést csak nagyon finoman, a főbb éleknél 
végeztem Flumbrol-53 Gun Metal és Testors-1709 
Radome Tan színekkel. A torony hátuljára szerelt 12,7-es 
géppuska Testors polírozható Gun Metal színt kapott, a lö- 
vegzárat pedig ugyanennek a színnek a Testors polírozha
tó rozsdamentes acéllal kevert árnyalatával festettem le.

Szót kell ejteni még a lánctalpról. A készlethez a korai, 
acélkörmös változat tartozik, egy darabból készült, olvasz
tással rögzítendő formában. A színe mattfekete 
(Humbrol-33) és rozsda (Revell-83) keveréke. Sajnos az 
összeillesztése nem volt problémamentes, eleve ódzkodom 
az olvasztással rögzítendő gumiláncoktól, de a szemenkén- 
ti fém- vagy műanyag készletek igen megdrágították volna 
a makettet. Felhelyezés után sár- és rozsdaszínekkel át
mostam, majd fémszínekkel szárazon ecseteltem.

A makett lakkozása a Testors Matt (kb. 70%) és a Testors 
Gloss (kb. 30%) keverékével történt. Előtte lemaszkoltam a 
lövegzárat (a géppuska ekkor még nem volt a helyén), a 
lánctalpat pedig igyekeztem elkerülni vele, mivel előzőleg 
már tapasztaltam, hogy nagyon szép, homogén felületet 
ad, de a fémes színek természetességét elveszi. Legvégül 
még javítottam néhol a száraz ecsetelésen, felhelyeztem a 
géppuskát, és kifestettem a periszkópok üvegeit kék, a hát
só lámpákat piros alkoholos filccel.

Összefoglalva: Nagy várakozással kezdtem az Aca
demy új páncélvadászának építéséhez, amit a tapaszta
latok többnyire igazoltak is. Viszonylag részletgazdag, 
látványos makettet sikerült összehozni.

Felhasznált irodalom

Roger Ford: A Sherman harckocsi. Hájjá & Fiai Kiadó,
1999.
Karácsonyi András: Az amerikai harcjárművek festése a 
második világháborúban. II. rész. Modell és Makett, 
2002/4.
www.kithobbyist.com
www.onwar.com
www.shadowsfolly.com
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Amerikai gépjárművek a második világháborúban

2005 az emberiség történetében leggyilkosabb háború be
fejezésének 60. évfordulója. Az Egyesült Államok fővárosá
ban már a múlt évben többnapos ünnepségsorozattal emlé
keztek meg a partraszállásról, amelyet összekötöttek az el
készült második világháborús emlékmű felavatásával, vala
mint egy nagyszabású találkozót is szerveztek a több millió 
még élő veterán számára. Washington központi terén, a 
Maiion zajlottak le az ünnepségek a Washington-emlékmű 
és a Capitol közötti múzeumok által övezett részen.

A téren bemutattak egykori haditechnikai eszközöket 
is, amelyek majd mindegyike katonai gépkocsi volt, egy 
felderítő repülőgép (Piper L—4) és a háborús filmekből jól 
ismert két harckocsi, a Stuart és a Sherman kivételével. 
Ez utóbbi képezte az amerikai szárazföldi erők harcko
csizó csapatainak gerincét, amelyből 1942-45 között 
több mint 54 000 példányt állítottak elő a hátországban.

A kiállított katonai járművek között alig volt múzeumi pél
dány, többnyire magángyűjtők tulajdonát képezték. A tulaj
donosok egy része az akkori egyenruhát viselte, és szem
mel láthatóan akadt köztük olyan is, aki azokban a napok
ban is ilyen öltözetben harcolt. Érdekes volt a kiállított M 
29C Weasel (menyét) típusú lánctalpas szállító harcjármű 
története. A Weaselt a Studebaker Со. tervezte a hadsereg 
megrendelésére olyan követelménnyel, hogy képes legyen 
havas, jeges terepen közlekedni. Az eredeti elképzelés sze
rint a lánctalpas harcjárművet Norvégiában használták vol
na, egy, a német atombombaterv megvalósításához szük
séges nehézvíz-telepek megsemmisítését célzó harcban. 
Ezért ezeket eredetileg fehér rejtőszínűre festették. Miután 
egy kommandóakció során sikerült a feladatot megoldani, a 
Weaseleket szétosztották a harcoló csapatok között. A két
éltű jármű jól szerepelt a különböző hadszíntereken. A 48 
kW teljesítményű, 6 hengeres benzinmotorral hajtott jármű
ből mintegy 15 000 példányt állítottak elő. A háború után a 
skandináv országokban polgári célokra használták.

A Plymouth P—11 parancsnoki kocsi eredeti változata 
volt az utolsó személygépkocsi, amelyet a háború kitöré
séig gyártottak. Ezután az Egyesült Államok ipara hadi 
termelésre állt át. A négyajtós szedán típust átalakították 
a katonai követelményeknek megfelelően. Nagyobb tel
jesítményű motort kapott, és átszerkesztették a hátsó 
ülések előre nyíló „öngyilkos” ajtóit, mert azok könnyen

kinyíltak. A típust minden hadszíntéren alkalmazták ma
gas rangú tisztek szállítására, futár- és katonai rendésze
ti feladatokra. A kis sorozatban készült gépkocsit a hadi- 
tengerészet is alkalmazta tengernagyok szállítására a 
haditengerészeti támaszpontok között.
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A Ford M8 típusú könnyű kerekes páncélozott harcjár
mű gyártása hosszú mérlegelés után kezdődött el, mivel 
a sok elkészült harckocsi birtokában a katonai szakem
berek nem érezték szükségességét. Mivel a többi szö
vetséges hadrendjében mindenütt rendszerben volt, 
mégis megrendelték a típus gyártását. A 6x6 kerékképle
tű harcjármű erőforrása egy 6 hengeres benzinmotor 
volt, amely 82 kW teljesítményt adott le. A gyártás 1943 
márciusában kezdődött el, és a háború végéig 11 000-nél 
többet állítottak elő. A harcjármű két géppuskája (7,62 és 
12,7 mm-es) nagy tűzerőt képviselt, valamint egy 37 mim
es űrméretű löveggel is rendelkezett. Ez utóbbi a háború 
elején még harckocsilövegnek számított.

5. ábra: M3A1 féllánctalpas szállító jármű

6. ábra: Indian Model 741 katonai motorkerékpár

8. ábra: A Ford által gyártott hasonló „dzsip

10. ábra: A Weasel hátulnézetből

A kiállításon a DUKW 353 kétéltű is szerepelt egy ma
gángyűjtő jóvoltából. Annak idején az amerikai hadse
regben csak kacsának (duck) emlegették a szerencsés 
betűszó miatt (D -  a gyártás éve [1942], U -  utility truck 
[furgon], К -  az elsőkerék-meghajtás kódja, W -  a két 
hátsó meghajtású kerék kódja). A GMC 1942-ben ter
vezte ezt a 6x6 kerékképletű, hajó alakú, kétéltű típust, 
amelynek a partra szálló hadműveletekben szántak 
nagy szerepet. A jól sikerült kétéltűt először a 8 . brit had
sereg használta a szicíliai partraszállás alkalmával. A 
DUKW nemcsak katonákat szállított, hanem hadianya
got is, sőt, egyes változatokat fegyverhordozásra is al
kalmassá tettek -  még rakétaindításra is. A 68,2 kW tel-
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jesítményű motor segítségével szárazföldén 80 km/h, 
hajócsavarjával pedig 9,7 km/h sebességet ért el. Korlá
tozott szállítóképessége és hullámtűrő képessége elle
nére is a szövetségesek a győzelem ismert fegyverének 
tartják. A típus utóéletének érdekessége, hogy még nap
jainkban is turistákat kocsikáztatnak néhány megma
radt, vidám színekre átfestett példánnyal Washington és 
Boston utcáin.

A kiállított M3A1 típusú féllánctalpas páncélozott harc
jármű múzeumi példány volt. Az М3 sorozataiból a 
White, a Diamond-T és az Autocar cégek közel 12 500 
példányt állítottak elő 1941-43 között. Az amerikai hadi
ipar a háborús évek alatt összesen több mint 40 000 
féllánctalpas páncélozott harcjárművet gyártott, mintegy 
50 változatban. Ezeket minden szövetséges hadsereg 
használta felderítésre, katonák és sebesültek szállításá
ra, híradókocsiként, de még fegyverhordozó változatot is 
kialakítottak belőlük, géppuskákkal, légvédelmi fegyve
rekkel, aknavetőkkel, esetenként lövegekkel felfegyve
rezve. Az М3 sorozat erőforrása egy White 160 AX típu
sú, 6 hengeres benzinmotor volt, amellyel 64,4 km/h se
bességet ért el a 8 mm vastag páncélzatú, 9299 kg töme
gű harcjármű.

Detroitban állították elő a háború alatt a 3/4 tonnás 
Dodge WC (Weapons Carrier) változatokat. Az
1942-44 között gyártott Dodge parancsnoki kocsikat 
magas rangú tisztek szállítására és felderítési felada
tokra alkalmazták. A sorozatgyártást hamar befejezték, 
mert könnyen azonosítani tudta őket az ellenség. így is 
mintegy 24 000 jármű készült el, amelyek közül néhány 
száz még túlélte az elmúlt 60 évet. A Dodge WC válto
zatokban 68,6 kW teljesítményű, 6 hengeres benzin
motor volt, amellyel a 2449 kg saját tömegű kocsi 110 
km/h sebességet ért el. Négy előre- és egy hátramene
ti sebességfokozattal bírt. Az amerikaiak számos pél
dányt hagytak Európában, többek között a Magyar 
Honvédség is rendszeresítette a 60-as évekig, és az 
eredeti megnevezést Dodge Weaponra rövidítették. A 
Dodge WC típusok tanulmányozása meghatározó sze
repet töltött be a magyar Cs-130 katonai terepjáró fej
lesztése során.

Több magángyűjtő kiállította különböző változatú 
dzsipjét. 1940-ben az Egyesült Államok szárazföldi

hadserege megbízta a nagy sorozatokat előállítani ké
pes gépkocsigyártó cégeket, a Willys-Overlandot és a 
Fordot egy többfeladatú katonai jármű kifejlesztésére. 
A Ford belső köreiben ezt általános rendeltetésű jár
műnek nevezték és GP-nek (general purpose) rövidí
tették. Amikor ezt a rövidítést az élő beszédben alkal
mazták, ez dzsipnek hangzott, így általánossá vált ez a 
megnevezés, és a hasonló típusokat azóta is így neve
zik. A Ford és a Willys által gyártott alkatrészek csere
szabatosak voltak. A háború alatt több mint 630 000 
dzsipet gyártottak, ebből 360 000 példányt a Willys- 
Overland állított elő. A típus széles körű alkalmazása 
kiterjedt a sebesültszállítás és tábori könnyűvezeték
építés feladataira is. Négyhengeres benzinmotorja 
44,7 kW teljesítményű volt, és ezzel 88,5 km/h végse
bességet ért el az 1247 kg tömegű, 4x4 kerékképletű 
terepjáró gépkocsi.

A dzsipek után a legnagyobb sorozatszámot a múze
umi tulajdonban lévő, 6x6 kerékképletű GMC 2,5 ton
nás tehergépkocsija érte el 412 385 előállított példány
nyal. A tehergépkocsi egyaránt alkalmas volt csapat- és 
teherszállításra. Katonai körökben csak Jimmynek ne
vezték a GMC fonetikus alakja miatt. A háború alatt a 
kölcsönbérleti szerződés (Lend Lease) során számos 
hasonló kocsit kapott Nagy-Britannia és a Szovjetunió 
is. A típus meghatározó szerepet töltött be a normandi
ai partraszállást követő hadászati jelentőségű szállítá
sokban. A 11 939 kg tömegű tehergépkocsinak 79 kW- 
os, 6 hengeres benzinmotorja volt, amellyel 64 km/h se
bességet ért el.

A magángyűjtő tulajdonában lévő Indian Model 741
1943-ban készült. A háború alatt az Indian Motorcycles 
nagy erőket vetett be, hogy a Scout (cserkész) típusú gé
peit hadi használatra átalakítsa. Az amerikai hadsereg 
mégis a Harley-Davidson WLA típusokat részesítette 
előnyben. Az Indian motorkerékpárok a szövetséges ka
nadai és brit hadseregekhez kerültek. A Model 741 elül
ső és hátsó lámpatakaróival jelentősen csökkentette az 
éjszakai felderíthetőséget. Az eredetileg sivatagi harcra 
tervezett járművet elsősorban a motoros hírvivői szolgá
latban alkalmazták.

Amaczi Viktor

Almár Iván -  Galántai Zoltán

>■
HA |OVO, 

AKKOR 
VILÁGŰR

Almár Iván -  Galántai Zoltán:
HA JÖVŐ, AKKOR VILÁGŰR
Az emberiség alig ötven éve jutott ki a világűrbe, és mégis számtalan kérdésre kaptunk már 
választ, melyeket csak a világűr „meghódítása” hozhatott meg számunkra. Vajon csökkent a 
megválaszolandó kérdések száma? A választ egyértelműen megkapjuk a könyvből: Nem. 
Minden megszerzett új ismeret megválaszolásra váró új kérdések százait vetíti elénk. Almár 
Iván, a magyar űrkutatás doyenje és Galántai Zoltán jövőkutató sok új kérdést fogalmaz meg 
ezek közül, melyek keresik a választ az emberiség és a világűr kapcsolatáról, a jövőnkről. A 
feltett kérdések izgalmasak, és a jelen ismeretei adják alapjaikat, mely önmagában is 
érdekes olvasmány lehet azok számára, akik szeretik a „lényeget” tömören olvasni. Az igazi 
kuriózum azonban a két szerző párbeszéde, vitája a lehetséges válaszokról. Az olvasó 
gondolatokat kaphat a hordozóeszközök lehetséges fejlesztési irányairól, a bolygónkat a 
világűrből fenyegető veszélyekről, a kozmikus környezetvédelemről, az idegen civilizációk 
kereséséről és a hosszú távú csillagközi utazások lehetőségéről. A végső válasz azonban 
egyértelmű. Az emberiség jövőjét a világűrben kell keresni.

Typotex, Budapest 2007, 308. old. Ára: 3500 Ft
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A duklai csatatér és emlékhely

Ha netán utunk Lengyelország felé, a Kassa-Eper- 
jes-Dukla útvonalon vezet, a hadtörténelem és a hadi- 
technika két olyan látványosságát tekinthetjük meg, me
lyek igazán párjukat ritkítják. Mindkét múzeum kiállítása 
Duklához, Dukla környékéhez kapcsolódik. 1944 októbe
rében kemény csaták dúltak a területen, a támadó szov
jet csapatok jelentős csehszlovák erőket bevetve támad
tak, hogy a Kárpátokon átjutva semmisítsék meg a ma
gyar, német erőket. Hatalmas véráldozatokkal járó, majd
nem presztízsütközet volt. A határ lengyel oldalán 
1945-47-ben pedig a földalatti ukrán erők harcoltak a 
lengyelekkel.

Az első csata, a német-szovjet ütközet a Varsói Szer
ződés időszakában történelmi tananyagnak számított, hi
szen a baráti csehszlovák állam katonái e nevezetessé 
vált szoroson keresztül kezdték meg felszabadító harcu
kat a német erők ellen. A csatában részt vevő Svoboda 
tábornok később az állam elnöke lett, így általános elvtár
si gyakorlat szerint (I. Rákosi Mátyás -  Salgótarján, Sztá
lin -  Caricin, Hruscsov -  Sztálingrád) hihetetlenül nagy 
hadvezérré, hőssé, a harcokat világrengető csatává lép
tették elő, melyeknek zseniális vezetője volt a nagy em
ber, ebben az esetben Svoboda.

A duklai csata eredményére, az áldozatvállalás miértjé
re nem keresünk és nem adunk választ, legyen az a had
történészek feladata. Most a határ két oldalán lévő múze
umokat, főleg azok nehézharceszköz-anyagát mutatjuk 
be.

Eperjest elhagyva lassan érjük el a csata színhelyét, 
melynek első jele a szépen gondozott német katonai te
mető. Némi körültekintés után bebizonyosodik, hogy a te
rületet sok magyar is védhette, a magyar hangzású, írá- 
sú nevek bizonyítékul szolgálnak. Továbbhaladva, a kiál
lított, korabeli harceszközök révén szó szerint a csatate
ret szeljük át: különböző típusú, lövegállásokba rejtett lö- 
vegek, itt-ott futóárkok, talapzatra helyezett repülőgépek, 
melyek hajdan e légtérben küzdöttek. A legszembetű
nőbb a közvetlenül a főútvonal mellett elhelyezett „mes
terien” megkomponált emlékmű, melyen a szovjet T-34- 
es eltiporja, megmássza a német Pz. IV.-et. Az elmúlt év
tizedekhez képest a két példásan rendben tartott harc
eszköznél van némi változtatás, a német harckocsi csö
vét nem engedték a földig. A csatára, a hősi halottakra a 
monumentalitás emlékművel emlékeznek. Az obeliszk- 
szerű építmény körül a csatában részt vevő hírességek, 
zömében tábornokok mellszobrai láthatók. Külön találjuk 
az „egyszerű halandó” hősi halottak neveit felsoroló em
léktáblát. Ezen is magyar nevek, tehát elődeink itt egy
más ellen harcoltak, aligha tudva, hogy magyar lő a ma

gyarra hasonlóan idegen érdekért halva meg.
Szlovák oldalon Svidnikben (Felsővízköz) találjuk a 

hadsereg múzeumát, mely nemcsak rendkívüli eszközei
vel, de az épületben lévő kiállításával is figyelemre mél
tó, hiszen ez idáig tabuként kezelt történelmi eseménye
ket mutat be. Reális képet kapunk a hajdani Tiso vezette 
Szlovák Köztársaság hadseregéről, annak szovjetek elle
ni küzdelméről, igaz, zömében fényképeken keresztül, de 
aligha volt eddig szokás, hogy az 1941 nyarán harcba lé
pett szlovák hadfiakra így emlékezzenek. Elképzelhetet
len lett volna régebben, hogy megjelenjen fénykép egy 
szlovák katonáról, amint egy rongyokban álló orosz em
bernek kenyeret nyújt. Az eszközök nagyon gondozottak, 
érződik megbecsülésük, a kézifegyverek, egyenruhák, 
különböző tárgyak a második világháború időszakát idé
zik meg.

Az épületet körülvevő szabad téren állnak a nehéz 
harceszközök, melyek igencsak ritkaságnak tekinthető
ek, itt nemcsak az SdKfz. 250-es golyó sértette járműre 
gondolunk, hanem a német nehézlövegre éppúgy, mint a 
különböző T-34-es alvázra épített műszaki mentőkre, 
vagy éppen a szovjet nehézvontatóra. Ezen eszközökkel 
aligha találkozhatunk más európai múzeumban. Az már 
természetes, hogy a gyűjteményt gyarapítja T-34-es és 
Li-2-es is.

A múzeum megközelítése nehézkes, bent van a város- 
központban, az odavezető utat nem jelöli semmi. Igaz, az 
ott élők udvariasan eligazítanak, de talán nem ártana egy 
tábla, hogy a haditechnika iránt érdeklődők tudják, a mo
dern lakótelepen belül érdekfeszítő gyűjteményt tekint
hetnek meg.

A határt átlépve érjük el a terület névadóját, a lengyel 
Dukla városát. Középpontjában egy kastély jellegű épü
letben, pontosabban annak kertjében találjuk a háború 
során használt löveganyagot. Ismert szovjet típusok, ki
véve a német 10,5 cm-es Göringet. Maga a múzeum ért
hetően lengyel megközelítésben, a háború alatti, ponto
sabban utáni lengyel-ukrán csatározásokkal foglalkozik, 
számunkra ismeretlen tényeket, eseményeket mutat be.

Érdemes utunkat úgy tervezni, hogy legalább fényké
pezési lehetőséget adjunk magunkat, hiszen az itt kiállí
tott eszközök minden haditechnika iránt érdeklődő figyel
mét felkeltik. Ha pedig több időnk van, talán még újat, va
lósat is megtudhatunk a mesterségesen fenntartott fehér 
foltokból.

Matthaeidesz Konrád 

(A cikkhez vonatkozó fotókat lásd a 46-47. oldalon. Szerk.)

Rendkívül nagy választékban kínálunk hadtörténettel, haditechnikával, katonapolitikával kapcsolatos 
kiadványokat. A Haditechnika korábbi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők.

STÚDIÓ KÖNYVESBOLT
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964, 359-6461 • E-mail: megrendeles@studiokonyvesbolt.hu

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 8-16 óra, péntek 8-15 óra

80 HADITECHNIKA 2007/5



A háromszög, amely soha nem repült

Az amerikai haditengerészet, a General Dynamics és a 
McDonnel-Douglas közösen már a 80-as évek végén 
kísérletet tett a kiöregedőben lévő Grumman A-6  
Intruder típus leváltására, melyet a 90-es évek közepé
ig tartottak szolgálatban (erről a Haditechnika 2007/2. 
számától több folytatásban olvashatunk). Az általuk 
tervezett A-12-es a flotta elsődleges hajófedélzeti tá
madógépe lett volna, időjárástól és napszaktól 
független bevethetőséggel. A gép kétüléses, két hajtó
műves (G. E. F 412-400, utánégető nélküli), teljesen 
rendhagyó kialakítású volt. A munka eredménye egy 
teljes méretű modell (mockup) lett, mely a General 
Dynamics Forth Worth-i gyárában épült. Az F-117 lo
pakodóképességeivel felruházott A-12-es messzebbre 
és gyorsabban repült volna, mint az A -6 -os, belső 
bombatereiben több fegyvert hordozva, megőrizve ala
csony radarkeresztmetszetét. Nemcsak a rádiólokáci
ós, hanem a vizuális észlelhetőséget is erősen csök
kenti a formai kialakítása, még a makettet is nehéz úgy 
fényképezni, hogy mutasson valamit. Az A-12-es a ter
vek szerint kétszer megbízhatóbb, és feleannyi munka
órával repülőképes marad, mint az Intruder. A költsé
gek sorozatos túllépése (2 milliárd, más források sze
rint 3,8 milliárd USD -  a darabonkénti kalkulált ár elér
te a 165 millió USD-t), a tervezési nehézségek (a súly 
30%-kal meghaladta az előirányzottat) és az inverz 
szintetikus apertúrájú radarrendszer (az ISAR képes 
nagy felbontású 3D-s felszíni képalkotásra, jelenleg kb. 
30 cm-es a felbontóképesség, akár 10 km magasból is) 
visszatérő hibái miatt az akkori védelmi miniszter, 
Richard Chaney utasítására a programot 1991. január 
7-én törölték. A flotta az F/A-18 Hornet különböző mo
difikációit rendszeresíti, fokozatosan megszüntetve a 
különböző típusok adta sokszínűséget. Az elkészült 
mockup jelenleg az Alliance Aviation Museumban lát
ható, Forth Worthben, Texasban.

2. ábra: Az A-12 mérete összevetve az F-14-essel és a 
felhajtott szárnyú A-6-ossal

A most bemutatott makett a Planet Models 1/72-es, 
A-12 Avenger II. Érdekes geometriai formájával egyből 
magára vonja a tekintetet, és méretei is impozánsak, az 
F-14-essel összevethetőek. Egy makettkiállítás börzé
jén szereztem be, ezek jó forrásai a különlegességek
nek. Kisszériás gyártmányként, teljesen műgyantából 
öntött, vákuumhúzott kabintetővel rendelkezik. A panel
vonalak vésettek, a kabintető tiszta, íveltsége ellenére is 
torzításmentes. A matricaív nagyon szép, vékony, köny- 
nyen felhasználható, mintha nem is ehhez a készlethez 
tartozna, szinte az egyetlen, amivel nem volt probléma 
az építés során. Minőségileg a középkategóriát képvise
li, meglepően finom alkatrészek és csapnivaló illeszté
sek párosítása.

Az építéshez nagyon kevés háttér-információ áll 
rendelkezésre, egy titkos, kísérleti fejlesztés esetén

---- rm---- —__ 1 - Й 1 __

1. ábra: Az A-12 nézeti rajza
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ezen nem is csodálkozhatunk. Az interneten napokig 
kutatva is csak pár fényképet, leírást sikerült talál
nom, de a makettet ennek ellenére kismértékben 
részletezni tudtam a segítségükkel. A kabinbelső szé
pen kidolgozott, de a hátsó ülés mögött tátong egy 
nagy üres tér, ide elektronika- és biztosítéktábla-imi- 
tációt készítettem pillanatragasztóval átitatott papír
ból. Ez a technika előnyös, mert a papír nagyon köny- 
nyen megmunkálható, méretre alakítható, és a pilla
natragasztós impregnálás után műanyagként csiszol
ható. A fülkében egyedül az ACES ll-es katapultülé- 
seket cseréltem műgyanta kiegészítőre, mert a gyári
ak alulméretezettek és kontúrtalanok voltak. A leírás

szerint ezek váza szürke, de szerencsére létezik ka
binfotó az A-12-esről, és egyértelmű a tévedés, a va
lóságban feketék.

A viszonylag kis számú alkatrész ellenére az építés 
hosszú időt vett igénybe az illesztések miatt. Kifejezet
ten hálátlan feladat volt a törzs és a szárnyak „illeszté
sének” eltüntetése, itt több milliméteres anyaghiányt 
kell pótolni. Aki ezt nem vállalja, annak lehetősége van 
a szárnyvégeket felhajtott állapotban rögzíteni -  hajó
fedélzeti gépnek tervezték a készlet adja a teljes 
felhajtómechanizmust, kissé leegyszerűsített formá
ban, de erről is vannak eredeti fotók, segítségükkel fel
javítható. A törzs, a szárnyak, illetve a pilótafülke ösz- 
szeragasztása és tömítése után következett a vákuum
húzott kabintető. Ezt sem lehet a gyártó elgondolása 
szerint kivitelezni, kis távtartókat ragasztottam fel, ezek 
tartják a helyén. Az átlátszó rész maszkolását Tamiya 
szalag és folyékony maszk kombinációjával végeztem. 
A vákuumozott kabintető szintén kényesebb, mint a 
fröccsöntött, óvatosan kell körbevágni és méretre csi
szolni. Szerencsére kettőt adnak, ha rontunk is, újra 
próbálkozhatunk. Innentől már semmi differencia a 
fröccsöntött készletekhez képest, következhet a fes
tés, egyéniséget adva a halom műgyantának. A stan
dard FS 36 320 szürke, ami alul-felül borítja a gépet, a 
Model Master akrilsorozatából való, igen jó tulajdonsá
gokkal bíró, vékony rétegben szórható festék. Az egy
hangúságot csak egy-egy radart, vagy ki tudja milyen, 
futurisztikus érzékelőt rejtő burkolat sötétebb tónusú 
szürkéje -  FS 36 118 -  töri meg. Ez szintén M. M. akril. 
A kabintető kerete érdekes színt visz a szürkeségbe, 
ez egy kevert, kissé tompa sárga szín. A leírás inkább 
barnának jelöli, színes felvétel nincs erről a részről a 
neten sem. A sárga szín elterjedtebb a makettezők kö
rében, és jobban is tetszett, ezért ezt választottam. A 
gyártónak igazában nem kell feltétlenül hinni, példa rá 
a már említett katapultülés és egy formai hiba a hajtó- 
műkiömlőnél. Itt látható, hogy információhiánnyal küzd
ve igyekeztek átsiklani a problémán, inkább csak imi
tálva a szóban forgó részegységet.

Az elkészült festés még meglehetősen egyhangú, a 
fél A4-es lap nagyságú szürkeség teljesen élettelen. A 
Vallejo Air festékek közül szintén az FS 36 320 számo
zásúval nagyon vékonyan átszórtam a panelvonalakat. 
Ez több árnyalattal sötétebb, mint a Model Master azo
nos számú terméke, mégsem idegen, ezért tökélete
sen megfelel erre a célra. Egy réteg fényes akrillakk 
után következtek a matricák. Tökéletesen simulnak a 
felületre, beleszívódnak a panelvonalakba, nagyot len-

3. ábra: A Forth Worth-i múzeumban álló mockup

4. ábra: A gép orra alulról nézve
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8. ábra: A makett felülről nézve

dítenek a gép kinézetén. Újból fényes lakkozás és szá
radás után a panelvonalakat befolyattam híg fekete 
tustintával. A futóaknák, futószárak szabvány fényes 
fehérek -  ezen jobban látszik egy esetleges repedés -  
némileg bekoszolva pasztellporral és tustintával. A fu
tószárakon minimális változtatást végeztem, az 
orrfutószáron elkészítettem a leszállófényszórót, és a 
hordozós leszállást segítő, zöld-sárga-piros lámpákat, 
a főfutónál pedig perforáltam a mozgatórudazatot. Itt 
megint eredeti fotók voltak a segítségemre. A festés el
készült, kapott egy végső, egységes, félfényes lakko
zást, beragasztottam a futóműveket, az aknaajtókat és 
takarókat a be- és kiömlőkre. Ez utóbbi papírra ragasz
tott alufóliából van. Még egy mozzanat volt hátra, tető
fedő palából beton utánzatot készítettem, a körformával 
ellenpontozva a háromszöget.

Miért más a műgyanta készlet építési technikája a 
fröccsöntötthöz képest? Alapvetően nem bonyolultabb, 
de több problémával kerülhetünk szembe. Valóban kell 
némi gyakorlat és elszántság egy műgyanta kitthez, de 
egyáltalán nem ördöngösség. A nehézséget tulajdon
képpen az jelenti, hogy csak pillanatragasztóval ra
gasztható, és egy jól kivitelezett ragasztásnál, ha nem 
megfelelő a pozicionálás, szinte javíthatatlan a hiba. A 
másik visszatérő probléma magában az anyagban rej
lik, milliónyi apró légbuborék formájában, melyeket a 
sima felület érdekében valamilyen módon el kell tüntet
nünk. Az építés több mint felét a csiszolás, tömítés fo
lyamata teszi ki, ez csak több rétegben, jó minőségű 
tömítőanyagok felhasználásával, mindig újrakezdve 
megoldható. Az öntőcsonkról leggyorsabban lefűré
szelni -  pl. lombfűrésszel -  lehet az alkatrészt, ezt rá

A-12 Avenger II főbb műszaki adatai 
az előtervezés alapján

Fesztáv 21,42 m
Fesztáv felhajtva 11,05 m
Hossz 11,35 m
Oldalviszonya 3,75 m
Magasság 3,437 m
Magasság lehajtva 3,814 m
Szárnyfelület 121,64 m
Futómű tengely távolsága 5,84 m
Futómű nyomtáv 6,70 m
Sebesség (számított) 933 km/h tengerszinten
Számított terhelés +9 q
Szerkezeti tömeg 17 690,4 kg
Össztömeg 36 288 kg
Harci hatósugár 1480 m
Hajtómű 2xG. E. F412-400

2x5847 kg tolóerő
Fegyverzet 2 db AIM-120 rakéta

2 db HARM rakéta
Mk. 82 bombák

hagyással érdemes csinálni. Ezután durva P80-P160 
jelű vizes csiszolópapírral -  ami egy kemény, sík lap
hoz van rögzítve -  tökéletesen eltüntethető az öntés 
helye. A csiszolás végeztével 500-800-1000 szem
csenagyságú papírok használatával finomítható a felü
let. Az illesztéseket mindig szárazpróba előzze meg, 
ezek sokkal gyengébben kivitelezettek, mint a fröccs
öntött kitteknél megszokottak, pozicionálásuk is ritkán 
megoldott. Minden alkatrészt mossunk meg beragasz
tás előtt szappanos vagy mosószeres vízzel, mert a 
gyártás során szilikonolaj rakódik rájuk! Gyakori hiba, 
hogy nagy, súlyos alkatrészeket is lehetetlenül kicsi ra
gasztási felülettel képeznek ki, a pillanatragasztó pedig 
rideg, ezért nagy a kockázata, hogy az elkészült mű
vünknek letörik például a szárnya. Bármely erősebb 
anyagból (rézdrót, injekciós tű) érdemes stifteket ké
szíteni, és ezzel megerősíteni a ragasztást. A tömíté
sekre, amit jócskán gyakorolhatunk egy műgyanta kitt
nél, használhatunk műanyag lapot, húzott szálat, nagy 
mennyiségű pillanatragasztót, ezek azonban kemé
nyebbek az alap műgyantánál, a nem elég körültekintő 
csiszolásnál sokáig kidomborodnak a felületből. A leg
jobbak az autókarosszériáknál is használt kétkompo
nensű kittek, ezek közül a Neoplasztot ismerem, hasz
nálom. Amikor többszöri tömítéssel, csiszolással eltün
tettük az illesztések helyét, következik a felület apró hi
báinak, közöttük a légbuborékoknak az eltüntetése. Er
re a gyakorlatban egyetlen termékfajta vált be, a külön
böző szórókittek. Itthon a Gunze Mr. Surfacer és a 
Tamiya Surface Primer családja elérhető, ezek garan
táltan jók. Itt is többszöri csiszolás, feltöltés szükséges 
a megfelelő végeredményhez. Ennyit érdemes dióhéj
ban megemlíteni erről a technikáról, az első készlet 
után megjön a bátorságunk, a nehézségeket ismerve a 
legbonyolultabb, legrosszabb darabból is szemet gyö
nyörködtető művet varázsolhatunk.

Jobbágy Szilárd

A cikkhez vonatkozó fotókat lásd a 42-43. oldalon. Szerk.
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A T-35-ös és a T-28-as szovjet „szárazföldi cirkálók”

A Т-35-ös

Az erőszakos kollektivizáció és a „mezőgazdaság eszkö
zeinek az iparba való átömlesztése” következtében izmo
sodó szovjet hadipar 1930-ban nekikezdett egy 76 mm-es 
ágyúkkal és géppuskákkal felfegyverzett, többtornyú ne
héz harckocsi megtervezésének és elkészítésének. De a 
szovjet mérnököknek fogalmuk sem volt arról, hogy ho
gyan nézzen ki egy ilyen tank, és a T-30-nak keresztelt 
projekt még papíron sem készült el. Az orosz fegyverke
zést irányító hivatalok azonban -  ugyanúgy, mint a T-26 
és a BT-sorozat esetében -  nem voltak szívbajosak, és 
nem haboztak a „rothadó kapitalizmus” know-how-ját 
igénybe venni. AT-26-os esetében angol, a BT-nél ame
rikai technikával segítették ki magukat, míg a többtornyú 
szárazföldi cirkáló esetében a németeken volt a sor. Ekkor, 
a harmincas évek elején a Reichswehr és a Vörös Hadse
reg közötti kapcsolat szívélyes és baráti volt, a két haderő 
szakértői több közös projekten is dolgoztak együtt. 1930 
decemberében egy német mérnökcsapat érkezett a lenin-

grádi „Bolsevik” gépgyárban működő orosz tervezőcso
porthoz, hogy besegítsen a munkába. A német csoportot 
Eduard Grotte vezette, és már 1931 tavaszára sikerült ki
lendíteniük a nehézharckocsi-projektet a kátyúból. A né
metek nehéz harckocsijának neve TG volt, és nyárra elké
szült az első tesztváltozat is, amely működőképesnek mu
tatkozott -  a szovjeteknek nem volt többé szükségük a né
metek munkájára, ezért gyorsan megvádolták őket szabo
tázzsal, és kiutasították őket a Szovjetunióból.

A projektet ezután átkeresztelték T-35-ösre, és még 
egy évet dolgoztak rajta. 1932. szeptember 1-jén bemu
tatták az első T-35-öst a hadsereg szakértőinek és élvo
nalbeli pártvezetőknek. A hatalmas monstrum nagy ha
tással volt rájuk, de a dolognak volt egy apró szépséghi
bája, mégpedig az, hogy az óriási, öttornyú szörnyeteg 
„véletlenül” ugyanúgy nézett ki, mint az angol A1E1 
Independent nehézharckocsi. Az orosz website-ok per
sze tagadják a „koppintás” tényét, és azzal érvelnek, 
hogy nincs dokumentum, amely azt bizonyítaná, hogy a 
T-35-ös konstrukciója lopott volt. Lehet, hogy ez igaz, de

2. ábra: A T-35A széria változat rajza
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3. ábra: A T-35A harckocsi fegyvereinek tüzelési szektorai

a hasonlóság túlzottan is nyilvánvaló és szembeötlő. Te
kintettel arra, hogy az Independent tankot a 20-as évek 
vége felé tesztelték Angliában, elméletileg a németek és 
az oroszok is ellophatták a tervek legalább egy részét.

A T-35-ös tornyából háromban ágyú, kettőben gép
puska volt elhelyezve. A középső főtoronyban 76,2 mm- 
es, az elülső és a hátulsó kisebb ágyútornyokban 45 
mm-es ágyúk voltak. A két géppuskatoronyban (az egyik 
a fedélzet bal oldalán, elöl volt elhelyezve, a másik jobb
oldalt, hátul) DT-géppuskák kaptak helyet.

A hadsereg 1932 őszén tesztelte a harckocsit. Bebizo
nyosodott, hogy a tank technikailag teljesen megbízhatat
lan, a szerkezete túlzottan bonyolult, és nem alkalmas so
rozatgyártásra, főleg a sebességváltó mondta fel gyakran a 
szolgálatot. A tank fejlesztését 1932 decemberében leállí
tották, de 1933 februárjában Sztálin kívánságára újraindí
tották a munkát. Az időközben felfuttatott közepes 
harckocsiprojekt, a T-28-as szerkezetéből több elemet át
véve áttervezték a T-35-öst. Az így kapott második proto
típus, a T-35-2 szinte semmivel sem volt megbízhatóbb, 
mint a T -35-1 , de a makacskodó Sztálin mégis elrendeltet
te a sorozatgyártását. Az illetékes szervek a harkovi nehéz
gépgyárat bízták meg az összeszereléssel és a gyártással.

A tank főbb alkatrészei három különböző gyárban készül
tek, Harkovban 1933 őszén csak az összeszerelés folyt. 
1934 elejére 5 T-35-öst kellett volna összeszerelni a gyár
ban, de csak egy készült el teljesen. A továbbiakban, 1934 
végéig még kb. 10 darab gördült le a szalagról. A gyár mér
nökei számos megoldhatatlan technikai problémával talál
ták szembe magukat, és a fejlesztésbe ölt óriási anyagi és 
emberi források nem térültek meg. Egy T-35-ös legyártása 
akkoriban annyiba került, mint 9 db BT harckocsié.

4. ábra: A T-35A változat tereppróbán
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7. ábra: Az első T-35A sorozatpéldány az 1934. május 1-i 
moszkvai díszszemlén

8. ábra: A T-35A sík terepen

9. ábra: A T-35-ös kónikus toronnyal

A szovjetek 1937-ig egy helyben topogtak a típussal. Ek
kor egy új modernizációs programot indítottak, és némileg 
megbízhatóbbá tették a tank motorját és futóművét. Átala
kították a motor hűtőrendszerét, és hangtompítókat szerel-

10. ábra: Egy T-35 és T-26 harckocsi 1941 júliusában 
elhagyva Dubno térségében, a 8. Gépesített Hadtest 
állományából

11. ábra: 1941 júliusában német csapatok által zsákmányolt 
T-35 harckocsi

12. ábra: Еду T-25A Moszkva térségében 1941. október 22-én

tek fel a kipufogókra -  ezekkel a változtatásokkal és még 
néhány kisebb módosítással megnövelték kissé a konst
rukció stabilitását. A programot 1938 végére befejezték, és 
elkezdték sorozatban gyártani a felújított T-35-öst. Össze
sen 63 darab készült belőle, a harckocsikkal az 5. különál
ló nehézharckocsi-dandárt szerelték fel. A dandár harcko- 
csizói egyáltalán nem voltak elragadtatva az öttornyú acél
szörnyetegtől. A tank belső tere, a hatalmas külső méretek 
ellenére szűkös volt és kényelmetlen. Az egyes lövegtor- 
nyok küzdőterei el voltak szigetelve egymástól, a személy
zet pedig csak a tornyok tetején található nyíláson keresz
tül hagyhatta el a harckocsit. A legrosszabb helyzetben a 
vezető volt, az elülső géppuskatorony olyan balszerencsé
sen volt megoldva, hogy bizonyos szögben elfordítva elta
karhatta a vezetőállás menekülőnyílásának tetejét -  ilyen
kor esélye sem volt kiszállásra.

A jármű terepjáró képessége úgyszintén elégtelen volt -  
mindössze 17 fokos lejtőt tudott legyőzni, tagolt terepen a 
csaknem négy méter magas felépítménye miatt gyakran úgy 
viselkedett, mint egy fejnehéz hajó -  egyszerűen felborult.

1940 júniusában egy katonai konferencia zajlott Moszk
vában, amelyen a katonatisztek a Vörös Hadsereg harcko-
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13. ábra: Egy T-28 szériaváltozatú harckocsi rajza

1933 1934 1935 193« 1937 1938 1939

13. ábra: A T-35-ös harckocsik gyártási darabszáma

esi- és fegyverfajtáit elemezték. A T-35-össel kapcsolatban 
az volt a véleményük, hogy a tank harctéri szolgálatra al
kalmatlan, egyesek azt indítványozták, hogy alakítsák ön
járó löveggé, míg mások a katonaiskolák kötelékébe akar
ták átsorolni. Végül is két harckocsiszázadot (67. és a 68.) 
fegyvereztek fel a T-35-ösökkel. Ez a két század a kijevi 
speciális katonai körzetben volt elhelyezve, a 34. páncélos 
hadosztály részeként.

E katonai körzet egységei súlyos veszteségeket szen
vedtek a Wehrmachttól 1941 nyarán. Augusztus folya
mán az észak felől lecsapó Guderian páncéloscsoport 
600 000 szovjet katonát és harckocsik ezreit kerítette be 
a kijevi katlanban. A Vörös Hadsereg a nyári harcokban 
csaknem az összes T-35-ösét elvesztette. A „szárazföldi 
csatahajók” könnyű célpontjai voltak a német zuhanó
bombázóknak. A szétlőtt T-35-ösöket rendszerint szen
zációként tálalták a tengelyhatalmak filmhíradói, soha 
nem felejtették el hangsúlyozni a „mozgó erődök” óriási 
méreteit és veszélyességét, alaposan eltúlozva ezzel a 
T-35-ösök jelentőségét.

A T-28-as

A T-28-as a T-35-ös könnyebb „kisöccse” volt. A két 
tank fejlesztése csaknem egyszerre indult, és párhuza
mosan folyt. A T-28-as prototípusa is a leningrádi „Bol
sevik” gépgyárban készült, ugyanúgy mint a T-35-ösé.

AT-28-as nem öt, hanem „csak” három lövegtoronnyal 
rendelkezett. A legnagyobb, a középső toronyban a 45 
mm-es ágyú, a két kisebbikben pedig géppuskák kaptak 
helyet. A 45 mm-es ágyút később a sorozatban gyártott 
daraboknál 76,2 mm-esre cserélték, először a KT-28-as 
rövid csövű változatot, később pedig az L-10-es, hosz- 
szú csövű változatot szerelték fel a tornyába. Mivel az 
L-10-esből állandó hiány volt, a legtöbb T-28-asnak 
KT-28-as ágyúja volt.

A harckocsit 1932 folyamán kezdték el gyártani, 1933 
februárjára nyolc, májusig pedig újabb négy darab is el
készült -  a 12 példány közül 10 részt vett az 1933. má
jus 1-jei katonai díszszemlén. Az első 12 darabot a 30-as 
évek hátralevő részében további 491 követte, összesen 
503 harckocsi épült. Ez a mennyiség főleg annak volt kö
szönhető, hogy összehangolják a T-28-as és a T-35-ös 
gyártását, és minél több közös alkatrészt használhassa
nak a két típusnál.

1938-tól külsőleg felszerelt acéllemezekkel erősítették 
meg a tank páncélzatát; az elülső páncélréteg 80 mm-re, az 
oldalsó 40 mm-re vastagodott. Ez a változat jelentős szere
pet játszott a finn-orosz háborúban, 1939/1940 telén -  pán
célvastagsága lehetővé tette, hogy közel férkőzzön a finnek 
bunkeréihez, és ágyútűzzel megnyissa azokat. A karéliai 
harcok során a finnek két T-28-ast zsákmányoltak, 1941 
nyarán pedig további ötöt. Ezek a T-28-asok egészen a há
ború végéig szolgálatban voltak a finn hadseregben, az 
egyikről 1944 végén leszerelték a lövegtornyokat, páncélo
zott szállítójárművé alakították, és egészen 1955-ig hasz
nálták. A finn-orosz háborún kívül a T-28-asok 1939 szep
temberében Besszarábia lerohanásában is részt vettek.

A Vörös Hadsereg harckocsiegységeinek 1940-ben 
megkezdődött átszervezése alatt a T-28-asokat szét
szórták, és az újra felállított páncéloshadosztályokhoz 
osztották be őket. A harckocsik nagy része a nyugati spe
ciális katonai körzetekhez került, és el is pusztult a 
Barbarossa-hadművelet első fázisa alatt. A német 
Pzkpfw ll-as és Pzkpfw IV-es közepes harckocsik taktika
ilag fölényben voltak a T-28-assal szemben, a néhány 
megmaradt darabot a szovjetek a leningrádi fronton 
használták 1943-ig, de a tank fejlesztésével és gyártásá
val már 1940/41-ben leálltak. A többtornyú harckocsi 
koncepciója ekkor már rég elavult volt, és a „szárazföldi 
cirkálók” kora végérvényesen véget ért.

Vajda F. Antal
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A bolgár haderő II. rész
Dr. Végh Ferenc

Haditengerészet

A haditengerészet létszáma 5000 fő körül mozog. Egy 
tengeralattjáróval, egy fregattal, 7 korvettel, 6 gyors őr
naszáddal, aknakereső, aknatelepítő és kisegítő hajók
kal rendelkezik -  főleg a szovjet időkből. A haditengeré
szeti légierőben szárazföldi telepítésű helikopterek szol
gálnak.

Két fő bázisa Várnában és Burgasz mellett található. 
Várna az északi, Burgasz a déli területek ellenőrzéséért 
felelős. Szozopolban van az őrnaszád előretolt bázisa. 
Várnában állomásozik a haditengerészet parancsnoksá
ga is. A haditengerészet állományában szolgál egy heli
kopterszázad és egy parti tüzérezred, valamint a közvet
len csapatok és alegységek.

Bulgária bátorítást kap a NATO-tól haditengerésze
tének fejlesztésére annak érdekében, hogy a szövetség 
déli szárnyán a fekete-tengeri vízterületek és partok a 
körvonalazható kockázatokkal szemben biztonságot je
lentsenek. Különösen fontos lenne egy modern parti őr
ség létrehozása. A terrorizmus, a szervezett bűnözés, a 
fegyver-, a kábítószer-, az emberkereskedelem és a tö
megpusztító fegyverek terjedése jelenthetik a biztonsági 
kockázatot.

A haditengerészet feladata a tengeri navigáció, a parti 
vizek, a területi vizek, a kereskedelmi zónák védelme és 
ellenőrzése, a lehetséges katonai konfliktus csökkentése. 
A haditengerészet erői nemzetközi kutató-mentő, humani
tárius és békefenntartó feladatok teljesítésében vesznek 
részt. További fontos feladatuk a Közép-Ázsiából és a Ka
ukázusból eredő, Európába tartó energiafolyosó biztosítá
sa, szállítási és kommunikációs, valamint polgári intézmé
nyek tevékenységének segítése (környezetvédelem, 
hidrometeorológia stb.). Együttműködve a szárazföldi 
erőkkel, biztosítják a partvédelmet. Ahhoz, hogy a fentebb 
jelzett kihívásoknak megfeleljenek, szorosan együtt kell 
működniük a NATO-partnerekkel, különösen Romániával.

Az interoperabilitás elérésének fontos feltétele a kom
munikáció fejlesztése és a hadihajó-állomány korszerű
sítése. Jelenleg a haditengerészet csak korlátozottan fe
lel meg a jelzett kihívásoknak. Sok hajó hadrafoghatatlan 
állapotban van, ezért például négyből három tengeralatt
járó dokkba került. Csak a legkorszerűbb fregattok, kor
vettek, gyorsnaszádok maradtak aktív szolgálatban.

11. ábra: Korvett kifutás közben

12. ábra: Korvett tengeri hadgyakorlaton

A rendelkezésre bocsátott költségvetésből a jelenlegi ha
ditengerészeti erő nem tartható fent. Ebből a helyzetből 
a következetes reformok, a haderőnem csökkentése, a 
feleslegessé váló eszközök kivonása és az átfegyverzés 
jelenthetik a kiutat.

A haditengerészet egy új WIELINGEN osztályú fregat
tot vásárolt Belgiumból, mely jelenleg DRUZKI (Merész) 
néven a bolgár haditengerészet zászlóshajója. A fregatt 
2006-ban az ENSZ libanoni békemissziójában teljesített 
szolgálatot német parancsnokság alatt. Ez volt az első 
alkalom, amikor a bolgár haditengerészet hajója nemzet
közi békefenntartó műveletben vett részt. A bolgár kor
mány legalább négy Gowind 200 modern korvett beszer
zését tervezi. A korvetteket Bulgáriában építené a bolgár 
Armaris és a francia DCN cég. Az első korvettnek 2010- 
re kell elkészülnie. Bulgária egy újabb WIELINGEN osz
tályhoz tartozó fregatt beszerzését tervezi, ez váltja fel az 
elavult KONI osztályú SZMELI (Bátor) fregattot.

A haditengerészeti légierő 12 darab Mi—14 PL helikop
terből áll. A közeljövőben 6 darab Eurocopter Panther lép 
szolgálatba. Egy fregattot, egy szállító hajót, két aknaku
tató hajót és más hajókat is felajánlottak NATO-művele- 
tekre, az azonban bizonytalan, hogy a felajánlásokat tel
jesíteni is tudják-e.

Felszerelés

A WIELINGEN osztályú, DRUZKI elnevezésű fregatt, egy 
KONI osztályú fregatt, egy TARANTUL II korvett, két 
RESITYELNIJ (Pauk I) korvett, négy LETYASTIJ (Poti) 
korvett, 13 különböző típusú parti őrhajó, közülük 2 darab 
NEUSTADT osztályú -  a német flottától érkezett -  és 6 
darab (OSZA l-ll) gyors őrnaszád alkotja a fő erőket. 
Ezenkívül számos különböző típusú aknakereső és akna
telepítő hajóval, tankhajókkal, szállítóhajókkal stb. rendel
keznek, és egy ROMEO osztályú tengeralattjárójával. A 
haditengerészeti légierőhöz 12 darab MÍ-14PL szállító 
helikopter tartozik. A parti őrség állományában 22 volt 
szovjet gyártmányú kisebb hajó van, melyeket elsősorban 
az illegális halászat megakadályozására alkalmaznak.
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13. ábra: Az ex holland WIELINGEN osztályú DRUZKI fre
gatt, a bolgár haditengerészet zászlóshajója

A kiképzés, tiszt-, tiszthelyettesképzés

A teljes professzionális haderő bevezetése 2008-ra vár
ható. Az áttérés a légierőnél és a haditengerészetnél már 
megvalósult. A sorkatonai szolgálati idő 9 hónap. Az 
egyetemet végzettek 6 hónapot szolgálnak. A fegyver 
nélküli katonai szolgálat ideje 18 hónap. A szerződéses 
és sorkatonák aránya 56/44%. Az alapkiképzés 3 hóna
pos, és számos helyi kiképző központban kerül rá sor. A 
reformfolyamatban a kiképző központok száma jelentő
sen csökken. A szakalapozó kiképzés három regionális 
kiképző központban történik. A szolgálati idő hátralévő 
részét csapatoknál töltik el. A sorozás, más országok ta
pasztalataihoz hasonlóan, a professzionális haderőre 
történő áttérés folyamatában problematikus.

Az elmúlt évek folyamán a tiszt- és tiszthelyetteskép
zés folyamatosan átalakult. Hosszú szünet után újraindí
tották az egyéves vezérkari tanfolyamot. A tanfolyam el
végzése kötelező a tábornoki rendfokozatba történő ki
nevezés előtt. Az új katonai doktrínának megfelelően, a 
rendfokozatban és beosztásban történő előmenetel ér
dekében több tanfolyamrendszerű (ilyen többek között a 
törzstiszti és a hadműveleti) felkészítést is folytatnak. A 
tanfolyamok szinte teljes mértékig biztosítják a hazai ki
képzést. Korábban a legeredményesebb tisztek orosz 
katonai akadémiákon tanulhattak. A külföldi képzésre je
lenleg Németországban, Franciaországban, Olaszor
szágban, Angliában, Törökországban, Görögországban 
és az Egyesült Államokban van lehetőség.

A tiszthelyettes-képzés katonai középiskolákban törté
nik, ahol érettségi bizonyítványt és a katonai végzettsé
get bizonyító oklevelet kapnak. A tisztképzés katonai fő
iskolákon folyik. A hallgatók középiskolai végzettség után 
nyernek felvételt. A katonai főiskola 4, illetve 5 éves. A 
hallgatók az avatást követően hadnagyi rendfokozatba 
lépnek elő, és civil szakképzettséget is szereznek. Leg
alább három év tiszti szolgálat után a fiatal tisztek kato
nai akadémiára jelentkezhetnek. Az akadémia elvégzése 
nélkül maximum alezredesi rendfokozat és zászlóalj-pa
rancsnoki beosztás érhető el. A 3 éves akadémia elvég
zése után zászlóalj-parancsnoki, ezred-, dandár- vagy 
magasabb törzstiszti beosztást kaphatnak. A katonai fel

14. ábra: Az új GOWIND-200 korvett terve

sőoktatás átalakítása során a katonai akadémiák össze
vonásával nemzetvédelmi egyetemet hoznak létre.

A légierő tisztjeit és tiszthelyetteseit a Dolna Metropoli- 
ka Nemzeti Katonai Akadémián, a légvédelem hasonló 
állományát az akadémia sumeni bázisán képzik. A ma
gasabb parancsnoki beosztásokra a szófiai Georgij 
Rakovszky Katonai Akadémia készít fel. A tisztek egy ré
sze külföldi képzésben részesülhet, leggyakrabban az 
Egyesült Államok légierejének maxwelli katonai akadé
miáján. A repülőgép-vezetői és földi kiszolgáló személy
zet képzése jelentősen csökkentett mértékben hazai bá
zisokon folyik. A kiképzéshez svájci Pilatus kiképző gé
peket és Bell 206B-3 helikoptereket használnak.

A haditengerészet tisztjeit Várnában 5 éves időtartam
ban képzik. A továbbképzés bolgár katonai tanintézetek
ben folyik. A tengerésztisztek pályaelhagyása nő, mivel a 
kereskedelmi flottánál 5-10-szer magasabb az illetmény. 
A haderőnemek létszámának várható további csökkenté
se, a katonai tanintézetek átalakítása, összevonása, a 
tisztképzés reformja a jövőt illetően további eldöntendő 
kérdéseket vet fel.

Védelmi kiadások,
haditechnikai beszerzések, modernizáció

A védelmi kiadások a 90-es évek elejétől az évtized vé
géig a legtöbb európai országhoz hasonlóan Bulgáriában 
is a GDP 3-4%-áról alig több mint 2%-ára csökkentek. A 
bolgár NATO-tagság fő prioritása a védelmi kiadásoknak 
a GDP 2,6%-a körüli szinten tartása. A katonai költségve
tés az elmúlt években ezt a prioritást tükrözi. 2005-ben 
740 millió USD (2,6%), 2006-ban 800 millió USD (2,6%), 
míg 2007-re 870 millió USD (2,6%) a tervezet, ami átszá
mítva alatta marad a NATO által is gyakran kritizált ma
gyar védelmi költségvetésnek.

Az ország NATO-csatlakozása után elfogadott Fehér 
Könyv kiemeli a fegyveres erők 2015-ig tartó korszerűsíté
si programját. A terv fő elemei előirányozzák a haderő hiva
tásossá válását, a fegyverzet és felszerelés NATO- 
kompatibilissá tételét, a beszerzések növelését. A moderni
zálás kiterjed a hadsereg szállító járműveire, új helikopte
rek beszerzésére, a meglévő repülőgépek felújítására, új, 
többrendeltetésű harci gépek beszerzésére, új szállító re
pülőgépek vásárlására, új, többrendeltetésű korvett meg
tervezésére és gyártására, használt hadihajók, felderítő, 
vegyi, biológiai védelemre szolgáló eszközök és a katonák 
személyi felszerelésének beszerzésére. Az új stratégiai vé
delmi áttekintés megerősíti, hogy Bulgária 2015-ig legalább 
a GDP 2,6%-át tervezi védelmi kiadásokra fordítani, az 
adott periódusban a tervezett beszerzésekre pedig a költ
ségvetés 20-25%-át költi. Összevetve a terveket a költség- 
vetési fedezettel, nem teljesen világos a tervek finanszíroz
hatósága, a tervezett kölcsönök, lízingek, esetleg más 
megoldások figyelembevételével sem. Számba véve a fen
tebb közölt összegeket és fejlesztési terveket, valamint azt, 
hogy 2005-ben 150 millió USD-t fordítottak fejlesztésre, vé
leményem szerint elképzelhető, hogy a szándékok és ter
vek, illetve a tervezett költségvetés átgondolása vagy a be
szerzések átprogramozása válhat szükségessé.

A szárazföldi erők modernizálása kapcsán a bevethető 
és békefenntartó erőkre helyezik a hangsúlyt. Elsősor
ban a kommunikációs rendszerek, ABV-fegyverek elleni 
védelmi felszerelések és a logisztikai eszközök beszer
zését célozták meg. Új regionális békefenntartó kiképző 
bázist hoznak létre. Szimulátoros gyakorlópályát építe
nek, korszerűsítik a logisztikai bázisokat. Új harceszkö
zök beszerzését nem tervezték. A modernizációs prog-
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15. ábra: Sz-125M Nyeva (SA-3) komplexum

ram keretében 12 900 terepjáró gépkocsi cseréjét terve
zik Daimler Chrysler eszközökre mintegy 256 millió euró 
értékben. A program 8 évig tart. Az is elképzelhető, hogy 
a zsugorodó haderőnek kevesebb gépkocsira lesz majd 
szüksége. A Marconi nyerte a harcászati rádiók szállítá
sának tenderét. A Northrop cég a másik vezetési és kom
munikációs eszköz beszállító. A svéd SAAB érdeklődést 
mutat a bolgár hadsereg modernizációja iránt. Tervezik a 
T-72-es harckocsik korszerűsítését, valamint a nagy 
mennyiségű felesleges lőszer piaci értékesítését.

A légierő rendelkezik viszonylag a legjobb költségveté
si lehetőséggel. A modernizáció célja a műveleti és NA- 
TO-együttműködési képesség növelése. A repülőterek 
híradó és navigációs berendezéseit a NATO-szabványok 
szerint fejlesztik. A beszerzési terv 5 darab C-27J 
Spartan szállító repülőgép vásárlását irányozza elő, mely 
az olasz Alénia és az amerikai Lockheed Martin terméke. 
Az Eurocopter európai konzorcium kapott megbízást 12 
Couglar és 6 Panther típusú helikopter leszállítására. A 
helikopterek felújítása a modernizációs program legfon
tosabb része. Azért van szükség rá, mert csak néhány 
üzemképes helikopter maradt a hadrendben.

A haditengerészet terve új korvettek gyártására, hasz
nált hadihajók beszerzésére, felújítására és új radarrend
szer vételére összpontosít. Az első jelentős lépés 4 több
rendeltetésű korvett beszerzése. A terv szerint az első 
korvettet külföldön építik meg, a többit Várnában, az első 
korvett mintájára. Egy felújított fregattot Belgiumból vá
sároltak 30 millió USD értékben, és a másodikat is onnan 
fogják. Az elavult ROMEO osztályhoz tartozó tengeralatt
járó helyett is modernebbet terveznek beszerezni.

A modernizációs program tartalmazza a parti tüzérség 
átszervezését, kisebb hajók felújítását, a jelenlegi hadi
tengerészeti helikopterek cseréjét egy szárazföldön állo
másozó helikopterszázadra. A fejlesztés során figyelmet

16. ábra: Fagot-9M111 páncéltörő rakéta

fordítanak arra, hogy minden felújított eszközbe NATO- 
kompatibilis vezetési, híradó és radarrendszer kerüljön 
beépítésre.

Összefoglalva, kétségkívül a 2004-ben a NATO-hoz 
csatlakozott országok közül Bulgária van a legnehezebb 
helyzetben a haderő-fejlesztési célok elérése és teljesí
tése tekintetében. Később kezdte el reformjait, mint a 
többi átalakuló ország. Sokáig ragaszkodott az idejétmúlt 
stratégiai elvekhez és a megcsontosodott katonai struk
túrákhoz, ami azt eredményezte, hogy a meglévő haderő 
fokozatosan vesztett működőképességéből, haditechni- 
kailag elavulttá, pénzügyileg finanszírozhatatlanná vált. 
Kezdeti ambíciói meghaladták valós lehetőségeit, ezért 
technikai színvonala nem kellő hatékonysággal felel meg 
szövetségi kötelezettségeinek. Megfelelő költségvetési 
támogatás és annak hatékony felhasználása, a stratégi
ai célok és a NATO-felajánlások szinkronba hozatala kell 
ahhoz, hogy képes legyen a haderő modernizációs ter
veit végrehajtani. A nehézségek ellenére törekszik arra, 
hogy hiteles NATO-tag maradjon. Napjainkban, amikor új 
kormányzati, társadalmi és szövetségi elvárások fogal
mazódnak meg, a bolgár biztonságpolitika is keresi az új 
válaszokat.

A tanulmány elkészítéséhez nyújtott segítségéért kö
szönetét mondok a bolgár katonai és légügyi attasénak, 
Prometej Dojkov ezredesnek és Szutor Ágnesnek, a Krá
ter Műhely Egyesület vezetőjének.

(A fotók a Wikipédiából, illetve a bolgár katonai attasé 
gyűjteményéből származnak)

G. Tóth Károly:
LILIOM FORRADALMA
Egy volt híradós tiszt visszaemlékezése az ötvenes évekről, a forradalomról és a 
megtorlásról. Lassan induló, de a második fele miatt különleges hangulatú olvasmány a 
sorsról.

3400 Ft-os áron (ebben benne van a postai utánvét költsége) levélben, telefonon, 
e-mailben megrendelhető, vagy postaköltség nélkül megvásárolható: Kékesi 
Könyvesbolt, 1054 Bp. Kossuth téri metróállomás. Tel.: 460-3722, 06-30/575-0709. 
E-mail: dornan@vipmail.hu
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A magyar fix telepítésű radarok egyes műszaki kérdései II. rész
Bencze Zsolt

A Magyarországra telepítendő 
RAT-31 DL típusú radar

Az Alenia Marconi Systems által szállításra kerülő rada
rok a RAT-31 típuscsalád D sávú (~1,2 GHz...1,4 GHz), 
nagy hatótávolságú tagjai.

Fontosabb műszaki jellemzők:
• oldalszögben min. 5 fordulat/perc sebességgel me

chanikusan forgatott fázisvezérelt aktív rácsantenna;
• teljesen félvezetős kivitelű adó-vevő modulok;
• célhelyszögben egyidejűleg 4 függetlenül pozícionál

ható pásztázó tűnyaláb;
• monopulse elvű magasságmérés;
• relatíve alacsony kisugárzott impulzus-csúcsteljesít

mény;
• kiterjesztett spektrumú szubmoduláció;
• frekvenciamanőverező képesség;
• kétszeres frekvenciatranszponálású, szuperhe- 

terodin elvű, nagy lineáris dinamikatartományú vevő;
• működés alatt is teljes funkcionalitású önellenőrző 

rendszer;
• teljesen azonos képességű helyi és távvezérlési le

hetőség.

A RAT-31 DL radar monolit vasbeton 
tornyával szemben támasztott követelmények

A radarlechnológia elhelyezéséből 
adódó követelmények

A radartechnológia alapvetően az alábbi fő helyszínek 
szerkezeti kialakítását határozza meg:

• jelfeldolgozó, kiértékelő és megjelenítő eszközök el
helyezését szolgáló terület;

• antenna elhelyezését biztosító terület;
• manőverezési és beemelési terület.

A jelfeldolgozó, kiértékelő és megjelenítő eszközök elhe
lyezését szolgáló területen kerülnek elhelyezésre az an
tennarendszerből érkező jelek feldolgozását, kiértékelé
sét és megjelenítését biztosító berendezések. Ezek alap
vetően olyan elektronikus eszközök, melyek szabályo
zott hőmérséklet és páratartalom mellett működnek. Kö
vetelménytől függően a szükséges berendezések alap
vetően kétféle módon helyezhetőek el:

1. Hordozható konténerbe telepített radartechnikai 
eszközök, melyek gyakorlatilag egy mobil megoldást je
lentenek. Az összes radartechnikai eszközt egy vagy 
több, közúti forgalomban szállítható szokványos méretű 
konténerben helyezték el. Ugyancsak a konténerben 
alakítják ki a vezérlőhelyiséget is. Ilyen megoldás ese
tén a tornyon belül csak egy nagy légterű, megfelelő gé
pészeti (szellőzés és klíma, elektromos ellátás) csatla
kozásokkal ellátott konténerhelyiség kialakítása szüksé
ges. Ebben a tároló térben kerülnek telepítésre a radar 
szállítója által gyártott konténerek, amelyek tartalmaz
nak minden szükséges adatfeldolgozó, adatmegjelenítő 
és -vezérlő eszközt. Ezek szükség esetén elszállíthatok 
(természetesen az antennával együtt), és egy másik, 
megfelelően kialakított helyszínen újra beüzemelhető a 
radar.

2. A toronyban kialakított radartechnikai helyiségekben 
fixen telepítették a radartechnikai eszközöket, melyek
nek mobilizálása ilyenkor nem lehetséges. A gépészeti
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berendezések csővezetékeinek, valamint az egyes be
rendezések közötti adatátvitelt szolgáló vezetékeknek az 
elhelyezése érdekében megfelelő teherbírású álpadló és 
álmennyezet kialakítása szükséges. A területen az aláb
bi helyiségek találhatók (19-20. ábra).

• Vezérlőhelyiség;
• Radartechnikai helyiség;
• Légkondicionáló helyiség;
• Elektromos kapcsolóhelyiség.

Az antenna elhelyezése

Az antennát a torony legfelső szintjén kell elhelyezni, 
amelyhez minimálisan egy 18 m átmérőjű sík terület 
szükséges. A radarlefedettségi hatástanulmányok alap
ján lehet meghatározni a lokátorszint szükséges magas
ságát. A lokátorszinten az alábbi elemeket telepítik (21. 
ábra):

• radarantenna;
• RADOM;
• beépített emelődaru;
• daruvezérlő egység;
• torony elektromos elosztó- és kapcsolótábla.

A radarantenna a lokátorszint középpontja fölé kerül egy 
acélszerkezetű csatlakozóegységre, melyet a vasbeton 
födémbe kell lehorgonyozni. Az antenna forgástengely
ének tartalmaznia kell a RADOM középpontját is. A 
lokátorszint födémjét úgy kell méretezni, hogy biztonság
gal legyen képes viselni az antennacsoport súlyát.

Ugyancsak teherként jelentkezik a RADOM teljes súlya, 
figyelembe véve a felületére eső szélteher és jégteher 
kombinációját. A RADOM tartóváz nélküli csavarozott 
kapcsolattal kialakított szendvicselemekből készül, ame
lyeket a vasbeton födémbe lehorgonyzott acélgyűrűhöz 
rögzítenek.

A RADOM külső kerületére a lokátorszint magasságá
ba egy karbantartó erkélyt kell tervezni, amelyről lehető
vé válik a külső felület jég- és hómentesítése, karbantar
tása.

Speciális követelmények az alkotóelemek mozgatásához

Az antennaelemek és a kiértékelést, megjelenítést végző 
műszerek olyan súlyos berendezések, melyek mozgatása 
speciális követelményeket igényel. Az antenna beemelé
se és mozgatása többféle megoldással lehetséges:

1. Megfelelő méretű, a torony teljes magasságában vé
gigfutó beemelőnyílás kialakítása. Ilyen esetben a 
lokátorszint födémje tartalmazzon egy megfelelő méretű 
emelőnyílást, végig a torony teljes magasságában. Ez az 
emelőtér biztosítja az egyes antennaelemek megfelelő 
idő alatt történő le- és felszerelését a beépített daru se
gítségével (23-24. ábra). Az antenna végső összeszere
lése a RADOM-térben történik.

2 . Összeszerelt antenna mozgatására alkalmas 
emelőtér és emelőszerkezet kialakítása. Ennél a szer
kezeti megoldásnál a torony közepén egy olyan eme
lőtér és emelőberendezés van, amely lehetővé teszi 
az antenna összeszerelt állapotban történő le- és fe l
emelését. Az emelőszerkezet egy speciális megoldás
sal kialakított lift, amely megfelelő teherbírással ren
delkezik ahhoz, hogy az összeszerelt antennát bizton
sággal mozgassa. Ezt a megoldást általában konté
nerbe telepített radartechnikai eszközökkel együtt al
kalmazzák olyankor, amikor a radar rövid időn belül 
történő szállíthatósága és mobilizálhatósága fontos 
követelmény.

3. A RADOM-tér alatt, a szerelőszinten elhelyezett 
mozgatható kidugó állvány esetében az antennaelemek 
részenkénti beemelése külső mobildaru segítségével tör
ténik. Ennek a szintnek megfelelő belmagassággal kell 
rendelkeznie. Az antennaelemek beemelhetőségét egy 
megfelelően méretezett mozgatható kidugó állvány biz
tosítja, amelyre első lépcsőben a külső mobildaru fel
emeli az egyes antennaelemeket, majd ezt követően a 
beépített daru segítségével a RADOM-térben összeépí
tik őket.

Mindhárom esetben az antennaelemek összeszerelé
se a korábbiakban ismertetett, a lokátorszinten elhelye
zésre kerülő fix daru segítségével történik. Ennek a daru
nak a terheivel a RAT 31 DL esetében a födém tervezé
sekor számolni kell az alábbiak szerint:

A daru típusa 680 -  6S
Maximális függőleges teher Nc = 240 [kN]
Maximális nyomaték Mc = 800 [kN m]

A személyzet mozgását, valamint a radartechnikai be
rendezések mozgatását a lokátorszint alá felérkező lifttel 
kell végezni.

A rádiólokáció pontosságának és megbízhatóságá
nak érdekében a toronynak bármilyen üzemelési körül
mények mellett teljesíteni kell a merevségi követel
ményt, tehát az antenna elhelyezését szolgáló acél 
kapcsolóelem síkjának a vízszintestől történő elhajlása 
ne legyen nagyobb mint 0,001 rád, ahogy az a 25. áb
rán is látható.
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20. ábra: A radartechnikai terület általános kialakítási vázla
ta, minimális helyiségméretek



A radarobjektum üzemeltetéséből keletkező igények

A fix telepítésű Gerinc légvédelmi radarrendszer egyes 
rádiólokátorainak elhelyezésére szolgáló radarbázisok 
kiemelt fontosságú NATO-objektumok, amelyek üze
meltetésére és fenntartására szigorú szabályok és elő
írások vonatkoznak. Jelen tanulmány nem teszi lehető
vé ezek körültekintő részletezését, csak azokat a leg
fontosabb követelményeket mutatja be, melyek jelentős 
hatással vannak a tornyok funkcionális és szerkezeti ki
alakítására.

A radarobjektumok a NATO egységes légvédelmi rend
szerének a szenzorai, ezért könnyen belátható, hogy e 
helyszínek folyamatos üzemeltetése rendkívüli stratégiai 
fontossággal bír. Ebből a megfontolásból következik az a 
rendkívül szigorú előírás, hogy a radarobjektumokat úgy 
kell tervezni és kialakítani, hogy akár szélsőséges időjá
rási körülmények között, a külvilágtól elzárva, 30 napon 
keresztül is folyamatosan üzemeljenek. E követelmény 
önmagában egy sor olyan speciális berendezés telepíté
sét kívánja, melyek nagyban befolyásolják a helyszínek 
tervezését és megépítését.

Folyamatos elektromos áramellátás

A rádiólokátor és a kapcsolódó jelfeldolgozó, kiértékelő 
és megjelenítő eszközök viszonylag nagy elektromos 
energiaigényű berendezések (-70 kVA), amelyek áram
ellátását alapvetően a kommunális elektromos hálózat
ból kell biztosítani. Annak érdekében, hogy a kommuná
lis hálózatban bekövetkező áramszünet esetén a folya
matos üzem megoldható legyen, a radartechnikai beren
dezések és a radarhelyszín egyéb elektromos igényének 
a kiszolgálására dízelgenerátort kell beépíteni mintegy 
150-200 kVA kapacitással (a tartalékképzés miatt két da
rab szükséges). A generátorok elhelyezésére megfelelő 
méretű helyiséget kell kialakítani a kellő szellőztetés le
hetővé tételével.

A generátorok üzemanyaggal történő ellátása érde
kében a tornyon kívül 30 napos készlet tárolására alkal
mas tartályt kell elhelyezni, a folyamatos átfejtési lehe
tőség megoldásával a tornyon belül elhelyezett napi tar
tályba.

A RADOM-tér légállapotának biztosítása

A lokátorantenna félvezető technológia alapján felépí
tett bonyolult szerkezet, amelynek külső károsító kör
nyezeti hatásoktól való védelmét a RADOM alapvető
en ellátja. A gyártó cég szavatolja az antenna hiba
mentes működését -40  °C-tól +50 °C-ig terjedő hő- 
mérsékleti viszonyok között, ez azonban már jócskán 
túl van azokon a határokon, amit akár a rövid ideig tar
tó hibajavítási és karbantartási munkákat végző sze
mélyzet képes elviselni. Ezért a RADOM-tér légálla
potra vonatkozó követelmény a -20 -+ 30  °C-os hő
mérséklet, amelyet az év bármely napján, a nap bár
mely szakában 60 percen belül biztosítani kell. Erre 
azért van szükség, hogy az esetleges meghibásodás
ból eredő leállások időtartama minimálisra legyen 
csökkenthető, és a szükséges javítási és karbantartá
si munkák a lehető legrövidebb időn belül elvégezhe
tőek legyenek.

Ismerve Magyarország kontinentális éghajlatát, köny- 
nyen belátható, hogy a fenti határérték nem tartható 
megfelelő szellőztető, hűtő- és fűtőberendezések telepí
tése nélkül, amelyek elhelyezését a lokátorszint alatt ki
alakított gépészeti szinten kell megoldani.

21. ábra: A radartechnikai eszközök minimális helyigénye és 
karbantartási területigénye

Kommunikációs berendezések

Mivel a gerinc radarok a légvédelmi rendszer szen
zorai, ezért biztosítani kell a radarhelyszínek és az 
akár több száz kilométerre lévő légi irányító központ 
folyamatos összeköttetését. A kommunikációs csator
nának egyrészt a különböző radarhelyszínek által 
szolgáltatott egységes radarkép megjelenítését, más
részt pedig az egyes lokátorok távvezérlését kell tud
nia kiszolgálni. Ezt a föld-föld kommunikációs igényt 
alapvetően zárt láncú, katonai mikrohullámú hálózaton 
belül oldják meg, amelynek parabolaantennáit a tor
nyon kell elhelyezni. Jelentkezik továbbá a légtérben 
megjelenő repülőgépekkel történő kapcsolattartás
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24. ábra: Antennaelemek beemelése szállító járműről

25. ábra: Antenna összeszerelése

föld-levegő-föld kommunikáció igénye is, amelyhez a 
szükséges UHF-antennákat szintén a tornyon vagy a 
torony környezetében kell telepíteni. A fenti, különbö
ző célokat szolgáló antennákról jövő jelek feldolgozá
sára, a kapcsolódó rádióberendezések elhelyezésére 
a tornyon belül híradó- és kommunikációs helyisége
ket kell kialakítani.

Az üzemeltető, a karbantartó
és az őrszemélyzet elhelyezési igényei

A korszerű radarok, amilyen a RAT-31 DL is, könnyen 
kezelhető, kis karbantartási és fenntartási igényű beren
dezések. Figyelembe véve azt is, hogy a radar befoga
dására kialakítandó toronyépület NATO katonai objek
tum lesz, az üzemeltetést és őrzés-védelmet ellátó sze
mélyzet folyamatosan helyszínen tartózkodó létszáma 
nem lesz több mint 10-12 fő. Erre a létszámra kell biz
tosítani a 24 órás szolgálat által megkövetelt életkörül
ményeket, figyelembe véve az esetleges külvilágtól való 
elzártságot is.

A RAT-31 DL antenna- és kapcsolódó berendezései
nek helyszínen elvégezhető javítása valójában komplett 
elemek, panelek cseréjére korlátozódik, jelentős műsze
rezettséget igénylő tevékenység a helyszínen nem törté
nik. Ilyen jellegű, különböző méretű pótalkatrészek táro
lására megfelelő tárolóhelyiséget kell kialakítani.

Arra az esetre, ha a radarobjektum és környezetének 
kapcsolata valamilyen okból (leggyakrabban szélsősé
ges téli időjárás esetén) hosszabb-rövidebb időre meg
szakad, és lehetetlenné válik az utánpótlás, élelmiszer- 
és ivóvíztartalékot kell képezni. Az ivóvízkészlet tárolá
sára megfelelő méretű tartályt kell elhelyezni a tornyon 
belül, az élelmiszerek tárolására pedig megfelelő raktár- 
helyiséget kell kialakítani.

A radartornyon belül biztosítani kell a korábban ismer
tetett, állandó jelleggel ott-tartózkodó személyzet munká
jához és elhelyezéséhez szükséges helyiségeket.

Összefoglalás

Összességében elmondható, hogy egy korszerű katonai 
radar és a kapcsolódó technikai berendezések elhelye
zését biztosító toronyépület tervezése nagy körültekin
tést és szakértelmet igénylő feladat, amelyhez a szüksé
ges speciális szabályozások és előírások több ezer oldalt 
is kitesznek. Számos ezek közül olyan NATO-minősített 
információt tartalmaz, amelynek megismerése csak a 
megfelelő betekintési jogosultsággal rendelkező szemé
lyek részére lehetséges.

A fenti tanulmányban igyekeztem áttekinteni azokat a 
leglényegesebb követelményeket, amelyeknek ismerete 
elengedhetetlen ahhoz, hogy bármilyen jellegű mérnöki 
megfontolás alapja legyen egy katonai radar telepítésé
hez szükséges toronyépület tervezése során.
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Kiegészítés a Nehézharckocsi-fejlesztés 
a második világháborúban című cikk I. részéhez

(A Haditechnika 2007/5. sz. 21-27. oldalon közölt cikk 
elektronikus hiba miatt rövidebb változatban jelent meg. 
A kimaradt részeket az alábbiak tartalmazzák, jegyzete
ik a korábbiakhoz képest pluszként szerepelnek. 
Szerk.)

Német nehézharckocsi-programok

A nehézharckocsi szerepe 
a mozgáscentrikus hadikultúrában

Ez a megállapítás mindenképpen helytállónak bizonyul 
a közepes harckocsi kategóriájában, mivel -  jelentő
sen meghaladva a Pz. I. és II., illetve a T -26 és BT 
könnyű harckocsik harcászati paramétereit -  a néme
tek, más országokat akár több évvel is megelőzve, 
1936-tól gyártásba vitték, majd 1939-től harcba vetet
ték a lll-as és IV-es közepes harckocsitípusokat. 
Ugyanakkor a német nehézharckocsi-fejlesztés terüle
tén éppen a közepesharckocsi-fejlesztés vonatkozásá
ban sikeres 1936-1941-es időszakban keletkezett je
lentős lemaradás, mivel a fejlesztési programokat 
rendszeresen felfüggesztették. Például már 1937-ben 
megkezdték egy nehéz, 33 tonnás „áttörő harckocsi” 
fejlesztését, a programot másfél évvel később leállítot
ták, majd néhány évvel később VK6501 jelzéssel, már 
a 65 tonnás kategóriában indították újra, majd állították 
le ismét 1940-ben1. Miközben a szovjetek és a britek 
befejezték a fejlesztést és 1939-ben gyártani kezdték a 
KV-1, illetve a Churchill nehézharckocsit, a németek 
nehézharckocsi-fejlesztés programjával sem rendel
keztek. Miután az 1939-40-ben a területszerző szov
jet-finn téli háborúban a szovjet KV nehézharckocsik 
már részt vettek, a német nehézharckocsi-program hi
ányának kérdése 1941-ben -  H. Guderian visszaemlé
kezése alapján -  már egészen élesen merült fel. A 
Molotov-Ribbentrop-paktum következtében felfrissült 
szovjet-német katonai kapcsolatok a szakértői csopor
tok kölcsönös látogatásaival is jártak. Guderian leírja, 
hogy „1941 tavaszán egy szovjet tiszti küldöttség láto
gatott harckocsigyárainkba. Megtekintve Pz. IV. típusú 
harckocsinkat, az oroszok nem hitték el, hogy ez a leg
nehezebb típusunk”2. 1940-re nyilvánvalóvá vált, hogy 
más országok -  még az olyan, szerényebb ipari háttér
rel rendelkező állam is, mint a Szovjetunió -  rendsze
resítettek nehéz harckocsikat. A német passzivitás 
okait keresve nem alaptalan tehát a megállapítás, 
amely szerint „A német hírszerzés a harckocsi- és pán- 
céltörőlöveg-gyártás felderítése terén a háború kezde
tére teljes csődöt mondott”3.

A német gazdaság azonban csak korlátozott számú 
harckocsi legyártására volt képes, így törekedniük kel
lett arra is, hogy a védettség magasfokú megvalósítá
sával alacsony szinten tartsák a veszteségeket. Töb
bek közt ezért jelentette „a villámháborús hadászat el
bukását keleten” amikor a legnehezebb harckocsiként 
a Pz. Ill.-ra (22 tonna) és IV.-re (25 tonna) épülő német 
páncélos csapatok az 1941. június 22-én hadrendben

szereplő 3398 harckocsiból 1942. március 20-ig -  a 
Barbarossa hadművelet és az azt követő szovjet ellen- 
támadás lezárultáig -  3319-et, azaz a kiinduló állo
mány 97%-át elveszítették4. A hatalmas veszteségek 
miatt harckocsierejük ekkor szinte kizárólag a beérke
ző pótlásra épült, ami egyrészt megoldhatatlan felada
tot jelentett a német hadiipar számára, másrészt erő
sen beszűkítette az 1942-es nyári offenzíva lehetősé
geit. Ugyanakkor a hadikultúra egyértelmű harcászati 
követelményei miatt a magas szintű védettséget (nagy 
ekvivalens vastagságú páncélzat, kevésbé tűzveszé
lyes üzemanyag, kis homlokkeresztmetszetet lehetővé 
tevő alacsony-lapított torony) úgy kellett volna megva
lósítaniuk, hogy eközben -  a szerkezeti tömeg ala
csony szinten tartásával, korszerű erőforrások alkal
mazásával -  biztosítsák a megfelelően magas szintű 
mozgékonyságot (magas fajlagos teljesítmény, nagy 
hatótávolság) és a tűzerőt. Ezek rovására a védettség 
nem mehetett. Mindez olyan korszerű konstrukciók 
(tűzveszélyesség és nagy hatótáv -  dízelmotor, kis tö
meg és toronymagasság mellett nagy védettség -  önt
vénypáncélzat) alkalmazását követelte meg, amelyek 
hosszú és következetes műszaki fejlesztést igényeltek. 
Ez azonban nem valósult meg.

Összességében a mozgáscentrikus hadikultúra nem 
elsősorban harcászati, hanem inkább gazdasági meg
fontolásokból igényelte a nehéz harckocsi rendszeresí
tését. Külön kiemelendő, hogy a harckocsifejlesztési fo
lyamat a többfeladatú alapharckocsi gyártásáig úgy ju
tott el, hogy folyamatos törekvése volt egyfelől az ellen
féllel szembeni állandó haditechnikai fölény fenntartása, 
másfelől a veszteségek alacsony szinten tartása. Ez két 
egymással szoros összefüggésben lévő, egyúttal ellen
tétes törekvés -  mivel a mozgékonyság-tűzerő- 
védettség tényezők kiegyensúlyozott arányait a többfel
adatú alkalmazás miatt kénytelen volt megtartani, mi
közben a védettséget is növelni kívánta. Kiutat csak 
mindhárom tényező arányos és egyidejű fejlesztése, az
az a haditechnikai eszköz minőségének egyenletes javí
tása jelenthetett.

A német harckocsifejlesztés és -gyártás irányváltása

A keleti hadszíntér tapasztalatai alapján felgyorsult né
met harckocsifejlesztés során a szakemberek elsőként a 
T-34-es konstrukció teljes körű átvételére tettek kísérle
tet. A T-34 harckocsit 1941 végén Hitler utasítására tu
lajdonképpen lemásolták. A VK 3002 (DB) tervét a 
Daimler Benz építette meg 1942 májusában. Ez német 
futógörgőkkel, de hátsó meghajtással készült és meg
kapta a későbbi L/70-es 7,5 cm-es löveg prototípusát. 
Speer birodalmi miniszter vezetésével hosszú tárgyalá
sokat folytattak gyárthatóságáról, amit végül is elvetet
tek, mivel rövid időn belül nem volt megoldható az öntött
acél torony és az alumíniumöntvény motorblokk gyártá
sa, illetve a vastag acéllemezek elektromos ívhegeszté
sének tökéletesítése. A szovjet (BT, KV, T-26 és 34), a 
brit (Matilda) és az amerikai (M4) típusokon egyre széle
sebb körben alkalmazott öntvénytechnológia, páncélhe
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gesztés és a dízelmotor harckocsikban való alkalmazá
sával és fejlesztésével a németek 1939-41 között foko
zatosan egyre nagyobb hátrányt szenvedtek. Keleti vi
szonylatban a finn haderő már 1939-40 telén szembe
sült ezekkel a technikai megoldásokkal, mivel a szovje
tek állományában már nagyszámú dízelmotoros, he
gesztett páncélzaté BT-7 variáns és döntött-hegesztett 
páncélzatú késői T-26-os, illetve néhány korai dízelhaj- 
tású-öntvénytornyú KV variáns is harcolt5. A Finnország
ba 1940 nyarától beérkező német katonai tanácsadók 
nemcsak információkhoz jutottak szövetségesüktől a 
szovjet páncélostechnika fejlődését illetően, hanem -  a 
zsákmányanyagként rendszeresített nagyszámú szovjet 
harckocsi segítségével -  személyesen is megvizsgálhat
ták annak eredményeit. Személyes tapasztalatokra te
hettek szert a szovjet harckocsikkal kapcsolatban a né
met katonai vezetők és szakemberek a Lengyelország 
lerohanásakor végrehajtott közös hadműveletek és dísz
szemlék keretében, illetve az 1939-1941 között, a 
Molotov-Ribbentrop-paktum kapcsán fellendülő kétolda
lú kereskedelmi-technológiai kapcsolatok keretében is. 
Az intenzív német dízelmotor-program vagy öntvényfej
lesztés mégsem vette kezdetét 1939-1940-ben. Kétség
telen, hogy a német üzemanyag-ellátás jelentékeny ré
szét kitevő műbenzingyártás sem tette lehetővé a na
gyobb mennyiségű dízelolaj előállítását. Ugyanakkor 
1939-1942 között a műbenzingyártás részaránya 40% 
körül mozgott, így az üzemanyag többsége hagyomá
nyos, dízelolaj feldolgozására alkalmas technológiával 
került előállításra6. Összességében 1941 végén Német
országban nem volt kiforrott, kész 400-600 LE-s dízel
motor. Kisebb dízel erőforrás teherautó-motor kategóriá
ban, nagyobb pedig hajómotor kategóriában állt rendel
kezésre. Új típus fejlesztésére ekkor már nem volt idő. A 
német harckocsiknál a testet és tornyot nem tudták teljes 
mértékben hegeszteni, helyenként szegecselést is kellett 
alkalmazni. A T-34 harckocsi lemásolására így a he
gesztés-, az öntvény- és a dízeltechnológia késedelmes 
fejlesztése miatt nem adódott lehetőség.

Ez indította el a Tigris-programot, amelynek tervezését 
végül H. E. Kneipkamp, a Henschel tervezője vezette le. 
A háború folyamán Porsche, mint a nehézharckocsi- 
programok főbb paramétereibe sok esetben beleszóló 
politikai és gazdasági csúcsvezetéssel (Hitler és Speer) 
folyamatosan konzultáló, nagy tekintélyű szakember, 
gyakorolt hatást a német nehézharckocsi-fejlesztés me
netére.

A német fegyvergyártás egyik alapvető folyamatát 
képező nehézharckocsi-programba a politikai és gaz
dasági csúcsvezetés több esetben is beavatkozott. 
Hitler és Speer beavatkozása a nehézharckocsi-kér- 
désbe hadigazdasági okokból történt, tulajdonképpen 
a korlátozott erőforrás-kapacitásokhoz igazodott. 
Speer meggyőzte Hitlert, hogy a német harckocsigyár
tás kapacitása adott, nem növelhető, mert a vasúti 
mozdony- és vagongyártás nem csökkenthető a hatal
mas szállítási igény miatt. Nem csökkenthető az autó
gyártás sem, mert a Wehrmacht mozgékonyságának 
létfeltétele. így a kevés számú harckocsinak, ami épül, 
a lehető legvédettebbnek kell lennie ahhoz, hogy sem
legesítse a páncéltörő tüzérséget és alacsony veszte
ségeket szenvedjen a harckocsi-harckocsi elleni küz
delemben.

A harckocsi-hadviselés fejlesztését tehát egyértelműen 
a nehéz harckocsik alkalmazásában látták. Ez nem
csak az új típusú szovjet harckocsikra adott válasz volt, 
hanem figyelembe vette a szovjet tábori tüzérség pán
céltörő képességét is, amivel a védelem áttörésekor

szembesültek a német páncélos csapatok. Az 1941-es 
német páncélosveszteségek 70%-át a főbb páncéltörő 
ágyúk és aknák, 25%-át a harckocsik, 5%-át a légierő 
okozta. Ezért úgy döntöttek, hogy célszerűbb a jövő
ben védettebb nehéz harckocsikat építeni, hogy azok
nak reménye legyen élettartamuk alatt nagyobb meny- 
nyiségű ellenséges jármű kilövésére. Ez az elv csak 
részben valósult meg. A szovjet páncéltörő tüzérség 
nagy része a 45 mm-es ZiSz-1, a 76,2 mm-es ZiSz-3 
és a 76,2 mm-es tábori ágyúkból állt. Ezek az 1000 
méteren 55-76 mm-es páncélátütő képességükkel 
szemből nem tudták kilőni a Tigrist és a Párducot7. (A 
teljesítőképesebb ZiSz-2 57 mm-es lövegből és a 85 
mm-es D-44-ből kevés volt, ezek is csak 1944-ben je
lentek meg a 44.M 100 mm-es új páncéltörő ágyúval 
együtt. A 100 mm-es SzU-100 páncélvadász is csak 
1944 telétől volt bevethető.) így a Tigrisek több mint 
egy évig igen jó hatásfokkal működtek.

A fenti megfontolások alapján az 1941-es év végéig 
megindult a két párhuzamos nehézharckocsi-program: a 
Pz. V. és a Pz. VI. fejlesztése. Tulajdonképpen „a 
Panther (Párduc) és Tiger (Tigris) rivális típusok voltak”8.

Koncepciók a nehézharckocsi-fejlesztéshez

(A wolfram-karbid magvas páncéltörőlövedék-készlet a 
háború utolsó hónapjáig kitartott, mivel elsősorban „ke
mény célok” ellen lőttek vele, azaz döntően csak a keleti 
hadszíntér harckocsicsapatait látták el azokkal. Az ösz- 
szes többi célpont -  angol-amerikai harckocsik -  ellen 
elegendő volt a kumulatív és páncélrobbantó gránát is.)

Ugyanakkor a 88 mm-es löveg 9,4 kg-os gránátja 40%- 
kal nagyobb tömegű volt a 75 mm-es löveg 6,8 kg-os lő
szerénél, ami áttörő szerepkörben többlet repeszrombo
ló képességet biztosított a Tigrisnek. Előnyként jelentke
zett az is, hogy a 88 mm-es löveghez rendszeresített ol
csó kumulatív lőszer már hatékonyan volt alkalmazható a 
közepesen páncélozott célok ellen. A 88 mm-es légvé
delmi ágyúkhoz már megvolt a repeszromboló, a kumu
latív gránát és a normál páncélgránát is, ami előnyt jelen
tett a lőszerellátásban. A Tigris egy új, űrméret alatti lő
szert is kapott. Kétségtelen tehát, hogy voltak bizonyos 
előnyei a 88 mm-es löveg beépítésének, ugyanakkor a 
nagyobb visszaható erőkkel rendelkező, nagyobb hely
igényű löveghez alkalmazható nagyméretű harcko
csitorony kialakítása már problémákba ütközött, amit me
rőleges páncélzat alkalmazásával oldottak meg. A kellő
képpen nagyméretű torony szerkezete viszont túlzottan 
nagy tömegű volt, ami nemcsak az egész harckocsi szer
kezeti tömegét növelte nagymértékben, hanem jelentő
sen csökkentette a toronyforgatás sebességét is, ami vi
szont kedvezőtlenül hatott a löveg alkalmazási mutatóira.

A mellső toronypáncélzat vastagságát 80 mm-ről 120 
mm-re kívánták növelni úgy, hogy a torony tömege lehe
tőleg ne növekedjen nagymértékben, egyúttal gyártási 
ideje is 30-40%-kal csökkenjen9.

1945-ben a Párduc II. típusú járműből csak 2 db proto
típus létezett. Habár a program eredményeként egy min
den harcászati igényt kielégítő, a tömeggyártás feltétele
inek minden eddiginél jobban megfelelő nehéz harckocsi 
jött létre, gyártását nem engedélyezték10. Inkább a Tigrist 
fejlesztették tovább a Királytigris program keretében, kö
vetkezetesen tovább haladva a maximális védettségre 
törekvő konstrukciók létrehozásának útján.

Dr. Turcsányi Károly -  Hegedűs Ernő 

(A cikkhez tartozó jegyzetek az 51. oldal alján találhatók)
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Nehézharckocsi-fejlesztés a második világháborúban II. rész
Dr. Turcsányi Károly -  Hegedűs Ernő

A Pz. VI. Királytigris -  a Tigris váltótípusa -  esetében 
eredetileg a katonai vezetés a tervezés szintjén már a 
korszerű konstrukciós elvek megvalósítását, a „Tigris 
és Párduc harckocsik előnyös tulajdonságait ötvözni 
tudó harckocsi kialakítását tűzte ki célul”53. „A cél egy 
olyan harcjármű kifejlesztése volt, mely ötvözi magá
ban a Tigris E minden erényét, de annak merőleges 
páncéllemezei helyett a Pz. V. Párduc -  eredetileg a 
T-34-ről mintázott -  döntött páncélzatát kapja”54. A 
Királytigrisen -  az öntvénytechnológiát ugyan nem 
sikerült megvalósítani -  már valóban következetesen 
alkalmazták a korszerű elvek szerinti döntött páncél
zatot. Az elöl 20°-os, oldalt 30°-os döntésű torony
páncélzat lehetővé tette, hogy a Tigris l.-hez képest, 
50%-kal növelt védettség mellett is, a jóval nagyobb 
térfogatú torony tömege mindössze 20%-kal legyen 
magasabb55. A 150 mm-es homlokpáncélzat 40°-os 
döntése 195 mm-es ekvivalens páncélvastagság el
érését tette lehetővé56. A Párducra jellemző korszerű 
konstrukciós elvek, a döntött homlok- és toronypáncél
zat alkalmazása a Királytigrisen lehetővé tette volna a 
Tigris közepes űrméret-hosszúságú (L/56) lövegénél 
hatékonyabb, hosszú csövű, L/71-es Kwk 43 típusú, 
88 mm-es harckocsiágyú alkalmazását úgy, hogy a 
tömeg állandó értéken tartása mellett ne romoljon a 
mozgékonyság és a futómű-rendszer leterheltsége, il
letve a hatótávolság57. Acélul tűzött műszaki paramé
tereket nem sikerült megvalósítani, mivel ismét sor 
került a politikai szintről történő személyes beavatko
zásra. „Hitler sürgetésére...a páncélzat vastagságát 
elöl 185 mm-re, az oldalakon pedig 80 mm-re kellett 
növelni”58. Ez az „abszolút védettség” elvét képviselő 
beavatkozás a tömeg jelentős növekedéséhez veze
tett, így a Királytigris a második világháborús viszo
nyok között egyedülálló, 68 tonnás szerkezeti tömeg
gel került rendszeresítésre59. „Az eredeti célkitűzést 
tekintve az új típus nem felelt meg a várakozásoknak. 
A megnövelt páncélzat egyúttal növelte az 
össztömeget is, s mivel a Tigris B-hez nem sikerült az 
eddig alkalmazott erőforrásoknál nagyobb teljesítmé-

19. ábra: A Kurszknál zsákmányolt Pz.lV.G és Tigris E 
harckocsik a moszkvai Gorkij parkban 1943 nyarán

nyű motort készíteni, romlott a mozgékonyságot leg
inkább jellemző fajlagos teljesítmény is”60. Ugyanak
kor nagyobb kapacitású üzemanyagtartályokkal ható- 
távolságát terepen a még mindig elégtelen, de a Tig
ris l.-ét valamivel meghaladó 120 km-re növelték61. A 
már a Tigrisre is olyannyira jellemző futóműhibát nem 
küszöbölték ki, sőt, növelték a futómű leterheltségét. 
A kis darabszámban (498 db) gyártott extrém nagy tö
megű és kis hatótávolságú, folyamatos meghibáso
dásokkal küszködő eszköz ugyan már nem gyakorolt 
jelentős hatást a két hadszíntéren zajló harctevékeny
ségre -  mivel a rendelkezésre álló darabszám a két 
hadszíntéren összegezve sem haladta meg a 230 da
rabot -  szerkezetének elemzése mégis jól mutatja az 
„abszolút védettségre” törekvő irányzat problematikus 
jegyeit62. Német szerzők véleménye szerint „a Tigris II. 
alulmotorizált és szerkezetét tekintve irreális konstruk
ció volt, így magas tömege -  ez volt a legnehezebb 
harckocsi, amely bármely haderőben szolgálatba lépett 
a háború során -  korlátozta harci alkalmazását”63.

18. ábra: J. V. Sztálin, Malenkov, Berija, Molotov és 
G. Zsukov megszemléli a Kurszknál zsákmányolt német 
nehéz harckocsikat Moszkvában 1943 augusztusában
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20. ábra: Németek által hátrahagyott üzemképtelen Tigris 
harckocsi 1944-ben



A nehézharckocsi-fejlesztés 
hatása a harckocsigyártásra

21. ábra: A Königstiger harckocsik kiképző százada 
Franciaországban

22. ábra: A Königstiger harckocsi sorozatgyártású változata

A gyártási programok párhuzamos futtatása a nyers
anyaghiánnyal küszködő mozgáscentrikus hadikultúra 
hadiiparában ellentmondásos jelenség volt. A „minden 
egyes feladat speciális eszközt igényel” filozófia követ
keztében mutatkozó típusgazdagság ellenére általában 
a németek is törekedtek arra, hogy a lehetőségekhez 
mérten egy adott feladatra egy-egy eszközt gyártsanak, 
rendszeresítsenek. Ez a törekvés minden hadviselő fél
nél jelentkezett, különösen a rendkívül anyagigényes 
harckocsiprogramok területén. Megfigyelhető, hogy az 
egyébként gazdaságilag széles mozgástérrel rendelkező 
amerikaiak milyen következetesen kitartottak az M4-es 
sorozat kizárólagos és folyamatos fejlesztése mellett. 
Hasonlóképpen a britek nehézharckocsi kategóriában az 
egész háború alatt a Churchill harckocsit fejlesztették 
nyolc lépcsőn át, illetve a szovjetek 1939-től módosítá
sokkal következetesen végigvitték az alváz és a motor 
tekintetében közös alapon fejlesztett KV-ISz programot 
(és a T-34 közepesharckocsi-programot is). Az anyag- 
igényes harckocsi-, különösen a nehézharckocsi-progra- 
mok területén minden hadviselő fél igyekezett egyetlen 
programot futtatni a háború folyamán, de éppen a kapa
citás- és nyersanyaghiánnyal küszködő németek két ne- 
hézharckocsi-programot futtattak, amelyek lényegében 
azonos feladatra, azonos harcértékkel rendelkező esz
közök gyártását eredményezték.

Felmerülhet, hogy a Tigris-programtól gyors fejlesz
tést, korai gyártást és -  a fejlesztésigényes Párduccal 
szemben -  a nehézharckocsik mielőbbi harcba vetését 
remélték, és ezért vállalták fel mindkét két program futta
tását. A Tigris programja ugyan korábban vezetett ered-
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ményre, mint a Párduc harckocsi fejlesztése, ezt az idő
előnyt azonban a gyártásfolyamat során nem használták 
ki kellő mértékben. (Tulajdonképpen mindkét típus 
Kurszknál debütált.) A termelés 1942-ben mindössze ha
vi 20 darabos kisszériás szinten mozgott64. (A Tigris 
gyártása: 1942-ben 83 db; 1943-ban 649 db; 1944-ben 
nyolc hónap alatt 623 db65.) Ezt összevetve az 1943-as 
termelési adattal, a Párduc 254%-kal magasabb, 1768 
darabos gyártási eredményével, látható, hogy nem a Tig
ris-programra támaszkodva jutott a német haderő rövid 
idő alatt nagy mennyiségű nehézharckocsihoz66. A Tigris 
termelési átlaga 1943-ban havi 54 db, majd 1944-ben 
40%-kal magasabb, 78 darabos értéket ért el. A terme
lést csak 1944 első félévében futtatták fel a német viszo
nyok között már jelentősnek mondható havi 100 darabra, 
ami a 43-as termelési átlag kétszerese volt67. A termelé
si csúcsot az 1944 áprilisában gyártott 104 darab Tigris 
jelentette68. Vélhetően ekkorra vártak áttörést a típus al
kalmazásától. Ebben az évben azonban már tömegesen 
jelent meg az ISz-2 típus a harctéren, melynek 122 mim
es lövege a Tigris l.-es homlok- és toronypáncélzatát is 
átütötte69. A tömeges harci alkalmazás így 70%-os vesz
teséghez vezetett a keleti hadszíntéren, bár még egy 
évig kétségtelenül sikeres volt nyugaton. Mindez a típus 
gyártásának leállításához vezetett. A harckocsitípusok 
gyártásának leállítása nem volt szokványos a háborús 
ipari termelésben. Sokkal inkább szokványos eljárás volt 
a folyamatos fejlesztés, korszerűsítés (Churchill és 
KV-ISz sorozat). A Pz. V. típus gyártásának beindításá
val nem szűnt meg a Pz. IV. gyártása, amely -  fokozatos 
elavulása ellenére -  egészen a háború végéig gyártás
ban maradt. A Pz. VI. II. típus kis darabszáma mellett 
többségében a Tigrisétől eltérő fődarabokra épült. A Ki
rálytigris más hasmagasságú és alvázhosszúságú volt, 
ezért még egy futógörgővel megnövelt futóművet kellett 
kialakítani. Csak a motor volt azonos a Tigrisével. A Ki
rálytigris gyártásának beindítása tehát tulajdonképpen 
egy teljesen új típus rendszeresítését jelentette. A Tigris 
nehézharckocsi gyártásának leállítását követően a pán
céltestet még az önjáró löveg gyártásához sem használ
hatták fel, annak „túl nagy súlya és bonyolult kivitele kö
vetkeztében”70. Ilyen módon az értékes Párduc harcko
csialvázakat kellett elvonni a 382 db Jagdpanther (Va
dászpárduc) gyártásához.

A Pz. V. gyártásával folyamatosan kielégíthető lett vol
na a német harckocsifegyvernem eszközigénye, tekintet
tel a két hadszíntéren küzdő német haderő tömeges 
harckocsiigényére. Ezt a célt azonban a Párduc gyártási 
programja során nem sikerült megvalósítani. A prototípu
sokkal együtt a gyártás 6042 db volt71. „A Párduc harcko
csiból legyártott teljes mennyiség csak a német termelé
si kapacitást tekintve számít jelentősnek (habár) vala
mennyi páncéloshadosztály egy Párduc harckocsikkal 
felszerelt zászlóaljat kapott. A harckocsit a Pz.Kpfw. IV. 
típusok leváltására tervezték, de ezt nem sikerült vég
hezvinni”72. Nem tudták tehát leváltani az 1943-tól el
avultnak számító Pz. IV. közepes harckocsit, így a német 
harckocsigyártás alapvetően nem tudta teljesíteni az al
kalmazó által támasztott igényt. Az okok közül az első 
helyen a két nehézharckocsi-program párhuzamos futta
tása húzódik meg. Richard Ogorkiewiczet, a harckocsi
hadviselés elismert szakértőjét idézve: „A németek leg
nagyobb hibája az volt, hogy nem tudtak az oroszokhoz 
hasonlóan egy vagy két megfelelő harceszköz előállítá
sára koncentrálni.”73. Ha a harckocsigyártás csak a Pár
duc nehézharckocsi gyártására koncentrálhatott volna, 
akkor a legyártott 1350 db Tigris helyett hozzávetőleg 
2700 db azonos harcértékű Párduc harckocsi lett volna

24. ábra: A Pz. V. Párduc harckocsi nézeti rajza

25. ábra: A Jagdtiger vadász harckocsi nézeti rajza
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előállítható. „Egy Tigris gyártásához szükséges munka
óra két Párduc harckocsira volt elegendő”74. A fokozott 
munkaerő- és nyersanyagigényt tükrözi a két eszköz be
szerzési ára is: a Tigris 250 000 birodalmi márka értéke 
több mint a kétszerese volt a 117 000 márka értékű Pár
ducénak, ami -  a tömeggyárthatóság követelményeinek 
fokozott figyelembevétele miatt -  alig 10%-kal volt drá
gább egy Pz. IV. közepes harckocsinál75. Hasonlóképpen 
összevethető a 495 db Királytigris költsége, munkaóra- 
és anyagigénye a Párducéval. így a Királytigris-program 
mintegy 1500 Párduc harckocsi gyártásának elmaradá
sával járt. Összevetve a Tigris, a Királytigris és a 
Jagdpanther (Vadászpárduc) gyártási adatait, kimutatha
tó, hogy a német nehézpáncélos-program megkettőzése 
nélkül a Párduc-termelés mintegy kétszeres mennyisé
get jelenthetett volna.

Egy olyan relatíve kis költségen előállítható, azonos 
harcértékű harckocsi mellett, mint a Párduc, már nem 
volt helytálló az eredeti felvetés, amely szerint a Tigrisnél 
a (tömeg) „gyártás egyszerűsítésének érdekében szakí
tottak a ferde síkokból kialakított formával, és (ehelyett) a 
merőleges lemezek vastagságát növelték”76. A Tigris tö
meggyárthatóság és költséghatékonyság szempontjából 
is alulmaradt a Párduccal szemben. Két közel azonos 
harcértékű harckocsi közül célszerű lett volna tehát an
nak a típusnak a gyártása és továbbfejlesztése, amellyel 
megkétszerezhették, illetve egységesíthették volna a 
harckocsitermelést. Ezt nyomatékosítja az a tény, hogy 
„a németek sohasem rendelkeztek elegendő mennyisé
gű páncélozott harcjárművel ahhoz, hogy tartós fölényre 
tehessenek szert a csatatereken”77. Ha a Tigris, majd a 
Királytigris gyártása nem vonta volna el az erőforrásokat 
a Párduc gyártásától, teljesíthető lett volna a havi 600 
darabos termelési célkitűzés és az ekkorra elavult Pz. IV. 
típus leváltása78. (Az összes legyártott mennyiség havi 
átlaga valójában mintegy 180-200 darab volt.)

A Tigris magas szerkezeti tömegének hatása

A Tigris-programoknál felmerülő technológiai nehézsé
gek és a védettség prioritása elsősorban a károsan ma
gas szerkezeti tömeget eredményezte. Amíg egy döntött 
homloklemez -  az öntvénytorony technológiát alkalma
zó, 90-160 mm páncélvastagsággal rendelkező szovjet 
nehézharckocsi tömege 41-45 tonna volt, addig a síkle
mez technológiával gyártott, 100-120 mm páncélvédett
ségű német nehézharckocsi tömege azonos védettség 
mellett 30%-kal nagyobb, 57 tonna (egészen pontosan 
56,9 tonna) volt79.

A nagy vastagságú lemezek alkalmazására irányuló 
törekvés a német hadigazdaságot irányító Speer és Hit
ler konzultációja nyomán született meg, mivel nézetük 
szerint gazdasági okokból csak alacsony szintű harcá
szati veszteségek engedhetők meg. „Az eredeti prototí
pust 45 t súlyúra tervezték, de részben Hitler javaslata
ira 15 t-val többre, azaz 56 t-ra nőtt a harci súlya”80. A 
politikai-gazdasági szintű beavatkozás mellett technoló
giai okok is hozzájárultak a magas tömeghez. A nagy 
vastagságú lemezek ívhegesztése területén fennálló 
technológiai korlátok miatt a lemezek összeerősítése 
csak függőleges állapotban volt kivitelezhető. A tervek 
szerint rövid idő alatt kellett volna nagy számú Tigrist le
gyártani, ami miatt a „kellőképpen gyors” , azaz rövid 
termelési-átfutási időt eredményező gyártástechnológia 
alapvető kérdéssé vált. A meredek falú páncéltest alkal
mazása így a gazdasági alapon megfogalmazott elvá
rásokra, a gyártáshoz rendelkezésre álló rövid időre és

ipari-gyártástechnológiai okokra vezethető vissza. A 
német acélgyárak ezeket a síklemezeket könnyebben 
állították elő, a Henschel-művek pedig könnyebben és 
gyorsabban munkálta meg. (Kétségtelen az is, hogy a 
nagy vastagságú függőleges páncéllemezek alkal
mazása nem kizárólag a Tigrisnél volt gyakorlat. 
1941-1945 között a Churchill III.—Vili., a Cromwell, 
Comet és Centurion konstrukciós elvei a függőleges to
ronypáncélzat terén a Tigris-programmal mutattak ro
kon vonásokat.) Összességében a német ipar technoló
giai korlátái ellenére is megvalósította a nagy vastagsá
gú páncéllemezek alkalmazását, ez azonban a túlzot
tan magas szerkezeti tömeggel járt együtt.

A maximális védettségre törekvő harckocsi-konstrukció 
-  nagyfokú túlélőképessége mellett -  kevésbé volt alkal
mas a mozgáscentrikus hadikultúra nagymélységű 
harckocsimanővereken alapuló harceljárásaira. „A Tigris 
túlságosan nehéz volt ahhoz, hogy sikeresen vehessen 
részt a mozgó harcban”81. Német szerzők is elismerik, 
hogy „teljesítmény/tömeg aránya kedvezőtlen volt”82. Ez 
az indokolatlanul magas tömeg azt eredményezte, hogy 
a karburátoros Otto-motor miatt fokozottan jelentkező 
rendkívül kis hatótávolság, a megbízhatatlan átlapolt gör
gős futómű alkalmazásának kényszere, a vasúti szállítás 
szempontjából előnytelen széles lánctalp, a sérült esz
köz nehezen megoldható vontatása, a túlterhelt váltómű 
fokozott meghibásodási hajlama és a hidakon történő át
kelés lehetőségének nagymértékű beszűkülése összes
ségében lerontotta az eszköz egyébként jónak mondha
tó harci lehetőségét.

A Tigris nagy tömegéből fakadó minőségi problémái 
elsősorban az átlapolt görgős futómű meghibásodásai 
folytán jelentkeztek. Erről a brit műszaki szakemberek 
12 zsákmányolt Tigrisen végzett vizsgálatainak ered
ménye adott pontos képet. A briteket elsősorban az 56 
tonnás harckocsi futóműve érdekelte, mivel saját ne- 
hézharckocsi-programjuk is a 45 tonnnál nagyobb tö
megű harckocsik futómű-problémái miatt akadt el. A 
szakemberek tehát elsősorban azt vizsgálták, hogy a 
németek képesek voltak-e megoldani az ekkora tömeg 
elviselésére alkalmas futómű kivitelezését. A tapaszta
lataikról így írtak: „a harckocsi nem alkalmas nagyobb 
távolságok megtételére a meghibásodások a harckocsi 
futóművénél gyakoriak és túlságosan komplikáltak ah
hoz, hogy a műszaki szolgálat megbirkózhasson ve
lük”83. Az átlapolt futómű meghibásodásainak egyik 
oka a hibás konstrukció, mivel az egymás mellett üze
melő futógörgők közé beszoruló kövek javítást igénylő 
elakadáshoz vagy végzetes meghibásodáshoz vezet
hettek. A futóműhibák másik oka az anyagminőség 
romlása volt. 1941-től a német hadigazdaság felhalmo
zott importtartalékokra épülő nyersanyag-gazdálkodá
sa -  köztük főként az ipar fontos ötvözőkkel történő el
látása -  akadozott. 1942-től egyes stratégiai nyers
anyagokat már csak kis mennyiségben, tengeralattjá
rókkal tudtak szállítani84. Ötvözök hiánya miatt az
1943-ban gyártott harckocsik erőátviteli és futóműal
katrészei törtek. Az „egyre nagyobb gondot jelentő 
alapanyaghiány (következtében előállt) előtéttengely- 
törések egyértelműen a súlyos hibák közé tartoztak. Az 
eredeti tervek szerint az ötvözetből készült tengelyek 
mindenben megfeleltek az elvárásoknak. A sorozat- 
gyártás beindulásakor azonban a be nem szerezhető 
ötvöző anyagok hiányában a gyártott alkatrészek szi
lárdsága nem volt kielégítő, s így a törések állandósul
tak”85. Az alkalmazott ötvözök mennyiségének csökke
nése azonban önmagában nem okolható a meghibáso
dásokért és a törésekért, mivel azokhoz a harmadik ok,
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a túlzott szerkezeti tömeg is hozzájárult, hiszen „a jár
mű nagy tömege miatt a felfüggesztés és a sebesség- 
váltó alkatrészei hamar elkoptak” , illetve törtek86. Az át
lapolt futógörgős futóművek meghibásodásaiért a fenti 
három ok egyaránt felelős volt, ugyanakkor magát az 
átlapolt konstrukciót is a tervezettnél magasabb szer
kezeti tömeg miatt kezdték alkalmazni. „Az átlapolt fu
tóműnek köszönhetően több felfüggesztést alkalmaz
hattak, ami a harckocsi futását lágyabbá tette, de fel
merült egy előre nem látott gond is. Az észak-európai 
zord telek során sár és hóié folyt a kerekek közé. Ez 
megfagyva mozgásképtelenné tehette a páncélost. 
Oroszországban számos Tigris veszett oda emiatt. Ha 
törmelék, kövek és sziklák kerültek a kerekek közé, a 
Tigris lánctalpai a lánchajtókerék fogait átugrották, és 
mozdíthatatlanul beszorultak. Ugyanez volt a helyzet, 
ha sáros terepen kellett tolatni vagy fordulni”87. Ezt a 
problémát „a Tigris II. В módosított futóműve sem ol
dotta meg. Az átlapolt elrendezésű kerekek közé kerü
lő és ott megfagyó sár komoly problémákat okozott a 
hideg idő beálltával”88. Kiutat a tömeg csökkentése és 
a korszerű, egy görgősoros futóművek alkalmazása je
lenthetett volna.

A túlzottan magas szerkezeti tömeg a motorok túlter
heltségéhez, extrém magas üzemanyag-fogyasztásá
hoz és gyakori üzemzavaraihoz vezetett. A Maybach 
HL jelzésű, 1300 kg tömegű, 4 db karburátorral szerelt, 
700 LE-t teljesítő 23 literes Otto-motorok 3000 fordulat
számon adták le a kívánt teljesítményt, ami ennél a 
hengerűrtartalomnál -  a szerkezeti egységekre ható 
tömegerők miatt -  nem szerencsés89. (Például a britek 
27 liter hengerűrtartalmú, V-12-es Meteor harckocsi
motorja 2500-as percenkénti fordulatszámon adta le 
maximális teljesítményét90. A Tas nehézharckocsinál 
alkalmazott 15 I hengerűrtartalmú V- 8  erőforrás -  jóval 
kisebb tömegerők mellett -  2200-as fordulatszámon 
adta le maximális teljesítményét91. Ezek a mintegy 
30%-kal alacsonyabb értékek voltak átlagosnak mond
hatók.) A túlterhelt motorokat emiatt gyakran kellett 
nagyjavítani. A nagy tömegből fakadó folyamatos túl
terhelés következtében „a motorok nem voltak megfe
lelőek egy olyan nehéz páncélosban történő alkalma
záshoz, melynek tömege eleve 25%-al haladta meg a 
tervezettet. A szintetikus gumiból készült tömítőgyűrűk 
alkalmazásának következtében, ha az üzemi hőmér
séklet 95 °C fölé emelkedett, hűtőfolyadék kerülhetett 
az olajvezetékbe. Ez nem tervezési hiba, és (túlterhe
lés esetén) más motoroknál is jelentkezett. Ugyanezt 
az egységet építették be a 68 tonnás Királytigrisekbe 
is. A túlterheltség ennél a típusnál még komolyabb 
problémát okozott, a teljesítményt a megbízhatóság ja
vítása céljából 600 LE-re csökkentették. A túlterhelés 
következtében a hajtóművek állandóan meghibásod- 
tak”92. (A maximális teljesítmény korlátozása a motor 
meghibásodása szempontjából mindenképpen javított 
a megbízhatóságon.)

A túlzottan nagy szerkezeti tömegből fakadó alacsony 
tömeg-teljesítmény arányt a konstruktőrök úgy próbál
ták kiküszöbölni, hogy -  a mozgékonyság fokozása ér
dekében -  a lehető legmagasabb színvonalú, nyolcfo
kozatú félautomata váltót alkalmazták a Tigrisnél. Ez a 
megoldás valóban növelte a mozgékonyságot, ha a vál
tómű működött. A túlterhelés miatt a bonyolult félauto
mata rendszernél viszont gyakran jelentkeztek meghi
básodások. A Maybach által kifejlesztett OLVAR típusú 
sebességváltó volt a Tigris legbonyolultabb és legkölt
ségesebb alkotórésze. Az előválasztó egységet, mely 
nyolc előre- és négy hátrameneti sebességfokozatot tu-

26. ábra: A Ferdinand nehéz páncélvadász Kurszknál 
hátrahagyott példánya

dott kapcsolni, valamint az átviteli egységet is hidrauli
kus úton működtették. Az addigi, jóval kisebb tömegű 
harckocsitípusok egyszerű kormányzási rendszereihez 
képest a nagyobb tömegű Tigrisnél jóval bonyolultabb, 
regeneratív kormánymű került rendszeresítésre, ami 
német viszonylatban új technológiának minősült. A 
Merrit-Brown típusú kormányművet eredetileg Nagy- 
Britanniában fejlesztették ki, majd a Churchill harcko
csikon alkalmazták először. A németek a zsákmányolt 
angol nehézharckocsikról tudták lemásolni93. A megfe
lelő működéshez a bonyolult fogaskerékház és a kor
mánymű karbantartására különös figyelmet kellett fordí
tani. Harctéri körülmények között erre nem mindig volt 
lehetőség. A Tigrisek harcképtelenné válásának leg
gyakoribb oka a fogaskerékház és a kormánymű meg
hibásodása volt94.

A nagy tömeg lehetetlenné tette a meghibásodott 
vagy sérült harckocsi vontatását is, ezáltal igen korláto
zott volt a javíthatósága. Elméletben volt lehetőség az 
ilyen módon mozgásképtelenné vált eszközök vontatá
sára, ám ebben az esetben a vontató járműveket terhel
ték túl. Ekkora tömeg mozgatásához három 18 tonnás 
féllánctalpas Zugkraftwagen, azaz vontató, vagy két 
Tigris volt szükséges95. Három vontató természetesen 
nem állt mindig rendelkezésre, ami az 1942-től egyre 
gyakoribb védelmi jellegű hadműveletek során a sérült, 
vagy minden harci sérülés nélkül egyszerűen csak 
meghibásodott Tigrisek tömeges hátrahagyásához ve
zetett. „A visszavonulás során megmutatkoztak a Tigris 
nagy tömegéből eredő hátrányai is. A motor, a meghaj
tószerkezet és a futómű túlerőltetéséből eredő gyakori 
meghibásodások -  megfelelő vontatók hiányában -  
visszavonuláskor óhatatlanul a súlyos harckocsi hátra
hagyásához vezettek”96. Az alkalmazó szempontjából 
teljességgel mindegy volt, hogy a harci sérülés, vagy 
éppen az annak elkerülése érdekében alkalmazott túl
súlyos páncélzat miatti meghibásodás okozta az esz
köz elvesztését.

A nehézharckocsik helye 
és szerepe a harci alkalmazásban

A Párduc és a Tigris harckocsik fegyverzetének egyér
telműen a harckocsik elleni küzdelem, illetve a manő
verező hadviselés céljait kellett szolgálnia. Ennek kö
vetkeztében az új típusú nehézharckocsikkal felállított 
alegységeket a Párduc esetében integrálták a már 
meglévő páncélosszervezetekbe, ahol azok a többi
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harckocsialegységgel szoros együttműködésben, ma
nőverező műveletek megvalósítása során vívták volna 
harcukat. A Párduc nehézharckocsi -  mozgékonysága 
miatt -  alkalmas volt a hadosztályokkal történő együtt
működésre, míg a Tigris harckocsi -  a mozgékonyság 
hiánya, azon belül is a kis hatótávolság miatt -  ilyen 
feladatra nem volt igazán alkalmas. (A Párduc úton 
mért 160 km-es hatótávolságának alig több mint a fe
lére, 90 km-re volt képes a Tigris, ami terepen 60 kim
re csökkent97.) Ezért eltért a két nehézharckocsi-típus 
szervezeti alárendelése. „A német hadvezetés a Tigri
seket önálló alakulatokban -  nehézpáncélos-osztá- 
lyokban (schwere Panzerabteilungen -  s. Pz. Abt.) -  
kívánta alkalmazni. Ezek a zászlóaljméretű alakulatok 
csak a legritkább esetben kerültek szervezetszerűen 
egy hadosztály keretébe. Általában hadsereg-, illetve 
hadtestközvetlen elemként átmeneti megerősítésként 
kerültek valamelyik seregtesthez. A német katonai ve
zetés -  és maga Adolf Hitler is -  ily módon látta bizto
sítva a Tigrisek harcászati és műszaki tulajdonságai
nak legoptimálisabb kihasználását, a páncélos
csapatok (Panzertruppe) keretében történő újabb elit
egységek felállításától pedig német részről jelentős 
propagandahatást vártak. Ennélfogva igyekeztek mi
nél több ilyen önálló egységet létrehozni”98. (Termé
szetesen más országok is éltek a propaganda adta 
befolyásolási lehetőségekkel, de kevésbé szervezett 
keretek között.) A német politikai vezetés propagandá
ja a Tigris harckocsit a „csodafegyver” kategóriába so
rolta. Erről a szakirodalom több helyen is beszámol, 
amikor leírja, hogy „a náci háborús propaganda 1942 
után ismét és ismét aláhúzta, hogy az új páncélos tí
pusoknak nagy szerepük lesz a végleges győzelem ki
vívásában...”99. A propagandahatás fokozása érdeké
ben -  a pilóta-ászok és a tengeralattjáró sztárparancs
nokok mintájára -  a média kiemelt és közismertté tett 
néhány Tigris-parancsnokot. A Párduc harckocsi ese
tében azonban ugyanez már nem volt tapasztalható. A 
Párduc -  a harcászati jellemzők harmonikusabb meg
oszlása miatt -  valamivel alacsonyabb (oldal) védett
séggel rendelkezett. Nagyfokú mozgékonysága, ezál
tal a manőverező hadviselésben betöltött valós szere
pe miatt viszont magasabbak voltak a veszteségei, így 
kevésbé volt alkalmas a propagandisztikus egyéni 
harcászati sikerekre. (Ellenben magasabb volt a har
cászati és hadműveleti mozgékonysága, alacsonyabb 
volt a meghibásodási rátája, illetve harci sérülés ese
tén vontatható, ezáltal javítható volt.) A remélt jelentős 
harcászati eredmények érdekében a Tigris gyártását
1944-re felfuttatták, így az önálló nehézharckocsi-osz- 
tályok száma ekkor volt a legmagasabb.

A Tigris „sebezhetetlenségével” kapcsolatos nézetek 
Afrikában, Szicíliában és Olaszországban, majd a szö
vetséges partraszállást követően Nyugat-Európában -  
egészen a szembenálló félnél a nagy űrmérethosszú 
harckocsiágyúk megjelenéséig és elterjedéséig -  meg
alapozottak voltak. Erre építve a német propagandagé
pezet egy-egy Tigris-parancsnokot szinte médiasztárrá 
avatott. A keleti hadszíntéren azonban már 1941-ben 
L/42 közepes űrmérethosszú ,76 mm-es, 1943-tól 
L/52-es 85 mm-es, majd 1944-től L/42-es 122 mm-es 
harckocsiágyúkkal néztek szembe a német harckocsik. 
Már az 1941-ben alkalmazott 76 mm-es harc
kocsiágyúk esetében sem beszélhetünk egyértelmű fö
lényről. A német páncéloscsapatok főszemlélőjének 
1943. október 20-i állásfoglalásából kiderül: „...a felfo
gás, miszerint a Tigris sebezhetetlen, hibás. A 
Pz.Kpfwg. VI. páncélzatát az orosz 7,62 cm-es ágyú

hosszabb csövű változata kedvező becsapódási szög 
alatt szemből 500 méterről, oldalról és hátulról 1500 
méterről is átütheti”100. 1944-re keleten és nyugaton 
egyaránt megváltozott az eszköz alkalmazási környe
zete, mivel „megjelent a nehéztankok új generációja: a 
szovjet Joszif Sztálin. Ez jelentős fölényben volt a Tig
rissel szemben, mind a tűzerő, mind a páncélzat kiala
kítása, mind pedig a sebesség tekintetében”101. Az 
ISz-2 nehéz harckocsi 5-600 méterre meg tudta köze
líteni a Tigrist, amelynek fegyverzete csak ilyen távol
ságról volt képes átütni ellenfele homlokpáncélzatát. 
(Az ISz-2 120 mm-es, 60°-ban döntött homlokpáncél
zatának ekvivalens páncélvastagsága 240 mm, a toro
nyé 160 mm volt102. A Tigris I 88 mm-es lövege 90°-os 
szögnél 1000 méteren 140 mm páncélt ütött át 103.) A 
Tigris mindössze 100 mm páncélvédettséggel rendel
kezett, viszont az ISz-2-es 122 mm-es lövege 1000 m 
távolságból 160 mm-es páncélzatot ütött át104. A német 
harckocsikra addig jellemző magas minőséget már 
csak részben (jó optika és rádió, erős löveg, kitűnő vál
tómű) képviselő Pz. VI. modell története folyamán első
sorban olyan körülmények között volt sikeresen alkal
mazható, amikor az ellenfél harckocsicsapatai kizáró
lag könnyű és közepes harckocsikból álltak. Ilyen hely
zet volt, amikor 1942 végétől a szovjet nehézharcko- 
csi-program leállása és a KV-1 nehézharckocsi gyártá
sának és továbbfejlesztésének beszüntetése lehetővé 
tette, hogy a Pz. VI. másfél évig sikeres legyen a kele
ti hadszíntéren, illetve viszonylag kis veszteségekkel 
folytasson harctevékenységet. Ennek köszönhetően a 
Kurszknál bevetett Tigrisek jelentős veszteségeket 
okoztak a szinte kizárólag közepes harckocsikból álló 
szovjet harckocsicsapatoknak, miközben csak csekély 
veszteséget szenvedtek el105. Hasonlóképpen sikeres 
volt a Pz. VI. típus 1944-ben a szövetségesek ellen, 
akik -  az anyagcentrikus tengeri hadikultúra jellegze
tességei szerint -  nem (vagy csak kis számban) ren
delkeztek nehéz harckocsikkal.

A szovjet nehéz harckocsik 1944-es tömeges meg
jelenésekor, a szovjet támadó hadműveletek megin
dulásakor a Pz. VI. típus azonnal súlyos sérüléseket 
szenvedett. Az ezekkel felszerelt zászlóaljak öt hónap 
alatt elvesztették technikai eszközeik több mint 60%- 
át. 1944 második felében a keleti hadszíntéren a 9 
nehézharckocsi-zászlóalj hozzávetőleg 380 eszközé
ből júniustól decemberig 268 darab semmisült meg, 
ami az összes hadszíntéren tevékenykedő Tigrisek 
70%-a volt106. A veszteségadatokban benne foglalta
tik az aknára futás, a futómű és a lánctalphiba, vala
mint az üzemanyaghiány következtében hátraha
gyott, felrobbantott eszközök száma is. A vontatható- 
ság nehézségei miatt a harci sérülést elszenvedett 
vagy meghibásodott Tigrisek „a gyors szovjet előnyo
mulás folytán az ellenség kezére kerültek, nem volt 
mit javítani”107. A veszteségekhez a hibás konstrukci
óból fakadó magas meghibásodási ráta és az elégte
len harcászati paraméterek egyaránt hozzájárultak. 
Ekkorra ugyanis „a keleti fronton megjelenő 122 milli
méter űrméretű löveggel felszerelt szovjet nehéz 
harckocsik ellensúlyozták a Tigris fölényét”108. Német 
szerzők véleménye szerint is „rendkívül veszélyes el
lenfélnek bizonyultak az új Joszif Sztálin nehéz harc
kocsik”109. A szovjet nehéz harckocsik új generációja, 
az ISz-2 már hozzávetőleg másfélszer nagyobb űr
méretű löveggel és másfélszer vastagabb páncélzat
tal készült, mint a Pz. VI., miközben -  az öntvénytech
nológiának és a dízelmotornak köszönhetően -  meg
őrizte mozgékonyságát és hatótávolságát. „A Joszif
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Sztálin nehéz harckocsik megjelenésével a Tigris mi
nőségi hátrányba került, a Tigris nagyon sebezhető 
volt az ISz-2-es nagy erejű, 122 mm-es lövegével 
szemben”110.

A német hadvezetés a Királytigris harcba vetésétől 
várta a keleti hadszíntéren elvesztett fölényének vissza
szerzését. A számos műszaki problémával küszködő, a 
technikai lehetőségek felső határáig fejlesztett Királytig
ris fegyverzete és homlok-, illetve toronypáncélzata 
olyan tűzerőt, illetve védettséget biztosított az új német 
nehézharckocsinak, amely valóban bizakodásra adha
tott okot. Tűzereje és védettsége magas szinten állt. „E 
típus igen kemény ellenfélnek bizonyult. Lövegével 2000 
m távolságból képes volt 152 mm páncélt átütni. Saját 
150 mm-es homlokpáncélja szemből ilyen távolságból 
szinte sebezhetetlenné tette. Mindennek azonban ára 
volt. A hatalmas tömegű páncélos a kötött aljzatú utak
ról ritkán térhetett be az elsüllyedés veszélye nélkül”111. 
A mozgékonyság, a hatótáv, a talajnyomás és a tömeg
teljesítmény arány területén komoly problémák mutat
koztak. A Tigris l.-nél számos gondot okozó átlapolt fu
tóművön az üzembiztosság érdekében módosításokat 
hajtottak végre, gyakorlatilag eredménytelenül. „Problé
más volt a jeges és havas terepen a futógörgők műkö
dése, amit a Tiger II. В módosított futóműve sem oldott 
meg. Az átlapolt elrendezésű kerekek közé kerülő és ott 
megfagyó sár komoly problémákat okozott a hideg idő 
beálltával”112. Nemcsak a túlzottan nagy talajnyomás és 
az eltömődésre-megszorulásra hajlamos szerkezet oko
zott nehézségeket, hanem a jelentős többlettömegből 
fakadó túlterhelés is. A túlzottan nagy szerkezeti tömeg 
„minden erősítés dacára erős torzulásokat okozott a fu
tóműben. Különösen a kemény, de egyenetlen talajon 
haladás közben fordultak elő lengőkar- és lánctalpszem- 
görbülések, lánccsaptörések. Ezek a hibák a lánctalp 
vezetését, a harckocsi irányíthatóságát is károsan befo
lyásolták”113.

A Királytigris fő fegyverzeténél -  lenyűgöző teljesítmé
nye ellenére -  elérték azokat a terhelési határokat, ame
lyek már az üzembiztosság, üzemeltethetőség és a pon
tos működtetés rovására mentek. „A Krupp cég által 
gyártott KWK L/71 88 mm-es löveg nem váltotta be telje
sen a hozzá fűzött reményeket. A hosszabb cső és az új 
gránátok a lövedéknek nagyobb kezdősebességet és 
ugyanakkor nagyobb hátralökő erőt eredményeztek. Hiá
ba volt a csőszájfék (egyharmaddal csökkentette a hátra- 
siklást) és a fék, olyan nagy erők léptek fel lövéskor, hogy 
az ágyú bekötései fellazulhattak. Ugyanakkor a cső is je
lentős kopást mutatott. Mindezek azt eredményezték, 
hogy az új löveg pontatlanabb volt, mint a Tiger I L/56-os 
ágyúja”114.

A Királytigris motorizáltságát -  habár többlettömege 
miatt a korábbi nehézharckocsi-típusokhoz képest 
legalább 20%-kal nagyobb teljesítményű motor be
építését igényelte volna -  a már sorozatban gyártott 
HL 230 típusjelzésű, 12 hengeres, V elrendezésű erő
forrásra alapozták. A német nehéz harckocsikon szé
les körben alkalmazott motor 2500 f/perc tartós üzem
módban 600 LE-t, míg forszírozott üzemmódban 3000 
f/percnél 700 LE-t teljesített115. Az emelt fordulatú 
üzemmód adta teljesítménytöbbletet a Tigris I. és a 
Párduc nehéz harckocsiknál egyaránt kihasználták. A 
Királytigrisnél a túlzottan nagy szerkezeti tömeg miatt 
azonban nem lehetett kihasználni a forszírozott 
üzemmód adta többletteljesítményt. A harckocsiveze
tők -  a túl súlyos jármű mozgatása érdekében -  folya
matosan emelt üzemmódon járatták a harckocsimo
tort, ezért azt gyárilag kellett visszaszabályozni az

27. ábra: A sérült Tigrisek alvázán kialakított Maus 
gránátvető

alacsonyabb fordulatszámú, 600 LE-s üzemmódra. 
Ez azt jelentette, hogy a Királytigris tömeg-teljesít
mény aránya a brit Churchill gyalogsági-támogató ne
héz harckocsi szintjére csökkent. Nemcsak a teljesít
mény, hanem a nyomaték is csekélynek mutatkozott a 
68 tonnás harceszköz mozgatásához. Amíg a T-34 
közepes harckocsi mindössze 500 LE teljesítmény 
mellett is 2100 Nm nyomatékot szolgáltatott, addig a 
leszabályozatlan HL 230 700 LE-s teljesítménye elle
nére is, mintegy 15%-kal kisebb, 1850 Nm nyomaték 
leadására volt képes116. Ráadásul a dízelmotor nyo- 
matéki karakterisztikája is jóval kedvezőbb volt a 
benzinüzeműhöz képest, mivel a nyomaték a teljes 
fordulatszám-tartományon kisebb eltéréssel állt ren
delkezésre. A hiányosságokat felismerve a német fej
lesztőmérnökök 1944-ben egy korszerűbb, közvetlen 
benzinbefecskendezéses 800 LE teljesítményű -  
egyúttal nagyobb nyomatékkai rendelkező -  erőforrás 
létrehozását tűzték célul117. (A britek a Comet és a 
Cromwell típusokon már 1942 óta alkalmazták ezt a 
megoldást.) Ez a megoldás a fajlagos fogyasztás 
csökkenéséhez is hozzájárult volna, azonban soro
zatgyártására már nem került sor.

A gyakorlati alkalmazás során azonban jelentős 
hátrányt jelentett, hogy az alig ötszáz darabos legyár
tott mennyiségből 260-nál több soha nem volt jelen a 
keleti hadszíntéren, holott a szovjet nehéz harckocsik 
száma nehézharckocsi-ezredben 34, majd a nehéz- 
harckocsi-dandárokban fokozatosan elérte az 
ezret118. A harcok folyamán hamar bebizonyosodott, 
hogy a Királytigris 150 mm-es döntött homlokpáncél
zata ellenére sem sebezhetetlen. 1944 nyarán 
Sandomierz közelében a Királytigrisek ISz-2-esekkel 
csaptak össze, és mintegy 30%-os veszteséget 
szenvedtek119. A Királytigris tehát 1944-ben harcér
tékben közel azonos, mennyiségileg jelentős fölény
ben lévő ellenféllel vette fel a harcot a keleti hadszín
téren. A típus harc közben elszenvedett veszteségei 
tehát nem nevezhetők elhanyagolhatónak. Ugyanak
kor a folyamatos motor-, futómű-, meghajtás- és vál- 
tómű-meghibásodások, lövegcsőcserék, a gyakran 
végzetessé váló megsüllyedés lazább talajon, vagy 
egyszerűen az üzemanyag folyamatos kifogyása, il
letve meghibásodás esetén a vontathatóság problé
mái összességében jelentős mértékben lerontották a 
Királytigris üzemeltetési-üzembiztossági mutatóit. A 
típus néhány műszaki konstrukciós hibája miatt impo
záns védettsége és tűzereje ellenére is jelentős vesz
teségeket szenvedett, az ellenség nagy ütemű tér
nyerésénél gyakran kényszerültek sorsára hagyni.
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A német nehézharckocsi-program értékelése

A német nehézharckocsi-program esetében az alapvető 
probléma az volt, hogy a hadiipar az idő szorításában kép
telen volt megoldani a harckocsik dízelesítését és az önt
vénypáncélok gyártását. A rendelkezésre álló technológiai 
lehetőségeket -  a hajlított-döntött síklemez páncélt és a 
nagy teljesítményű Otto-motort -  sem tudták kihasználni, 
mivel a „harmonikus arányban megvalósított tűzerő- 
mozgékonyság-védettség elve” helyett az „abszolút vé
dettség elve” jelentős tért nyert a nehézharckocsi-fejlesz- 
tésben és -gyártásban. Ez a hadikultúrának megfelelő har
cászati követelményrendszerrel ellentétes kombináció 
volt. A két irányzat közül -  H. Guderian szakszerű állásfog
lalása ellenére, politikai ráhatásra -  végül az „abszolút vé
dettséget” előtérbe helyező harckocsifejlesztés irányzata 
került fölénybe. így a Pz. V. reális műszaki fejlesztése he
lyett olyan programok indultak el, mint a valós harcászati 
körülmények között közvetlen harci sérülések és műszaki 
okok miatt 70%-os veszteséget szenvedett Pz. VI. Tigris 
vagy a 68 t-s, harcszerű körülmények között (terepen) 80 
km hatótávolságú Királytigris kisszériás gyártása, illetve a 
188 t-s Maus fejlesztése120. Az „abszolút védettségre” tö
rekvő harceszközöket akkor is kifejlesztették és legyártot
ták, ha egyes műszaki problémák -  például a megbízható 
futómű kialakítása- megoldhatatlannak bizonyultak. A ma
ximális védettség elvét megvalósító programsorozat típu
sai -  a Pz. VI. és a Pz. VI. II. -  a reális harc körülményeit 
figyelembe véve nem voltak sikeresek, esetenként pedig 
kimondottan sikertelenek voltak. A második világháború 
német páncélosainak fejlődését vizsgáló szakértők -  dr. S. 
Hart és dr. R. Hart szakírók -véleménye szerint „a Párduc 
a második világháború egyik legjobb harckocsija. Ennél a 
típusnál sikerült kialakítani a nagy erejű 75 mm-es löveg, 
a ferde síkú páncélzat és a mozgékonyság hatékony kom
binációját”121. Német szerzők szerint „szakmai körökben 
egyhangúan egyetértenek azzal, hogy a Párduc volt a leg
sikeresebb német harckocsifejlesztés. Támadó és védelmi 
szerepkörben egyaránt képes volt fölényben maradni az 
ellenfél harckocsijaival szemben, így minden német harc
kocsi közül a legjobb volt”122. Ezzel szemben a másik ne
héz harckocsi, „a Tigris műszakilag megbízhatatlan és las
sú volt kiváló védelmét csak a gyorsasága rovására lehe
tett a harckocsiban egyesíteni”123. Ez a Tigrisről alkotott 
vélemény számos más helyen is fellelhető a mértékadó 
szakirodalomban, amely szerint az üzemeltetés során 
„mind több panasz érkezett, hogy a harckocsi lassú és 
nem képes manőverezésre. Végül is 1944 második felé
ben csökkentették (majd leállították) a gyártását, mivel 
nem bizonyult kellően sikeresnek”124. Mindezek alapján a 
német harckocsik fejlődését feldolgozó szakirodalomban a 
Tigris gyártásának létjogosultsága is megkérdőjeleződik. 
Vajon „a Tigris volt-e a megfelelő fegyver az oroszországi 
harcok folytatásához, vagy mindössze Hitlernek a nagy
méretű, súlyos fegyverek iránti vonzalma következtében 
került kiválasztásra?”125. Ugyanakkor a Párduc szerepével 
kapcsolatban külön ki kell emelni, hogy a mozgáscentrikus 
német haderő a világon elsőként alkalmazott nehéz harc
kocsit manőverező szerepkörben. Mindez erős párhuza
mokat mutat a mai NATO-elvekkel, amikor az 
alapharckocsit az 55 tonnás szerkezeti tömeg és 120 mm- 
es löveg jellemzi126.
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A hadfelszerelés fejlesztési programjainak helyzete 
a Magyar Honvédségben

Sticz László ezredes -  dr. Papp Tibor mk. alezredes

A korszerű hadseregek (re)formálásában napjainkban 
két ellentétes irányú fő vonulat követhető nyomon. Egy
részről a megszálló méretű, támadó jellegű hadseregek 
erő- és eszközrendszerének leépítése, másrészről a mo
dern technológiák koncentrált „beültetése” az egyes har
cos felszerelésébe és a kis létszámú, a világ bármely 
pontján szinte azonnal bevethető, úgynevezett expedíci- 
ós képességekkel rendelkező alegységek tevékenysé
geit támogató rendszerekbe.

Az elmúlt 15 év időszakában a katonai fenyegetettség 
spektrumában bekövetkezett hangsúlyeltolódások és 
módosulások miatt megváltoztak a védelmiképesség-fej- 
lesztés céljai és területei. A haderő korszerűsítése a Ma
gyar Honvédségben sem kerülhette meg az általánosan 
tapasztalható irányultságot.

A magyar védelmiképesség-fejlesztés folyamataira, 
annak orientációjára és tartalmára az utóbbi évek jelen
tős hatást gyakoroltak. A modern technológia katonai fel
használói szintre telepítéséhez, működtetéséhez és ki
vonásához szükséges folyamatok újraszabályozása, ter
vezése, felügyelete, irányítása, vezetése és végrehajtá
sa új szemléletet követel meg mind a döntés-előkészítő, 
mind a döntéshozó részről.

Egyetlen példaként álljon itt az életciklus-menedzs
ment intézményesítésének útja, amely a korszerű logisz
tikai folyamatok egyik legösszetettebb szervezéselméleti 
területének készpénzre váltása a védelmiképesség-fej
lesztés átstrukturálásában.

A védelmi tervezés és hadfelszerelés 
fejlesztés kapcsolata, intézményei

A 2007. január 1-jén alapított HM Fejlesztési és Logisztikai 
Ügynökség (továbbiakban: HM FLÜ) feladatai között igen 
fontos helyet foglal el a tárca tízéves tervébe foglalt fej
lesztési feladatok végrehajtása, melyek egyik sarkalatos 
pontja a haderő-képességfejlesztési célok elérése érdeké
ben indított programok, projektek kidolgozása, menedzse
lése, teljes életcikluson átívelő nyomon követésük.

Fejlesztési programok

A fentiek megvalósulásának igen fontos eszközei a ki
emelt hadfelszerelés-fejlesztési programok felügyelete 
céljából az ügynökség szervezetén belül létrehozott és 
működtetett Integrált Program Törzsek (továbbiakban: 
IPT) tevékenysége, azok koordinálása, működési felté
telük biztosítása, fenntartása.

A kiemelt fejlesztési programok hatékony és eredmé
nyes kezelése, irányítása céljából az ügynökség többek 
között végzi:

• a JAS-39 Gripen típusú harcászati repülőgépek 
rendszerbe állításával, valamint az egyéb repülőeszkö
zök korszerűsítésével;

• a légvédelmi fejlesztési programok végrehajtásával;

• a gép- és harcjármű-korszerűsítés megvalósításával;
• a híradó- és informatikai fejlesztési -  köztük egy igen 

fontos terület, a harcászati adatkapcsolati (Link—16) -  
program végrehajtásával;

• az NSIP-vonatkozású, építésberuházási programok 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok operatív irányítását.

A előzőleg felsorolt kiemelt fejlesztési programokon kívül 
az ügynökség feladatkörének igen fontos részét képezi 
még a normál hadfelszerelés-fejlesztés programjainak me
nedzselése céljából létrehozott és működtetett Program 
Menedzsment Csoportok (fegyverzeti, műszaki, kiképzés
technikai, vegyivédelmi, élelmezési, ruházati, üzemanyag, 
közlekedési) tevékenységének koordinálása, szakmai irá
nyítása, működési feltételeinek biztosítása és fenntartása, 
továbbá az amerikai FMS/FMF-támogatásból megvalósuló 
programok tervezésének koordinálása, vezetése.

A fejlesztési programok
vezetésének, irányításának helye, szerepe

Az előbbiekben felvázolt, komplex feladatrendszer a HM 
FLÜ, azon belül a Programtervezési és Vezetési Igazga
tóság (továbbiakban: PTVI) alárendeltségében található 
Program Irányító Követő Osztály (továbbiakban: Pl KO) 
szervezetében jelent meg.

Régebben a hadfelszerelés fejlesztései több szervezet
nél, szétaprózódott módon, egymástól elszigetelten foly
tak, és a szükséges mértéket többszörösen meghaladó 
erőforrás-felhasználás ellenére sem az elvárható haté
konysággal valósultak meg. A HM FLÜ szervezet megala
kításával lehetőség nyílt az előző gyakorlat hátrányaitól 
megtisztított, centralizált, átlátható, a rendelkezésre álló 
szűkös források racionalizált felhasználásával működő 
program-és projektmenedzsmentek megszervezésére.

A HM FLÜ PTVI PIKO szervezetén belül, az eddigi prog
ramirodák helyett úgynevezett Integrált Program Törzsek 
(Repülőgép Modernizációs IPT, Légvédelmi Fejlesztési, 
Híradó és Informatikai IPT, Gépjármű-beszerzési és Harc
jármű-modernizációs IPT, NSIP építés-beruházás IPT) ke
rültek létrehozásra a kiemelt fejlesztési programok mene
dzselése, végrehajtásuk irányítása, megvalósulásuk nyo
mon követése céljából. Mindezek mellett létrejöttek a Prog
ram Menedzsment Csoportok is az FMF-keretek kezelése, 
valamint a normál programok végrehajtásának irányítása, 
megvalósulásuk nyomon követése céljából.

Az Integrált Program Törzsek és a Program Menedzsment 
Csoportok vezetését elsősorban a HM FLÜ PTVI PIKO állo
mányába tartozó szakemberek, a programfelelősök látják el.

Egy átfogó kép kialakítása a fent említett területeken 
mindenképpen fontos a témával foglalkozó szakemberek 
számára, de a más területeken dolgozóknak is fontos le
het a jelenleg zajló folyamatok bizonyos szintű ismerete.

Az átszervezés következményeként a HM FLÜ hatás-, 
felelősségi és feladatkörébe tartozó hadfelszerelés-fejlesz
tési programjainak jelenlegi helyzete az alábbiak szerint 
foglalható össze.
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A NATO integrált légvédelmi rendszer átmeneti képessé
gek biztosítása és fenntartása (NATO-képességcsomag 
azonosítója: CP5A0035) program 2000. év június hónap
ban indult. Jelenleg a képességcsomagot alkotó hat 
elektromos és egy építésberuházási projekt közül egy 
NATO- és két magyar finanszírozású projekt pénzügyi 
végelszámolással lezárt (Certificate of Final Financial 
Acceptance -  COFFA), három NATO-átvételi eljárásra 
(Joint Formal Acceptance Inspection -  JFAI) a felterjesz
tés és egy vegyes finanszírozású projekt (G/A/G repülés- 
irányító rádiórendszer) a megvalósítás szakaszában van.

A 3D gerincradar-beszerzés (NATO-képességcsomag 
azonosítója: CP5A0044) programot hozzávetőleg 18 mil
liárd Ft összköltséggel hagyta jóvá a NATO 1999. július 
hónapban. Jelenleg a képességcsomagot alkotó három 
elektromos és négy építésberuházási projekt közül a bé
késcsabai radar műszaki átvétele, a bánkúti radar teszte
lése, az eredetileg a mecseki Zengővárra tervezett radar 
helyszínének áttervezése zajlik.

Az ACCS-program, az egységes NATO-légvédelem 
vezetési-irányítási rendszere magyar szegmensének ki
építése (NATO-képességcsomag azonosítója: 
CP5A0109) program közös finanszírozású projektjének 
költségbecslését 2007. január 23-án hagyta jóvá a NATO 
Infrastrukturális Bizottsága. A programot felépítő projek
tek beszerző ügynökségének feladatait a NATO Légi Ve
zetési Irányítási Rendszer Menedzsment Ügynökség 
(NATO Air Command and Control System Management 
Agency -  NACMA) szervezete, a megvalósítást a Nem
zetközi Légi Irányítási Rendszer (Air Control System 
International -  ÁCSI) elnevezésű konzorcium keretszer
ződés alapján hajtja végre.

A Légtér Szuverenitási Hadműveleti Központ (Air 
Sovereignty Operation Center ASOC) programban jelen
leg fontos mozzanat a J-sorozatú üzenetformátum (har
cászati adatkapcsolati rendszer -  Link—16) feldolgozóké
pességének kifejlesztése, amelyhez a magyar fél 2006. 
október hónapban feltételekkel csatlakozott. A két felté
telből idáig egy teljesült, hogy a fejlesztés az FMF-keret 
terhére valósítható meg. Második feltételként az orszá
gonként 1,5 M USD-költségkeret maximumhoz kötött 
megvalósítása még nem realizálódott.

A harcászati adatkapcsolati rendszer, a Link-16 ké
pesség elérése érdekében több platformon (Gripen repü
lőgép-fedélzeten, Veszprém 1. LIK, Kecskemét 2. UK, 
Bánkút és Tubes radarhelyszíneken) szükséges terminá
lokat és távvezérlő központokat telepíteni.

A légvédelem-fejlesztés programjai

A Gripen-program

A program végrehajtása érdekében az érvényben lévő 
megállapodásban meghatározott munkacsoportokat felállí
tották, és ezek hatékony működésével a tervezett feladatok 
megvalósultak. Összességében elmondható, hogy a 
Gripen-program ten/ szerint folyik, végrehajtása időará
nyos. Jelenleg nincs olyan tényező, ami késleltetné a prog
ramot, vagy magasabb szintű beavatkozást igényelne.

Híradó informatikai programok -  Link-16 program

A Link-16 képességfejlesztési program keretében az MH 
légierejének korszerűsítése céljából beszerzett Gripen 
vadászgépek rendelkezni fognak korszerű Link-16 har
cászati adatkommunikációs képességgel, azonban ez

ténylegesen csak a kapcsolódó földi infrastruktúra kiépí
tésével válik teljes értékűvé. 2006-ban megkezdődött a 
hadműveleti követelmények kidolgozása és véglegesíté
se. A képességfejlesztési program új szervezeti struktú
rájának kidolgozását, az együttműködés rendjének kiala
kítását az MH Összhaderőnemi Parancsnokság bevoná
sával alakították ki a szervezetek vezetői.

Az MH Vezetési-Irányítási Rendszer továbbfejleszté
sére megkötött szerződés alapján 2007 első felében 
megtörténik a hálózat továbbfejlesztése. A feladat többek 
között magában foglalja az elektronikus iratkezelés be
vezetésének megkezdését, valamint az elektronikus 
ügyintézést érintő feladatokat.

A repülőtér közelkörzeti föld-levegő-föld híradás széles sá
vú VHF-UHF rádióberendezéseinek beszerzése során 2006 
végéig két készlet ideiglenes rádiórendszert telepítettek a 
kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis mű
szaki tornyába. 2007-ben a felújított kecskeméti repülésirá
nyító toronyban, illetve az MH Pápa Bázisrepülőtéren instal
lálnak egy-egy rádió- és vezérlőrendszert. A szerződés sze
rint leszállítandó harmadik rádiórendszer tartalékot képez.

A műszeres leszállító (Instrument Landing System -  ILS) 
és közelnavigációs (Airport Surveillance System -  ASR) ké
pességek a repülőtér (Kecskeméten és Pápán) közel- 
körzetében a légi forgalom biztonságos irányítására szolgál
nak. Kecskeméten két főirányú ILS rendszer, egy elektroni
kus navigációs rendszer (Doppler Very High Frequency 
Omni-Range -  DVOR), valamint egy ASR eszköz került le
telepítésre 2006-ban. Pápa bázisrepülőtéren két főirányú ILS 
rendszert, illetve egy DVOR rendszert installáltak. 2007-ben 
Kecskeméten és Pápán telepítenek 2-2 mellékirányú ILS 
rendszert, valamint Pápán egy ASR rendszert.

Elindult az MH harc- és gépjárműveinek alapszintű ve
zetési irányítási (Command and Control -  C2) képessé
geit kialakító program. A gépjármű-beszerzési és a 
BTR-80 harcjármű-modernizációs programmal össz
hangban megvalósulhat a már leszállított URH-rádióké- 
szülékek beépítése a különböző típusú harc- és gépjár
művekbe, valamint a vezetési és irányítási rendszer szá
mítástechnikai eszközeinek integrálása. Tervek szerint a 
korszerűsített BTR-80, BTR-80A, illetve a felépítményes 
és egyterű gépjárművek (Mercedes 270 CDI BA-9) fel
szerelése történhet meg. A képességfejlesztés kereté
ben az MV-300-as típusú Kongsberg URH-rádiók, an
tennák, informatikai csatlakozóegységek, híradó rendező 
csatlakozók beépítése valósulhat meg.

Az URH-rádiórendszer korszerűsítésének érdekében 
korszerű, aktív és passzív zavar- és információvédelem
mel ellátott, beszéd- és adatátvitelre egyaránt alkalmas 
URH-rádió (kézi, hordozható és beépítésre alkalmas) be
rendezések beszerzésére történt intézkedés. 2007-ben to
vábbi tárgyalások kezdődtek, többek között a megrendelé
sek darabszámára, a szállítás ütemezésére, az árképzés
re, a vitás kérdések tisztázására vonatkozóan. Ennek 
eredményeképpen szállítási megrendelések születtek
2008. január 31. határidővel. A katonai rövidhullámú rádi
ók beszerzése 2007 első felében indulhat. Ilyen üteme
zéssel történhet még további 8 készlet közepes teljesítmé
nyű (150 W) járműfedélzeti rövidhullámú rádió, valamint 
16 beépítő készlet (alaprádió nélkül) leszállítása.

A kis hatótávolságú pilóta nélküli repülőeszközre 
(SUAV) épülő felderítő rendszerben összesen 10 db esz
köz kerül beszerzésre, melyből egy kiképzési célokat 
szolgál, és 9 berendezés három felderítőraj felszerelését 
adja. A földi vezérlés biztosítására három terminál be
szerzése folyik. A közbeszerzési pályázatot kidolgozták, 
megtörtént a pályázatra beérkezett ajánlatok értékelése, 
és a nyertes céggel szerződést kötöttek.
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A műholdas összeköttetés kialakításának programjában 
(SATCOM) a NATO jelenleg működő SATCOM-IV. távköz
lési műholdrendszerének cseréjével a meglévő földi infrast
ruktúra is módosul. Létre kell hozni egy elektronikai zava
rokkal szemben ellenálló, műholdas távközlési képességet, 
mely biztosítja a NATO vezetése és irányítása részére a po
litikai konzultációt, illetve lehetővé teszi a NATO civil vész
helyzet tervezését a 2019-ig terjedő időszakra. A beszerzé
si ügynökségként megbízott NC3A még nem dolgozta ki a 
végleges technikai és egyéb járulékos követelményeket.

Gépjármű-beszerzési program

A gépjármű-beszerzési program 2003 tavaszán indult há
rom fő kategóriában. A beszerzési eljárás: „A” kategóriá
ban autóbuszok; „B” kategóriában közúti gépjárművek; „C” 
kategóriában terepjáró gépjárművek kiírására vonatkozott.

A program keretében a nyertes beszállítókkal 15 éves 
keretszerződést kötöttek, amely szerint évenként ponto
sított szállítási megállapodásokon keresztül teljesíthető a 
szerződéses kötelezettség. A program keretében külön
böző típusú szállító és szakági bázisjárművek érkeznek 
az MH-hoz, amelyeket a felajánlott képességek elérésé
hez az igényt megjelenítő katonai szervezetek részére 
adnak át. A program befejezése 2017-ben várható.

BTR-korszerűsítési program

Az MH BTR-80 páncélozott szállító harcjármű korszerű
sítési programja 2005-ben indult, befejezése 2010-ben 
tervezett. Szerződés szerint a harcjárművek hosszabb 
hadrendben tartásához, élettartam-meghosszabbításuk
hoz szükséges javítások és technikai kiszolgálások el
végzése a fő cél, amely kiegészül speciális alkalmazói 
igényeket tartalmazó harcászati-műszaki követelmé
nyekkel is. A program indítása óta 58 db BTR típusú 
harcjármű modernizálása zárult le.

Haditechnikai konténer program

A haditechnikai konténer program a tízéves Erőforrás- és 
költségszükségleti terv alapján 2007-2016 között valósul
hat meg. Jelenleg a programindításhoz szükséges feltétel- 
rendszer kialakítása zajlik. A program célja a csapatok új 
alapokra helyezett logisztikai biztosításához szükséges kü
lönböző változatú szakági karbantartó konténerek beszer
zése. A konténerek méretei és belső terének kialakításai 
megfelelnek az egységes cserefelépítmény-képzés elvei
nek, valamint a gépjármű-beszerzési program keretében 
beszerzendő hordozó járművek szállítási képességeinek.

FMF program

Az Amerikai Egyesült Államok biztonsági segítségnyújtá
si program (USA Security Assistance) részeként a külföl
di katonai finanszírozás (Foreign Military Financing -  
FMF) keretprogramban 1996 óta veszünk részt. A prog
ram kezdete óta kommunikációs eszközökre, kézifegyve
rekre, éjjellátó eszközökre, GPS-ekre, egészségügyi és 
kutató-mentő fejlesztésekre vonatkozó igények jelent
keztek, melyek kielégítése folyamatos.

A támogatás alapvetően a felajánlott, illetve a nemzetközi 
műveletekben részt vevő -  kiemelten az amerikai erőkkel 
együttműködő -  erők képességeinek megteremtéséhez járul

hozzá, de a program támogatta többek között pl. az ASOC 
és az idegen-barát felismerő rendszerek (Identification 
Friend or Foe -  IFF) telepítését és működésük fenntartását, 
illetve mindezeken túl különböző képzések megtartását.

Fegyverzeti programok

Kiemelt programként kezeljük a Gripen fegyverzetbeszer
zést, amelyben megkötött szállítási szerződésekkel rendel
kezünk. A programban AIM 120-LL, AIM-9 SideWinder ra
kéták és fedélzeti gépágyúlőszerek szerepelnek.

Műszaki vegyivédelmi programok

Az ABV szűrő-szellőző program célja, hogy a Magyar 
Honvédség szárazföldi telepíthető erők vezetési pontjai, 
valamint a „ROLE 1-2” képességekkel rendelkező egész
ségügyi központjai rendelkezzenek megfelelő könnyű tá
bori kollektív védőeszközökkel az ABV-harcanyagok el
len. A másik két programban a mentesítő (vegyivédelmi) 
szakalegységeket látják el a NATO-követelményeknek 
megfelelő egyedi mentesítő készletekkel, illetve ABV elle
ni egyéni védőkészleteket is beszerez a tárca.

Építésberuházási (civil munka) projektek

A légi vezetési-irányítási rendszer veszprémi befogadó 
infrastruktúrájának civil munka projektje 2001-2005 kö
zött valósult meg. A korszerű RAT-31 DL radarok befoga
dó infrastruktúrájának tervei tartalmazzák a három radar
helyszínen megvalósítandó építésberuházási munkákat. 
Békéscsabán a radartorony építésének munkái 2004. 
szeptember 20-án befejeződtek. Bánkúton a torony épí
tése 2005. szeptember 30-án zárult le.

Élelmezési programok

Három (hűtő-, kenyérszállító és 8000 l-es vízszállító) 
gépjármű-felépítmény programja előirányzott, ezek szo
rosan kapcsolódnak a gépjármű-beszerzési programhoz.

Üzemanyagprogramok

Két (10 és 18 m3) töltő gépkocsi-szakfelépítmény prog
ramja előirányzott, melyek szintén kapcsolódnak a gép
jármű-beszerzési programhoz.

Ruházati programok

A szakág két (bakancsváltási program és a sivatagi és 
trópusi öltözetből MH tartalékkészlet megalakítása) prog
ramját irányozták elő a 2007. évi beszerzési tervben, me
lyek az idei évre vonatkozó keretszerződéssel rendelkez
nek, így a beszállítások várhatóak.

Közlekedési programok

A gépjármű-beszerzési programhoz és az egységes fel
építmény programhoz kapcsolódó, az MH anyagmozgatá
si rendszerének korszerűsítési programja is rendelkezik 
előirányzattal a 2007. évre jóváhagyott beszerzési tervben.
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A parancsnokok, törzsek és a személyi állomány kikép
zésének biztosítása, a konstruktív és harcászati szimulá
torok fejlesztése céljából (MILES, MARCUS rendszer) 
megvalósult program szintén előirányzott a 2007. évre.

Kiképzéstechnikai programok

Következtetések

A HM FLÜ létrehozásának célja többek között az volt, 
hogy átlátható törvényes viszonyok alakuljanak ki a kato
nai logisztika rendszerében, és megnyugtató módon ke
rüljenek helyükre az újólag alapított szervezetekben a 
program alapú tervezés, a termelői logisztika és a fo
gyasztói logisztika között húzódó jog-, hatás- és feladat
körök, lehetőséget teremtve a teljes életciklus-menedzs
ment bevezetésére, hatékony működtetésére.

A szűkebb, szakmai értelemben vett feladatok között igen 
fontos helyet foglal el a haderő képességfejlesztési céljai
nak logisztikai támogatásához szükséges tervezési, megva
lósítási programok, projektek kidolgozása, a teljes életcik
lusban történő nyomon követése. A feladatok végrehajtásá
hoz szükséges feltételek megteremtésének folyamata az 
ügynökség Szervezeti és működési szabályzatának jóváha
gyásával még nem zárult le, hiszen a rendkívül összetett, 
mátrix alapon működtetett munkafolyamatok kialakítása 
rendkívül időigényes feladat. A felügyelet, koordináció, irá
nyítás, vezetés, végrehajtás és együttműködés rendjének 
kidolgozása, valamint a vonatkozó jogszabályi háttér, a sza
bályzók elkészítése, módosítása jelenleg is zajlik.

Az új szervezeti rendben az erőforrások átcsoportosítása 
mellett a hadfelszerelési programok említésre méltó problé
ma nélkül továbbra is a tervek szerint valósulnak meg. A 
program- és projektmenedzsmentek közötti tevékenységek

beazonosítása megtörtént, az egymásra épülő tevékenysé
gi rend kialakult, a képességfejlesztés érdekében működte
tett támogató jellegű szolgáltatások szerepe tisztázódott.

2007 közepén elkezdődhet a katonai képességfejlesztés 
szervezetközi és szervezeten belüli finomhangolása, amely 
várhatóan felderíti és megszünteti a humánerőforrás-hiá
nyos területek meglétét, ugyanakkor felvázolhatja az erőfor
rások felesleges „üresjáratát” is a szervezeten belül, meg
növelve ezáltal a munka dinamikáját és a nemzeti és szö
vetséges pénzeszközök költséghatékony felhasználását.

Felhasznált irodalom

Capability Package 5A0035, jóváhagyta a NATO Észak
atlanti Tanács 2000. június 16-án.
Capability Package 5A0044, jóváhagyta a NATO Észak
atlanti Tanács 1999. július 23-án.
Capability Package 5A0109, közös költségbecslését jó
váhagyta a NATO Infrastrukturális Bizottsága 2007. ja
nuár 23-án.
Papp Tibor mk. őrnagy: Modell és szimuláció alkalma
zása a légierő vezetési-irányítási rendszerének informá
ciótechnológiai fejlesztése során. PhD-értekezés,
ZMNE, Budapest, 2002.
A változtatás szükségessége. NATO Tükör, 2005. tavasz, 
http://www.nato.int/docu/review/2005/issue1/hungarian/a 
rt2.html
Robert Bell: A NATO-átalakítás bizonyítványa. NATO 
Tükör, 2005. tavasz,
http://www.nato.int/docu/review/2005/issue1/hungarian/a 
rt3.html
Siklósi Péter: A NATO és a tagállamok képességkialakítá
si és katonai alkalmazási tevékenységében várható válto
zások. Hadtudomány, XVI. évf., 4. szám, 2006. december.
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Nyomtalanul eltűntek II. rész
Az első világháborúban az Adriai-tengeren eltűnt három tengeralattjáró története 

írta: Erwin F. Sieche, fordította: dr. Ákos György

Az osztrák-magyar S. M. U 30

A háború kezdetén, az osztrák-magyar tengeralattjáró
részlegnek mindössze hat, csak bizonyos feltételek mel
lett használható kipróbálás alatt lévő hajója volt, és ezért 
szükség volt egy gyors építőprogramra. A széles körű 
tárgyalások Németországgal végül is 1915 márciusában 
befejeződtek, és öt UB I típusú tengeralattjáró (U 10, 
U 11, U 15 -  U 17) megrendelését eredményezték. Ezt a 
típust jól ismerték az Osztrák-Magyar Haditengerészet
ben, mivel a Császári Német Haditengerészet vasúton 
átszállította az UB 3, UB 8 és UB 9 tengeralattjáróit 
Polába, és ott össze is szerelte, majd Törökországba 
küldte azokat.

A következő lépésben a Cantiere Navale Triestino 
megvásárolta az AG Weser, Bremen cégtől a német 
UB II típus gyártási licencét, amelyet azonban az oszt
rák-magyar tengeralattjáró-flottilla kívánalmai szerint 
módosítottak. Mivel a ÓNT Monfalcone hajógyárat az 
olasz hadsereg elfoglalta, a Cantierének „albérlőként” 
kellett működnie a Polai Haditengerészeti Arzenálban, 
ahol az U 27, U 28, U 40 és U 41 tengeralattjárókat épí
tették.

5. ábra: Az S. M. U 30 a cattarói Gjenovic oszrák-magyar 
tengeralattjáró-bázison. A háttérben a Lovisen hegy és az 
AMPHITIRITE lakóhajó

6. ábra: Az S. M. U 30 harmincéves parancsnoka, Friedrich 
Faehndrich sorhajóhadnagy, aki 1887. január 8-án Budapes
ten született. Előtte az S. M. U 30 7,5 cm-es L/30-as ágyúja 
látható

A Monarchia dualista rendszerének következtében kí
nos és elkeseredett vita következett -  a háború kellős kö
zepén! -  a rendelések feladásáról, ami csak egy kompro
misszum meghozatalával fejeződött be: a tengeralattjáró
kat részben a Stabilimento Tecnico linzi hajógyárában kell 
megépíteni, részben pedig a Polai Haditengerészeti Arze
nálban. Az összeszerelést a Ganz és Társa -  Danubius 
Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. végzi, az adott helyzettől 
függően Fiúméban vagy Polában. Ennek eredményekép
pen a rendeléseket két csoportra osztották. A Monarchia 
magyar részének ismét sikerült -  a kvótaszabályokkal 
szemben -  a rendelések 50 százalékát megszereznie, 
annak ellenére, hogy az ehhez szükséges építési létesít
mények nem álltak rendelkezésre. Az egyezmény követ
keztében a Ganz-Danubius az U 29-től U 32-ig terjedő 
számú tengeralattjárókat saját hajógyárában készítette el 
Budapesten és Fiúméban. Mindkét hajógyár késett a 
szállítási határidőkkel. Ennek fő oka nem a hajógyárak 
bevallottan hiányos felszereltsége, hanem a külső beszál
lítók megbízhatatlansága volt. A tengeralattjárókat foko
zatosan állították hadrendbe 1917 januárjától kezdődően, 
az utolsó egység az U 41 volt. Mindegyik UB II típusú ten
geralattjáró részt vett bevetésen a háború során.
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A CNT licencépítésű német UB II típus egytestű ten
geralattjáró volt, 306,84-/268,3 t t vízkiszorítással, 36,9 m 
teljes hosszal, 4,36 m szélességgel és 3,72 m merülés
sel. Víz felett két négyhengeres, négyütemű Koerting dí
zelmotor végezte a hajtást, egyenként 150 LE-vel, ami 9 
csomó sebességet eredményezett. Víz alatt a két, 
egyenként 140 LE-s elektromos motorral 7,5 csomó se
bességet volt képes elérni. A fegyverzet két 45 cm-es 
rögzített orrkivetőcsőből, egy 7,5 cm-es 30-as űrméretű 
fedélzeti ágyúból, egy darab 8 mm-es géppuskából és 
összesen négy db 45 cm átmérőjű, 5,5 m hosszú torpe
dóból állt. A legénység 24 fő volt.

A Ganz-Danubius 1915. október 13-án négy darab 
UB II típusú tengeralattjáró megépítésére kapott meg
rendelést (U 29-től U 32-ig). 1916. március 9-én fektet
ték le az U 30 gerincét Fiúméban, s a vízrebocsátás 
1916. december 27-én történt. Az első víz alatti menet
próba Friedrich Faehndrich parancsnokkal egy hónap
pal később, 1917. január 27-én zajlott le a Fiumei-öböl
ben. A tengeralattjáró február 6-án áthajózott Polába, 
és a próbák befejezését követően, 1917. február 17-én, 
szombaton állították hadrendbe ugyanott. Február 26- 
án, hétfőn kifutott a Brionin lévő osztrák-magyar ten
geralattjáró-támaszpontról első őrjáratára Málta térsé
gében. A Gjenovic/Cattaro tengeralattjáró-támaszpont
ra tért vissza, ahova 1917. március 16-án, 9 órakor ér
kezett meg, miután a magas hullámok megrongálták a 
hajótestet. A javításokat követően 1917. március 31-én, 
hajnali 4.30-kor futott ki Gjenovicból a második őrjárat
ra. A parancs úgy szólt, hogy a Málta/Kréta területen te
vékenykedjen -  azonban a hajó soha nem tért vissza, 
nyom nélkül eltűnt!

René Greger mérnök a Warship International folyó
iratban megjelent cikkében a következőket írja: „A cs. 
és kir. Flottaparancsnokság 1917. május 11-én beje
lentette, hogy a tengeralattjáró elveszett, és hogy a to
vábbiakban veszteségként könyvelik el. Két nappal 
később a koppenhágai osztrák követ informálta az 
osztrák külügyminisztert, Czernin grófot, hogy a nem
zetközi sajtóban megjelentek olyan cikkek, amelyek 
arról számoltak be, hogy az Olasz Haditengerészet az 
utóbbi hetekben tizenhárom (13!) osztrák-magyar ten
geralattjárót elsüllyesztett! Ez az információ természe
tesen teljes képtelenség volt, mivel az U 30-on túl 
egyetlen német vagy osztrák tengeralattjáró nem ve
szett el ebben az időben. Az Osztrák-Magyar Haditen
gerészet ezért feltételezte, hogy az eredeti adatokat 
hibásan értelmezték, és ez a jelentés valójában csak 
az U 30-ra vonatkozott. (...) Néhány brit tengerész 
osztrák hadifogságba került, miután az öbölzárnak 
használt halászhajóik elsüllyedtek az Otrantói- 
szorosban, az 1917. május 15-én végrehajtott híres 
osztrák-magyar cirkálótámadás során. Ezek közül né- 
hányan azt állították, hogy egy tengeralattjáró belega
balyodott a tengeralattjárók ellen kifeszített hálókba, 
amelyet körülbelül egy hónappal korábban mélységi 
aknákkal megsemmisítettek. (...) A hadifoglyoktól ka
pott információk ellenére az Osztrák-Magyar Tenger
alattjáró-szolgálat néhány tagja sohasem hitte el, 
hogy az U 30 az otrantói hálók csapdájába került. In
kább arra gondoltak, hogy a német bajtársak véletle
nül megtorpedózták és elsüllyesztették. Ez a nézet a 
német tengeralattjárók olyan állításán alapszik, mely 
szerint elsüllyesztettek egy felszínre emelkedett ellen
séges tengeralattjárót akkor, amikor az U 30 őrjárat
ban volt. (...) Bizonyos források azt állították, hogy az 
U 30-at 1917. április 29-i hazatartó útján süllyesztette 
el mélységi aknákkal a brit PLOUGH BOY tengeralatt-

7. ábra: Egy másik kép Faehndrichről ugyanabból a felvétel- 
sorozatból

8. ábra: A 3. tiszt, az 1893-ban született hricsovári Ricsováry 
Sándor fregatthadnagy az S. M. U 30 tornyában áll. A háttér 
azt mutatja, hogy a felvétel Bocche di Cattaróban készült, 
ahol a naszád 1917. március 16. és 31. között állt

2007/6 HADITECHNIKA 25



9. ábra: Az S. M. U 30 parancsnoka, Faehndrich Frigyes 
sorhajóhadnagy (jobbra) és 3. tisztje, hricsovári Ricsováry 
Sándor fregatthadnagy. Mindketten magyarok, és a hajó is 
magyar építésű volt. A felvétet a Cattaróban készült sorozat
ból való

járó-elhárító felfegyverzett halászhajó (trawler) az 
Otrantói-szorosban.

Egy másik brit felfegyverzett halászhajó, a SARAH 
MARIA is bombázott állítólag egy tengeralattjárót az
nap [13.45-kor a 39° 51’ N/19° 04’ E koordinátáknál]. 
(...) A britek később azonban nem találtak roncsokat, 
és kételkedtek abban, hogy egy tengeralattjárót s ü l 
lyesztettek volna el. Más meggyőző adatok is az ápri
lis 29-i veszteség ellen szólnak. Az U 30 típusú hajók 
(azaz a német UB II típus) maximum három hétig tevé
kenykedtek a földközi-tengeri háborús őrjáratokon. Eb
ből az következik, hogy az U 30-nak nyolc-tíz nappal 
korábban kellett az otrantói záron áthaladnia északi 
irányban! A német tengeralattjáró okozta véletlen 
veszteség gondolata egy másik rejtély. Az ezen a terü
leten működő német tengeralattjárók közül egy sem 
(...) jelentette hivatalosan, hogy megtámadott volna 
egy ellenséges tengeralattjárót ebben az időben. Ezek 
a meggondolások arra a végkövetkeztetésre vezetnek, 
hogy az U 30 a bevetés első napjaiban veszett oda. 
(...) Ennek megfelelően feltételeznünk kell, hogy az U 
30-as vagy nekiütközött egy olasz tengeralattjáró-elhá- 
rító aknának, amelyet az Otranto-foktól keletre helyez
tek el, vagy azért süllyedt el, mert az előző úton el
szenvedett sérüléseit nem megfelelő módon javították 
ki. Mindkét esetben úgy tűnik, a hajó 1917. április 1 -jén 
veszett oda, amikor át kellett volna haladnia az otrantói 
hajózáron.”

10. ábra: Egy másik kép Ricsováryról ugyanabból a felvétel- 
sorozatból
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11. ábra: Az antant tengeralattjárók fedélzetén ehhez 
hasonló, de felfestett fehér gyűrű volt az azonosító jelzés



12. ábra: Az U 30 tengeralattjáró nézeti rajza (E. Sieche)

14. ábra: Egy UB II típusú tengeralattjáró végső feltöltése, a hajó valószínűleg az U 30. Mellette az OL108 jelű olajszállító hajó áll, 
amely 20 m hosszú volt, és 1912-ben épült. Hasznos terhe 100 köbméter olaj volt
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13. ábra: A brit építésű W.3 
tengeralattjáró 1917. november 3-án 
Brindisi kikötőjében, a háttérben régi 

olasz hadihajók állnak



15. ábra: Légi felvétel a Gjenovicban tévő osztrák-magyar tengeralattjáró-bázisról. Jobbra a GÄA ellátóhajó, mellette több tenger
alattjáró áll, a fa bejáróhidaknál 10 osztrák-magyar torpedónaszád horgonyoz. Ezek kísérő és aknaszedő szerepet teljesítettek az 
osztrák-magyar és német tengeralattjárók ki- és befutásakor. Ezenkívül számos szállítóhajót kísértek konvojban, amelyek az Albáni
ában harcoló osztrák-magyar csapatok utánpótlását szállították.

Az olasz W.4

1911-ben a brit admiralitás egy csoportja meglátogatta a 
touloni Schneider hajógyárat, és megtekintette a francia 
haditengerészet PLUVIOSE nevű tengeralattjáróját, vala
mint különböző Schneider-Laubeuf-tervezésű típusokat. 
Arra az eredményre jutottak, hogy a francia hajók túl 
hosszúak és túl lassúak, és különösen nem tetszett nekik 
a Drzewiecky típusú elforgatható torpedókilövő keret, 
amely a hajótesten kívül helyezkedetett el. Ezen elutasító 
vélemény ellenére két hajót, a W.1-et és a W.2-t az

1912-13-as hadi költségvetés alapján megrendeltek az 
Armstrong-Whitworth-gyártól, ha más okból nem, csak 
hogy betartsák a cégnek tett ígéretet, miszerint évenként 
biztosan kapnak két rendelést. Hét hónappal később, 
ugyanezen gyártól megrendelték a W.3 és W.4 tenger
alattjárókat, azonban ezeket már Maxim Laubeuf haditen
gerészeti mérnök lényegesen módosította, hogy megfelel
jenek a Royal Navy (brit Királyi Haditengerészet) igényei
nek. Az alapvető különbség az elforgatható torpedókilövő 
keret elhagyása volt, valamint a hathengeres Laubeuf dí
zelmotorok alkalmazása az első hajópár nyolchengeres

16. ábra: A brit W. osztályú tengeralattjáró nézeti rajza (E. Sieche)
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dízelmotorja helyett. Mivel a Királyi Haditengerészetnek 
feleslege volt tengeralattjárókból, és mivel ez a négy hajó 
nem volt szabványos, ezeket az eredeti számozást meg
tartva 1916-ban átadták az olasz haditengerészetnek.

A duplatestű tengeralattjáró vízkiszorítása 4791/3211 
tonna volt, teljes hossza 45,7 m, szélessége 5,18 m, me
rülése 2,88 m. Víz felett két hathengeres, négyütemű, 
egyenként 380 LE-s dízelmotor képezte a hajtást, 13 
csomós sebességet biztosítva. A bevetési hatókör 1000 
tengeri mérföld volt 11,5 csomós sebességnél. A víz alat
ti hajtást két, egyenként 240 LE-s elektromos motor vé
gezte, 8 csomós sebesség mellett. A fegyverzet két rög
zített, 45 cm-es orr-torpedóvetőcsőből, egy 76 mm-es, 
30-as űrméretű fedélzeti ágyúból állt, és a hajó összesen 
4 darab 45 cm-es 5,2 m hosszú torpedót vitt magával. A 
legénység 36 főből állt.1 A tengeralattjárót az Armstrong 
Whitworth cégnél, Newcastle-ban bocsátották vízre 
1915. november 25-én, szerdán, és 1916. augusztus 7- 
én, egy hétfői napon adták át a Regia Marina számára.

1917. január 9-én, kedden már őrjáraton találjuk a 
Rodoni-fok előtt, miközben a francia ARETHUSE tenger
alattjáró a mellette lévő szektorban tevékenykedik. 
Ugyanaznap az U 4 (Singule) 16 órakor kifut Cattaróból, 
déli irányban.

1917. június 4-én, hétfőn, Sasenótól 23 tengeri mér
földre északnyugatra őrjáratozik, és észre veszi a német 
U 47 (Heinrich Metzger, osztrák-magyar jelölés U 36) 
tengeralattjárót, amint az egy 35 napos útról visszatér. 
12.25-kor legyezőszerűen kilőtt négy torpedót, de egyik 
sem talált. Körülbelül ebben az időben, Punta Remo kö
zelében testvérhajója, a W.3 (Cosentini) két torpedót lőtt 
ki eredménytelenül a híres német U 38-ra (Max 
Valentinen osztrák-magyar jelölés szintén U 38), amely 
egy 28 napig tartó útról tért vissza.

Augusztus 3-án, pénteken kifut Brindisiből, hogy 
Cattaro előtt őrjáratozzon, ahogyan a francia GORGONE 
(Roman) tengeralattjáró is. A W.4 ezen a teliholddal meg
világított éjszakán tűnt el nyomtalanul.
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17. ábra: A brit W osztályú 
tengeralattjárók egyik példánya 

kikötőben



Fázisantennák a bostoni radarkonferencia tükrében
Dr. Balajti István

Bostonban 2007. április 17-20. között tartották az év 
legnagyobb, IEEE által szponzorált radarkonferenciáját. 
A konferencia mottója -  Ahol minden elkezdődött -  több 
értelmezést is megenged, de talán mégsem a „bostoni 
teadélután” történelmi eseményeire gondoltak a rende
zők, hanem a város környékére települt, a radartechno
lógia több mint hatvanéves fejlődésében kulcsszerepet 
játszó elektronikai nagyvállalatok, egyetemek mérnökei
re, kutatóira és tudósaira. Ezen intézmények közül 
egyet, a Lincoln Laboratóriumot mindenképpen ki kell 
emelni, a Haditechnikai Intézet fejlesztőgárdája már a 
hidegháború idején is nagy elismeréssel követte tevé
kenységüket. (Az a szólás járta az 1980-as években, 
hogy „a Lincoln Laboratóriumban több Nobel-díjas, illet
ve a díjra jelölt tudós dolgozik, mint ahány hadnagy sé
tálgat a HTI folyosóin”.)

A konferenciáról készült angol nyelvű beszámoló meg
jelent a Hadmérnök 2007. júniusi számában. [1]

1. ábra: A fázisantenna elemi sugárzói által indukált nyaláb
frontok

Elemi antenna sugárzók

A konferencia főbb üzeneteit az általam érzékelt ki
emelt fejlődési irányok rövid áttekintésével kezdem. [2] 
Ismert tény, hogy Magyarországon sok olyan radar üze
mel, ahol nagy teljesítményű adócsöveket használnak. 
Ezek az eszközök a működésüket modellező számítógé
pes szimulációknak köszönhetően újra fejlődésnek indul
tak. Hatásfokuk, megbízhatóságuk, élettartamuk meg
duplázódott az elmúlt tíz évben, miközben az áruk nem 
emelkedett. Magasabb frekvenciákon alacsonyabb zajér
tékek érhetők el alkalmazásukkal, mint a hasonló teljesít
mények előállításához szükséges félvezetős erősítőkkel, 
ezért legalább 2030-ig úgy a régi, mint az új fejlesztésű 
radarok fontos alrendszerei maradnak. Természetesen a 
félvezetős adó-vevő modulok (T/R) fejlesztése sem állt 
meg. Az egyre magasabb frekvenciatartományok elérése 
mellett kiemelt kutatási területnek számít a radarok adó
rendszereinek adaptívvá tétele, üzemmódjaik szélesíté
se. Az új, flexibilisebben alkalmazható T/R modulok je
lentősége a fenntartási költségek csökkenésében jelent
kezhet, hiszen az energiaeloszlás szabályozásával kom
penzálható a hibás adómodul hatása. Nincs szükség a 
hibás modul azonnali cseréjére. A radarok adó- és vevő
rendszereinek gyors fejlődésében jelentős a digitális mo
biltelefon-rendszerek fejlődésének hatása.

Napjainkban elfogadottá vált, hogy a korszerű radarok 
szoftvervevővel rendelkeznek, melyek megépítésének 
alapja a nagy teljesítményű jelfeldolgozó processzorok 
alkalmazása. A szoftvervevők szinte nem igényelnek 
hardver- és szoftverkarbantartást, hiszen az alkalmazói 
szoftverek legalább tíz évig változtatás nélkül üzemeltet
hetők. A szoftvermodulok cseréje szintén egyszerű és 
költséghatékony. Egyedül a hozzáadott értéktöbblet, az 
új céltárgy-detektálási modellek, zavarvédelmi eljárások 
algoritmusainak kidolgozása jelent komoly tudományos 
és mérnöki kihívást. Például a napjainkig általánosan el
fogadott Marcum- és Swerling-féle céltárgy-detektálási 
modelleket új, a valós céltárgyakat, álló célokat jobban 
leíró modellek váltják fel. Ezek közül David A. Shnidman 
munkásságára hívnám fel a figyelmet, aki a nem közpon
ti négyzetes Chi-eloszlásfüggvényekre alapozva kiter
jesztette a céltárgymodelleket a valós álló célok viselke
désére is. Egyre népszerűbb az adaptív impulzuskomp- 
reszszió, mely a jeldetektálásban kihasználja a céltárgy 
által keltett modulációt, és csökkenti a hullámterjedés ál
tal keltett torzítások értékét. Ezen módszerek némelyiké
ről a Haditechnika 2006. decemberi számában már ol
vashattak az érdeklődők.

Komoly kutatások folynak a hálózatcentrikus radar- 
rendszerek kialakítására. Az elv nem teljesen új, hiszen 
a bi- és multistatikus rendszerek kifejlesztése már leg
alább harmincéves téma, de a különböző radarok által 
kisugárzott és a céltárgyakról visszavert energia össze
gyűjtése a szomszédos radarok által csak napjainkra 
vált gazdaságosan megvalósítható és üzemeltethető re
alitássá. A szakemberek számára a nehézségek nagyok 
(a térletapogatás szinkronizálása, a pillanatnyi adótelje
sítmények vételi lehetőségének valós idejű értékelése). 
E témakörben eddig csak a vett, nem koherens adatok 
feldolgozásáról lehetett hallani. (E cikk írója a magyar
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VHF-radarok üzemeltetésével szerzett tapasztalatokra 
alapozva már évek óta ennek a megoldásnak a mielőb
bi megvalósítását szorgalmazza. [3]) Ugyanakkor a bos
toni konferencián ismertetésre került egy kísérleti rend
szer, mely koherensen dolgozza fel a különböző radarok 
céltárgyakról visszaverődő jeleit. A módszer a MIMO 
(Multiple-Input Multiple-Output) „több bemenet, több ki
menet” algoritmust használja. Bár igaz, hogy az elméle
ti számítások szerint a hagyományos radarok működési 
elvének továbbfejlesztése ebbe az irányba 9 dB nyere
séget jelent, nehéz elgondolni, hogy akár tíz éven belül 
sikerül megoldani a felmerülő problémákat. Ugyanakkor 
a kutatások „mellékeredményei”, mint például az adó
nyalábok adaptív vagy szabályozott változtatása, jelen
tősen elősegíthetik a hagyományos radartechnológiák 
fejlődését.

A radarkonferencián továbbá teret kaptak a különböző 
hullámterjedési viszonyokkal kapcsolatos modellezési és 
szimulálási eljárások is. Ma már tényként fogadható el, 
hogy a radar környezetében elhelyezett szélerőművek 
20, 40, sőt, akár 60%-kal is csökkenthetik a céltárgyak 
detektálhatóságát. Meg kell említenem a kifejlesztés alatt 
lévő „léghajógóliátokat”, melyek akár UHF- és X-sávú, 
több hullámsávú radar hordozására is képesek lehetnek 
a jövőben.

Az elhangzott előadások közül kiemelést érdemelnek 
dr. Eli Brooknernek és munkatársainak publikációi. Ezek
ben részletesen elemezik a korszerű fázisvezérelt sík an
tennák múltját, jelenét és jövőjét [5]). Ezeknek az anten
náknak a működési alapelve az, hogy az antennát alko
tó elemi sugárzó sorok által létrehozott elektromágneses 
szinuszhullámok fázisának változtatásával a radartól tá
vol alakítják ki a szükséges antennanyereséget és a cél
paraméterek méréséhez szükséges néhány fokos nya
lábszélességet. Ezt szemlélteti az 1. ábra. Fia az elemi 
antennasugárzókból kiinduló energia egymáshoz képest 
különböző fázissal és amplitúdóval rendelkezik, a nyaláb 
iránya, szélessége, a veszteségek szintje szabályozha
tó. Hogyan lehetséges ez? Dr. Brookner szerint a boga
rak szemműködésének leutánzásával. A 2. ábrán jól 
megfigyelhető a kb. 12 000 db fehér „pont”, mely az ér
zékelőket jelöli. Ezek a radarban elemi antennasugárzók, 
távolságuk egymástól a hullámhossz felének távolsága: 
0,3 pm a bogarak esetén és 23 cm egy L/D sávú radar
nál. A maximális hatásfok eléréséhez az elemi antenna
sugárzók a háromszög-elrendezést követik a bogarak
nál, míg a radarok esetén ma még a hagyományos négy
zetes elrendezés az uralkodó, bár néhány nagyon nagy 
radarban már alkalmazásra került ez a technológia. 
(Ugyanakkor joggal megállapítható, hogy a bogarak né
hány millió éves előnnyel rendelkeznek a radarmérnö
kökkel szemben.)

A 3. ábra a fázisantennákat használó radarok leggya
koribb építési módját szemlélteti. A passzív rendszerek
nél csak a fázisfordítók és az elemi sugárzók találhatók 
az antennán, míg az aktív társaiknál az adó-vevő modu
lok is. Mindkét rendszernek jelentős előnyei és hátrányai 
ismertek. Néhány a passzív rendszer előnyei közül: hőki
sugárzása minimális, nagyon jó hatásfokkal egyszerűbb 
felépítésű, üzemeltetésű, és olcsóbb, mint aktív társa. Az 
aktív rendszerek hatásfoka jobb, kisebbek a vesztesége
ik és az adó-vevő modulok akár 20%-ának meghibáso
dása esetén is tovább üzemeltethetők a céltárgy
detektálás jelentős romlása nélkül. Mivel az ilyen típusú 
antennák előállítása nagyon bonyolult és költséges, 
ezért leggyakrabban ugyanazt az antennát használják fel 
az energia kibocsátására és vételére is. Ez azt jelenti, 
hogy a radar üzemidejének 10- 20%-ában adó, míg a

fennmaradó 80-90% idejében vevő (hallgatózó) üzem
módban van.

A világ jelenleg legnagyobb radarjai a hadászati inter
kontinentális rakétavédelem szerves részei. Lehet, hogy 
az ilyen radarokról szóló pletykák részben az okai a ter
mészetvédelemmel kapcsolatos magyarországi félreér
téseknek?

Dr. Brookner által a 4. ábrán bemutatott sziget a Csen
des-óceán északi részén Alaszka és Kamcsatka között 
található. A képen feltüntették a legfontosabb radarokkal 
kapcsolatos létesítményeket. Bár ez a térkép elég zsú
foltnak tűnik, azonban még így is jól kivehető a szigetnek 
az északi csücskében található, a világ legnagyobb (és 
talán legrégebben üzemelő) radarjainak egyike, az 5. áb
rán látható Cobra Dane (AN/FPS-108) névre keresztelt. 
Néhány műszaki paramétere megtalálható az 1. táblá
zatban.

A 6 . ábra azt szemlélteti, hogy a rádiólokáció fejlődésé
nek is vannak áldozatai. Amikor a hadászati interkonti
nentális rakétavédelem részét képező AN/FPS-75 radar 
leégett, lázas találgatásokra adott okot. Felmerült, hogy a 
mérnökök talán rosszul határozták meg az adóparaméte
reket, és a hővé alakuló veszteségek miatt az ilyen nagy 
radar megépítése csak elméleti lehetőség. Végül kide
rült, hogy a tűz oka egy „egyszerű” rövidzárlat. A radart 
újraépítették, és ma is üzemel. A tapasztalatokból okulva 
minden ilyen nagyon nagy adóteljesítményekkel üzeme
lő radarhelyszínen szigorúbb tűzvédelmi előírásokat ve
zettek be, így a 7. ábrán látható, teljesen félvezetős adó
rendszerrel rendelkező Pave Paws (AN/FPS-115) eseté
ben is. Dr. Brookner előadásában részletesen beszámolt 
arról, hogy az egyik tűzvédelmi vizsgálat alkalmával egy 
tűzoltó lerövidítette az utat, és az antennarendszer tete
jéről szépen legyalogolt az érzékelőkön. Az üzemeltető
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4. ábra: „Radarsziget” a Csendes-óceán északi részén (hely
zete a jobb felső sarokban)



Néhány fázisantennát alkalmazó radarparaméter
1. táblázat

Típus Üzemi
frekvenciasáv (GHz)

Antennaátmérő Mérési távolság Adó impulzus
teljesítménye

Adó átlag
teljesítménye

C o b ra  D ane  (4. ábra) 
P a v e  P aw s 

(A N /F PS -115)
(5. áb ra)

„L/D” (1 ,1 7 5 -1 ,3 7 5 ) 
„UHF” (0 ,4 2 -0 ,4 5 )

95 láb (kb. 30 m) 
7 2 x 1 0 2  láb 
(22x34  m)

so k  e z e r  km 
so k  e z e r  km

15,4  MW 
577  kW

0,92  MW 
170 kW

A N /F P S -1 1 7  (6. ábra) „L” (1 ,2 1 5 -1 ,4 ) 7 x 7  m 463  km 20  kW üzem m ódfüggő
RAT-31 S (7. áb ra) „S” (3 ,1 -3 ,5 ? ) 4 x 4  m

(régebbi típusok)
300 km 

(450 km)
135 kW 

(170 kW) (4,2 kW) 
üzem m ódfüggő

M arconi S 7 2 3  (8. áb ra) „L” (1 ,2?—1,4) 12,2x7,1 m kb 450  km 132 kW m ax. 5 kW 
üzem m ódfüggő

RAT-31 DL/M (9. áb ra) „L/D” (1 ,2 ?—1,4) 11x7 m kb 450  km 84 kW üzem m ódfüggő

5. ábra: A hadászati ballisztikus rakétavédelem radarja, a 
Cobra Dane (AN/FPS-108)

6. ábra: Az AN/FPS-75 katasztrófája

mérnökök elképedtek, mert az érzékelők nagyon ponto
san kidolgozott eszközök, ennek ellenére a radar teljes 
teljesítménnyel üzemelt. Az azonnali teljes orvosi kivizs
gálás eredményét mindenki hitetlenkedve fogadta, mivel 
az orvosok nem találtak semmilyen, a radarra visszave
zethető rendellenességet a tűzoltó szervezetében. Az or
vosok továbbra is aggódtak, és felkérték a radar tervező
it, hogy határozzák meg az antenna felületén a tűzoltóra 
ható elektromágneses tér erősségét és sajátosságait. Ez 
a vizsgálat is kimutatta, hogy az elektromágneses tér 
emberre való hatása nem olyan veszélyes, mint azt ko
rábban gondolták, bár továbbra sem engedélyezik a su
gárzókon való sétát.

Áttekintve a világ legnagyobb teljesítményű fázisvezé
relt antennával rendelkező radarjait, vessünk egy pillan
tást a Magyarországgal szomszédos országokban üze
melő és a hazánkban telepítés alatt lévő új radarokkal 
azonos kategóriába tartozó radarokra, a „kistestvérekre”. 
Ehhez célszerű igénybe venni az internetet, a gyártók és 
a szomszédos országok honvédelmi minisztériumainak 
weboldaláit, hiszen a radarok legtöbb paramétere bizal
mas információnak számít. Erre a célra jól használható 
az EU (német?) kormánya által fenntartott, egyszerűen 
áttekinthető, a radar alrendszereinek működését látvá
nyos animációkkal bemutató, ugyanakkor alapos infor
mációforrás, melyet a [4] hivatkozás jelez. (Remélem, 
szak- és üzletembereink felfigyelnek erre a weboldalra, a 
benne rejlő lehetőségekre, és elősegítik lefordítását né
met, angol, olasz és török nyelv után magyarra is.)

A régebbi fejlesztésű radarok harcászati-műszaki para
méterei ma már nem bizalmasak, ugyanakkor jó összeha
sonlítási alapot nyújtanak korszerűbb társaik elemzéséhez. 
Hiszen a fejlődés a minél kisebb energiákkal minél tökéle
tesebb jelfeldolgozás megvalósítása felé halad. Ilyen régi 
fejlesztésű radar a Marconi S723, melynek műszeres cél
tárgy-detektálási lehetőségeit szemlélteti a 8. ábra. Hason
ló paraméterekkel rendelkezik az aktív fázisrácsantennával 
rendelkező AN/FPS-117, melyből Románia öt rendszert 
üzemeltet. Ennek a radarnak a korszerűbb változatából 
Horvátország szintén öt rendszert tart hadrendben. A pasz- 
szív fázisrácsantennával rendelkező RAT-31 S régebbi 
változatait Ausztria üzemelteti, de az új aktív antennákkal 
rendelkező RAT-31 DL radarok legkorszerűbb változatai
ból is többet rendelt. Ugyanakkor a 10. ábra csalóka, hi
szen az elméletileg elérhető maximális céltárgy-detektálási 
elvárásokat adja meg egy határtalanul nagy céltárgyra vo
natkoztatva. így valójában a különböző céltárgytípusok a 
fázisantenna által meghatározott paraméterekkel, a radar-
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8. ábra: Az aktív fázisrácsantennával rendelkező 
AN/FPS-117

9. ábra: A passzív fázisrácsantennával rendelkező osztrák
RAT-31 S

hoz viszonyítva különböző (450 km-nél kisebb) távolságo
kon detektálhatok. Acéltárgyak követési távolsága még en
nél is szűkebb területre koncentrálódik.

A technológia fejlődésével ugyanazon céltárgy-detek
tálási feladatok ellátására a félvezetős radarok kb. tíz
szer kevesebb energiát igényelnek, mint a régebbi építé
sű társaik. Az interneten található adatokból is megálla
pítható, hogy a Magyarországon telepítés alatt lévő rada
rokkal szembeni elvárások, így főbb műszaki paraméte
reik is hasonlóak a határaink mentén telepített szomszé
dos országok radarjaival, de a polgári légi közlekedés ra
darjaival összehasonlítva is minimálisak az eltérések.

Nagyon fontos, hogy felismerjük és elismerjük: a jól szer
vezett polgári és a katonai radarok békeidőben a légi közle
kedés biztonságát szolgálják, de amíg a polgári radarok 
esetében a repülőgépek mindent elkövetnek, hogy együtt
működjenek a radarokkal (azokon keresztül az irányítási 
rendszerrel), addig a katonai radarok azokat a gépeket fi
gyelik, melyek mindent elkövetnek, hogy ne működjenek 
együtt a radarokkal (azokon keresztül az irányítási rend
szerrel). Ezért a polgári radarok az ország belsejébe települ
nek (pl. nemzetközi repülőterek közvetlen közelébe), míg a 
katonai radaroknak természetszerűen a határok mentén, a 
magaslatokon van a helyük. A két rendszer szorosan össze 
van kapcsolva, és együttműködik egymással. Természetes, 
hogy korszerű radar- és radaradat-feldolgozó rendszer nél
kül nem lehet biztonságos határ- és légvédelmet létrehozni.

Ezért a fázisvezérelt katonai radarok kiemelt feladata, 
hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a határaink mentén 
kis magasságban közlekedő repülőeszközök minél ala
csonyabb magasságon történő detektálására és követé
sére, különösen, ha fedélzetükön nincs vagy elromlott az
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10. ábra: A Marconi Martello S723 radar műszeres (maximá
lis) céltárgy-detektálási lehetőségei



azonosítást megkönnyítő jeladó. Ezt a célt úgy lehet a leg
egyszerűbben elérni, hogy a radarokat a terület legmaga
sabb pontjára telepítik, távol az elektromágneses zajforrá
soktól, melyek az érzékenységet rontják. Néha a városok 
közelébe történő telepítés elkerülhetetlen, mint pl. Berlin 
esetében, ahol több mint harminc éve folyamatosan üze
mel egy AN/FPS-117 radar (8. ábra) mindenféle egész
ségre ártalmas hatás nélkül. A másik példa Róma, ahol a 
városhatáron belül folyik az olasz gyártmányú radarok, így 
a RAT-31 (9. és 11. ábrák) beüzemelése és tesztelése.

A konferencia tükrében megállapítható, hogy a fázisve
zérelt radarok fejlődése a minél teljesebb digitális nyaláb
formálás irányába halad, melyet a számítástechnika fejlő
dése mellett az olcsó fázisfordítók gyártástechnológiájának 
fejlődése idézett elő. Ennek a legfontosabb előnyei: az adó 
és vételi iránykarakterisztikák feladatorientált, akár adaptív 
változtathatósága, a veszteségek minimalizálása, a szög
mérés pontosságának megduplázása, a légtérletapogatás 
sebességének növelése, a megnövelt aktív zavarvédelem, 
a meghibásodások hatásának mérséklése.

Remélem a cikk, felhívta a téma iránt érdeklődők fi
gyelmét a radarok fázisantennáinak jelentőségére. A 
konferencia anyaga jól szerkesztett CD formában az ér
deklődök számára hozzáférhető.
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Kiegészítés az Ötvenéves az űrkorszak című cikkhez

A Haditechnika 2007/5. számának 62. oldalán az „Ötven
éves az űrkorszak” című cikkből technikai okok miatt ki
maradt az alábbi táblázat. Ezt az alábbiakban közöljük, 
ez jól mutatja, hogy a Szovjetunió korai rakétakísérletei

nek sikeressége a propaganda világába tartozott. Egy
szerűen csak azt jelentették, be, ami sikeres volt, ezt a 
felderítés akkori szintjén pár évig meg lehetett tenni, ké
sőbb már nem. (Szerk.)

Az R-7-es rakéta első kipróbálási fázisa, 1957-1958

Startdátum Szériaszám Hasznos teher Megjegyzés
1957. 05. 15. 8K 71, M 1-5 m akett robbanófej sikerte len
1957. 06. 11. 8K 71, M 1-6 m akett robbanófej s ta rtleá llítás  a  v is sz a sz á m lá lá s  a la tt jún ius 10-én k é tsze r  is
1957. 06. 12. 8K 71, M 1 -7 m akett robbanófej sikerte len

1957. 08. 21. 8K71, M 1-8 m akett robbanófej sik e res , a  fe jré sz  v issz a té rt a z  a tm o sz fé rá b a , ahol m egsem m isü lt

1957. 09. 07. 8K 71, M 1-9 m akett robbanófej sik e res , a  fe jré sz  v issz a té rt a z  a tm o sz fé rá b a , ahol m egsem m isü lt

1957. 10. 04. 8K 71, M 1-1 P S z P S z sik e res , b á r a  te rveze ttné l a la c so n y a b b  pá ly á ra  került
1957. 11. 03. 8K 71, M1 - 2 P S z P S z -2 sik e res , a z  e lső  élő lény  -  Lajka kutya -  Föld körüli pályán
1958. 01. 30. 8K 71, M 1-11 m akett robbanófej sikerte len , a  robbanófej 80 km -es m ag a ssá g ig  jutott

1958. 03. 12. 8K 71, M 1-6 m akett robbanófej sikerte len , a  v is sz a sz á m lá lá s  alatti p rob lém ák  miatt v isszaszállíto tták

1958. 03. 29. 8K 71, M 1-10 m akett robbanófej ré sz le g e se n  s ik e res

1958. 04. 04. 8K 71, M 1-12 m akett robbanófej ré sz le g e se n  s ik e res

1958. 04. 27. 8A 91, B 1 -2 D-1 (2) sikerte len
1958. 05. 15. 8A 91, B1-1 D-1 sik e res , a  harm adik  szputnyik
1958. 05. 24. 8K 71, B 1 -1 3 m akett robbanófej sikerte len

1958. 07. 10. 8K71/III, B 1 -1 4 m akett 3. fokozat sikerte len t?)
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Nemzetközi haditechnikai szemle

Szovjet légideszantlövegek III. rész
BMD-3

A BMD-1-nél felmerült hiányosságokat csak időlege
sen sikerült orvosolni a járművön véghezvitt módosí
tásokkal. A képességnövelés ráadásul rengeteg 
kompromisszummal is járt (kevesebb szállítható lő
szer, vékonyabb páncélzat stb.). Elérkezetté vált te
hát az idő a típus leváltására egy új családtaggal.

A tervezés már az afganisztáni háború alatt megindult. 
Az eljárás a szokásos volt, az alapjármű kiválasztása 
után kidolgozni a szükséges átalakításokat. Mivel a 
BMD-1/2 a PT-76 és a BMP-1 rendszereit használta, 
kézenfekvő megoldásnak tűnt az eggyel modernebb 
verzió, a BMP—2 légi szállítású változatának megépíté
se. Első bemutatkozása 1992-ben volt, azóta folyama
tosan zajlik a típus rendszeresítése. Ezt megnehezítik 
az orosz hadseregben egyre inkább elharapódzó anya
gi nehézségek. Ebből következően kezdetben csak a 
legképzettebb és legtapasztaltabb egységeket szerel
ték fel a típussal.

A BMD-3 már külsejében is eltéréseket mutat elődei
vel szemben. Átdolgozták ugyanis az úszótestet, melyet 
leginkább a megtört mellső páncéllemezrői lehet felis
merni. Növelték a külső méreteit, melynek következtében 
tágasabb beltérrel rendelkezik. Személyzete alapeset
ben három főből áll (parancsnok, vezető, irányzó), továb
bi négy személy gondoskodik az élő erő elleni fegyverek 
kezeléséről, és szükség esetén még három katona kap
hat helyet a harcjármű hátsó részében. A küzdőtér elöl 
és középen, a motor- és az erőátviteli rendszer a test há- 
tulsó részében, a torony pedig középen található. A ve
zető a test elejében, középen ül, tőle balra és jobbra he
lyezkedik el a jármű elejében lévő fegyvereket kezelő két 
lövész. A toronyban baloldalt a parancsnok, jobboldalt az 
irányzó ül. A legénység további két tagja a torony mögöt
ti részben foglal helyet.

Páncélzata teljes egészében hegesztett szerkezet, 
ami megvéd a kézifegyverek füzétől és a repeszektől. 
Lehetőség van a francia fejlesztésű reaktív páncélzat 
(ERA) felszerelésére. Ez ugyan hátrányosabb megoldás
nak bizonyulhat védelmi szempontból, viszont kiegészítő 
páncéllemezek alkalmazása esetén a tömeg növekedé
se miatt veszélybe kerülhet az úszóképesség. A vegyi és 
biológiai harci anyagokkal, illetve a sugárszennyezéssel 
szemben fejlett szellőztető- és szűrőberendezéssel ren
delkezik. A rejtett mozgás megvalósítása érdekében el
látták 3-3 darab, 81 mm-es ködgránátvetővel a torony 
mindkét oldalán, illetve rendelkezik kipufogóba épített 
ködfejlesztő berendezéssel is. Elaknásított terepen mód 
nyílik a jármű előtti út mentesítésére, mivel ellátták 
KMT-8 típusú aknaszedő berendezéssel.

Motorja 2V-06 típusú, V12-es hengerelrendezésű, víz
hűtéses, négyütemű dízelmotor. Teljesítménye 330 kW 
(450 LE), ez rendkívüli, 34 LE/t-s fajlagos teljesítményt 
kölcsönöz a járműnek, ezért manőverezőképessége is 
egyedülálló. Á hajtás hidromechanikus, 5+1 fokozatú haj
tóművön keresztül jut a hátul lévő lánckerekekhez.

Futóműve a már megismert torziós típusú, hidrauli
kus szintszabályzással. Ennek segítségével a 
hasmagasság 130 és 530 mm között állítható be, légi 
szállításkor a könnyebb rakodás érdekében az alacso-

3. ábra: A 100 mm-es ágyúval szerelt változat
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Technikai adatok

S z e m é ly ze t (fő) 3+4+3

Harci tö m eg  (t) 12,9

H o ssz a  löveggel (mm) 6

S z é le s s é g  (mm) 3 ,13

M a g a ssá g  (mm) 2 ,25

H a sm a g a s s á g  (mm) 1 3 0 -5 3 0

Fegyverze t 2A42 (500+360)

(jav ad alm azás) A G -1 7  (290+261)

R P K -7 4

PKT (2000)

Irányzáskorlátok  (°)

-  fü g g ő leg e s 5 ...+ 7 4

-  v ízsz in tes 360

Motor típ u sa 2 V -0 6

Motor te ljes ítm én y e  (kW) 330

F ajlagos ta la jn y o m ás (kg/cm 2) 0,32

M axim ális s e b e s s é g  (km/h)

-  közúton 70

-  te re p e n 45

-  v ízen 10

H ató távo lság  (km) 500

nyabb, míg nehéz terepen a nagyobb hasmagasságot 
alkalmazzák. Normál körülmények között az értéke 
450 mm. A jármű oldalanként öt darab, egyszeres, gu
miköpenyes futógörgővel és négy láncvezető görgővel 
rendelkezik. A láncfeszítő görgők elöl találhatóak. Se
bessége közúton 70 km/h, terepen 45 km/h. Hatótá
volsága 500 km. A BMD-3 teljesen úszóképes, a ví
zen a meghajtásról a jármű végében lévő két darab 
vízsugárhajtómű gondoskodik. Sebessége úszva 10 
km/h.

Tornya megegyezik a BMP-2 tornyával, így a beépí
tett eszközök is közel azonosak. A fő fegyverzete a 
2A42 típusú, 30 mm-es űrméretű gépágyú. Maximális 
tűzgyorsasága 550 lövés percenként, ez a gyakorlatban 
200-300-as érték körül mozog. A lőszeradogatás kettős 
adogatórendszeren keresztül történik, így a lövész sza
badon eldöntheti, hogy páncéltörő vagy repeszromboló 
lövedéket kíván-e használni. Irányzási korlátái: függőle
gesen lefelé 5°, felfelé 74°, így alkalmas helikopterek és 
egyéb könnyű légi célok elleni használatra. Vízszinte
sen a torony teljesen körbeforgatható. A BMP-1-essel 
ellentétben ezzel a járművel már menet közben, maga
sabb sebességnél is lehet tüzelni, mivel a gépágyút el
látták kéttengelyű stabilizátorral. A fő fegyverrel párhu- 
zamosítva elhelyeztek egy 7,62 mm űrméretű, PKT tí

A gépágyúhoz rendszeresített lőszerek

Típus AP-T APDS APFSDS-T HE

Max.
célzo tt lőtáv (m)

2500 400 0

H atásos lőtáv (m) 1500 2000 2000 4000

P án cé lá tü tő  
k é p e s sé g  (mm)

55 /1000 nincs

T áv o lság  (m) 18/1500 25 /1500 45 /2000 nincs

pusú géppuskát. Harcjárművek elleni harcra a torony 
tetejére szereltek egy páncéltörő rakétát, melynek típu
sa AT-4 vagy AT-5 lehet. Lehetőség van egy fran
cia-német gyártású adapteregység segítségével a 
Milan rakéták használatára is. Gyalogság ellen alkal
mazzák a jármű orrában található, AG-17 típusú, 30 
mm űrméretű automata gránátvetőt, melynek célzott lő- 
távolsága 1700 m, hatásos lőtávolsága pedig 1200 m. 
Tűzgyorsasága 60 és 100 lövés/perc között változik at
tól függően, hogy rövid (< 5 lövés) vagy hosszú (6-10 
lövés) sorozatokat adnak le. Az AG -17 „társa” a jobb ol
dalon található RPK-74 típusú golyószóró. Ennek hatá
sos lőtávolsága 800 m, gyakorlati tűzgyorsasága 150 
lövés/perc.

Az eltérő céloknak megfelelően a gépágyúhoz is több
féle lőszer használható. Páncélozott harcjárművek ellen 
az AT-P, APSD, APFSDS-T típusú lőszerek, míg élő erő 
ellen a HE típust alkalmazzák.

A 9P135 típusú rakétavetőből az AT-5, illetve moderni
zált változata, az AT-5B indítható. Mindkettő lőtávolsága 
4000 m, az AT-5 páncélátütő képessége 650 mm, míg 
az AT-5B-é 925 mm. A javadalmazott lőszermennyiség a 
2A42-höz 500 darab lőszer betárazva és 360 db elraktá
rozva, a gránátvetőhöz 290 db készenlétben és 261 db 
elhelyezve a rekeszekben. A géppuska összesen 2000 
db lőszerrel rendelkezik. Rakétából három van készen
létben, ebből egy az indítóállványon, kettő a test belsejé
ben, illetve további kettő a tárolórekeszekben.

A gépágyú irányzását nappali viszonyok mellett a 
BPK-2-42 típusú, míg éjszaka a BPK-2-42 ll/IR típusú 
irányzék segítségével végzik. A műszerek látószöge 8°, 
a cél távolságának meghatározására lézeres távolság
mérőt használ. Felszerelték két darab infravetővel is, 
melyből az egyiket a fő fegyverrel párhuzamosává, míg a 
másikat a parancsnok búvónyílásához helyezték el. Ren
delkezik infravörös képalkotó berendezéssel, melyet 
mind az irányzó, mind a rakétavető célzókészülékébe 
beépítettek. Hatótávolsága 2500 m.

Kommunikációs célokra az R-173 típusú rádió 
használható. Szállítása II-76M típusú szállítógépen 
történik, amely egyszerre 3 BMD-3-ast képes ma
gával vinni. Ezzel a típussal egy hatékonyabb 
deszantolási mód vált lehetővé, ugyanis a jármű sze
mélyzete együtt ugrik a járművel annak belsejében, 
így nagyobb meglepetés okozására képes, mint a ko
rábbi típusok. Akkoriban ugyanis a legénységnek a 
földre érkezés után kellett elfoglalnia a helyét, a 
járművet üzemképessé kellett tenni, és ez rengeteg 
időbe került, mialatt az ellenség felkészülhetett a vé
dekezésre.

A BMD-3 még valószínűleg sokáig rendszerben ma
rad, erre utalnak képességei és az orosz mérnökök
nek ezen típuscsaládnál szerzett hatalmas tapasztala
tai. Ennek ellenére érdemes végiggondolni, hogy mi 
lehet a következő lépcsőfok. Az minden esetre nyil
vánvalóvá vált, hogy a BMD- és a BMP-család törté
nete kezd összefonódni. Ez abból is látszik, hogy a 
BMP-3 tervezésénél számos elemet átvettek a BMD- 
től (pl. az orrba helyezett géppuskákat, a megtörő ívű 
mellső páncéllemezt, a személyzet elhelyezését stb.). 
A 4-es típus valószínűleg még nehezebb lesz, és meg
kapja a BMP-3 100 mm-es lövegét. Elképzelhető 
azonban olyan variáció is, hogy a két típuscsaládból 
egy hibridet hoznak létre, amely ugyanúgy megfelel 
majd az ejtőernyős és a gépesített lövészegységek 
számára is.

Farkas Tibor
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BMP-1, a gyalogság harcjárművé III. rész

PKT géppuska

Kaliber 7,62 mm. Tűzgyorsaság 700-800 lövés/min. 
Célzott lőtávolság 2000 m. Hatásos lőtávolság 650 m. 
Javadalmazás 2000 (2x1000) db lőszer.

Tucsa ködgránátvető rendszer

Kaliber 81 mm. Közepes lőtávolság 200...300 m. 
Javadamazás 6 db ködgránát.

Célkereső, célkövető berendezések

A parancsnok PZ-3 típusú keresővel kutat a célpontok 
után. A TKN-4S „Agat” kombinált (aktív-passzív) stabili
zált keresőt kiegészíti a televíziós/optikai rakétarávezető 
rendszer.

30. ábra: Ezt a felderítő változatot felszerelték a toronyból 
kiemelhető PSNR-5K (Tall Mike NATO-kódnevű) radarral

28. ábra: Az aknamentesítést irányító és felügyelő katona a 
jármű hátuljából végzi feladatát

29. ábra: A BRM-1 tornyát számos optikai 
felderítőberendezéssel látták el

31. ábra: Jól látszik a két személy befogadására képes 
torony és a deszanttér átalakított felső búvónyílásai

A gyalogság harcjárművé „élt, él és élni fog”, hiszen kor
szakalkotó koncepciója számos későbbi lánctalpas lö
vészpáncélos alapjául szolgált a különböző hadseregek
ben, jelenleg is számos helyen áll hadrendben a világon, 
az utódtípusok, a BMP-2 és a BMP-3 pedig a folyama
tos (tovább) fejlesztéseknek köszönhetően igyekeznek 
maradéktalanul megfelelni korunk követelményeinek.

Szűr Zoltán
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Az amerikai 3. gyalogos hadosztály harcai Irakban III. rész
A Najaf körüli harcok

Najaf az Eufrátesz partján fekszik, s a hadjárat szem
pontjából kulcsfontosságú hidak találhatóak a közelében. 
A város mellett néhány kilométerre halad el az Eufrátesz- 
szel párhuzamos 28-as főút, valamint Najafon vezet ke
resztül a folyóval szintén párhuzamos 9-es főút. Ezeket 
az utakat bármilyen, a városban állomásozó iraki erő (re
guláris vagy irreguláris) elvághatta, s ezáltal magakadá
lyozhatta az amerikai erők támadását Bagdad ellen a 
karbalai résen keresztül.

A város védelmét elsősorban paramilitáris csapatok 
látták el, akiket néhány reguláris alakulat támogatott (az 
iraki paramilitáris erőkre vonatkozóan lásd a mellékelt 
táblázatot). De mint Samawah védői, ők is eljátszották 
azt a relatív előnyt és biztonságot, amit a városi terület 
jelentett, s a nyílt terepen támadták meg a 3. hadosztály 
közeledő páncélos oszlopait.

Tanulva a Nasiryjánál és Samawahnál vívott harcokból, 
a hadosztály úgy döntött, hogy északról és délről elszige
telik a várost, illetve blokkolják a városba vezető utakat 
(délnyugatról és északnyugatról). Míg ugyanis 
Samawahnál a hadosztály csak a városba ki- és befelé irá
nyuló mozgást akadályozta meg, addig Najafnál Blount 
vezérőrnagy szükségesnek látta, hogy elvágják a Bagdad
ból délre vezető utakat is. A JSTARS (Joint Surveillance 
Target Attack Radar System) ugyanis erős ellenséges 
mozgást jelentett a 8/80-as út mentén déli irányban.

Az amerikai parancsnokság szándéka így a városnál 
egyrészt az volt, hogy meghiúsítsák Najaf vagy bármely 
másik déli pont megerősítését, másrészt meggátolják, 
hogy a paramilitáris erők zavarják a logisztikai művelete
ket Ramsnál. E tervnek megfelelően a hadosztály elsőd
leges feladata a várostól északra és délre található két 
híd biztosítása volt, majd ezek birtokbavétele után erői
ket úgy kívánták elhelyezni Najaf keleti és nyugati olda
lán, hogy a várost minden irányból hatásosan elszigetel
jék. Az amerikai parancsnokság Najaf térségében a kö
vetkező körzetek megszállását tartotta fontosnak:

-  Jenkins: az északi híd Al-Kifinél.
-  Floyd: a várostól délre található híd (a hadosztály 

minden legalább 70 tonna teherbírású hidat elfoglalandó 
célnak jelölt ki, hogy páncélos csapataik gyorsan partot 
tudjanak váltani).

-  Rams: a várostól délnyugatra, melyet logisztikai terü
letként kívántak használni (LSA: Logistics Support Area).

-  Raiders: a várostól északnyugatra, amit a karbalai 
rés elleni támadás összpontosítási körzetének szántak.

Najaf megközelítése

Amíg a 3. hadosztály 3. BCT-je Tallilnál és Samawahnál 
biztosította a logisztikai és felvonulási útvonalakat, addig 
az 1. és 2. BCT-nek északra kellett vonulnia, hogy elfog
lalja Rams célterületet. A hadműveleti terv szerint 
Ramsot a 2. BCT-nek kellett megszállnia, míg az 1. BCT- 
nek a 2. BCT-n keresztülhaladva észak felé kellett to
vábbmozognia, hogy észak felől elvágja a várost Bag
dadtól. Közben a hadosztály felderítőegysége, a 3-7 
CAV déli és keleti irányból bezárja a gyűrűt Najaf körül, s

1. ábra: Az amerikai célterületek Najaf körzetében

OBJ Jenkins

OBJ
Rams

OBJ
Raiders

2. abra: A 3. hadosztály terve Najaf bekerítésére
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gondoskodik róla, hogy a város védői ne zaklathassák a 
logisztikai és légi műveleteket Rams területén.

A hadosztály élegysége, a 2. BCT március 22-én késő 
délután érkezett Rams célterülethez. A dandárt a TF 
1-64 AR -  mely Samawahtól indulva 141 km-t tett meg a
28-as főúton - ,  a harccsoportot pedig a dandár felderítő 
szakasza vezette. Az út során a TF több alkalommal ösz- 
szecsapott az ellenséggel, majd a gyenge ellenállást fel
számolva elfoglalta Ramsot, s a következő néhány órát a 
terület megtisztításával töltötte.

Bár a körzet megszállása viszonylag könnyen ment, a kö
vetkező időszak kemény küzdelmet hozott, s a harccsoport 
az éjszakát az iraki ellentámadások elhárításával töltötte. E 
harcok során a csapatok közvetlen légi támogatást is igény
be vettek. Az amerikai erők itt ugyanazzal az öngyilkos iraki 
harcászattal találkoztak, mellyel Samawahnál. Miután meg
semmisítettek több mint 20 járművet, és megöltek kb. 350 
iraki milicistát, a 2. BCT 22.45-re biztosította Ramsot. A te
rület teljes megtisztítása az ellenségtől végül március 23-án 
10 órára sikerült, s ettől kezdve a dandár figyelmét Najafra, 
illetve az onnan érkező ellenséges erőkre fordította.

A harcok alatt az amerikaiak 27 foglyot ejtettek, akik el
mondták, hogy a Baath párt milíciájának helyi egységé
hez tartoznak, s a Rams területén fekvő rádiótorony biz
tosítására küldték őket, egy esetleges amerikai ejtőer
nyős támadás elhárítására. Az irakiak teljesen meg vol
tak lepve, hogy a határtól ekkora távolságra, ilyen hamar 
amerikai páncélosokkal találkoztak.

Március 23-án 11.20-kor az 1. BCT Ramsnál elhagyta 
a 2. BCT-t, és továbbhaladt észak felé, hogy elfoglalja 
Raiders célterületet. Raidersre azért volt szüksége a 3. 
hadosztálynak, mert innen kívánták elindítani a Bagdad 
elleni támadást. Továbbá, mivel Najaf mellett feküdt, bir
tokában meggátolhatok voltak mind a kommunikációs 
vonalak, mind a Rams elleni támadások.

Az 1. BCT harcai Najafnál

A hadosztály a várostól északra (Jenkins) és délre 
(Floyd) fekvő hidak elfoglalására az 1. BCT-t és a 3-7 
CAV-ot jelölte ki. Lloyd Austin dandártábornok, a hadosz
tályparancsnok helyettese március 24-én adott utasítást 
Will Grimsley ezredesnek (1. BCT parancsnoka) Jenkins 
elfoglalására. Austin azt akarta, hogy Grimsley foglalja el 
a hidat, és akadályozza meg az ellenség déli irányú moz
gását. Jenkins elfoglalása északról szigetelte volna el 
Najafot, míg a 3-7 CAV-nak délen Floydot kellett beven
nie, majd átkelve az Eufráteszen, északi irányban előre
nyomulva kellett teljessé tennie a város bekerítését.

Azonban Grimsley nem állt készen a hadműveletre. Az 
1. BCT élegységei még Raiders biztosításával voltak el
foglalva, a többiek pedig az Eufrátesz mentén Raiderstől 
Nasiriyahig szétszóródva helyezkedtek el. Az ezredes
nek nem volt kéznél bevethető páncélos egysége, így a 
feladatra Charles Branson századost és „Alfa” ütegét 
(1-3 ADA: Air Defense Artillery), a dandár légvédelmi 
egységét jelölte ki (Linebacker rendszer). Az üteget egy 
COLT (Combat Observation Lasing Team) egységgel és 
a dandár felderítőinek egy szakaszával erősítette meg. 
Továbbá utasította Marcone alezredest (TF 3-69 AR), 
hogy gyors reagálású erőként álljon készen, ha Branson 
esetleg bajba kerülne.

Branson összegyűjtötte csapatait, és rövid parancsban 
adta a katonák tudtára a feladatot. Az alkalmi kötelék kb. 
éjfél körül indult. Hajnali két óra tájban közelítették meg 
a hidat, ahol erős ellenséges tűzbe kerültek (a védelmet 
főleg irreguláris erők alkották). A 9-es főút mentén, a híd

tól nyugatra Branson összecsapott az ellenség beásott 
erőivel. Átküzdötte magát az irakiakon, s előrenyomulá
sát sikerült folytatnia. Amint elérték a folyó nyugati part
ját, még nagyobb ellenséges kötelékbe ütköztek, s a szá
zados kénytelen volt segítséget kérni.

Grimsley röviddel napfelkelte előtt adott parancsot 
Marconénak, az alezredes pedig Benton százados egy
ségét, a B/3-7 IN-t küldte a légvédelmi üteg segítségére. 
Benton alakulata ekkor két gépesített gyalogos (Bradley) 
és egy harckocsi (Abrams) szakaszból állt. A század rö
viddel 6 óra előtt indult el a tőlük mintegy 17 kilométerre 
fekvő hídhoz, s amint elérték a 9-es utat, ők is ellenséges 
erőkbe ütköztek.

Körülbelül egy óra múlva Mike Oliver őrnagy (Marcone 
hadműveleti tisztje) követte Benton századost, hogy át
vegye az immár két századból álló alkalmi kötelék irányí
tását, s összehangolja tevékenységüket. Az őrnagy 8 
órakor lépett érintkezésbe Bransonnal, s 8.30 táján 
Bentonnal.

Benton százada ekkor az Al-Kifl városába vezető út 
megtisztításáért harcolt. Oliver parancsot adott az ADA 
ütegnek, hogy forduljon délre, s gátolja meg az ellensé
get a város szélén fekvő épületek használatában. Az őr
nagy terve az volt, hogy a térkép szerint Al-Kiflnél lévő hi
dak közül azon tör át, amely közelében a túlparton egy 
magaslat terül el, s e pontnak a birtokában biztosítja a hi
dat és körzetét. Azonban ehhez először Bentonnak meg 
kellett tisztítania a hidakhoz vezető utat. Ennek során a 
század iraki gyalogosokkal csapott össze, akik kézifegy
verekkel, RPG-kel voltak felszerelve, s harcukat aknave
tők támogatták (Oliver megállapítása szerint egy aknave
tő szakasz). Az út mentén található épületeket az ameri
kai gyalogság tisztította meg. Amikor a gyalogosok nem 
tudtak behatolni egy épületbe, a harckocsiszakasz pán
célosai 120-as lövegeik tüzével „készítettek ajtót”, amin 
át a gyalogosok bejuthattak az épület belsejébe. Az ame
rikai század végül elérte a hidat s megállt. Megsemmisí
tett néhány célpontot a túlparton, a gyalogság pedig köz
ben megtisztította a közeli épületeket. Benton egysége 
10.30-ra befejezte a nyugati part biztosítását.

Ekkor Oliver őrnagy parancsot adott egyik felderítőra
jának, hogy mérje fel a helyzetet: az ellenséges erőket a
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3. ábra: Az amerikai erők elhelyezkedése a város körül 
március 25-én



folyó partján, illetve, hogy a terepadottságok lehetővé te- 
szik-e tervének megvalósítását (a híd védelmét a keleti 
parton lévő magaslatról). Az őrnagy ugyanakkor utasítot
ta a felderítőket arra is, hogy feladatuk végrehajtása köz
ben ne keljenek át a hídon.

Időközben Branson százados is csatlakozott ütegével, 
és olyan pozíciót próbált felvenni, melyből megakadá
lyozhatta, hogy az ellenség megerősítse Najaf védelmét. 
Röviddel ezután a felderítők jelentették, hogy a térképen 
jelölt két híddal ellentétben csak egy van (a felderítők ar
ról is tájékoztatták az őrnagyot, hogy megöltek néhány 
iraki gyalogost a keleti parton és a hídon). Az ADA üteg 
pedig kb. 11 órakor jelentette, hogy az észak-déli út a fo
lyó nyugati oldalán tiszta, így Oliver parancsot adott 
Bentonnak a hídon való átkelésre.

A támadást az egység harckocsiszakasza vezette, míg 
a Bradleyk figyelőállást vettek fel. John Rowold hadnagy 
szakaszának (a B/3-7 IN-nek alárendelt 1/A/3-69 AR) 
négy Abramsa lépcsőzetes oszlopban közelítette meg a 
hidat. Az A 13-as hajtott át elsőként, s aknamentesítő 
ekéjét használva megtisztította a hidat néhány teherautó 
roncsától. Az A 13-ast az A 14-es követte, majd Rowold 
saját járműve, az A 11-es. Amikor az amerikai harckocsi 
a hídra ért, hatalmas robbanás hallatszott, s a híd füstbe 
borult -  az irakiak megpróbálták felrobbantani a hidat. Az 
A 11-es vezetője növelte az Abrams sebességét, és átju
tott. Amikor a füst eloszlott, láthatóvá vált, hogy az út egy 
része leszakadt, s a három M-1-es a túlparton rekedt.

Rowold jelentette Olivérnek, hogy a robbanásban sen
ki nem sérült meg, s harckocsija baj nélkül átért. Az őr
nagy ezután tájékoztatta Marconét arról, ami történt, 
majd elindult, hogy felmérje a híd állapotát.

A hír mind Marconát, mind Grimsleyt megdöbbentette, 
s mindketten külön-külön elindultak a helyszínre. Közben 
Grimsley a műszakiaktól kért segítséget, hogy egy híd
készlettel keressenek egy átkelésre alkalmas helyet.

Ezalatt Oliver parancsot adott a műszakiaknak, hogy 
segítsenek Bentonnak a híd állapotának meghatározá
sában, hogy az épen maradt részen lehetséges-e az át

kelés. Ennek során a felderítő raj egy HMMWV-je minden 
probléma nélkül áthaladt a megrongált részen, így kide
rült, hogy legalább a kerekes járművek átjuthatnak a túl
partra. Amikor Marcone alezredes megérkezett a hely
színre, azonnal a hídra ment, hogy felmérje a károkat. 
Mivel nem látott semmi különöset, megkérdezte az egyik 
felderítőt, hogy hol robbantott az ellenség.

-  Éppen itt -  válaszolt a katona.
-  Ne vicceljen velem, ez csak egy horpadás -  felelte 

Marcone, majd lerohant a lépcsőn, hogy alulról is meg
nézze a szerkezet károsodását. Az alezredes a látottak 
alapján arra a következtetésre jutott, hogy a hídnak egy 
harckocsi súlyát is el kell bírnia. Marcone így visszagya
logolt a híd közepére, és parancsot adott saját 
Abramsának, hogy keljen át folyó túlpartjára, s közben 
álljon meg a híd közepén, és vegye fel őt. A parancsnak 
megfelelően a harckocsi el is indult, majd megállás nél
kül áthajtott a hídon, otthagyva az alezredest az út köze
pén. A személyzet ugyanis úgy gondolta, hogy áthajtani 
a megrongálódott hídon az egy dolog, de megállni rajta, 
s megvárni, amíg Marcone beszáll a tankba, az egy má
sik dolog. Mindenesetre az kiderült, hogy a szerkezet bír
ja a terhelést, így Marcone harckocsiját követte Rowold 
negyedik M-1-ese, majd Benton Bradleyjei is átkeltek a 
keleti partra.

Miközben a nyugati parton az amerikai harccsoport a 
megrongálódott híd okozta problémával volt elfoglalva, a 
keleti parton rekedt három harckocsit folyamatosan tá
madták az irakiak. Az ellenség nem akarta feladni a hi
dat, és azután is folytatták a rohamokat a páncélosok el
len, hogy az amerikai harccsoport többi része átkelt a fo
lyón. Az irakiak könnyű teherautókon hajtottak az ameri
kaiak felé. Az iraki járművek tele robbanóanyaggal lehaj
tottak a főútról, és megpróbálták a földbe döngölni a 
Bradleyket, sikertelenül.

Grimsley közben szintén megérkezett a helyszínre, és 
ő is át gyalogolt a hídon, majd a túlparton csatlakozott 
Marconához. Marcone gyalogsága az iraki ellenlökések 
elhárítása után kiterjesztette a hídfőt, és a támogató tü
zérséggel lövetni kezdték az ellenséget az Al-Kifltől ke
letre húzódó főúton. Hamarosan azonban az időjárás 
rosszabbra fordult, s a homokot olyan erősen kezdte fúj
ni a szél, hogy nehéz volt megfigyelni az úton folyó köz
lekedést. Marcone tüzérségi összekötő tisztje azonban 
bemérte a főútvonalat, hogy akkor is képes legyen rá tü
zet vezetni, ha az időjárás nem teszi lehetővé az ellen
ség pontos helyzetének azonosítását, viszont az úton 
mozgó iraki erők lefogása mégis szükségessé válna.

Amint Marcone csapatai megszervezték a védelmet, 
az irakiak ismét elkezdték őket lőni, ezúttal elsősorban 
aknavetőkkel. Körülbelül napnyugta táján, amikor az al
ezredes az állásába ment, egy gránát a közelében rob
bant fel, s Marcone 45 percre elvesztette az eszméletét. 
Miután magához tért, és visszanyerte az irányítást csa
patai felett, parancsot adott, hogy a harckocsik térjenek 
vissza a folyó nyugati partjára, mivel a keleti parton a te
rep erősen korlátozta tüzüket. Az Abramsok így vissza
vonultak, s a jobb partról biztosították a másik oldalon 
maradt két szakasz Bradleyt.

A híd körzetében a B/3-7 IN erős állást épített ki, és foly
tatta a védekezést az öngyilkos iraki támadásokkal szem
ben. A gyalogság harcát a tüzérség és a légierő is támogat
ta (CAS). Az ellenség technikája itt is egyszerű volt és ön
gyilkos. Mike Oliver visszaemlékezése szerint például az 
Al-Hillah felől támadók könnyű teherautói 8-10 embert 
szállítva érkeztek. Benton százados Bradleyjei elpusztítot
ták a teherautókat, de a túlélők folytatták rohamukat az 
épületeket használva fedezékként. A rossz látási viszonyok
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Harcjárművek belső hőmérsékletének csökkentése 
klímaberendezés nélkül

Forró égövi éghajlaton a harcjárművek belsejében a ma
gas hőmérséklet rendkívül nagy probléma, úgy a személy
zet, mind az elektronikus-elektromos berendezések, lősze
rek számára. A hőt számtalan forrás generálja, mint példá
ul napsugárzás, külső környezeti hőmérséklet, motor és a 
harcjármű más mechanikai rendszerei, az elektronikus be
rendezések. A napsugárzás jellemzően 50%-al tud hozzá
járulni a teljes hőmennyiséghez, ami a járműre jut. Ezáltal 
a zárt jármű belsejében 5-20 °C-al képes növelni a hőmér
sékletet a külső környezeti hőmérséklethez képest.

A Saab Barracuda svéd cég, mely álcázástechnikában, 
áleszközök fejlesztésében és gyártásában világelső, ezt a 
problémát felismerte, és kifejlesztett egy kombinált védel
mi rendszert, amely egyrészt hőszigetel, másrészt a nap
sugárzást reflektálja, ezáltal megakadályozva, hogy a 
napsugárzás nappal felmelegítse a harcjárművet. A harc
jármű hűtőfelülete lehetővé teszi a jármű működését, ma
nőverezését és azt, hogy a személyzet kívül is akadályta
lanul tevékenykedjen. Ez az új rendszer a hőátadást 
csökkentő rendszer (Heat Transfer Reduction: HTR).

A belső hőmérséklet csökkentésére sok modern harcjár
mű klímaberendezéssel van felszerelve. A klímaberende
zések azonban jelentős teljesítményt vesztnek fel, ráadásul 
számtalan harci manővert nyitott páncéltoronnya vagy ab
lakkal végeznek, aminél a klímaberendezés hatástalan. A 
HTR tökéletesíti a rendszer hatékonyságát, csökkenti 
szükséges teljesítményt és jó szolgálatot tesz azokban a 
periódusokban, amikor a légkondicionáló rendszert nem le
het alkalmazni. Ráadásul a HTR az álcaháló védelmi tulaj
donságait is tartalmazza bizonyos frekvenciatartomány
ban. A világ hadseregeinek számos része alkalmazza.

A hőátadást csökkentő rendszert elsősorban mozgás 
közbeni, harci körülmények közötti védelemre tervezték, 
ahol a statikus álcaháló alkalmazása már nem elegendő. A 
HTR készletet úgy tervezték, hogy annak a harcjárműre tör

ténő rögzítése gyors felszerelést biztosítson. A megrendelő
nek ezért rendelkezésre kell bocsátania a harcjármű geo
metriai méreteit, valamint az álcázási szempontból lénye
ges, hiteles mérési eredményeit úgy a HTR-el, mint anélkül.

A HTR-t úgy kell a különböző harcjárművekre megter
vezni, hogy az elemekből összerakható legyen, ezáltal 
lehetővé téve a kezelést, alkatrészcserét. A különböző 
frekvenciákon történő jelkibocsátást feltétlenül figyelem
be kell venni. Kötelező jeltulajdonságok: látható fény, kö
zeli infravörös.

Az egyes követelmények között nincs sorrendiség 
vagy prioritás. Ez azt jelenti, hogy ha egy részét a speci
fikációnak elértük (pl. látható fény vagy közeli infravörös), 
ez semmiképpen sem befolyásolhatja a specifikáció más 
részét (pl. napsugárzás elleni védelem).

A látható fénytartomány/ közeli infravörös (VIS/NIR) jel
lemzőit úgy kell meghatározni, hogy az a környezeti háttér
hez a legközelebb legyen. A HTR-ben alkalmazott elemek
nek a színe különböző, és oly módon kell a harcjárműre rög
zíteni, hogy jó VIS/NIR mintát adjon. Előírás, hogy az elemek 
legalább 80%-a háromdimenziós felületű struktúra legyen.

A hőátadást csökkentő rendszer úgy került kialakítás
ra, hogy csökkentse a hőbejutást a köpenyen, ill. a bur
kolaton keresztül, olyan különlegesen forró klímában, 
mint a sivatag és trópusi környezet.

A hőátadást csökkentő rendszerrel (HTR) a környezet
ből a járműbe jutó hőmennyiség 50%-al csökkenthető úgy, 
hogy a harcjármű jeltulajdonságai, mint a VIS/NIR nem 
csökkennek. A HTR elemeknek a vastagsága 30 mm kö
rüli a jármű felületétől, és nem zavarja az álcázott harcjár
mű teljesítőképességét. A rendszer egyszerűen vízzel 
mosható kis nyomáson. Javítása a sérült rész kipótlásával 
egyszerűen megoldható, tábori körülmények között is.

Egy harckocsi HTR-védelmének súlya összesen né
hány száz kilogramm. Egyetlen részének a súlya sem lé
pi túl a 10 kilogrammot. A rendszer harckészültség ese
tén 1 óra alatt felszerelhető.

Gyártó: SAAB BARRACUDA Technologies AB.
Magyarországi kizárólagos képviselő: DOBEXIN Kft.

Telefon: 274-2208, fax: 274-2209 e-mail: dobex@mail.datanet.hu, honlap: www.dobexin.hu
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Tüzes nyilak

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 71. oldalon. Szerk.

1. ábra: Kigurulás a zónából
2. ábra: L-39Z0 Albatros (135) engedélyre várva
3. ábra: L-39Z0 Albatros kigurulása a zónából
4. ábra: Albatros géppár kigurulása a felszálláshoz
5. ábra: Bevetésre felszálló Albatros géppár
6. ábra: Rendszerteszteken áteső MÍG-29B
7. ábra: B-8M1 rakétablokk feltöltve az 5-ös pilonon
8. ábra: Betöltött UB-16-57-es rakétatár
9. ábra: Sz-8 nem irányított rakéták betöltés előtt
10. ábra: Harcra kész B-8M1 rakétablokk
11. ábra: B-8M1 rakétablokk betöltése Sz-8-as rakétákkal
12. ábra: Egy MÍG-29B bevetés előtt
13. ábra: MÍG-29UB (27) felfegyverezve, bevetésre készen
14. ábra: Javítás alatt álló MÍG-29B
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Tüzes nyilak

Fotók: Baranyai László
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A tízéves orosz űrterv II. rész

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 52. oldalon. Szerk. Fotók: Schuminszky Nándor gyűjteményéből

44 HADITECHNIKA 2007/6

20. ábra: Fantáziakép az Angara 1.1 
emelkedéséről

21. ábra: Fantáziakép az Angara 1.2 
emelkedéséről

22. ábra: Fantáziakép az Angara ЗА 
emelkedéséről

18. ábra: Méretarányos Kliper-modell az Enyergija 
szerelőcsarnokában

17. ábra: Az RD-107 négykamrás hajtómű
19. ábra: Méretarányos Kliper-modell az Enyergija 
szerelőcsarnokában oldalról nézve



Az X-47 Pegasus robotrepülőgép

1. ábra: Az X-47 A eredeti példánya kiállításon

2. ábra: Az X-47B első példánya a gyári bemutatón

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 81. oldalon. Szerk. Fotók: Hajdú Ferenc gyűjteményéből
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Az X-47 Pegasus robotrepülőgép

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 82. oldalon. Szerk. Fotók: Jobbágy Szilárd
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Az X-47 Pegasus robotrepülőgép

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 82. oldalon. Szerk. Fotók: Jobbágy Szilárd
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A Grumman A-6E Intruder (Wild Weasel) makettje

Az ábrákhoz vonatkozó cikket lásd a 84. oldalon. Szerk. Fotók: Marton Krisztián
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5. ábra: Megsemmisített iraki T-72-es harckocsi a 9-es úton

miatt néhányuknak sikerült 10-15 méterre megközelítenie 
a század állásait, ahonnét RPG-kel és gépkarabélyokkal 
lőtték az amerikaiakat, amíg meg nem ölték őket. A száza
dos egysége szinte folyamatosan harcban állt, egészen 
március 26-ig, amíg a TF 2-69 AR fel nem váltotta őket. A 
híd elfoglalásával és körzetének ellenőrzésével (Jenkins), 
illetve Raiders biztosításával az 1. BCT-nek sikerült meggá
tolnia, hogy az iraki erők északról megerősítsék Najafot, s 
így sikeresen zárták le a kordon északi csúcsát.

A 3-7 CAV keleten

A hadosztály a 3-7 CAV-ot jelölte ki, hogy Najafot dél és ke
let felől elszigetelje. A századnak az Eufráteszen Najaftól 
délre kellett átkelnie (Floydnál), majd a támadást észak felé 
folytatnia, így a TF 3-69 AR átkelésével együtt (Jenkinsnél) 
a hadosztály bekerítette a várost, s megakadályozhatta az 
ellenség mozgását az Eufrátesz mentén. Nehezítette az 
amerikai erők feladatát, hogy a március 25-én kezdődött ho
mokvihar miatt a helikoptereket nem vethették be, így a 3-7 
CAV ideiglenesen kénytelen volt nélkülözni az OH-58-asok 
felderítő- és csapásmérő képességeit.

A B/3-7 CAV Bone vezette támadás a híd (Floyd) ellen 
március 25-én kb. 6 órakor indult meg. Ugyanakkor, amikor 
Branson és Benton századosok csapataikkal Jenkinshez 
értek. A vihar a látótávolságot kevesebb mint 25 méterre 
csökkentette, így a katonák, hogy lássák a rájuk támadó 
irakiakat, az éjjellátó és hőképes eszközöket használták. 
Délelőtt 10.43-ra a Bone biztosította a nyugati oldalt, s a 
műszakiak megállapították, hogy az irakiak a hidat nem ké
szítették elő robbantásra. Ezután 11 órakor a Bone átkelt a

6. ábra: Balról jobbra: Marcone alezredes, Wallace 
altábornagy, Grimsley ezredes

folyón, és előbb keleti, majd északi irányban folytatta a tá
madást, hogy elfoglalja a kijelölt körzetet, mely közvetlenül 
Najaf mellett, a város keleti oldalán terült el.

Amint elindultak északnak, az ellenség csapdájába ro
hantak. A 2. szakasz két harckocsiját is találat érte -  mind
kettőt a tornyon - ,  s az Abramsok égni kezdtek. A harcko
csik robbanó fedelei jól működtek, a detonáció 
pusztítóerejét, illetve a lángokat kivezették a küzdőtérből, 
s ezzel a harckocsizok életét megmentették. A megdöb
bent személyzet mindkét járművet elhagyta, kivéve a 
B-23-as vezetőjét, akinek beragadt a búvónyílásának az 
ajtaja. A 3. szakasz megállt, hogy felvegye a kilőtt harcko
csik személyzetét, és biztosítsa a helyszínt. Miközben el
lenséges tűz alatt álltak, kiszedték a B-23-as kábult veze
tőjét az égő harckocsiból, majd folytatták útjukat. A Bone 
végül a kijelölt területen, Najaftól keletre állt meg, innen a 
támadást észak felé az Apache (A/3-7 CAV) folytatta.

Az Apache feladata volt, hogy biztosítsa a folyó gátját, 
és a városból kivezető úton található hidat. Amíg a cél fe
lé haladtak, ők is kemény harcot vívtak. Az ellenséges 
erő néhány száz gyalogosból állt, s az út valósággal töm
ve volt az irakiak felfegyverzett járműveivel, mindenféle 
katonai felszerelésével. Közben a homokvihar a látótá
volságot tovább csökkentette, s ez lehetővé tette, hogy 
az ellenség észrevétlenül néhány méterre közelítse meg 
az amerikai oszlopot. így az ellenfelek gyakran valósá
gos közelharcot vívtak. A milicisták e küzdelem során is 
a már ismert módszer alapján, járműveken vagy gyalo
gos hullámokban támadták az amerikaiakat.

A lovasság egész éjszaka folytatta az előrenyomulást 
az egyre erősödő védelem ellenére. Mivel a homokvihar 
földhöz szegezte a csapatrepülőket, a század a légierő
től kapott segítséget, melynek gépei a vihar felhőzete fe
lett repültek -  így nem zavarta őket a föld közelében tom
boló időjárás - ,  s onnan dobták le precíziós bombáikat. 
Végül az „A” is elérte a kijelölt pozíciót, de mind nekik, 
mind a Bone-nak kemény küzdelmet kellett vívnia, hogy 
állásaikat megtartsák.

Míg az „A” és „B” az Eufrátesz keleti oldalán északi 
irányban tört előre, addig a Crazy Horse-nak (C/3-7 CAV) 
a század hátát kellett biztosítania. Az egység azért kapta 
ezt a feladatot, hogy a Samawah alatt vívott harcokat ki
pihenje. A „C” egy szakaszának Floydnál a hidat kellett 
védenie, míg a másik két szakasz három kilométerrel 
északabbra, a 9-es főút kereszteződésénél foglalt állást. 
Az amerikai hadvezetés itt nem számított komoly harcok
ra, s úgy vélték, az egység nyugodtan pihenhet.

A 3-7  CAV ekkor már több mint 30 km szélességben 
helyezkedett el a folyó keleti partján, s ennek következ
tében a Crazy Florse kikerült a rádiók (FM) hatósugará
ból. Flogy kitöltsék a rést, a CAS rádióhálózatot bocsátot
ták az egység rendelkezésére, és a légierő összekötő 
tisztjeinek segítségével a harcászati műholdas rádiókat 
használták, hogy fenntartsák az összeköttetést és támo
gassák a századot. A rádió-összeköttetésre hamarosan 
szükség is lett. A Crazy Horse-ra ugyanis a pihenésként 
kijelölt állásokban újabb kemény harcok vártak.

Attól a pillanattól kezdve, hogy Floydnál és Floydtól 
északra a 9-es főúton elfoglalták helyüket, az ellenség 
minden lehetséges irányból támadta őket. Amint a „C” fel
állította közlekedést ellenőrző pontját, autók rohantak felé
jük. Néhány csupán azért, mert nem vette észre az ameri
kai harcjárműveket a homokviharban, de sok teljesen más 
szándékkal érkezett. Az Abramsok és Bradleyk személy
zete a közeledő járművekre figyelmeztető lövéseket adott 
le, jelezve nekik, hogy „rossz irányban” haladnak. Erre 
több gépkocsi megfordult, és gyorsan elhajtott, más jármű
vek azonban megálltak, az emberek kiugráltak belőlük, és
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7. ábra: A najafi plató

kézifegyverekből tüzet nyitottak. Megint más járművek a fi
gyelmeztető lövések ellenére, öngyilkos módon tovább 
folytatták útjukat a harcjárművek felé. A támadók többsé
gét az amerikaiak semlegesítették. Néhány kocsinak 
azonban a gyilkos tűz ellenére sikerült belerohannia az 
amerikai harcjárművekbe. Az iraki kocsik vezetői és utasai 
ilyenkor már halottak voltak, de a száguldó járműveket a 
masszív tűz sem tudta megállítani minden esetben.

Jason Christner őrmester látta, amint a szakaszveze
tője, McAdams hadnagy 9 mm-esével lőtte a feléjük ro
hanó buszt. A jármű végül olyan erővel rohant bele a 
Bradleybe, hogy azt majd egy méterrel hátrébb lökte, s a 
személyzet több tagja elvesztette az eszméletét az ütés
től. Az ellenség a buszban ekkorra már mind halott volt. 
A sofőr székestől röpült ki az ajtón, amikor a Bradley fő 
fegyverének 25 mm-es lövedéke a szélvédőn keresztül 
becsapódott a járműbe.

Egy tartálykocsi szintén megpróbálta eltaposni az 
amerikaiak állását, sikertelenül. Ahogy lángolt, a vihar
ban is megvilágította harcteret, jó szolgálatot téve ezzel 
a Crazy Horse-nak az éjszakai órákban.

Amint a harc eszkalálódott az egység állásai körül, tü
zérségi és légi támogatást kértek. Ennek során a B-1 -es 
bombázók a GPS-vezérlésű JDAM bombákat használták, 
mivel ezeket nem zavarták a földközeli időjárási viszo
nyok. A tüzérségi tűz és a légierő támogató műveletei köz
ben többek között megsemmisült két T-72-es is. Azonban 
a légi és tüzérségi támogatás is kevésnek bizonyult. Már
cius 25-én 18.24-kor a 3-7 CAV jelentette, hogy a „C”-t 
erős ellentámadás érte, s erősítésre van szüksége. Rövid
del a híradás után a hadosztály parancsot adott a 2. BCT- 
nek, hogy nyújtson segítséget a Crazy Horse-nak.

Perkins ezredes (a 2. BCT parancsnoka) Erick 
Schwartz alezredest (TF 1-64 AR) utasította, hogy ment
se ki a lovasságot szorult helyzetéből. A harccsoport 
napnyugtakor indult, átkelt az Eufráteszen, s sötétedés 
után érte el a Crazy Horse-t, majd folytatta útját az éjsza
ka folyamán is, hogy másnap felvegye a kapcsolatot a 
Bone-nal. A harc március 26-án is folytatódott, s bár es
tére a TF 1-64 AR a helyzet urává vált, az egység törté
netéről szóló műben a március 26/27-i éjszakáról a kö
vetkező feljegyzés áll: „Aznap éjjel senki nem aludt".

E harcokban az alezredes három katonája sebesült meg, 
és számos járművét érte RPG-találat, miközben elpusztí
tották az ellenség több mint 30 járművét, és megölték 80 
harcosát. A harccsoport három napig maradt az elfoglalt te
rületen, amíg a 101-es hadosztály fel nem váltotta.

Dave Perkins ezredes 2. BCT-je végül befejezte 
Najaftól délre és keletre az utak megtisztítását, s felvál
tották a 3-7 CAV-ot. A hadművelet során március 26-án 
délután a TF 1-64 AR mellett a TF 2-70 AR-t is alkal
mazták. A hadosztály e harcot úgy írta le, mint a „nonstop 
öngyilkos támadások” idejét.

Az irakiak március 26-án nemcsak délen, Floydnál tá
madták az amerikaiakat, hanem északon Jenkinsnél is, 
illetve az Eufrátesz keleti partján gyakorlatilag minden
hol. J. R. Sanderson alezredes (TF 2-69 AR) egysége 
napnyugtakor váltotta fel Benton (B/3-7 IN) harccsoport
ját Jenkinsnél (az alezredes harccsoportját Grimsley 1. 
dandárához csatolták, miután az egység saját dandára, 
a 3. BCT Samawahnál maradt). Sanderson még éppen 
csak megközelítette Jenkinst, amikor Grimsley parancsot 
adott neki, hogy indítson korlátozott célú támadást 
Jenkinsből kiindulva dél felé, hogy enyhítse az Apache- 
ra (A/3-7 CAV) nehezedő nyomást.

A támadás sötétedés után indult meg, Stu James szá
zados vezetésével, akit elkísért Ken Duxbury őrnagy is, 
a harccsoport hadműveleti tisztje. Az akcióban részt ve
vő amerikai csoportosítás a százados A/2-69 AR száza
dán alapult. A sors fintora volt, hogy amikor a helyzet sta
bilizálódni látszott, a lovasság számára akkor vált még 
veszélyesebbé. A hadosztály ugyanis úgy döntött, hogy 
a 3-7 CAV-ot március 27-ig állásaiban tartja. Azon a reg
gelen Grimsley Sanderson felelőssége alá rendelte a fo
lyó keleti partját, és a Panther hadműveleti terület nevet 
adta neki. Grimsley parancsot adott Sandersonnak, hogy 
Jenkinsből kiindulva gátolja meg az iraki erők Al-Hillah és 
Najaf közötti, valamint Jenkinsen keresztül a karbalai rés 
felé való mozgását. Sandersonnak és harccsoportjának 
ez a feladat majd 60 órás kemény harcot hozott.

Az amerikai hadmozdulatok, illetve az irakiak veszte
ségeinek következtében a harcok hevessége Najaf tér
ségében március 27-én jelentősen csökkent.

A Najafnál vívott harcok mérlege

Az amerikai hadvezetésnek nem volt célja a város bevé
tele, csupán a városba és az onnan kifelé irányuló moz
gást kívánták megakadályozni, illetve a térségben az 
Eufrátesz mentén délre vezető utakat akarták elvágni. Ez 
a feladat a 3. hadosztály számára a hadjárat addigi leg
keményebb küzdelmét hozta.

A hadosztály legjobb erőiből négy zászlóaljat használt 
fel Najafnál, s ezzel Samawahval ellentétben teljesen el
szigetelték a várost. A csata során a tüzérség folyamato
san támogatta a csapatokat, s a rossz időjárás ellenére 
a repülőerők 182 CAS-bevetést teljesítettek. A harcok in
tenzitását az is jelzi, hogy az amerikaiak két Abramsot és 
egy Bradleyt vesztettek az ellenséges fegyverek füzé
ben. A hadosztály jelentése szerint Najafnál kb. 2000 el
lenséges harcost öltek meg, és legalább száz „járművet” 
pusztítottak el. A Najaf körüli hadműveletek szempontjá
ból fontos volt, hogy elfogtak egy iraki dandártábornokot,

8. ábra: A homokvihar egyik hatása
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8. ábra: A Linebacker rendszer Bradley harcjárművön

aki a körzet három katonai kerülete közül a legdélibbnek 
volt a parancsnoka. A tábornok a kihallgatása során el
mondta, hogy 1500 harcosának nagy részét elvesztette, 
de több mint 800 iraki maradt még a másik két kerület
ben.

A város térségében vívott harcok eredményeként a 
hadosztálynak sikerült megakadályoznia a fedajínok déli 
irányú mozgását, és biztosította az utánpótlási vonalak 
védelmét, illetve a karbalai rés elleni támadáshoz szük
séges összpontosítási körzeteket. Ugyanakkor a had
osztály az utánpótlási vonalak biztosítására 
Samawahnál és Najafnál jelentős erőket volt kénytelen 
hátrahagyni, így a Bagdad elleni támadásra átmenetileg 
nem állt rendelkezésre kellő erő.

Paramilitáris erők Najafban

DGS (Directorate of General Security) zászlóalj 4-500 fő 
Fedajínok 6-800 fő Baath Párt milíciája: 2-300 fő Al- 
Quds: 2-500 fő Fegyverzetük: AK-géppuskák 

SPG-9 könnyű tehergépkocsikon,
RPG-7

60-80 mm-es aknavetők,
légvédelmi géppuskák (12,7 mm DsHK, 14,5 mm), 
IVECO teherautók, motorkerékpárok, buszok és biciklik

Rövidítések jegyzéke

ADA: Air Defense Artillery -  légvédelmi tüzér 
CAS: Close Air Support -  közvetlen légi támogatás 
COLT: Combat Observation Lasing Team -  harcászati 
lézeres felderítő és célmegjelölő egység 
DGS: Directorate of General Security -  belbiztonsági 
szolgálat területi igazgatósága
JSTARS: Joint Surveillance Target Attack Radar System 
-  egyesített rádiólokációs és csapás rávezető rendszer 
LSA: Logistics Support Area -  logisztikai támogató terület
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Már a tervezés kezdeti szakaszában a Kliper hátuljára 
képzelték a stabil összekapcsoló egységet, a Szojuzétól 
eltérően. Ennek következtében az űrrepülőgép orral lefe
lé foglalt volna helyet a hordozórakéta tetején. Az űrha
jósok a menetiránynak megfelelően a hagyományos félig 
ülő, félig fekvő pozícióban, de az orrhoz képest háttal re
pültek volna az oda- és visszaúton egyaránt. A teljesen 
önműködő leszállítórendszer nem igényel különösebb 
beavatkozást a személyzet részéről, és folyamatosan 
küldi a Földre az űrhajósok fiziológiai adatait. Az egye
dülálló megoldást később elvetették, a szakemberek túl
ságosan nagynak ítélték a visszatérés folyamán a hőha
tás következtében fellépő problémákat. 2004-re alakult ki 
a Kliper mai elrendezése. A dokkolóegység, melyet 
egyenesen a Szojuztól vettek át, leválasztható lett, a 
Szojuz orbitális kabinon lévőhöz hasonlóan. Az űrrepülő
gépet most már a hagyományos, orral felfelé álló pozíci
óban helyezik a hordozórakétára, majd az ismert mentő- 
rakétás védőburkolat következik, szintén a Szojuz rend
szerből. A 4,7 tonnás műszaki egységben körkörösen 
helyezkednek el a hajtóanyag- és oxigéntartályok a fő- 
és manőver (fékező)hajtóművek részére, de itt vannak a 
víztartályok is az önálló repüléshez szükséges elektro
mos berendezések, irányítórendszerek társaságában. A 
műszaki modul tetején egy pár napelemtábla helyezke
dik el.

A 9,8 tonnás személyzeti modulban, kb. 20 m3-es tér
ben, két sorban vannak az ülések. Elöl a parancsnok és 
a pilóta foglal helyet, mögöttük a tudományos személyzet 
vagy más űrutasok. A mögöttük lévő helyre egy pótülés 
vagy a felszállítandó hasznos teher, illetve a kutatási és 
egyéb anyag rakható be a visszaút során.

A Kliper tehát nemcsak szolgálati, hanem mentőjármű
nek is felhasználható, mert a pótülésre szükség esetén 
egy hetedik személy is belefér a kis űrrepülőgépbe, és 
mivel földet érési sebessége nem lesz nagyobb a katonai 
repülőgépekénél, egy 3-3,5 kilométeres kifutópályán 
bárhol leszállhat. A siklórepülés alatt mintegy 1000 km- 
nyire térhet ki keresztirányban, ezért a személyzetre nem 
hat 2G-nél nagyobb terhelés. (Az áttervezés után ez az 
érték javult, de csökkent felszállítható hasznos teher 500 
kg-ra, illetve a visszahozható teher 300 kg-ra). A külső 
burkolatot érő legnagyobb hőmérséklet 2700 °C, a szer
kezet védelméről a Buránon is jól bevált csempék gon
doskodnak majd. Bár áramvonalas alakja és a szárnyak 
megfelelő kialakítása miatt siklórepülésre kiválóan alkal
mas lesz, három ejtőernyő is segíti a földet érését, meg
takarítva a drága futóműveket.

A Kliper áttervezése után újabb hordozórakéták kerül
tek elő az indításhoz az Onyega mellett, amelyet újabban 
Szojuz-3-nak is neveznek. A második lehetséges jelölt a 
Zenyit-2SLB, a harmadik az új Angara-3A. Ha csak a 
költségeket nézzük, akkor a szakemberek választása 
mindenképpen a meglehetősen olcsó, még a régi R-7- 
esre épülő, bár modernizált Onyegára fog esni. A hazai 
indítóhelyek mellé Kourouban mindenképpen felépítenek 
egy új Szojuz-Onyega startkomplexumot is.

12. ábra: Az Angara 1996-os vázlata és modellje

2006-ban az Enyergija ismét módosított a Kliperen. A 
főbb jellemzők a következőek:

A visszatérő egység tömege 9200 kg. A hiperszonikus 
repülőtestbe egy henger alakú kabint csúsztatnak, 
amelyben a hattagú személyzet három sorban, 2-2 ülés
ben helyezkedik el. A visszatérésnél 1200 km-re növeke
dett a keresztirányú siklórepülés, bár a személyzet terhe
lése kismértékben, 2,5 G-re nőtt. A módosítás további 
előnye, hogy a Kliper elvileg bármelyik közönséges repü
lőtérre is le tud szállni. Az egységet 60-szor kívánják fel
használni a 15 évesre tervezett élettartam alatt.

A műszaki egység tömege 4800 kg. A hajtóműveken 
és a hajtóanyagtartályokon kívül a Nemzetközi Űrállo
mással való űrrandevúhoz és az összekapcsoláshoz 
szükséges berendezések találhatók ezen. A feladat vé
geztével, az eltávolodás után a visszatérő egységet lefé
kezi, majd leválva elég a sűrűbb légrétegekben.

A mentőrendszer 3300 kg. A vészhelyzetes mentésen 
kívül még a pályára álláshoz szükséges végső lökést is 
biztosíthatja szükség esetén.
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Универсальный ракетный 
модуль II (III) ступеней 

(УРМ-2)_______
заправляемый запас 

топлива и газов 26 т

Универсальный ракетный 
модуль I (II) ступеней 

________(УРМ-1)_______
заправляемый запас 

топлива и газов 122 т

I

13. ábra: Az URM fokozat elhelyezése az Angarán

A jövő

A Kliper „kis lépés az űr felé, de nagy ugrás” lenne az űrtu
rizmus tényleges megvalósulása felé. Jelenleg a Szojuz 
TMA űrhajó nagyjából félévenkénti indításakor csak egy 
hely van az űrturisták számára, ami legfeljebb évi 40 millió 
dollár plusz bevételt jelent. A Kliperen -  a két hivatásos űr
hajós mellett -  négy űrturistával számolva még a menettér
ti jegyár csökkentése mellett is növekvő bevétel érhető el. 
Mivel a Nemzetközi Űrállomáson féléves váltási terminust 
alakítottak ki, a kötelező ellátás mellett a többször felhasz
nálható Kliper többször indítható űrturistákkal úgy, hogy 
nem is kapcsolódnak az ISS-hez az ötnapos űrrepülés alatt.

A Space Adventure cég -  amely az űrturisták toborzá
sával, repültetésével foglalkozik -  fejenként 100 millió 
dollárért (20 milliárd forintért) elképzelhetőnek tartja hold
kerülő expedíciók megvalósítását -  a Kliperrel. A mosta
ni, egyhetes turistajegy árának ötszöröséért kimondottan 
kalandos (vagy inkább kalandor), vállalkozásnak lehet 
résztvevője az, aki ezt az összeget leszurkolja. Maga az 
elképzelés lényegében az 1960-as évek közepétől léte
zett Zond program felújítása lenne.

A színes álmok mellett Oroszország megkeresett több 
lehetséges partnert a Kliper programban való részvétel
re, együttműködésre. A világ sok helyén azonban a gaz
dasági helyzet kedvezőtlenül alakult, és az ESA 
(European Space Agency, Európai Űrkutatási Hivatal) 
2006 decemberében megtartott minisztertanácsi ülése is 
finoman visszautasította a részvételt. Nem szabad elfe
lejtkezni arról a cseppet sem elhanyagolható tényről 
sem, hogy a Kliper az amerikai Orionnak lehet komoly 
versenytársa, ezért az orosz program támogatójának 
számolnia kell Washington rosszallásával.

A legfrissebb menetrend szerint az első Kliper repülése 
2013-ban, emberekkel a fedélzetén 2014-ben várható. Ösz-
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szesen öt Kliper épül meg, a Nemzetközi Űrállomás sze
mélyzeti ellátását szolgálatszerűen 2016-tól kezdik meg.

Ma még tehát nem tudhatjuk, hogy a Kliperre milyen 
sors vár: megépül-e valaha, vagy tervei egy fiók mélyén 
tűnnek el örökre, pontosan úgy, mint a Mir egyfajta pótlá
sára kiötlött, de kifejezetten az űrturizmust szolgáló 
MiniStation rajzai...

II. Az Angara hordozórakéta

A Hrunyicsev-gyárban 1994-ben kezdték meg az új, nehéz 
hordozórakéta tervezését a Zenyit és a Proton kiváltására. 
Az új típus létrehozását két bizonytalansági tényező sürget
te. Az egyik, hogy az utóbbi rakétának csak a kazahsztáni 
Bajkonurban van indítóhelye, és Oroszországnak hosszú 
távú szerződést kellett kötnie az űrrepülőtér bérlésére. A 
Proton rakéták „nyugdíjba” küldését az is indokolja, hogy 
hajtóanyag-komponensei rendkívül mérgezőek, és a kör
nyezetre is ártalmasak. A másik ok, hogy a Zenyit rakétá
kat nem orosz földön, hanem Ukrajnában gyártották.

Az Angarát úgy méretezték, hogy az északi Pleszeckről, 
illetve a Távol-Keleten lévő Szvabodnij bázisról is indítha
tó legyen, alkatrészeit kivétel nélkül Oroszországban állít
ják elő. Az új rakéta magassága 65 m, legnagyobb széles
sége 12,5 m, a központi test átmérője 4,1 m. Starttömege 
550 t és 26 t-t tud 200 km magasságú, 63°-os pályára ál
lítani. Első méretarányos modelljét az 1999-es párizsi légi 
bemutatón tekinthették meg az érdeklődők. Ez idő tájt nem 
kevesebb mint 19 lehetséges variációt tanulmányoztak az 
Enyergija mérnökei. Ezután három földi, statikus kísérletre 
került sor, majd az eredmények kiértékelése után, 2000 
végén kezdődhettek volna meg a tényleges repülési pró
bák. Három startot Pleszecken, a Zenyitek indítóállásából 
terveztek, 2001 júniusáig. Nem részletezett problémák 
(pénzügyi-technikai) miatt a tesztkísérletek nem folytatód
tak. 2004-től az Angarának öt változatát hozták nyilvános
ságra. Ezek az Angara 1.1, 1.2, 3, 5 és Angara 5-KVRB 
típusok. Az első indítást 2010-re tervezik.

Hajtómű

A 9750 kg tömegű, RD-170-es a szovjet, illetve orosz 
hajtóművekre jellemzően négykamrás égéstérrel rendel
kezik, a fúvócsövek tengelye (a tolóerővektor) alaphely

zetben párhuzamos. A fúvócsöveket négy-négy hidrauli
kus munkahenger mozgatja. Tüzelőanyagként kerozint, 
oxidálóanyagként pedig folyékony oxigént használ. Két 
gázgenerátor működtet egy turbinát, amely egy szivaty- 
tyút hajt meg. Ez látja el hajtóanyaggal mind a négy 
kamrát.

Műszaki jellemzők
Tolóerő (légüres térben): 7887 kN
Fajlagos impulzus (vákuumban): 338 mp (3305 N-s/kg),
földfelszínen 309 mp (3030 N-s/kg)
Tolóerő/tömeg arány: 82 
Szivattyúturbina teljesítménye: 192 MW

Angara (1996)

Az Angara 25 méter hosszú, 450 tonnás tömegű első fo
kozatát 4 darab RD-170 jelzésű, a szovjet Energomas 
tervezőirodában (korábban: OKB-456) kifejlesztett, fo
lyékony hajtóanyagú rakétahajtómű alkotja. Együttes to
lóerejük 7401. A fokozat elrendezése meglehetősen szo
katlan, hiszen a két külső tartályban csak folyékony oxi
gén van, ráadásul ezeket nem lehet leválasztani. A haj
tómű alapváltozatát az Enyergija nehézrakétához fej
lesztették ki, de a Zenyit rakéták első fokozatában is 
használták. A II. fokozat azonos elrendezésű és átmérő
jű, mint az első, de hossza csak 20,5 m. A hajtómű négy
kamrás RD-120-as jelzésű (Energomas) és folyékony 
hidrogén-oxigén keverékével működik, tolóereje 145 t. A
III. fokozat az univerzális orrkúp alatt van, szintén folyé
kony hidrogén és oxigén keverékével üzemel. Ezzel a ra
kétával -  Pleszeckből -  4,5 t hasznos terhet lehet pályá
ra állítani.

Angara 1.1

Magassága 34,9 m, átmérője 3,9 m, starttömege 145 t. 
Az indulási tolóerő: 1 910 000 kN. Az első repülési pró
bákat minden bizonnyal ezzel a típussal hajtják majd 
végre. A felső fokozatot egy -  a Protonnál is használt -  
Briz-M alkotja. Hasznos teher 2 t, 200 km-es, 63°-os pá
lyára.

1. fokozat: Angara UM 
Tömeg: 140 000 kg 
Üres tömeg: 10 000 kg 
Start tolóerő: 910 000 kN 
Tolóerő (vákuumban): 2 094 700 kN 
Fajlagos impulzus: 338 mp 
Égésidő: 300 s
Hossz: 25,0 m 
Átmérő: 2,90 m 
Hajtóanyag: kerozin-oxigén 
Hajtómű: 1 db RD-191.

2. fokozat: Briz-M 
Tömeg: 6565 kg 
Üres tömeg: 1600 kg
Tolóerő (vákuumban): 19 600 kN 
Fajlagos impulzus: 326 mp 
Égésidő: 1000 s 
Hossz: 2,61 m 
Átmérő: 2,50 m
Hajtóanyag: nitrogén-tetraoxid (N 2O 4), aszimmetrikus 
dimetil-hidrazin (UDMH)
Hajtómű: 1 db S5.98M
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Angara ЗА

5A 5A
Kerosene Lox/LH2 

Stage 2 Stage 2

16. ábra: Az Angara 5 két változata

Angara 1.2

Magassága 42,9 m, átmérője 3,9 m, starttömege 170 t. 
Az indulási tolóerő: 1 910 000 kN. Ennél a típusnál egy 
új Blok-I, kerozin és oxigén keverékkel üzemelő felső fo
kozat kerül a rakétára. A hasznos teher ezért 3,7 t-ra nö
velhető 200 km-es, бЗШ-os pályára.

1. fokozat: Angara UM 
Tömeg: 140 000 kg 
Üres tömeg: 10 000 kg
Tolóerő (vákuumban): 2 094 700 kN
Fajlagos impulzus: 338 mp
Égésidő: 300 s
Hossz: 25,0 m
Átmérő: 2,90 m
Hajtóanyag: kerozin-oxigén
Hajtómű: 1 db RD-191.

2. fokozat: Blok-I 
Tömeg: 25 200 kg 
Üres tömeg: 2355 kg
Tolóerő (vákuumban): 294 000 kN
Fajlagos impulzus: 359 mp
Égésidő: 300 s
Hossz: 6,70 m
Átmérő: 2,66 m
Hajtóanyag: kerozin-oxigén
Hajtómű: 1 db RD-0124

Magassága 45 m, átmérője 3,9 m, starttömege 4781. Az 
indulási tolóerő: 5 740 000 kN. Ennél a típusnál két URM 
(Unyiverzalnaja Rakéta Modul -  univerzális rakétamo- 
dul) kerül az első fokozattal párhuzamosan. A hasznos 
teher 14 t 200 km-es, 63°-os pályára.

1. fokozat: 2 db Angara UM 
Tömeg: 140 000 kg
Üres tömeg: 10 000 kg
Tolóerő (vákuumban): 2 094 700 kN
Fajlagos impulzus: 338 mp
Égésidő: 300 s
Hossz: 25,0 m
Átmérő: 2,90 m
Hajtóanyag: kerozin-oxigén
Hajtómű: 1 db RD-191.

2. fokozat: 1 db Angara UM 
Tömeg: 140 000 kg
Üres tömeg: 10 000 kg
Tolóerő (vákuumban): 2 094 700 kN
Fajlagos impulzus: 338 mp
Égésidő: 300 s
Hossz: 25,0 m
Átmérő: 2,90 m
Hajtóanyag: kerozin-oxigén
Hajtómű: 1 db RD-191.

3. fokozat: Blok-I 
Tömeg: 25 200 kg 
Üres tömeg: 2355 kg
Tolóerő (vákuumban): 294 000 kN
Fajlagos impulzus: 359 mp
Égésidő: 300 s
Hossz: 6,70 m
Átmérő: 2,66 m
Hajtóanyag: kerozin-oxigén
Hajtómű: 1 db RD-0124

Angara 5A és KVRB

Magassága 64 m, átmérője 3,9 m, starttömege 790 t. Az 
indulási tolóerő: 9 560 000 kN. Ennél a típusnál négy 
URM kerül az első fokozattal párhuzamosan. A második 
fokozat kétféle kivitelben készül: az egyiknél kerozin-oxi- 
gén-keverékkel, a másiknál a nagyobb teljesítményű fo
lyékony hidrogén és oxigén keverékével üzemel. A hasz
nos teher 28,5 t, 200 km-es, 63°-os pályára, 
geoszinkronra 4 t. (A megnövelt teljesítményű változattal 
geoszinkronra 5 t-t, átmeneti pályára 8 t-t tud juttatni.)

1. fokozat: 4 db Angara UM 
Tömeg: 140 000 kg
Üres tömeg: 10 000 kg
Tolóerő (vákuumban): 2 094 700 kN
Fajlagos impulzus: 338 mp
Égésidő: 300 s
Hossz: 25,0 m
Átmérő: 2,90 m
Hajtóanyag: kerozin-oxigén
Hajtómű: 1 db RD-191

2. fokozat: 1 db Angara UM 
Tömeg: 140 000 kg
Üres tömeg: 10 000 kg
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Tolóerő (vákuumban): 2 094 700 kN
Fajlagos impulzus: 338 mp
Égésidő: 300 s
Hossz: 25,0 m
Átmérő: 2,90 m
Hajtóanyag: kerozin-oxigén
Hajtómű: 1 db RD-191

3. fokozat: Blok-I
Tömeg: 25 200 kg
Üres tömeg: 2355 kg
Tolóerő (vákuumban): 294 000 kN
Fajlagos impulzus: 359 mp
Égésidő: 300 s
Hossz: 6,70 méter
Átmérő: 2,66 m
Hajtóanyag: kerozin-oxigén
Hajtómű: 1 db FSD-0124

Egyéb Angara változatok is ismertek, de meglehetősen 
képlékeny állapotban. Az Angara 4A lényegében az 1.2- 
es verziónak felel meg, de az URM fokozat -  szárnyas ki
vitelben -  siklórepüléses visszatérésre, leszállásra alkal
mas. Az Angara 4A 158 t-s starttömegével, 2 ,71 hasznos 
terhet tud 200 km magasságú, 63°-os pályára állítani 
(Pleszeckből). A szárnyas URM fokozat 2 darab jet haj
tómű segítségével szállhat le a Pleszeck melletti Mirnij 
repülőtérre. Szakértők felhívják a figyelmet, hogy egy 
esetleges műszaki hiba esetén a menekülési pálya átível 
Norvégia felett, ami további problémákat vethet fel. En
nek a típusnak az első repülését 2003-ra tervezték.

A korábbi MKK illetve MAKS mini-űrrepülőgépeket az 
Orjol nevű változattal (Angara 3I) kívánták Föld körüli pá
lyára juttatni. Most már a Kliperrel is számolnak. A raké
ta starttömege 431 t, a hasznos teher 13,5 t. Ez a rend
szer válthatja fel a mai Szojuzt, legalábbis ami a Nemzet
közi Űrállomás személyzetcseréjét illeti.

3. fokozat: KVRB
Tömeg: 23 300 kg
Üres tömeg: 3500 kg
Tolóerő (vákuumban): 73 500 kN
Fajlagos impulzus: 461 mp
Égésidő: ? s
Hossz: 8,60 m
Átmérő: 4,10 m
Hajtóanyag: folyékony hidrogén-oxigén 
Hajtómű: 1 db RD-56M

Felhasznált irodalom

Mark Wade: Encyclopedia Astronautica -
yyww.astronautix.com
Űrvilág -  www.urvilag.hu
Wikipédia lexikon -  http://hu.wikipedia.org/
RKK Enyergija -  www.energia.ru

Schuminszky Nándor

Rendkívül nagy választékban kínálunk hadtörténettel, haditechnikával, katonapolitikával kapcsolatos 
kiadványokat. A Haditechnika korábbi számai megvásárolhatók vagy utánvéttel megrendelhetők.

STÚDIÓ KÖNYVESBOLT
1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, telefon/fax: 359-1964,359-6461 • E-mail: megrendeles@studiokonyvesbolt.hu

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök 8-16 óra, péntek 8-15 óra

Antony Shaw:
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ NAPRÓL NAPRA
„1943. június 1-11. Légi háború, Olaszország. A szakadatlan légi és haditengerészeti bom
bázás alá vett Pantellaria-sziget 11-én megadja magát. Az olasz propaganda a szigetet be
vehetetlen erődnek kiáltotta ki, ezért a szövetségesek még a szicíliai és az olaszországi part
raszállás előtt fel akarták számolni ezt az akadályt. (...)

1943. július 5-6. Csendes-óceán, Salamon-szigetek. Az amerikai 43. gyaloghadosztály ve
zeti a legfontosabb új-georgiai partraszállást. Aznap éjszaka a Kula-öbölben összecsapnak az 
amerikai és a japán rombolók. Egy japán rombolót elsüllyesztenek. (...)

1944. március 2. Politika, szövetségesek. A szövetségesek minden segélyt megvonnak Tö
rökországtól, miután a török kormány vonakodik a szövetségesek támogatására sietni. (...)

1944. augusztus 10. Csendes-óceán, Mariana-szigetek. Guamon véget ér a szervezett ja
pán ellenállás, bár az egyik szigeten csak 1960-ban adja meg magát az utolsó japán katona.” 

Az angol hadtörténész összeállítása nagy vonalakban, alapszinten, átlagos színvonalon ki
rajzolja a második világháború menetét, a szerző által legfontosabbnak érzett eseményeit. Az első világháborús testvérkö
tethez képest kevésbé érdekes. Magyar nyelven 2002-ben jelent meg először, tehát újranyomásról van szó. Az említett má
sik kötethez hasonló módon néhány kislexikonszerű szócikk (főleg életrajzok) egészíti ki a háborús hírek dátum szerinti fel
sorolását. Egyetlen fordítási hibát sikerült fellelni: a 18. oldalon a HMS RODNEY csatacirkálóként szerepel. Szerencse, 
hogy a BISMARCK tönkreágyúzásában aktívan részt vevő öreg csatahajó már rég a múlté, mert a személyzet ezt a meg
nevezést nyilván erősen kikérné magának.

Hájjá és Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 2002. Terjedelem: 184 A/4-es oldal számos fotóval.
Ára postaköltséggel együtt 3700 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 kínai űrprogram múltja, jelene és jövője I. rész

Ahogy az Egyesült Államok belépett az új évezredbe, 
úgy tűnik, újabb hidegháborúval és űrversennyel kell 
szembenéznie. Ezúttal az amerikai kontinens szuper- 
hatalmának kihívója Kína.

A fekete puskaport az ősi Kínában találták fel, de semmi
féle próbálkozás nem történt az ország határain belül a 
rakétafejlesztés vagy az űrkutatás terén egészen 1955- 
ig, Csien Hszue Sen Amerikából való visszatértéig. A kö
vetkező évben elindult a kínai űrprogram fejlesztése, 
amelynek mindenkori állapota mindig híven tükrözte az 
egész kínai nemzet állapotát. Végigjárta a különböző ta
lálmányok bevezetésének fáradságos útját, az átélt fej
lesztéseket, reformokat, újraélesztéseket és a nemzetkö
zi együttműködést. Kína űrprogramja a korábban nem lé
tező ipari, infrastrukturális, tudományos és technológiai 
„háttérből” fejlődött ki. Negyvenöt év fejlesztés után Kína 
a legfejlettebb országok közé emelkedett a visszatérő 
műholdak, a műholdak csoportos indítása egyetlen hor
dozó segítségével, a kriogenikus meghajtás, a leváló 
gyorsító fokozatok, a geoszinkron műholdak, valamint a 
műholdak követése és irányítása terén. Jelentős előrelé
pések történtek a távérzékelés, a telekommunikációs 
mesterséges holdak, a mikrogravitációs kísérletek és az 
emberes űrrepülések terén is.

Csien Hszue Sen

A kínai rakétaprogram és űrtechnológia fejlesztésének 
kezdetén az irányítást a Hangcsuban született és az 
Egyesült Államokban képesítést szerzett Csien Hszue 
Sen végezte. 1911-ben született, majd mint a bokszerlá- 
zadás ösztöndíjasa 1935-ben ment az Egyesült Államok
ba. A híres Kármán von Tódor pártfogoltjaként Csien a 
nagy sebességű repülések vezető teoretikusává vált 
Amerikában. Közreműködött a kaliforniai Sugárhajtómű 
Laboratórium (JPL) megalapításában, és szorosan 
együttműködött az akkoriban frissen alapított Aerojet 
Társasággal. Egyike volt az amerikai csúcstudósoknak, 
akik közvetlenül az amerikai frontvonalak mögött Német
ország földjére léptek, és rátaláltak a modern német re
pülőgép- és rakétatechnika kulcsfontosságú személyisé
geire és dokumentumaira, majd közreműködtek az Egye
sült Államokba juttatásukban. Csien ekkor találkozott elő
ször Wernher von Braunnal.

Visszatérvén Németországból összeállította a megta
lált legfontosabb ismeretek és eszközök leírását tartal
mazó összefoglaló művet a Sugárhajtómű Laboratórium
ban, ez mintegy 800 oldalt tett ki, és az Egyesült Államok 
számára a háborút követő időkben a repülőgép- és raké
tatechnikai kutatások „bibliájává” vált. 1949-re Csien a 
megszerzett ismereteket odáig fejlesztette, hogy immár 
képes volt működőképes interkontinentális rakétát ter
vezni.

Ám ugyanebben az időben szülőhazája válságos és 
zűrzavaros időszakot élt át, polgárháború tört ki, mely 
Mao Ce Tung és a kommunista erők győzelmével végző
dött. A világ másik részében pedig megkezdődött a hi
degháború korszaka, Sztálin atombombát robbantott.

Nyilvánosságra jutott, hogy a bombakészítés technológi
áját az Egyesült Államokból szovjet háborús kémek lop
ták el, így a korábbi hadi szövetséges Amerika legfőbb 
ellenségévé vált. Ennek eredményeként kezdetét vette a 
McCarthy-korszak az Egyesült Államokban.

Csien jól láthatóan konfliktusba került önmagával a lo
jalitását illetően, kihez tartozzon, szövetségeseihez vagy 
a hazájához. Egyrészről megkapta a lehetőséget, hogy 
amerikai állampolgárrá váljon 1949-ben, emellett rang-
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3. ábra: A DFH-1 mesterséges hold, Kína első műholdja

idős tudósnak számított az amerikai hadseregnél mint ta
nácsadó a háborút követő rakétatechnológia fejlesztése 
terén. Másrészről fellázították a kínai nacionalisták, 
szembesítették az Egyesült Államokban gyakorlatnak 
számító faji megkülönböztetéssel, emiatt folyamatosan a 
szülőhazájába való visszatérés vágya foglalkoztatta.

1950. június 6-án Csient meglátogatta az FBI, és meg
vádolták, hogy tagja a Kommunista Pártnak. Személyes 
szabadságát korlátozták, lehetetlenné tették számára a 
további kutatásokhoz való csatlakozás lehetőségét. Meg
kísérelt visszatérni Kínába, azonban feltartóztatták, és öt 
évig házi őrizetben tartották, mialatt technikai ismeretei 
egyre inkább elavultak. Az 1955-ös genfi megbeszélése
ken -  az amerikai foglyok szabadon engedése kapcsán -  
meglehetősen jó alkupozíciót jelentett a kínaiaknak. 
Eisenhower személyesen adta szavát elengedésére, így 
1955 szeptemberében Csien hazatérhetett Kínába.

Fáradságos kutatómunka

A rakéta- és repüléstechnika ipari technológiájának meg
teremtése Kínában hosszadalmas folyamatnak ígérke
zett. A kívánatos műszaki szint elérése a fémkohászat
ban, gépészetben és elektronikában hatalmas feladat
nak számított. Csien segédkezett a Szovjetunióval 1956- 
ban megkötött egyezmény előkészítésében, ezek alap
ján az oroszok nukleáris és rakétatechnikát osztottak 
meg a kínaiakkal, sőt, hozzájárultak kínai diákok szovjet 
egyetemeken való képzéséhez is. Az oroszok -  kezdet
nek -  átadtak egy R-2-es rakétát, a V 2-es továbbfejlesz
tett változatát. 1960-ban a szovjet kormány leállította a 
további együttműködést Kínával. Mindezek ellenére a 
következő évben Csien felbocsátotta az első, kínaiak ál
tal épített R-2-est.

A kínai politikai változások -  a Nagy Lépés Előre, a 
Kulturális Forradalom, valamint Csien háta mögött a 
kegyvesztett Lin Piao -  lelassították a további fejlődést.
1968-ban Csien megalapította a Űrrepülések Orvosi Ku
tatóközpontját -  az emberes űrkísérletek előkészítése 
érdekében. A Suguang tervezet egy kínai űrhajós világ
űrbe juttatását kívánta elérni 1973-as céldátummal. 
1970-ben sikerrel bocsátotta fel Kína első mesterséges 
holdját, a DFH-et, az indításhoz felhasználva a CZ-1 
(Hosszú Menetelés) rakétát, egyúttal megszerezve or
szága számára a műholdfelbocsátó nemzetek sorában 
az ötödik helyet. A kínai interkontinentális rakétarend
szer nyújtotta a kívánt alapot az FB-1 és a CZ-2A raké
ták kifejlesztéséhez. Az FB-1 a Kulturális Forradalom 
vesztésre álló oldalának irányítása alatt épült, ezért a
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programot törölték. A Suguang-1 program résztvevői 
belekeveredtek Lin Piao politikájába, ezért azt a terve
zetet leállították. A CZ-2 programot azonban átalakítot
ták, sokoldalúan felhasználható űrrepülőgép-hordozó 
családdá alakult az elkövetkező harminc évben. Az 
FSW fotófelderítő mesterséges hold már visszatérő kap
szulával is rendelkezett, 1974-ben startolt, gyökerei pe
dig a korábban elindított Suguang-1 tervezethez nyúl
nak vissza.

Csien pilóta vezette űrhajóinak tervei az 1970-es évek 
végére datálhatok, egy szárnyakkal ellátott űrrepülőgé
pet tervezett. A CZ-2 űrrepülőgép-hordozó bocsátotta 
volna fel, felhasználva a CZ-2 alapgyorsító fokozatát, két 
hatalmas, a repülés során leváló gyorsító fokozat fel- 
használásával. Az összeállítás igen erősen emlékeztet 
az Egyesült Államok 15 évvel korábban felhagyott Dyna 
Soar űrrepülőgép-programjához. A hírszerző szolgálat 
tagjai felvetették, vajon nem a Dyna Soar program nyil
vánosságra hozott elemei jelentették-e az alapot mind
ehhez? Ügy tűnik, mindez csak egy jelentőségében sok
kal kisebb, embert szállító űrkapszula kifejlesztésének 
előzetes tervezete volt.

Az emberes űrprogram első bejelentésére 1978 febru
árjában került sor. Novemberben a Kínai Űrhivatal veze
tője, Jen Sin-Min megerősítette, Kína embert szállító űr
kapszula tervein dolgozik, valamint egy „Skylab” nevű űr
állomáson.

1980 januárjában beszámolót tettek közzé a kínai űr
hajósok kiképzőközpontjában tett látogatásról. Fényké
peket is bemutattak a különböző gyakorlatokat végző űr
hajósokról. Túlnyomásos ruhát viselő űrhajósjelölteket 
láthattunk a túlnyomásos kamrában, míg más jelölteket 
az űrrepülőgépéhez hasonló pilótafülke irányítópultján 
foglalatoskodva mutattak a képek.

1980 májusára egy egész flottát építettek tengerre 
visszatérő, ember szállítására képes űrkapszulákból, az 
elsőt közülük a Csendes-óceán déli részén fogták be egy 
szuborbitális repülést követően. Azonban 1980 decem
berében Vang Csuansan, az Új Kína Kutató Társaság fő
titkára, egyben a Kínai Tudományos Akadémia Űrköz
pontjának főmérnöke váratlanul bejelentette a kínai em
beres űrprogram elhalasztását, hivatkozva a magas költ
ségekre. Csak az alapvető fontosságú gazdasági fejlesz
tések kaptak zöld utat.

Fejlesztés

Kína jóval szerényebb keretek között, embert nem szállí
tó űreszközökkel tért vissza a nemzetközi űrkereskede
lem piacára 1985-ben. Új, kriogenikus hajtóművet fej
lesztettek ki, valamint a CZ-2 hordozórakéta moduljelle- 
gű felépítésének köszönhetően a Hosszú Menetelés hor
dozórakéta 12 lehetséges konfigurációból álló családját. 
Az alacsony pályára állítható hasznos teher tömege elér
te a 9200 kg-ot. Kína 27 db külföldön gyártott műholdat
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11. ábra: Az FSW-3 visszatérő egysége földbe fúródva

12. ábra: Az FY-1 műhold

indított 1985 és 2000 között. A sorozatos indítás közbeni 
kudarcok számos amerikai tervező bevonását jelentették 
a tervezési munkálatokba, melynek köszönhetően 1996 
és 2000 októbere között immár 21 sikeres startot köny
velhettek el. Azóta azonban az Egyesült Államok embar
gója a fejlett technológiája átadására és a közepes mé
retű műholdak piacának összeomlása miatt a kínai ke
reskedelmi műholdfelbocsátások terén jelentős vissza
esés következett be.

Kína földrajzi elhelyezkedése, valamint a létező CZ-2 
hordozórakéta lehetőségei és korlátái miatt három szá
razföldi űrközpontot is építettek a legkülönbözőbb Föld 
körüli pályák eléréséhez. Ezek a következők: Jinhuan a 
közepes hajlásszögű pályákhoz, Hszincsang a 
geoszinkron pályákhoz és Tajjüan a sarkok felett húzódó 
pályákhoz.

A saját műholdfejlesztési munkákat sem hanyagolták 
el. Kína 2000 októberére már 47 különböző műholdat 
indított, a felbocsátások pedig 90%-ban sikeresek vol
tak. Kínában összesen négyféle műholdcsaládot fej
lesztettek ki:

-  FSW (visszatérő kísérleti műhold). Mint neve is jelzi, 
visszatérő mesterséges hold, főleg katonai felderítési cé
lokra készült. Az 1980-as években a Föld nyersanyag- 
készletének fotózására használták, de emellett a fedél
zetén végeztek kristály- és fehérjenövesztési kísérleteket 
is, valamint sejttenyésztést és gabonanövesztést. Kína

volt a harmadik nemzet a Földön, mely sikerrel oldotta 
meg a mesterséges holdak visszatérésének technológiai 
feladatát.

-  DFFI (telekommunikációs műhold). Az 1980-as évek 
végén Kína megkezdte a hazai fejlesztésű DFH-2 jelű 
telekommunikációs műholdrendszer üzembe állítását. A 
kommunikációs rendszer felszíni kiszolgálása céljából 
közepes és nagyméretű földi állomásokat építettek, több 
mint 27 000 nemzetközi műholdas telefonvonalat működ
tettek. A lakosság kommunikációs igényeinek segítése 
céljából készült el a szintén hazai fejlesztésű DFH-3, 
mely már 70 000 telefonvonal kezelésére volt képes, és 
megoldotta a távoli területekkel való kapcsolattartás 
problémáját is. 2000-re a VSAT kommunikációs rendszer 
harminc hazai VSAT-szolgáltató vállalatból és 15 000 fel
használóból állt, ideértve 6300 kétirányú kapcsolatot is, 
főleg üzleti, meteorológiai, szállítási, olaj- és vízkutatási, 
repülési, energetikai, népegészségügyi és hírközlő szer
vek általi alkalmazással.

Kína 1985-től kezdődően külföldi gyártású mestersé
ges holdakat használt televíziós műsorszórásra, és kiala
kított egy hálózatot 33 transzponder felhasználásával a 
CCTV (Kínai Központi Televízió) és helyi tévéállomások 
programjainak sugárzására. A műholdak segítségével 
végrehajtott, a TV által sugárzott távoktatási programban 
1988-ban már több mint harmincmillió ember vett részt 
főiskolai, illetve szakközép-iskolai oktatásban. Kína 
egyúttal kísérleti programba is kezdett, a műholdak által 
közvetlenül sugárzott digitális tévéadás vételéhez 189 
000 parabolaantennát szereltek fel az ország leginkább 
kieső és megközelíthetetlen helyein.

-  FY (meteorológiai mesterséges hold). Hazai gyártá
sú és hazai szolgálatba állított műhold. Az FY-1 sorozat 
tagjai alacsony, napszinkron pályán végezték megfigye
léseiket, míg az FY-2 geoszinkron pályán.

-  SJ (tudományos kutató- és technológiai kísérleti mű
hold). Kína a felső légkör vizsgálatát rakéták és ballonok 
bevetésével kezdte meg az 1960-as évek elején. Az 
1970-es évek kezdetén viszont már megkezdődött az SJ 
mesterséges holdak használata a világűri környezetből 
vett adatok továbbítására. A nyitott platformokra szerelt 
műszeregyüttesek felküldése ismereteket adott a világűr 
fizikájáról, a mikrogravitációról és az űrélettan területéről, 
miközben a Világűri Hasznos Terhek Pályázati Központ
ja lehetőséget adott az űrtudományok terén szükséges 
nemzetközi együttműködésre.

Az emberes űrprogramok továbbra sem kaptak támo
gatást. 1984-ben Reagan elnök felajánlotta egy kínai koz
monauta világűrbe juttatását az Egyesült Államok űrrepü
lőgépe segítségével, a kínaiakat azonban nem érdekelte 
különösebben a dolog. A további tárgyalások, kezdemé
nyezések a Nemzetközi Űrállomás építéséhez való be
kapcsolásukra szintén sikertelenek maradtak. A kínai saj
tó jelentette 1986 szeptemberében, hogy űrhajósaik to
vábbra is kiképzés alatt állnak, azonban az emberes űrre
pülés költsége számukra továbbra is megfizethetetlen. A 
kívánt együttműködés hiánya ellenére az Egyesült Álla
mokkal 1983 és 1988 között Kína számos, a világűrrel 
kapcsolatos ENSZ-okmányt írt alá, és megkezdte részvé
telét a nemzetközi konferenciákon. 1988-ban nekilátott a 
mesterséges hold technológiája exportjának, memoran
dumot adott ki Irán, a Koreai Köztársaság, Mongólia, Pa
kisztán és Thaiföld egyetértésével, miszerint közösen fej
lesztenek „kisméretű, többcélú műholdakat” .

(Folytatjuk)

Aranyi László
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Hazai tükör

Szubjektív beszámoló a kecskeméti repülőnapról

Az ég a bátrakat szereti! -  szólt egykoron a pápai Sámán 
század jelmondata. Az égiek meg a repülőket szeretik -  
teszem hozzá én mert kegyeikbe fogadták az idei 
kecskeméti repülőnapot. A kedvezőtlen meteorológiai 
előrejelzésekre rácáfolva, gyönyörű napfényes nyári reg
gel virradt ránk 2007. augusztus 11-én. A repülés szerel
mesei már végeláthatatlan kocsisorokkal és dugig tömött 
autóbuszokon özönlöttek a repülőtér felé. A korán érke
zőket a megszokott tumultuózus jelenetek fogadták a fő
bejáratnál. Bár némi fejlődés azért tapasztalható, míg két 
éve egy órába is belekerült, mire az ember átküzdötte 
magát a civil biztonsági cég „szakemberein”, most ez alig 
vett igénybe húsz percnél többet.

Miután szerencsésen eljutottam a bejárattal szem
ben lévő régi kedves ismerősig, az ég felé törő 
MiG-21-esig, irány a statikus kiállítás, ezzel a tízórás 
kezdésig illik végezni. Az első a sor szélén szintén is
merős, az átépített, felújított román MiG-21-es, gondo
san letakarva. Mögötte egy aranyos kis gyakorlógép, a 
francia Alpha Jet. Aztán Tornado minden mennyiség
ben meg egy jó öreg Phantom Németországból. Saj
nos, az Egyesült Államok légiereje csak itt, a statikus 
soron képviseltette magát, igaz, nem akármilyen szin
ten, az avianói F-16C kabinja alatt pilótája, Craig 
Franklin dandártábornok neve díszelgett. Megnézhet
tünk itt közelről egy magyar kétkormányos Gripent is. 
Számomra a legkellemesebb meglepetést a spanyolok 
okozták, elhozták a Magyarországon ritkán látható 
F-18-as náluk üzemeltett EF-18 változatát, és repülő- 
gépiparuk büszkeségét, a CASA szállítógépet. Még 
megcsodáltam a már sokszor látott Harriert (sajnos, 
ezt is csak a földön), aztán irány a repülőtér másik vé
ge: a hangárok környékén mindig látható valami érde
kesség. Nem is kellett csalódnom, végre itt volt a ma
gyar katonai repülés kevés számú relikviáinak egyike- 
másika. Nekem mindenesetre a külsőleg nagyon jó ál
lapotban levőnek tűnő Jak-11-es tetszett. (Örök bána
tomra kezdő pilótanövendékként ennek a repüléséről 
már lemaradtam.) A másik meglepetést a roncskutatók 
által feltárt második világháborús repülőgép-maradvá
nyok jelentették. Sajnos megfelelő reklám hiányában 
csak nagyon kevesen nézték meg a magyar Me 109-es 
motorlégcsavarroncsot.

A légi bemutató pontosan kezdődött. Szerencsére a 
felhőzet nem zavart, még a hangsebesség feletti gépek 
is elfértek alatta, ha nem is kényelmesen, de minden
esetre nehézség nélkül, és ha egyik-másik egy pillanatra 
el is tűnt, az a látványt nem zavarta. A nyitó képhez fel
szálló gépeknél feltűnt, hogy míg az L-39-esek és a 
MiG-29-esek géppárban szálltak fel, addig az öt Gripen 
csak egyenként. A Gripent elhozták a csehek, a svédek, 
csak a dél-afrikaiak hiányoztak. Valószínűleg még nem 
volt sehol légi bemutató, ahol egyszerre három nemzet 
Gripenjei szerepeltek volna! A nyitó kép kötelékeit már 
láttuk az előző repülőnapokon is, de az ötös Gripen- 
kötelék újdonság volt, remélem, legközelebb még na
gyobb lesz a létszám. 3. ábra: A spanyol EF-18 vadászbombázó
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4. ábra: A spanyol CASA szállítógép

A dinamikus rész mindjárt egy igen látványos harcá
szati bemutatóval kezdődött, Mi-24-esek és Mi-17-esek 
részvételével. A laikus közönségnek természetesen a 
függeszkedő helikopterből kötélen leereszkedő deszant 
és a vak lőszerrel sorozatokat lövő harci helikopter tet
szett a legjobban, pedig a jól szervezett mentő akciót 
(CSAR -  Combat Search & Rescue) imitáló tevékenység 
összességében is nagyon érdekes és látványos volt. Az 
ezt követő ejtőernyős ugrást kissé zavarta a felhőzet, az 
An-26-os eltünedezett benne, de végül a dobás helyén 
már jól láthatta a közönség. A magyar Mi-24 nemcsak öt
letes festésével, hanem a végrehajtott gyakorlat színvo
nalával is felhívta magára a figyelmet. Kár, hogy nincs 
füstölő, így a hosszas tolatás, ami a pilóta kiemelkedő re
pülési tudásáról tanúskodik, nem volt olyan látványos, 
mint délután szlovák kollégája előadásában. Ezután egy 
olyan szám következett, amit még a magyar közönség 
nem láthatott: a magyar Gripen bemutatója. Hajdú Attila 
őrnagy programja látványos volt, mindent megmutatott, 
amire ez a gép képes. Semmivel sem maradt el a másik 
két, a cseh és a svéd Gripentől.

A kisebb gépek műsorából két számot emelek ki. Az 
egyik a német Во 105 repülése. Amit ez a helikopter tud, 
arról néhány éve még álmodni sem mertek a helikopter
vezetők. Gyakorlatilag valamennyi alap műrepülő-figurát 
végrehajtotta: bukfenc, félbukfenc, orsó. Ha valaki annak 
idején azt állítja az első és egyetlen magyar Mi-1-es szá
zad pilótáinak, hogy helikopterrel ilyen műrepülő figurá

kat is végre lehet hajtani, biztos, kinevették volna. A má
sik a Jak-11 bemutatója. Talán sokaknak fel sem tűnt a 
sok gép között ez a veterán, de nekem nagyon tetszett, 
főleg, mert nemcsak áthúzásokat csinált, mint azt az 
ilyen korú veterán gépektől általában megszoktuk, ha
nem műrepült is. Ez mindenesetre kiváló műszaki állapo
tot feltételez. Persze az egykori Csehszlovákiában a tí
pust gyártották (tudomásom szerint a Magyar Néphadse
regben üzemeltetett Jak-11-esek is csehszlovák gyárt
mányúak voltak), így könnyebb pótalkatrészeket felkutat
ni vagy utángyártani. Ha már a veteránoknál tartunk, a 
Red Bull DC- 6  csillagmotoros utasszállítója szépségével 
mindenkit lenyűgözött. Maradva a kis gépeknél, 
Besenyei Péterről és Veres Zoltánról már mindent meg
írtak. Amit ez a két ember tud, az pilótaszemmel nézve is 
lenyűgöző és elképesztő.

Ritka látvány Magyarországon az F-18-as. A spanyo
lok jól tették, hogy elhozták hozzánk. A bemutatót mind
járt egy felszállásból végrehajtott félbukfenccel kezdte, 
amit később kiengedett futóművel megismételt. A két 
F-16-os, a holland és a belga hozta a megszokott szín
vonalat. A hangsebesség feletti gépek közül a pálmát is
mét -  mondhatni természetesen -  a magyar MiG-29-es 
vitte el. Műsora összefogott és érdekes volt, olyan ele
meket is tartalmazott, amit a többi hasonló kategóriájú 
gép nem mutatott be. Ennek persze az a legfőbb oka, 
hogy a „fly by wire” vezérlésű gépek pilótái azt hajtják 
végre, amit a szoftver megenged, míg a MiG-29-es piló
tája azt, amit ő tud, és amit a gép aerodinamikája lehető
vé tesz.

6. ábra: A közönség köszönti a guruló Gripent
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9. ábra: Légcsavaros szépség, a DC-6B utasszállító

S i -  '

10. ábra: A Török Csillagok köteléke

Kötelékekből ezen a repülőnapon nem volt hiány, 
bár igazi nagy kötelék csak kettő jött el, a Turkish 
Stars és a Patrouille de France. Egyik sem először járt 
Magyarországon, sőt, a törökök már szinte törzsven
dégnek számítanak Kecskeméten. Bemutatójukkal le
nyűgöznek laikust és szakembert egyaránt. Amit a 
franciák csinálnak, az a tudás és a precizitás csúcsa. 
Kár, hogy a műsor végére kerültek. Öt óra után a kö
zönség nagy része már beleun a látnivalókba, sokan 
elindulnak hazafelé, pedig ennek a produkciónak a 
megtekintése minden fáradságot megér. A többi ki
sebb négygépes kötelék közül egyet sem tudnék ki

tt . ábra: Tükörrepülés

emelni, talán a horvátok PC-9-esei voltak a legérde
kesebbek, úgy emlékszem, légcsavaros gázturbinával 
felszerelt gépekkel repülő köteléket még nem láttunk 
Kecskeméten.

A kötelék-műrepülés repülőgép-vezetési szempontból 
a csúcs, még az egyébként sikeres vadászpilóták közül 
is kevés alkalmas rá. Nem véletlen, hogy az igazán híres 
nagy kötelékeknél a kiválasztás hosszas procedúra, és a 
jelentkezők kis hányada felel meg a követelményeknek. 
A manuális készségeken és tudáson kívül különleges 
pszichikai adottságokra is szükség van az ilyenfajta re
püléssel kapcsolatos stresszhatások elviseléséhez. Ér
dekes színfoltja az ilyen bemutatóknak az úgynevezett 
tükörrepülés, amikor egy normál és egy háthelyzetben 
lévő repülőgép repül szoros kötelékben. A közönség ál
talában nem figyel oda különösebben erre a mutatvány
ra -  talán nem elég látványos - ,  pedig ha még fordulóz
nak is közben, az a végrehajtás nehézsége szempontjá
ból maximális „pontszámot” ér.

Végezetül el kell mondanom, hogy az a sok tízezer 
ember, aki vette magának a fáradságot, és akár az or
szág távoli részéről is ellátogatott Kecskemétre, nem 
csalódott, azt kapta a pénzéért, amit várt: jól szervezett 
lebonyolítást, tartalmas programokat. Aki megéhezett 
vagy elunta magát, ehetett, ihatott, vásárolhatott. Ez a 
két nap a repülés igazi ünnepe volt. Ismét bebizonyoso
dott, hogy Magyarországon az embereket érdekli a repü
lés, és érdemes repülőnapot szervezni.

Varsányi Mihály
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A Li-2 Teve típusú közepes szállító repülőgép 
az MN hadrendjében, 1949-1973 III. rész

Üzemeltetés 1949-1956 között

Kinevezések és kiképzések

Az 1950. szeptember 1-jén keltezett havi kiképzési pa
rancs értelmében az elvégzett repülési feladatok gyakor
lati és bizottsági értékelése alapján Rekettyés László 
hadnagyot, Hargitai János alhadnagyot, Németh János 
őrmestert, Menyhárt József őrmestert Li-2 Teve típusú 
repülőgépre repülőgép-vezetőkké nevezték ki.

A HM által kijelölt bizottság 1950. szeptember 25-én 
Székesfehérváron, 26-án Szentkirályszabadján, 27-én 
Tökölön, 28-án Tapolcán szemrevételezte a repülőtere
ket a 25. vadászrepülő hadosztály felállítása kapcsán. A 
bizottság tagjai Li-2 típusú szállítógéppel tették meg a 
légi utat.

1950. október végén az alakulathoz helyezték a Hon
véd „Vasvári Pál” Repülőszakképző Tiszti Iskola állomá
nyából Izsák Géza, Gyüngyósi János, Horváth György, 
Draveczki István, Boros József, Sarlós László alhadna
gyokat hajózószerelő beosztásba, ugyanekkor került 
még az alakulathoz 28 alhadnagy és tiszthelyettes.

A 18435902 gyári számú Teve 1950 novemberében a 
Repülő Műszaki Intézetnél volt célvontatási feladatok el
látásához szükséges átalakításon. 1950 novemberében 
a 16. repülőszázad Li-2 szállítógépei összesen 17 óra 
22 percet repültek, és 39 felszállást hajtottak végre.

Az 1950. november 1 -jétől 1951. október 31 -ig tartó ki
képzési év feladatait az elöljáró a következőkben hatá
rozta meg a 16. önálló repülőszázad részére: „A század
parancsnokság legyen vezetőképes századkötelékben 
végzendő harcfeladatok végrehajtásában. A század 
szállítórészlegéhez beosztott repülőgép-vezetők sajátít
sák el a Li-2 Teve típusú repülőgépen a gyakorlati repü
lőkiképzés anyagát oly mértékben, hogy ezen a típuson 
szállító harcfeladatokat tudjanak végrehajtani, nappal 
rossz látási viszonyok mellett és éjjel egyenként és raj
kötelékben, közepes magasságban...”

1952. november 9 -10-én tartották meg a Magyar Nép
hadsereg magasabb parancsnoki értekezletét. Ezen a 
vezetői értekezleten Farkas Mihály (1904-1963) vezérez
redes, honvédelmi miniszter a záróbeszédében a szállító 
repülőknek a következő feladatot szabta meg: „A szállító- 
repülők folytassák a repülőgép vezetési, technikai és légi 
tájékozódás tökéletesítését nappal és éjjel, egyszerű és 
bonyolult időjárási viszonyok között, különrepülés során 
és hadműveleti feladatok végrehajtása közben.”

Az akkori időkre jellemzően a parancsnokok szinte 
évente váltották egymást. Tanai János főhadnagy csak 
1950-51-ben, Menyhárt József főhadnagy 1951-52-ben 
volt parancsnok. Őt Tóth János százados váltotta 1952- 
ben, aki 1955. október 1-jéig, az egység megszűnéséig 
volt parancsnok.

Az 1953 őszi HM-felügyeleti szemlén a 16. repülőszá
zad jó eredményeket ért el, a hadműveleti szállítási fel
adatait a Li-2 típussal kiválóan hajtotta végre, ezért a 
honvédelmi miniszter Tóth János főhadnagyot és Újlaki 
Károly századost dicséretben és jutalomban részesítet
te. A hajózok hadrafoghatósága nappal, jó időjárási vi-

20. ábra: Draveczky István főhadnagy, aki az ötvenes és a 
hetvenes évek elején repülte a típust, a hatvanas években 
századmérnök volt

21. ábra: Az 1950-es évek elején az 18439310 gyári számú 
Li-2 Tevéből ejtőernyős ugrásokat hajtottak végre az 
ejtőernyősök
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23. ábra: Ejtőernyős ugráshoz szállnak be a Li-2-esbe a ha
józok Budaörsön 1956-ban

szonyok között a Li-2-es típuson önálló feladatok megol
dására 13 fő, éjjel, jó látási viszonyok közt 8 fő. Átkép
zésen volt négy személy. Az egységnél géptörés 3 darab 
Li-2-nél volt. Három darab Li-2 tartozott akkor az alegy
ség hadrendjébe (18436306, 184435901, 18435902), 
ezeket a hangárban tárolták. Az alakulat létszáma: 53 
tiszt, 64 tiszthelyettes és 8 sorkatona.

Li-2-esek a forradalomban

1955. október 1-jével az alakulatot Budaörsön ezreddé 
bővítették, és B. Varga Sándor őrnagy lett a parancsno
ka, politikai helyettese Nasztanivics Ferenc százados, a 
törzsfőnök pedig Koloncsák József őrnagy. Századpa
rancsnokok lettek: Kovács Sándor százados és Sebők 
Zoltán főhadnagy. Ekkor a repülőtechnika létszáma 11 db 
Li-2, 2 db An-2, 3 db Aero-45 és 3 db Jak-12 volt.

1956. október 26-án a 16. vegyes repülőezred Li-2 tí
pusú szállítógépei Kecskemétről, Kunmadarasról és 
Szolnokról élelmiszert és kenyeret szállítottak Budapest
re. Október 28-án Li-2-essel öt mázsa bankjegyet vittek 
Győrbe, Pécsre és Veszprémbe. November 2-án Buda
örsről felszállt két Li-2-es szállítógép. Személyzetük je
lentette elöljáróinak, hogy Budapest körül két lépcsőben 
is teljesen a szovjetek uralják a terepet, mert a szovjet

24. ábra: 1956 tavaszán, a budaörsi reptéren. Balról jobbra: 
Varga Imre hadnagy, megfigyelő, Halápi törzsőrmester, repü
lőgép-rádiós, Kiss Gábor főhadnagy, pilóta, Zsilari István
hadnagy, hajózószerelő, egy sorszerelő és Kovács Sándor 
elsőpilóta

gépesített és páncélos csapatok körbezárták a fővárost.
A 16. vegyes repülőezredben 1956. október 23. és no

vember 4. között a hajózok 198 felszállás során 139 óra 
40 percet repültek. Az egységet 1957. április 15-ével fel
számolták.

1949-1956 között a Li-2-eseket több szállító, illetve 
vegyesrepülő egység között ide-oda helyezték. A húsz 
darab katonai gép általában 2-3 alakulat állományába 
tartozott. Papp Ferdinánd főhadnagy Budaörsön a 16. 
önálló repülőszázadban a Li-2-essel a legmagasabb fo
kú kiképzési szintet érte el. A Repülő Műszaki Intézetnél 
több esetben ő repülte be a típust a nagyjavítások után.

A 35. vegyes repülőezred

Az egység mindössze egy évig volt a légierő hadrendjé
ben. 1950. november 1-jén alakult meg Budaörsön, de 
még a szervezés időszakában áttelepítették (október 30- 
án) Székesfehérvárra, a sóstói repülőtérre. Rekettyés 
László százados lett a parancsnoka. A HM a 03200/Hon- 
véd Vezérkar Szerv, osztály 1950. számú rendelettel jó
váhagyta és a légierő-parancsnok pedig a 05500/Le. PK. 
1. Csf. Szerv. o. -  1950. számú rendelettel intézkedett az 
alakulat felállítására. Rendszeresített állománya: 133 
tiszt, 218 tiszthelyettes, sorállomány nincs, 3 futár, 12 
csata, 23 bombázó repülőgép.

Szabó Ernő főhadnagy ezredparancsnok-helyettes, 
Szigeti Gyula főhadnagy ezredpolitikai tiszt, Skriba Fe
renc főhadnagy ezredmegfigyelő, Benjamin László fő
hadnagy törzsparancsnok, Vágvölgyi László alhadnagy 
TÁRM-1 parancsnok, Hargitai János törzsőrmester a 
bombázórepülő-század parancsnoka, Molnár László 
törzsőrmester a felderítőrepülő-század parancsnokhe
lyettese lett. Beosztott rajparancsnok lett Szeidl József 
törzsőrmester, akit rövidesen az 1. bombázó repülőszá
zad parancsnokává neveztek ki alhadnagyi rangban, a 2 . 
felderítő repülőszázad parancsnoki beosztásába pedig 
Lukács Sándor hadnagy került. A századokba 3-3  darab 
Li-2-es gép tartozott. Eredetileg ezt az ezredet is három
századnyira tervezték, de repülőgép hiányában a 3. szá
zad nem alakult meg.

A bombázó- és megfigyelőszázadban sem volt meg az 
előírt géplétszám. A megalakulás nehézségein túl a 
diszlokáció is sújtotta az alakulatot, ezenfelül az ezred 
vezetése és állománya az újoncállomány fogadásával és 
a kiképzés feladataival is terhelődött. Mindez fényesen 
bizonyítja, hogy 1950 végére még nem teremtődtek meg 
a szállítórepülők szervezeti, anyagi keretei. Feladatuk 
sokoldalú és tisztázatlan volt, csekély gépállományuk pe
dig jobbára a Li-2 típusú szállítógépekre korlátozódott. 
Az 1951. április 4-i légi díszszemlén a 35. vegyes repü
lőezred egy háromgépes rajjal vett részt. Miniszteri 
szemlét is kapott az egység. A nyári kiképzés során ered
ményt is tudtak felmutatni, szeptember 29-én a 35. önál
ló vegyes repülőezred elnyerte a HM vándorserlegét.

Az 1951. őszi szervezés során az alakulatot felszá
molták. A felderítőrepülő-századból szervezték meg 
Kiskunlacházán a 37. önálló felderítő és célvontató ez
redet.

37. önálló felderítő és célvontató ezred

1951. október 1-jén a HM 04900/HVK. Szerv. o. 1951. 
számú intézkedésével állították fel az alakulatot 
Kiskunlacházán, Lukács Sándor százados parancsnok
sága alatt. Őt 1952-ben Kovács Sándor százados, majd
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Jekkel Rudolf főhadnagy, illetve B. Varga Sándor őrnagy 
váltotta kezdetben. A századparancsnokok Kovács Sán
dor és Sebők Zoltán főhadnagyok voltak. Az egység fe
dőszáma: Pf. 47-47 volt. Hadrendjébe ekkor 3 Li-2-es, 
28 Tu-2-es, 8 Po-2-es és 3 db UT-2 típusú repülőgép 
tartozott.

Az ezredből 1955. november 1-jével megalakították a 
37. önálló felderítő és célvontató repülőszázadot, a pa
rancsnok Sz. Varga Pál százados, helyettese Rábavölgyi 
István százados lett. Gépállományába Li-2 és Z-380-es 
típusú repülőgépek kerültek. Az alegységet 1957. április
15-én megszüntették.

49. Önálló szállítórepülő század

Az alakulatot 1951. október 1 -jén állították fel Budaörsön, 
Menyhárt József főhadnagyot nevezték ki parancsnokká, 
utóda pedig Hargitai János főhadnagy lett. Állományába 
8 db Li-2, 4 db Z-381 és 3 db Aero-45 típusú gép tarto
zott. A következő évben, 1952. november 1-jén 49. önál
ló szállító repülőezred megnevezéssel Kunmadarason 
állították fel az egységet. A parancsnok Lukács Sándor 
százados lett. Ennek a hadrendjébe tartoztak az 503, az 
504, az 505-ös, a 209-es és a 803-as oldalszámú párnás 
kormánygépek is. Természetesen az így kialakított gép
pel jóval kevesebb személy tudott csak utazni, mert nem 
fért bele annyi ülés, mint a teherszállító változatba. Ezt 
az extragépet a többitől elkülönítve tárolták. Állandó sze
mélyzete Fritz János főhadnagy, Mészáros József főhad
nagy repülőgép-vezetők, Hajdú István alhadnagy, fedél
zeti technikus, Ágoston Lajos főtörzsőrmester, fedélzeti 
rádiós volt.

1953. február 19-én az egységből öt darab Li-2-es Bu
daörsre települt a teljes személyzettel és a kiszolgáló ál
lománnyal együtt, hogy végrehajtsa az alakulathoz vezé
nyelt 60 növendék repülőkiképzését. A Budaörsi zsúfolt
ság miatt május 13-án az ezredet Kiskunlacházára tele
pítették. Még további 35 növendéket vezényeltek kikép
zésre az alakulathoz. Ezek a személyek egészen októ
berig a Li-2-es típussal navigációs és útvonalrepülése
ket végeztek. Ezt követően az ezredet -  a Li-2 repülő
gép-vezető állomány lecsökkentése és a típus avultsága 
miatt -  1953. október 15-i hatállyal megszüntették. A gé
peket a 16. önálló vegyes repülőszázadnak (4 db Li-2) 
és a Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskolának (1 db 
Li-2, 8 db Z-381) adták át. A személyi állomány Budaör
sön, Kunmadarason és Szolnokon kapott beosztást.

Bevetésen a Li-2 Tevék

1952. október 6-20. között a Magyar Néphadseregben 
nagyszabású hadgyakorlatot hajtottak végre, melyen a lé
gierőn kívül a szárazföldi csapatok is részt vettek. Gyako
rolták a valós földi harcokat. Á törzsek az együttműködés
re helyezték a hangsúlyt, a repülők oltalmazási feladato
kat is végrehajtottak. A gyakorlat zárószakaszában Újkí
gyós körzetében 22 darab Li-2-es szállítógép-kötelékből 
egy ejtőernyős-zászlóalj kötelék deszantbevetést hajtott 
végre. A Li-2-es Tevéket a vadászrepülők oltalmazták, il
letve a csatarepülők mint ellenségek „támadtak”.

A 82. bombázó ezrednél, a 37. önálló felderítő repülőez
rednél és a 16. vegyesrepülő-századnál 1952-ben végrehaj
tották az átképzést éjjeli, egyszerű időjárási viszonyok kö
zötti repülésre és elsajátították nappal, jó időben a kötelékre
pülést századkötelékben. A 82. bombázórepülő hadosztály 
hadrendjében öt darab Li-2-es típusú repülőgép volt.

25. ábra: A 201-es oldalszámú gép balesete leszálláskor 
1952. november 5-én Kiskunlacházán

A Li-2 Teve típusú szállítógépek 1956 előtt szolgáltak 
a 16. vegyesrepülő-ezred (század), a 35. vegyesrepülő
ezred, 49. önálló szállító repülőezred, a 82. bombázó 
hadosztály, a 37. önálló felderítő repülőezred és a Hon
véd Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola vegyesre- 
pülő-ezredének kötelékében.

Különleges szállítási feladat

Rákosi Mátyást, a Magyar Dolgozók Pártja volt első titká
rát 1956. július 26-án kora reggel szállították a budaörsi 
repülőtérről Moszkvába. Az MN 16. vegyesrepülő-ezred 
állományába tartozó Li-2 Teve típusú 503 oldalszámú 
kormánygép előkészítésénél ott serénykedett Nádor Fe
renc ezredes, a légierő parancsnoka is. Természetesen 
megjelent Bata István honvédelmi és Piros László bel
ügyminiszter is. A Li-2 szállítógép elsőpilótája Fritz Já
nos százados, századparancsnok volt.

26. ábra: A Li-2 Tevéből az ejtőernyősök rendszeresen haj
tottak végre kiképzési ejtőernyős ugrásokat
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Rákosin és feleségén kívül a Li-2-essel utazott még dr. 
Policzer Miklós orvos és Hegyi Pál testőr. Moszkvából 27- 
én Szimferopolba szállították Rákosi Mátyást. Ez a gép 
28-án átrepült Mineral Vodira, ahol felvette Dobi Istvánt, 
az Elnöki Tanács elnökét és tolmácsnőjét, majd Moszk
ván keresztül augusztus 1-jén érkeztek haza Budaörsre.
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(Folytatjuk)

Kenyeres Dénes nyá. alezredes

Kecskeméti riportok

Dugattyús motorok döreje, sugárhajtásúak sivítása, 
kerozin illata -  egy repülést tisztelőnek ez illat és nem 
bűz -  uralta a kecskeméti reptér légterét. Embergyűrű 
ölelte gépmadarak, tolongó emberek nézik, figyelik a 
technikát, amiről azonmód véleményt is nyilvánítanak. 
Árusok tömege, modellek, eszközök, ruhák, könyvek 
és a Köjál által engedélyezett étkeztetés. Jó az idő, re
pülőnap, örömfesztivál van Kecskeméten. Ismert sze
mélyeket kérdeztünk meg, mi a véleményük az ese
ményről.

Havril András vezérőrnagy:
-  Megtisztelő, hogy 21 országból jöttek vendégek a 

kiállításunkra. Ez nagyon jó alkalom az összehasonlí
tásra, a kölcsönös tapasztalatcserére, pilótáink, 
műszakiaink itt módját ejthetik a különböző típusok 
megtekintésének, szót tudnak váltani azok használói
val, gondozóival. Ahány ország, annyi technikai kultú
ra, mely itt találkozik. Itt kézzelfogható a kölcsönös se
gítségnyújtás, együttműködés. Légvédelmi eszközein
ket is kiállítottuk, a látogató nemcsak látja, hanem 
érintheti is az eszközöket, melyek az ország légvédel
mének rendelkezésére állnak. Ha már a nézőket emlí
tem, örömmel tapasztaljuk az érdeklődést, azt, hogy 
miként nyugtázzák honvédségünk felkészültségét. Itt 
minden bizonnyal sok férfi átéli hajdani katonaéveit, 
hiszen az érdeklődés, a vidámság is ezt bizonyítja. 
Nagyon örülök a katona és a civil kapcsolat erősödé
sének.

Virgil Ftistea, a román légierő tábornoka:
-  Számomra nagyon kedves ez a repülőtér, hiszen ar

ra az időre emlékeztet, amikor az itt rendezett repülőna
pon még repültem. 1980 óta repülök, csak MiG-gel több 
mint 2000 órát töltöttem a levegőben. Örömmel láttam itt 
a hajdani oktatórepülőgép-típusomat, az L-39-est. Az itt 
kiállított 21-esünket az izraeli légierővel közösen fejlesz
tettük, három változata van, a kétszemélyes oktató, a 
légiharc-, és alacsonytámadó típus. Ma is kiváló gépnek 
tartom, mindent tud, amit meg lehet követelni egy mo
dern harci géptől.
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Farkas Bertalan űrhajós:
-  Hihetetlen érzés itt állni a betonon. Idefelé jövet 

már bizsergés fogott el, amikor az autópályán meg
hallottam a gépek csodás hangját. Képek futottak át 
rajtam, láttam a pápai repteret, ahol bemutató repü
lést hajtottam végre, a különböző díszelgéseket, úgy 
éreztem, ott kellene lennem a botkormánynál, de ne
kem már csak a gépkocsié jut. Az is eszembe jutott, 
hogy űrhajósként letiltottak a repülésről, a 80-as 
években viszont egy párizsi repülőnapon, amikor 
megtudták francia kollégáim, hogy a világűrben vol
tam, azonnal meginvitáltak, repüljek velük, egy heli
kopter vezetését bízták rám. Valahogy ezt megtudták 
itthon, és bizony nem túlzottan értékelték a tettemet, 
de ez már lehetőséget adott arra, hogy megismétel
jem a repülést. Most nézem a maiakat, nagyon szé
pen repülnek, változott a típus, de a repülés szerete- 
te aligha változik annál, aki valaha beleszeretett, és 
én valóban nagyon szeretem.

Yaan Tai Sheng, a kínai légierő vezérkari főnökének he
lyettese:

A megszokott kék színű repülő egyenruhában lévő kí
nai delegáció tagjai a hitetet len figyelmükkel vonták ma
gukra a tekinteteket. Érződött rajtuk, hogy feladatuk a re
pülés megtekintése, vezetőjük azonnal udvariasan állt a 
kérdések elé.

-  Szekeres miniszter úr kezdeményezte meghívá
sunkat. Igazán nagy érdeklődéssel jöttünk ide, a távo
li országba. Szerencsénkre itt megtekinthetjük nem
csak a magyar, hanem a környező országok repülőkul
túráját is. Baráti látogatásunk alkalmával kiválónak lát
juk a technológiai felkészülést. Remek pilótateljesít
mények váltják egymást, öröm lenne számunkra, ha 
pilótáink itt is bizonyíthatnának a nemzetközi mezőny
ben. Sajnos, ennek komoly földrajzi akadálya van, 
messze vagyunk. Örömmel látnék magyar pilótákat 
hazámban, hiszen ezek a katonák valódi szakembe
rek, magasan képzettek, kiváló repülők. Nagyon örü
lök, hogy itt lehetek, és valóban egy kiváló repülőna
pot tekinthetek meg.

Ersin Кош, a Török Csillagok műrepülő kötelék tagja:
Igazán baráti kapcsolat kell ahhoz, hogy a fizikumot, 

idegeket igénybe vevő repülés után a gépéből kilépő 
pilóta fogadja az érdeklődőt, és nyugodtan beszélges
sen. A török légierő pilótája, Ersin Korú százados ezt 
megtette. Alig állította helyére az F-5-öst, és lépett le 
annak létrájáról, máris nyilatkozott. 1992-ben hozták 
létre a Csillagokat, először négy, majd hat, hét, végül

nyolc géppel repültek. Ennek a fokozatosságnak érthe
tően a gyakorlás volt az alapja. Évente 280 órát repül
nek, hetente négy-öt alkalommal két-három emelést. 
Nagyon összeszoktak, igaz, a válogatás előtt legalább 
600 órát kellett repülni ezen a típuson. A százados sze
rint csodálatos a repülés, közel 1000 km/h sebesség
gel alig egyméternyire egymástól, miközben a gép a 
bemutató alkalmával 1,5 tonna üzemanyagot fogyaszt. 
Most Dánia, Hollandia után jöttek ide, ennek különösen 
örül, hiszen valóban szereti a magyarokat, tudja, hogy 
már repültek itt a Török Csillagok. Keresete nem rend
kívüli, akárcsak a többi török pilótáé, viszont ebben az 
akrobatikus repülőcsoportban részt venni megfizethe
tetlen élmény számára.

Matthaeidesz Konrád

68 HADITECHNIKA 2007/6



A repülés magyar úttörője
Martin Lajos (1827-1897)

Bemutatni egy átlagos embert is nagyon sokféleképp lehet, 
de olyat, aki korának egyik legnagyobb elméje volt, igen 
nehéz. Egyszer rég azt mondta: „legnagyobb befolyása 
lesz a repülőgépnek a hadászatra”, s ismerve, hogy fejlő
dött a világ, azt mondhatjuk, igaza volt, nem is tudta, meny
nyire. Az alábbiakban neki óhajtok méltó emléket állítani.

1827. augusztus 30-án látta meg a napvilágot Budán. Ka
tolikus gimnáziumba járt, majd a bölcsészkaron hallgatott két 
évet. A mérnöki tudományok azonban jobban vonzották, így 
került a műegyetemre további két évre. Az 1848-ban kitört 
forradalom hatására abbahagyta tanulmányait, s beállt kato
nának Mészáros Lázár táborába, itt honvédtüzérként teljesí
tett szolgálatot. Igen kemény időszak volt ez életében, több
ségében a szabad ég alatt volt szállásuk, megfelelő téli öltö
zet nélkül. 1848-1849 tele után tífuszba esett. Betegségéből 
felépülve Nagyváradra került a tüzér főparancsnokságra, 
ahol megismerkedett a röppentyűkkel. Úgy ítélte meg, hogy 
ebben a formában veszélyesek, ezért átalakította azokat.

A világosi fegyverletételt követően hosszú időn keresztül 
bujdosott, majd szülei budai lakására menekült, ahol rövide
sen elfogták, és besorozták az osztrák hadseregbe három
heti raboskodást követően. Nápolyba került katonaiskolába, 
ahol 1851-ig iskolaszolga volt. Az iskola parancsnoka rajta
kapta, hogy növendékeket oktat, matematikai előadásokat 
tart. Felismerték tehetségét, s a „Genie Akademie”-re küld
ték katonamérnöki képzésre. Előbb hadnagy, majd főhad
nagy, míg 1855-ben a „mér.-gép.-építészet tanára” lett. 
1856-ban az olasz-német háború idején Triesztbe küldték.

2. ábra: A tanulmány leírásának egy részlete

Itt a hajózást kezdte tanulmányozni, s rájött, hogy a hajót 
gyorsabban lehet hajtani hajócsavarral (propellerrel), mint 
lapátkerékkel. 1863-ban Körmöcbányán, 1864-68 között a 
pozsonyi reáliskolában és főgimnáziumban volt tanár. 1868- 
ban Pesten távírdagondnok, 1869-ben a debreceni távírda 
helyettes igazgatója, két évvel később pedig már a kolozs
vári távírda igazgatója lett. 1872-től 1897. március 4-én be
következett haláláig a kolozsvári tudományegyetemen a fel
sőbb mennyiségtan tanára.

Életének és tudományos munkásságának nagy részét a re
pülésnek szentelte, amellyel 1856 körül kezdett foglalkozni. 
Szerinte a léghajó nem volt megfelelő a repülés megoldására, 
őt inkább a madarak repülésének kérdése érdekelte. 1862- 
ben a Magyar Tudományos Akadémián „A madárszárny 
erőzete” címmel tartott előadást. 1871-75 között építette meg 
első, a madárrepülést utánzó „omithopter” repülőgépét.

1893-ban, mikor látta, hogy ezek a géptípusok nem meg
felelőek, egy merőben új géppel kezdett foglalkozni: a „le
begő kerékkel”. Ezt a gépét a Magyar Mérnök és Építész
egyletben 1893. december 12-én mutatta be. A „lebegő ke
rék” lényegében rotációsán mozgó madárszárnycsoport, 
egy lapátokkal felszerelt kerék, amelynek lapátjai a tengely 
vonalában haladnak felfelé, egy ecxenter által kifordítva a 
tengelyre merőlegesen -  madárszárnyszerűen -  lecsap
nak, majd ismét a tengely vonalában haladnak visszafele. 
Martin hazai anyagokból akart egy gépet összerakni, ami 
azonban igen nehezen ment. 1896 júliusában azonban 
végre elkészült a mű, így augusztus 30-án Bartha Gergely 
kolozsvári tűzoltó-főparancsnok próbálta ki a gépet, mely 
egyes szemtanúk szerint két-három méter magasságra 
emelkedett. Volt azonban sokkal jelentősebb találmánya is, 
amely a repülőgép szerkesztésére vonatkozik. Minden két
séget kizáróan bizonyítható, hogy a csűrőfelületek alkalma
zása Martin Lajos találmánya, bár az is igaz, hogy ő „lebe
gő szárnyúra” tervezte. Pontosan tudta, hogy ezek a felüle
tek kanyarodást hoznak létre. Ha a repülést nem is sikerült 
megoldania, az vitathatatlan, hogy ő volt a hazai repülés
ügy nagy magyar apostola.

Láris Ferenc
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Kiegészítés Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
haditechnikai eszközei című cikkhez

Műszaki eszközök

A forradalom és szabadságharc időszakában harckocsiak
nák alkalmazásáról is vannak visszaemlékezések. A 
harckocsiaknákat főleg november 4. után telepítették, de 
harci igénybevételükről nincsenek elérhető dokumentu
mok. Forrásmunkák szerint több helyen harckocsiaknák
nak látszó, homokkal telített edényekkel készítettek megté
vesztő aknazárakat. November 5-én a délelőtti órákban a 
Budapestre vezető 7-es főúton vezetékkel összekötött fa 
harckocsiaknákkal képeztek útlezáró aknazárt. A kisszámú 
és az ellenállók által ellenőrzött gépkocsit az aknasor elhú
zásával engedték továbbhaladni. Az alkalmazott aknák a 
Magyar Néphadseregben rendszeresített szovjet típusú fa, 
illetve fém harckocsiaknák voltak.

Ezeket a típusokat Magyarországon már gyártották 
szovjet licencia alapján, illetve dokumentációk hiányában 
a meglévő eszköz szemrevételezésével és méretfelvéte
lével. Az aknák burkolatát fém-, illetve fafeldolgozó 
üzemben készítették. A Mechanikai Művek végezte a 
robbanótöltetettel történő szerelést. A gyújtókat az 
ELZETT készítette. A gyártás 1956-ban befejeződött, fő
leg az amatoltöltetek megbízhatatlansága miatt.

TMD-44 fa harckocsiakna (FHKA)

A második világháború előtt kifejlesztett TMD-B tovább
fejlesztett változata volt. Az akna fatestét 10 mm vastag 
deszkából csapolással vagy szegeit rögzítéssel készítet
ték el. A felső részén lévő két nyomófa összeroppant a 
harckocsi tömege alatt, ez indította az MV-5 típusú go
lyós gyújtót, és az MD-2 típusú gyutacs működtetésével 
bekövetkezett a robbanás. A telepített akna felülete 
320x290 mm volt. Különböző robbanótölteteket alkal
maztak (TNT, amatol), ezért szerelt tömege is változó 
volt. A robbanóanyagot két vízhatlan papírba csomagolt 
tégla alakú test formájában helyezték az aknába. Előfor
dult a TNT-amatol keverék is 80-20 arányban.

Méretek (mm)
-  hossz: 320
-  szélesség: 290
-  magasság: 160
Tömeg (kg)
-  összeszerelve: 9,1-9,8
-  TNT-töltettel: 6,7
-  amatoltöltettel: 4,8
Érzékenység (kN): 2000-5000
Hőmérsékleti határok (°C): -5 0 -  +50

TM-41 vas harckocsiakna (VHKA)

A fémből készült harckocsiaknát szintén a második világ
háború idején fejlesztették ki a Szovjetunióban. Az akna 
teste hengeres alakra hozott fémlemezből készült, ahol a 
henger palástjának felső részét harmonikaszerűen ké
pezték ki. Az áthaladó harckocsi tömegének hatására a

felső rész megroppant, és indította az MV-5 típusú gyúj
tót. Töltete öntött TNT vagy amatol volt.

Méretek (mm)
-  átmérő: 255
-  magasság: 145 
Tömeg (kg)
-  összeszerelve: 9
-  TNT-töltettel: 4
-  amatoltöltettel: 7,5

Amaczi Viktor
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Tüzes nyilak

A magyar légierő MH 59. Szentgyörgyi Dezső Légibázis 
Fulcrum és Albatros harci gépei 2007. április 3-5. között 
sikeres nem irányított rakétalövészetet hajtottak végre. 
Ez alkalommal is a Hajmáskér szomszédságában lévő 
zéruspont kijelölt célterületét vették tűz alá a harci felada
tot végrehajtó pilóták. A nagy kiterjedésű lőtér (Bakony 
Harci Kiképző Központ), amely rendkívül jó adottságok
kal rendelkezik az infrastruktúra, a terepadottságok és a 
kiterjedés tekintetében, lehetővé teszi az ilyen jellegű 
harci és kiképzési feladatok, gyakorlatok lebonyolítását a 
légierő és más haderőnem számára.

A MiG-29-es és az L-39-es gépek pilótái számára ki
emelt fontossággal bír a nem irányított rakétalövészetek 
végrehajtása, mivel ezen géptípusok másodlagosan, a 
harci feladatnak megfelelően a földi egységek tűztámoga- 
tására és az ellenséges földi erők támadására (pl. terület
lefogás) is alkalmasak. Az elmúlt évtizedek konfliktusai új
ra és újra előtérbe hozták a nem irányított rakétafegyverek 
bevetését, alkalmazását, hiszen a feladathoz a megfelelő 
típust alkalmazva a jól képzett vadászpilóta „kezében” 
költség hatékony megoldás az adott küldetés végrehajtá
sa, a drága precíziós fegyver mellőzése mellett.

Vadászpilótáink hatékony kiképzésében a nem irányított 
rakétalövészetek nélkülözhetetlenek. A bázis kijelölt zóná
jában a feladatra kijelölt két MiG-29-est (egy „B” és egy

3. ábra: Az L-3920 Albatros A 1-25TL sugárhajtóműve

4. ábra: A sugárhajtóműtől megfosztott MiG-29-es

„UB”) fegyverezték fel elsőként. Mindkét gép 2-es és 5-ös 
fegyvertartóira rögzítettek egy-egy B-8M1-est, részleges 
betöltésre a löveganyagtárba (rakétablokk) kerültek a fel
adat végrehajtásához szükséges Sz-8-as nem irányított 
rakéták. Ez alkalommal az Sz-8-as legelterjedtebb változa
tát, a nálunk is rendszeresített KOM típus kettős hatású 
(kumulatív és repesztöltetű) változatát használták, amely 
kiválóan alkalmas páncélozott és szállítójárművek meg
semmisítésére. Miközben a fegyveresek „élesre vasalták” 
a két MiG-et, az időjárás-felderítő Albatros is visszatért. 
Másodjára a két Albatros került felfegyverzésre, a 2-es és 
3-as fegyvertartóra rögzítve az UB-16-57 rakétablokk egy- 
egy példányát töltötték be az Sz-5-ös nem irányított raké
tákkal. Ezek kisebb tömegű harci résszel (robbanótöltet) 
rendelkeznek, mint az Sz-8-asok, azonban nagyobb 
mennyiségben kerültek felhasználásra a lövészet alatt, 
hogy hozzávetőleg azonos hatást érjenek el velük.

Az áramtalanított, hajózószemélyzet nélküli négy repülő
gép felfegyverzését a műszaki személyzet a biztonsági elő
írások szigorú betartása mellett végezte el. Az éles rakéta
fegyverzettel ellátott gépek üzemanyaggal való feltöltése 
csak a munkafolyamatok és azok ellenőrzése után történ
hetett meg. Elsőként a két MiG-29-es gurult ki a zónából, 
majd elemelkedtek a betonról a nem irányított rakétalövé
szet végrehajtásához. A Fulcrumokat a két harci gyakorló 
Albatros követte, amelyek géppárban szálltak fel.
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______
6. ábra: A román légierő An-30-as repülőgépének (1105) 
tankolása

Amíg a géppárok a harci feladatot hajtották végre, le
hetőségem nyílt bepillantást nyerni a repülőgép-szerelők 
hétköznapjaiba. Az üzemben tartó műszakiak munkája 
és szaktudása nélkülözhetetlen. A hangárban javában 
folyt a munka, a szervizes MiG-ek között volt hajtóművé
től megfosztott gép (R-33D teljes átvizsgálása) és a lo
kátor belső egységeinek tesztelésén áteső eszköz is. 
Rendkívüli és egyben látványos is volt, hogy a munka kü
lönböző fázisaiból miként áll össze ismét egy repülőgép, 
elérve a bevethetőségi fokot.

A nap másik érdekessége a román légierő felderítő/tér- 
képező An-30-asa volt, mely az Open Sky keretében a 
kecskeméti bázison pótoltatta üzemanyagát. Mindezen 
technikai érdekességeket követően landoltak a lövésze
tet befejező MiG-ek, amelyeket a műszakiak újra előké
szítettek a személyzet számára a következő bevetésre. 
Az együléses („B” verzió) Fulcrumot ez alkalommal a 
földfedezékeknél fegyverezték fel, de most a GS-301-es 
fedélzeti gépágyút is javadalmazták, lőszerrakaszába 30 
mm-es lőszereket hevedereztek.

A jövőre vonatkozó koncepciókból adódóan a nem 
irányított rakétalövészetekről sajnálatos módon már 
kevésbé lehet majd tudósítani, mivel az említett gép
típusokat kivonják a légierő hadrendjéből, helyüket a 
Gripenek fogják átvenni, amelyekhez csak „intelli
gens” fegyverzetet integrálnak. így leginkább csak a 
Gripenek 27 mm-es Mauser gépágyúi lesznek igény
be véve. Mivel a takarékosság erősen befolyásoló té
nyező az éleslövészeteken is, a rendszeresítésre ke
rülő AGM-65 Maverick és a Paveway-ll lézerve- 
vérlésű bombák GBU-12/16 változatait ritkán és való
színűleg csak hatástanulmánnyal egybekötve alkal
mazzák majd.

Baranyai László

Janusz Piekalkiewicz: LÉGI CSATÁK 1939-1945
„1944. december 6-án, Pearl Harbor évfordulóján zajlik a japánok utolsó légideszant- 
hadművelete. 18 órakor Leyte szigetén, a San Pablo, Buri és Bayue melletti amerikai re
pülőterek közelében 30 kétmotoros Topsy szállítógépről ugrik le a Katori-Shimpei-egység 
409 ejtőernyőse. A szállítógépek közül három, diverzáns különítményekkel a fedélzetén, 
nyílt terepen száll le. A vállalkozás célja a 11. amerikai légideszant-hadosztály főhadiszál
lásának, ellátóbázisának és három légi támaszpontjának megsemmisítése. Az amerikai 
magasabbegység döntő szerepet játszik a Leytéért folytatott harcokban, és a japánok két
ségbeesett kísérletet tesznek a hatékony hadosztály kiiktatására.

Szájharmonika hangjára gyűlnek össze a leugrott ejtőernyősök...”
A lengyel származású német történész vaskos, nagy alakú, remek térképekkel, fényképek

kel illusztrált munkája magyar viszonylatban egyedülálló. Az összes hadszíntér légi hadmű
veleteivel (légi harcok, bombázások, felderítő repülések, hajók elleni támadások, utánpótlás
szállítás, ejtőernyős akciók, a V 1 és V 2 története) foglalkozik, ezenkívül sok olyan második 

világháborús eseményt is megtalálunk benne, amelyre a többi, magyar nyelven megjelent kiadványban még utalás sincs. 
Itthon például különlegesség, fehér folt a francia légierő 1939 és 1945 közötti története. Piekalkiewicz könyvéből megtud
hatunk róluk néhány meglepő részletet. Továbbá, hogy Mers-el-Kebirnél az Ark Royal Swordfish gépei géppuskázták a 
francia mentőcsónakokat. Természetesen szó sem volt tévedésről. Nem túl közismert az az eset sem, amikor brit ügynö
kök Angliába repültek egy Ju 88-as éjszakai vadászgéppel. Az árulók miatt érzékeny titkok kerültek a RAF kezébe.

A szerző nem ideologizál, csak a tényeket írja le, azt. Sikerekről és kudarcokról, aljas cselekedetekről egyaránt beszámol -  
bármely oldalt érintsék. Hangvétele, tartalma hasonlít a hajdani Top Gun magazin „Top Secret” és „Háború felülnézetben” 
(Tobak Tibor) című cikksorozataira. Az események tárgyilagos áttekintésén túl korabeli hivatalos jelentések, háborús közlemé
nyek, újságcikkek adják vissza az akkori hangulatot. A fordítás lehetne jobb, de ez a hiba még könnyen elviselhető.

A 388 oldalas könyv 6500 Ft-os áron (ebben benne van az utánvétes postaköltség) levélben, telefonon vagy 
e-mailben megrendelhető vagy megvásárolható a helyszínen: Kékesi könyvesbolt, 1054 Bp., Kossuth tér, 
metróállomás. Telefon: 460-3722, 06-30-575-0709. (Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-18.30)
E-mail: dornan@vipmail.hu
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Haditechnika-történet

A Hummel nehéz önjáró löveg

Az önjáró lövegek fejlődése az első világháborúig 
nyúlik vissza, amelyben sikerrel alkalmaztak ballonel
hárító és páncéltörő ágyúkat teherautókra szerelve. 
Ezt a fejlesztést a harmincas évek elején ismét felka
rolták. Az Általános Fegyverzetügyi Hivatal több pán
célozott féllánctalpas páncéltörő önjáró lövegre adott 
megbízást -  3,7 cm-es L/70 HLK 13(H); 7,5 cm-es 
L/40,8 de sem a felszerelt lövegeket, sem ezeket 
az eszközöket nem tudták a tüzéregységekhez utalni, 
egyáltalán nem lehetett feladataikat a tüzérséghez 
hozzárendelni.

A német hadsereg első önjáró lövege, amelynek fel
adata tüzérségileg is meghatározható, a 15 cm-es 
slG -33 volt az elavult Panzer I. Ausf. В alvázon. A ke
vés elkészült járművet azonban nem lehetett „tiszta” 
tüzéregységekhez utalni, így egy páncéloshadosztály 
lövészezredének nehéz századához kerültek. Ez 
megfelelt azoknak az alapelveknek, hogy ezt a löve- 
get a saját gyalogság támogató fegyvereként alkal
mazzák. Azonban a tüzérfegyvernemmel szembeni 
követelmények miatt saját önjáró lövegre nem lehe
tett tovább várni. A villámháború első sikerei a német 
hadsereg taktikai alapelveiben egy sor problémát ve
tettek fel (az ún. „gyors csapatok”). Egyik közülük a 
motorizált tüzérség elégtelen mozgékonysága volt, 
amely nem tudott lépést tartani a páncélosok manő
vereivel. A gépesített és páncéloshadosztályok tüzér
egységei általában féllánctalpas eszközökkel voltak 
felszerelve.

Németország az első világháború vége óta a 
féllánctalpas járművek egész szériáját fejlesztette ki. A 
tüzéregységek azonban többnyire a következő vontató 
eszközökkel rendelkeztek: Sd. Kfz. 11 (3 tonnás) és Sd. 
Kfz. 6 (5 tonnás) a 10,5 cm-es 1FH 18-ashoz; Sd. Kfz. 7 
(8 tonnás) és Sd. Kfz. 8 (12 tonnás) a 10 cm-es К 18-as
hoz vagy a 15 cm-es sFH 18-ashoz; Sd. Kfz. 8 és Sd. 
Kfz. 9 (18 tonnás) a 15 cm-es К 18-ashoz, a 17 cm-es К 
18-ashoz és a 21 cm-es Mrs. 18-ashoz.

A féllánctalpas járművek ugyan kiemelkedő terepjá
ró képességgel rendelkeztek a kerekes járművekkel 
szemben, de a mozgékonyságuk nehéz terepen elma
radt a lánctalpas járművekétől. A vontatott tüzérség 
egy másik negatív faktora az időrabló tűzkészség és 
menetkészség volt, amit a megnövelt kezelőszemély
zet ellenére sem tudtak a páncélosok gyorsaságának 
megfelelően végrehajtani. Támadásban könnyen lét
rejöttek a tüzérség által le nem fedett területek a tüzér
ség tüzelőállásai és az előretörő páncélosékek között, 
amelyek a tüzérség hatékony lőtávolságán kívülre ke
rültek. A védelemben az ellenséges tűzcsapások és 
páncélosáttörések miatt jelentős veszteségekhez ve
zetett személyzetben és technikában egyaránt. Az el
ső háborús év tapasztalatai a páncélostüzérség szá
mára egy új eszköz kifejlesztéséhez vezettek, amely
nek a taktikai követelményeit még egyszer meghatá
rozták a 1269/43 számú feljegyzéshez csatolva 1943. 
február 22 -én:

1. A páncélosokkal szembeni nagyobb menetteljesít
mény

Miközben a tüzérség a tüzelőállásban marad, a tovább
haladó páncélosok és a tüzelőállás között egyre nagyobb 
lett a távolság. Ezért ezeknél a kialakuló hézagoknál ál
lásváltásokkal kellett a páncélosokhoz csatlakozni.

2. Gyors tűzkészség

A tüzérség tüzelőállásai gyakran olyan terepszakasz
okon voltak, ahol csak saját páncélosok haladtak keresz
tül, és még a saját gyalogság által nem volt biztosítva. 
Ezért számolni kellett az ellenség ellenállásával is.

3. A kezelőszemélyzet védelme a gyalogsági 
fegyverek és repeszek ellen

Egyrészt a tüzér önjáró lövegek, másrészt a rohamlövegek 
és a páncélosok feladataiban sürgősen ajánlatos volt egy 
szigorú átalakítás, mivel különben a páncélozott tüzérséget 
túl gyakran a számára nem megfelelő feladatra kellett vol
na bevetni, és így az újra tüzérségi támogatás nélkül ma
radt volna. Ezért nagyon körültekintően kellett eljárni ab
ban, hogy a páncélvédelmet csak annyira csökkentsék, 
hogy a jármű, a löveg és a kezelőszemélyzet még megfe
lelően védve legyen az ellenséges gyalogsági fegyverek és 
repeszek ellen. A tömegmegtakarítás nagyobb mozgé
konyságot és nagyobb lőszermennyiséget tett lehetővé.

4. Körkörös tüzelés

Ez az önjáró lövegeknél általánosan elterjedt megoldás 
volt, de a fordulást az önjáró löveggel mint fegyverrel tüzér 
szempontból túl lassúnak és pontatlannak ítélték meg.

A körkörös tüzelési képesség messzemenőkig megfe
lelt azoknak a követelményeknek, hogy a nagy kiterjedé
sű hadműveleteknél nincsen állandó frontvonal, ahol az 
ellenség szinte minden irányból közeledni tud. Ez egyfor
mán érvényes a támadásra és a védelemre. A körkörös 
tüzelési képesség a tüzelőállások kiválasztásánál is na
gyobb lehetőségeket nyújtott.

5. A löveg leszerelhetősége

Abból a kényszerűségből következett, hogy a páncélos
tüzérséget védelmi tüzelőállásban is alkalmazni lehes
sen. Ezért kellett a lövegnek egy ilyen szituációban le- 
szerelhetőnek lenni, mialatt az alváz hátrébb parkolt az 
időjárás és a belövések ellen védetten. A leszerelt löveg 
a tüzelőállásban kisebb célt kínált.

Köztes megoldás

A katonai szervek maximális követelményei a gyakorlat
ban szinte egy teljesen új konstrukció vagy termékcsalád
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1. ábra: A 15 cm sFH 18/1 löveg az Fgst Pz. Kfw lll/IV. (Sd. Kfz. 165) alvázon (korai változat)
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kifejlesztését jelentették. A Heereswaffenamt párhuza
mos fejlesztési megbízást adott a Krupp, a Rheinmetall, 
a Daimler-Benz és a Skoda cégnek 10,5 és 21 cm-es tü
zér önjáró lövegek fejlesztésére. Mivel a teljesen külön
böző fegyverek nem egy alvázzal jöttek volna ki, ezért 
minden egyes cégnek új járműcsaládot kellett volna kifej
lesztenie. Mivel ez rövid időn belül nem állt volna rendel
kezésre, és a csapatok sürgették az ezzel a fegyverrel 
történő felszerelésüket, a Heereswaffenamt kiadott egy 
újabb megbízást a 10,5 és 15 cm űrméretű önjáró löve
gek kifejlesztésére mint köztes megoldásra. Az idő sür
getése miatt pedig a már meglévő járműveknél és löve- 
geknél lemondtak az egyedi megoldásokról, hogy a mi
előbbi szállítást garantálni tudják. Az átmeneti megoldás 
megvalósításánál a körkörös tüzelésről és a leszerelhe- 
tőségről is lemondtak. A következő alapelveket azonban 
figyelembe kellett venni:

Löveg -  Időhiány miatt a meglevő konstrukciók átvéte
le. (Cső, bölcső, folyadékfék, léghelyretoló, kiegyensú
lyozó szerkezet, felső lövegtalp, irányzóberendezés, tar
tozékok és TASZT-készlet).

Lőszer -  A 10,5 cm-es IFH 18 M, illetve a 15 cm-es 
sFH 18 lövegek bevált lőszerét kell alkalmazni, hogy a 
lőtáblájuk átvétele is lehetséges legyen.

Magassági irányzási határ-1 0°-tól +45°-ig.
Oldalirányzási határ mindkét irányban 15°.
Irányzóberendezés -  Zieleinrichtung 34, Rundblick

fernrohr 36 közvetlen és megosztott irányzásra.
Alváz -  A parancs a Panzer II. és a Panzer IV. alvázá

nak az alkalmazásáról szólt, aminél azonban a motorte
ret középre kellett áttenni, hogy egy tágas küzdőteret 
kapjanak.

Harci tömeg -  A meghatározott alvázak és lövegek al
kalmazásából következett.

Páncélozottság -  Az átvételre kerülő alváz vastagsá
gát kellett megtartani, a löveg és a kezelőszemélyzet 
küzdőterének a páncélozottságát kiválasztották.

Stabilitás -  Az eszköznek nagy süllyedéseknél és nagy 
rakományoknál minden irányban stabilnak kellett lennie.

Lőszerkészlet -  A lehető legnagyobb mennyiségű lő
szer elhelyezése, vontatmány vitele nélkül.

Híradó eszközök -  Távbeszélő és fedélzeti beszélőké
szülékek.

Üzemanyagkészlet -  Egy páncélozott járműnek meg
felelően.

Személyzet -  a 10,5 cm-es önjáró löveghez 6 fő, a 15 
cm-es önjáró löveghez 7 fő (ebből 1 fő a lövegparancs- 
nok, 1 fő a harcjárművezető, 1 fő a híradós).

A löveghez és az alvázhoz újonnan tervezett összekö
tőkerekek előállításának egyszerűnek és gyorsnak kellett 
lennie. Azért, hogy a gyártásnál rövid időn belül elérjenek 
egy nagyobb számú kibocsátást, a gyári kidolgozást a le
hető legrövidebb időre kellett csökkenteni, az illesztése
ket a legszükségesebbre kellett korlátozni. Az előírások
kal magyarázható, hogy a két átmeneti megoldású jár
műnél (Wespe és Hummel) nagy hasonlóságok figyelhe
tők meg. Mindkét jármű csak nagyon korlátozott számú 
lőszert tudott magával vinni (a Hummel csak 18 db-ot), 
ezért mindkét típushoz egy lőszerszállító járművet kellett 
kifejleszteni, ami a termelés 22-24%-át tette ki. Egy vagy 
két lőszerszállító jármű volt minden üteghez (6 db 
Hummel) hozzárendelve. Ez a jármű messzemenőkig 
megfelelt a löveghordozó szériagyártásának, úgyhogy az 
önjáró löveg sérülése során a tábori műhelyben könnyen 
átalakítható volt egy önjáró lövegre. Csupán a páncélt 
kellett eltávolítani, ami a lőszerhordozónál a lövegnyílást 
fedte, továbbá néhány lőszertartót. Aztán a löveget és a 
szükséges tartozékokat áthelyezték. Ezeket a változtatá

sokat mindkét típusnál elvégezték. A páncélosfela
datokra a 10,5 cm-es 1FH 18M-hez a többé már nem be
vethető Panzer II. kínálkozott alapul, a gyártása 
Breslauban folyt. 1943 nyarától a tüzérezredek osztálya
inak minden könnyűütegét 6 db járművel (Wespe) szerel
ték fel a páncélos-, később pedig a gépesített hadosz
tályok keretein belül. A nehézütegeket szintén 6 db jár
művel (Hummel) szerelték fel kb. azonos időben. Habár 
a járművek csak átmeneti megoldásként szerepeltek, si
keresen töltötték be a hiányt a háború végéig mint önjá
ró tüzérség a páncéloshadosztályokban. A háborús hely
zet többszöri nekirugaszkodás ellenére megakadályozta 
az eredeti szándék szerinti végleges fegyverhordozó 
koncepció sikeres kifejlesztését, és csupán a prototípust 
próbálták ki.

Fejlesztés és termelés

Miután a Panzer IV. Ausf. F. alvázán az első prototípust 
előállították, 1942 őszén az Alkett cég Borsigwaldében 
megkapta a szerződést az önjáró lövegre (Ge
schützwagen lll/IV.). A lényeges alkotórészeket a meglé
vő járművekről és fegyverekről változtatás nélkül vették 
át. Az Alkett úgy döntött, hogy a Pz. III. és Pz. IV. legjobb 
alkatrészeit kombinálják. Külsőleg csaknem minden al
kotórészt a Panzer IV. Ausf. F.-től vették át, belülről a jár
műben a Panzer III. Ausf. I. alkatrészei domináltak. Újon
nan fejlesztették ki a meghajtótengelyt, a kipufogó
berendezést, az olajbefecskendezést, az elektromos in
dítómotort, a benzinvezetékeket, a hajtótengelyt és a té
li felszereléseket. Egy következő prototípust 1942 októ
berében mutattak be Hitlernek, aki hozzájárult a tovább
fejlesztéshez, és megparancsolta, hogy az 1943 nyarára 
tervezett hadjáratra a csapatoknak időben rendelkezésre 
álljon 100 db Hummel. Gyártásra a Deutschen Röhren
werke, Mühlheim/Ruhr kapta meg a szerződést, az ösz- 
szeszerelésre pedig a Deutschen Eisenwerke, Duisburg. 
1943 májusáig 115 db járművet állítottak elő és vettek át, 
amelyből csak kb. 55 db került a frontra, a maradék pe
dig a kiképző- és tartalék alakulatokhoz. 1943-ban ösz- 
szesen 368 db, 1944-ben 289 db és 1945-ben még 57 db 
eszközt állítottak elő. A háború végéig összesen 1 db 
prototípus, 713 db önjáró löveg, 10 db átépített löveg és 
további 157 db lőszerszállító gépjármű készült el. Ezzel 
a darabszámmal a Hummel volt a legnagyobb mennyi
ségben előállított tüzér önjáró löveg a Wehrmachtban. A 
küzdőtér a jármű végében volt, amit a jármű közepéig 
meghoszabbított motortér tett lehetővé. A vezető és a se
gédvezető a jármű orrában saját be- és kiszállási lehető
ségekkel rendelkezett, mivel őket a küzdőtértől a motor
tér elválasztotta. Ezek kerek nyílások voltak, melyek a 
korai változatnál a vezetőerkély tetején, a rádiósnak pe
dig a ferdén futó lemezbe voltak besüllyesztve. A későb
bi változatnál mind a kettő a megnövelt szélességű veze
tői erkély tetején található.

A fő fegyverzet mellett egy MG 34/42 és 2 db MP 40- 
es volt tervbe véve. Mivel csak a rendelkezésre álló haj
tóművet lehetett felhasználni, páncélosokkal szemben a 
célul kitűzött menetteljesítményt nem sikerült elérni. Az 
átmeneti megoldásként kijelölt konstrukcióban azonban 
már a véglegesen tervbe vett híradó berendezést alkal
mazták, ezért ez kompatibilis volt az ütegnél és az osz
tálynál rendszerbe állított tüzér felderítő páncélossal: 
Funksprechgerät f. (FuSprG f), Bordsprechgerät 
(BoSprG).

Ezek az előírások voltak érvényesek a Hummel, a 
Wespe, valamint a lőszerszállító jármű részére. A szint-
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úgy átmeneti megoldásként kifejlesztett páncélos felderí
tő harcjármű is már a végső megoldásként tervbe vett 
híradóeszközöket kapta: Funksprechgerät f. (FuSprG f); 
Bordsprechgerät (BoSprG); Tornisfunkgerät g. (TornFuG 
g), középhullámú vevő FU 4 és 30 W-os adó középhullá
mú vevővel a Fu 8 . A prototípussal ellentétben a kész jár
műveknél a csőszájféket elhagyták. Ez a 7. és 8 . töltet al
kalmazásának a tilalmához vezetett, mert az a löveg és 
a harcjármű károsodásához vezetett volna. Csak kivéte
les esetekben, amikor az elöljáró parancsnokság megpa
rancsolta vagy jóváhagyta, lehetett a 7. és 8 . töltetet

használni, amivel legfeljebb 10 lövést lehetett egymás 
után leadni. Korlátozva volt az is, hogy 8-as töltetet csak 
400 vonás (40°) feletti csőállásnál lehetett alkalmazni. 
Ezeket a kivételes eseteket be kellett írni a lövegkönyv- 
be is.

Az alváz szériaszámai 32 001-gyei kezdődtek. Nem 
volt egyértelmű különbség az egyes termelési folyama
tok között, úgyhogy nehezen beszélhetünk korai vagy 
későbbi kivitelezésről -  a fokozatos változtatások befo
lyásolták a termelést, melyek részben külső különbsé
gekhez vezettek. Ezért látni kell a jármű rajzát, hogy meg
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lehessen állapítani, vajon a termelés korai vagy késői 
időszakában állították-e elő.

A korai kivitelezés ismertetőjelei:
-  vezető kerék Panzer IV. D,
-  csak vezetői erkély,
-  a kipufogócső egy közös kipufogóedénybe torkollik 

az alsó farpáncélnál,
-  a tartalék lánctalpak az elöl lévő ferde páncéllemez

re vannak erősítve,
-  mindegyik láncvédő páncéllemezen 1 Bosch lámpa,
-  Panzer III. E hajtókerék,
-  Panzer IV. D gumi mankókerék,
-  hűtőrács a jobb és bal oldalon rácsosán beillesztve,
-  hátsó felcsapható sárhányó a vezetőkerék felett.
A késői kivitelezés ismertetőjelei:
-  vezető kerék Panzer IV. F,
-  erkély a vezetőnek és a rádiósnak is,
-  a kipufogócsövek hátul bal és jobb oldalon a vezető

kerék magasságában végződnek,
-  2 tartalék lánctalp az alsó páncéllemezre felerősítve,
-  Bosch lámpa csak a bal oldali láncvédő páncélleme

zen,
-  Panzer III. J hajtókerék,
-  Panzer IV. H acél mankókerék,
-  a hátsó felcsapható sárhányó alkatrészhiány miatt el

maradt.
A többi felfedezhető eltérést gyakran a tábori javítómű

helyekben állították elő.

Bevetés

A páncélos hadosztályok keretein belüli tüzérezredeket 
1943 nyarával kezdődően szerelték fel önjáró üvegek
kel. Az ezred 3 osztálya közül leggyakrabban az 1. osz
tályt szerelték fel önjáró löveggel, a 3 harcoló üteg közül 
kettőt (1., 2.) a Wespe nevű könnyű önjáró löveggel (üte
genként 6 -6  db löveg és 1-2  lőszerszállító harcjármű), a 
3. üteget pedig Hummel nehéz önjáró löveggel (ütegen
ként 6 db löveg és 1-2 db lőszerszállító harcjármű). A 
tűzvezetéshez a törzs 2 db páncélos felderítő harcjármű
vel rendelkezett, ami eleinte a Panzer II., később a 
Panzer III. átépített változata volt. Természetesen a tűz
szakaszokon kívül voltak még speciális egységek is, 
amelyek a tüzéregység egyéb szükséges tevékenysége
it végezték, pl. időjárás-megfigyelés, parancsnokság, el
látás, hang- és fényfelderítés stb. Később a páncélos
hadosztályokká átalakított korábbi gépesített hadosztály
ok is kaptak Hummel-ütegeket. Van néhány utalás (fel
jegyzés az OKH tüzérosztály szervezeti felépítéséről, 
1943. augusztus 18.), hogy a 7. önálló hadsereg közvet
len tüzérosztályát Hummel önjáró löveggel szerelték fel. 
Ezeknek az egységeknek a számozása sajnos nem is
mert. Az átmeneti megoldásként gyártott önjáró lövege- 
ket (Hummel, Wespe) először 1943 nyarán a Citadella 
hadműveletben vetették be, a háború végéig minden 
fronton alkalmazták, és a fegyver megbízhatóan bevált.

Festés és jelölés a harcjárműveken

1943 kora nyarán, a típus bevezetésekor a hadsereg 
rendelkezése alapján minden járművet sötétsárga szín
nel kellett a gyárból kibocsátani. Hogy ezt mindig betar- 
tották-e, nem biztos. A 9. SS. „Hohenstaufen” páncélos
hadosztályhoz 1943-ban a szokásos páncélszürke szín
nel kerültek a Hummelek, amit zöld foltokkal álcáztak. 
Másrészről vannak fotók, melyek havas környezetben

A Hummel önjáró löveggel felszerelt egységek számozása

Но. Tü. e. Osztály Üteg Időpont
1. pc. ho. 73. pc. tü. e. I. 1943. máj./jún.
2. pc. ho. 74. pc. tü. e. I. 1943. máj./jún.
3. pc. ho. 75. pc. tü. e. II. 1943. ápr./jún.
4. pc. ho. 103. pc. tü. e. II. 1943. máj./jún.
5. pc. ho. 116. pc. tü. e. I. 1943. ápr./jún.
6. pc. ho. 76. pc. tü. e. I. 1943. máj./jún.
7. pc. ho. 78. pc. tü. e. I. 1943. jún.
8. pc. ho. 80. pc. tü. e. I. 1943. okt.
9. pc. ho. 102. pc. tü. e. II. 1943. máj.
11. pc. ho. 119. pc. tü. e. I. ismeretlen
12. pc. ho. 2. pc. tü. e. I. 1943. máj./jún.
13. pc. ho. 13. pc. tü. e. ? 1. 1943. júl./aug.
14. pc. ho. 4. pc. tü. e. I. ismeretlen
16. pc. ho. 16. pc. tü. e. I. ismeretlen
17. pc. ho. 27. pc. tü. e. ? 1. ismeretlen
18. pc. ho. 88. pc. tü. e. ? ismeretlen
19. pc. ho. 19. pc. tü. e. I. 3. 1944. márc.
20. pc. ho. 92. pc. tü. e. ? ismeretlen
23. pc. ho. 128. pc. tü. e. ? ismeretlen
24. pc. ho. 89. pc. tü. e. I. 1943. jún.
25. pc. ho. 91. pc. tü. e. I. 1943. szept.
26. pc. ho. 93. pc. tü. e. I. 1943. jún.
27. pc. ho. 127. pc. tü. e. II. 1 ismeretlen
116. pc. ho. 228. pc. tü. e. I. 1944 elején
130 Pz. 
Lehr, ho

130. pc. tü. e. II. 1943. dec.

Gross
deutschland

GD. pc. tü. e. I. 3 1943. jún.

FHH FHH. pc. tü. e. I/II. 1-3. 1944
HG. PZ. Div. HG. pc. tü. e. I. 1944
3. pc. gr. ho. 3. gépesített 

tűz. e.
I 1943. júl.

10. pc. gr. ho. 10. gépesített 
tűz. e.

? ismeretlen

29. pc. gr. ho. 29. gépesített 
tűz. e.

I. 1943. jún.

1. SS pc. ho. 1. SS pc. tü. e. II. 1943. ápr.
2. SS pc. ho. 2. SS pc. tü. e. 1 1944 elején
3. SS pc. ho. 3. SS pc. tü. e. I. 3 1943 telén
5. SS pc. ho. 5. SS pc. tü. e. I. 1943 telén
9. SS pc. ho. 9. SS pc. tü. e. I. 1 1943. okt.
10. SS pc. ho. 10. SS pc. tü. e. I. 1944 elején
12. SS pc. ho. 12. SS pc. tü. e. I. 1944 elején
Hads. nehéz 
tü. 0.

845 1944 elején

Hads. nehéz 
tü. 0.

536 1943. dec.

készültek, és azokon valószínűleg szintén sötétsárgára 
festett járművek találhatók, sokkal sötétebbek, mintha 
normál háttérrel jelentek volna meg.

Az önjáró lövegek, támogató fegyverek és a tüzelő
állások néhány kilométerrel a frontvonalak mögött vol
tak. Az egységek szükségesnek látták a járműveket
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Harcászati-technikai adatok

Gyártó: Deutsche Eisenwerke, Duisburg
Típus és kivitelezés: tüzér önjáró löveg
Motor: Maybach HL 120 TRM, type A, V12 négyütemű
Otto
Löktérfogat: 11 900 cm3 
Fordulat/perc: 2600/3000 
Maximális teljesítmény 2600-as fordulatszámnál: 
265-300 LE 
Indítás: elektromos 
Gyújtás: gyújtótekercs 
Feszültség: 12 V 
Teljesítménytömeg: 12,8 LE/t 
Meghajtás: ZF SSG 77 Aphon 
Sebességek: 6 előre és 1 hátra 
Maximális sebesség: 42-45 km/h (tartósan: 25 km/h) 
Maximális hatótáv: 215 km úton (130 km terepen) 
Fordulási sugár: 5,32 m 
Futóműnagyság: 470* 75-660 
Lánctalphosszúság: 3800 mm 
Láncszélesség: 400 mm 
A lánctagok száma lánconként: 104 
Hasmagasság: 400 mm 
Harcjármű hosszúsága: 8440 mm 

szélessége: 2950 mm 
magassága: 2940 mm 

Harci tömeg: 23 458 kg
Üzemanyagtartály befogadóképessége: 470 liter 
Benzinfogyasztás úton/terepen: 200 1/100 km;
350 1/100 km
Alváz páncélvastagsága: 20 mm 
Felépítmény páncélvastagsága: 10 mm 
Főfegyverzet: 15 cm-es sFH 18/1 L/30 
Kaliber (űrméret): 14,9 cm; L/30 
Csőhossz: 4440 mm
Repeszromboló gránát súlya (Gr 19): 43,5 kg 
Repeszromboló gránát hossza: 680 mm 
Páncéltörő gránát súlya (Gr 19 Hl/A.): 25 kg

Repeszromboló gránát hossza: 572 mm
Legnagyobb/legkisebb töltet súlya: 3,665-0,715 kg
Páncéltörő gránát kezdősebessége: 375 m/s
Töltetek száma: 8 db
Maximális lőtávolság: 12 250 m
Magassági irányzási határok: -3 ° -  +42 °
Oldalirányzási határok (bal/jobb): +13°-15°
Gránátok száma: 18 db
Fegyverzet: 1 db MG 34/42; 2 db MP 40
Rádió: FuGSprf.; BoSprG.
Kezelőszemélyzet: 7 fő.
A 43,5 kg-os repeszgránát lőtávolságai töltetenként: 
1 -es töltet:

Lövedék kezdősebessége: 210 m/s.
Max. lőtáv: 4000 m

2 - es töltet:
Lövedék kezdősebessége: 230 m/s.
Max. lőtáv: 4700 m

3- as töltet:
Lövedék kezdősebessége: 250 m/s.
Max. lőtáv: 5525 m

4- es töltet:
Lövedék kezdősebessége: 278 m/s.
Max. lőtáv: 6625 m

5- ös töltet:
Lövedék kezdősebessége: 320 m/s.
Max. lőtáv: 8200 m

6- os töltet:
Lövedék kezdősebessége: 375 m/s.
Max. lőtáv: 9725 m

7- es töltet:
Lövedék kezdősebessége: 440 m/s.
Max. lőtáv: 11 400 m

8- as töltet:
Lövedék kezdősebessége: 495m/s.
Max. lőtáv: 12 250 m

zölddel (RAL 6003) vagy barnával (RAL 8017) álcázni, 
hogy nehezebben észrevehetővé váljanak. Amennyire 
a fekete-fehér fotók alapján meg lehet ítélni, a legtöbb 
jármű sötétsárga színű maradt. Mivel nem volt megha
tározott előírás az álcázásra, a legkülönbözőbb min
tákkal kezelt Hummelek fordultak elő. Télen használták 
a mészszínt, mert a nagy harcjármű a fehér terepen 
könnyen felderíthető volt. A háború vége felé felmerül
tek új álcázási sémák, amelyeket már nem a csapatok 
által hagyományosan használt spricceléses technoló
giával állítottak elő, ezek olyan színtartományok, ame
lyek részben élesen elkülönültek egymástól, ami gyári 
előállításra utal. Ezekre is találni a fotókon példákat. A 
legtöbb Hummel mindkét oldalon a hátsó részen közé
pen a szellőzőrács szélétől induló „Balkenkreuz”-ot vi
selt (250 mm hosszúságút), amit gyakran a hátsó pán
célzaton is feltüntettek. A legtöbb egységnél, amely 
egyéni ismertetőjeleket használt saját járműveinél, a 
tüzérségnél szokásos betűfelismerési rendszert alkal
mazták, így egy üteg járművei gyakran az „А-F ” nagy
betűket kapták, azonban a „G”, az „O” és „R” betű is 
felmerült, mert a lőszerszállítót is e szerint a szisztéma 
szerint számozták. A betűket fehér vagy fekete színben 
az első bal oldali ferde páncélon tüntették fel. Azonban 
ettől való eltérések is ismertek. Ez idő tájt azonban

csak három egységnél voltak betűk, amelyek mint 
egyéni ismertetőjelek ismertek, amiről az 5. páncélos
hadosztály és a 2. SS-páncéloshadosztály azonosítha
tó volt. Taktikai jelzésként a Typ TZ-04-et alkalmazták, 
gyakran a betűk alatt, valamint a farpáncélon. Ritka ki
vételként a taktikai jelzéseket a lánctalpvédő páncélle
mezen (bal oldalon elöl) ábrázolták. Ott néha egy má
sik taktikai jel is volt (Typ TZ-03), ezt csak egy gépesí
tett egység használta. Bármelyik jelzés alkalmazásá
nál az üteg számát ettől jobbra kellett feltüntetni, leg
gyakrabban egy „3”-ast, mivel a 3. üteg volt Hummel 
harcjárművel felszerelve.

Hadosztályjelzéssel a háborúnak ebben a szakaszá
ban nem gyakran lehetett találkozni.

Felhasznált irodalom

Fritz Hahn: A német szárazföldi csapatok fegyverei. 
Joachim Engelman: A német tüzérség képeskönyve. 
Nuts & Bolts: A „Hummel” 150 mm-es önjáró tarack.
Dr. S. Hart és dr. R. Hart: A Waffen-SS fegyverei és 
harceljárásai.

Raposa András
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A Gerhard Neumann Múzeum Niederaltaichban

Budapesttől mintegy hatszáz kilométer távolságra, 
Passau közelében, Niederaltaichban egy repüléstechni
kai magánmúzeum található. Sajnos alig ismert repülő
körökben, jóllehet a kiállított tárgyak nagy része egyedül
álló. Az intézmény létrehozója és tulajdonosa Josef 
Voggenreiter, egykori repülőgép-szerelő, aki a 
Starfighter-időkben a Bundeswehr 74. vadászrepülő-ez- 
redénél szolgált.

A múzeumnak nincs szigorú nyitvatartási ideje, a láto
gatások idejét közvetlenül Voggenreiter úrral kell előre 
egyeztetni. Bár a kiállított tárgyak önmagukban is nagy 
hatást váltanak ki, rendkívülivé a tulajdonos történetekkel 
tarkított, szakszerű tárlatvezetése után válnak.

A múzeum névadója, Gerhard Neumann 1917. október 
8-án született a németországi Odera melletti Frankfurtban, 
és az Ázsiában eltöltött évek után 1946-ban kivándorolt az 
Egyesült Államokba. Kalandos élete része az is, hogy az 
amerikai önkéntes kontingens tagjaként pilóta volt a kínai 
Air Force-nál a Flying Tigers kötelékben. (Herman the 
German a címe önéletrajzi írásának, amely 1989-ben je
lent meg az Aviatic Verlag kiadásában.) 1948-ban mérnök 
lett a General Electric vállalatnál, később pedig a hajtómű
részleg vezetőjévé küzdötte fel magát. Az Egyesült Álla
mokban karriert befutott pilóta legsikeresebb alkotásai kö
zé tartozik a J-79 típusú, első sugárhajtású hajtómű, 
amellyel lehetővé vált a 2 Mach, azaz a kétszeres hangse
besség elérése, és amelyet mind a Starfighter, mind pedig 
az F-4 Phantom típusú vadászgépekbe beépítettek.

1. ábra: A taszári repülőnap belépőjegye
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3. ábra: A múzeum távlati képe
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Gerhard Neumann 1997-ben bekövetkezett halálát 
megelőzően találkozott Josef Voggenreiterrel, így szüle
tett meg 2000-ben a mérnök nevét viselő magánmúze
um. A megnyitóra 2005 májusában került sor az újonnan 
épített kiállítási csarnokban, ahol a politikai és a gazda
sági élet területéről, valamint a fegyveres erőktől több 
mint kétszáz vendég volt jelen.

A múzeumban nemcsak a kiállított tárgyak különlege
sek, hanem maga a csarnoképület is az. Az épület
konstrukció részletmegoldásai a sugárhajtású repülő
gépekre jellemző könnyű szerkezetű építési módot tük
rözik viszsza. A mennyezetből repülőgépszárnyakat ér
zünk ki, és az elektromos kábelek tartóin kis Starfighter- 
árnyképek láthatók. Egyébként semmilyen más szem
pontból sem szokásos ez a csarnok. Ha valaki fel akar
ná keresni azt a bizonyos csendes helyet, csak követ
nie kell az utasszállító repülőgépeken is használatos el
igazító táblákat -  és egy repülőgép toalettfülkéjében ta
lálja magát.

Terjedelmes lenne minden kiállítási tárgyat felsorol
nom, ezért csak a rám legmélyebb benyomást tett, 
„Szentjánosbogár” fedőnevet viselő titkos programot em-
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litem. Egy kísérleti repülőgépről van szó, amelyet csök
kentett visszaverő felülettel terveztek. 1981 és 1987 kö
zött az MBB cég (a későbbi DASA) legyártott egy mo
dellt, amely kisebb visszaverő felülettel és jobb repülési 
tulajdonságokkal rendelkezett, mint az amerikai F-117 tí
pusú Stealth lopakodó bombázó repülőgép. A modell -  
hasonlóan az F-117-eshez, derékszögek és gömbölyű 
felületek nélkül épült, aminek következtében a gépet 
„megtaláló” radarsugarak nem verődnek vissza az adó
vevő antennára, a jelek szétszóródnak, és a repülőgép a 
radarállomás számára láthatatlan marad. Az akkori idők
ben egyedülálló technológia egy német harci repülőgép 
konkrét fejlesztési programjának formájában nem veze
tett el az alkalmazásig.

A múzeum központi kiállítási darabját egy komplett 
Starfighter képezi. Ez a részben nyitott repülőgép kitűnő 
állapotban van. A tartótalapzaton álló F-104-es -  úgy tű
nik -  mintha éppen elemelkedne a földről. A látogató köz
vetlen közelről bepillanthat a harci repülőgép pilótafülké
jébe is. A régi és mai repülőgépekből és fejlesztési ter
vekből származó részek, darabok bámulatba ejtőek. A 
Starfighter keleti „párjaként” egy magyar felségjelű

MiG-21 bis vadászrepülőgép „lebeg” a múzeum közpon
ti terében. A MÍG repüléstörténeti érdekessége, hogy az 
1874 lajstromjelű vadászgép szerepelt az 1992. augusz
tus 8-9-én megtartott Taszári Nemzetközi Repülőnapon, 
és tagja volt az 1993-ban Angliában „fellépő” Sky 
Flussars elnevezésű magyar repülőköteléknek is. A MÍG 
pilótafülkéjétől egy karnyújtásnyira látható egy 
Eurofighter komplett orr-része, egy két vezérsíkkal ellá
tott szélcsatornamodell és még sok érdekesség, ami 
ugyanúgy leköti az idelátogató megszállott repülőt, mint 
a betévedt egyszerű kirándulót.

A múzeum megtekintése ajánlott nemcsak a repülés 
szerelmeseinek, hanem mindenkinek, aki szeretne meg
ismerkedni egy lelkes tárlatvezető segítségével a repülés 
világával.

A múzeumról további információk találhatók 
a www.f-104.de honlapon. A látogatást egyeztetni a 
Josef.Voggenreiter@f-104.de e-mail címen vagy a +49- 
9901-202-70-es telefonszámon lehet.

Kovács Imre László

James Clavell: A SÓGUN
A hetvenes-nyolcvanas évek világhírű szerzője izgalmas, egzotikus történelmi kalandregé
nyekre szakosodott. Népszerűségét leginkább az 1500-as, 1600-as évek fordulóján Japán
ban játszódó A sógun című regénye alapozta meg. Ezt a művet most kb. húsz év után újra 
kiadták itthon.

A sógun annak idején filmsorozat formájában is futott, de sokkal érdemesebb a regényt el
olvasni, ugyanis az legalább háromszor annyira részletes, jobban sikerült. A filmváltozatból 
kihagyták a gondolkodós szakaszokat. Pedig pont a hatalomhoz vezető utat kikövező rafinált 
gondolatok emelik Clavell rendkívül olvasmányos munkáját az átlagos történelmi regények 
fölé. A hazai kiadás érdeme, hogy a manapság megszokott móditól eltérően a fordító értett a 
témához, így a történelmi tényeket pontosító utószavát feltétlenül érdemes elolvasni.

Tehát 1600-ban járunk, és egy holland vitorlás hajó érkezik az addig csak a portugálok és 
a spanyolok által ismert Japánba, fedélzetén John Blackthorne angol kormányossal, aki ha
marosan belekeveredik a két leghatalmasabb japán vezető közötti végső erőpróbába.

Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2006. A két kötet terjedelme 1204 oldal, bolti ára 5999 Ft. Beszerezhető a 
könyvüzletekben vagy megrendelhető közvetlenül a kiadónál. Levélcím: Könyvmoly képző Kiadó, 6723 
Szeged, Gál u. 18. Telefon: 06-62-551-132; e-mail: info@konyvmolykepzo.hu

Magyar történelemmel, minőségi szépirodalommal foglalkozó 
művek széles választékával várja kedves vásárlóit a

KRÁTER KÖNYVESHÁZ
Wass Albert erdélyi író összes regénye kapható.

1072 Budapest, Rákóczi út 8/A, belső udvar.
(Az Astoria metrómegállóhoz esik közel.)

Nyitva: hétköznap 10-18 óráig.
Telefon: 266-3153; fax: 235-0821; e-mail: konyveshaz@krater.hu; www.krater.hu

É rte s íté s

A Haditechnika ára 2008-ban is változatlan. Példányonként vásárolva 450 Ft, az éves előfizetés 1980 Ft.
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Az X-47 Pegasus robotrepülőgép

2000. június 30-án a DARPA/US Navy előszerződést írt 
alá a Nothrop Grumman és a Boeing cégekkel a jövőbe
ni UCAV-N (US Naval Unmanned Combat Air Vehicle) 
pilóta nélküli repülőgép kifejlesztésére, amely a repülő
gép-hordozók fedélzetéről üzemelne.

Ismert előzetes adatai

Fesztáv:
Hordfelület:
Hossz:
Magasság:
Futó nyomtáv:
Keréktávolság:
Szerkezeti tömeg (tervezési): 
Tüzelőanyag:
Tüzelőanyag max.:
Max. felszállótömeg: 
G-határérték:
Hajtómű:

8,47 m 
36,14 m 
8,50 m 
1,86 m 
3,02 m 
3,08 m 
1740 kg 
472 kg 
717 kg 
2678 kg 

+ 3
1x14,49 kN
Pratt & Whitney Canada 
JT 15D-5C turbofan

A szerződés első részét (2,3 millió dollár) 2001 márciusá
ban teljesítették, ezt követte a 25 millió dolláros második 
fázis. Az elvi kérdések tisztázása után 2002 márciusában 
két céggel tíz-tíz millió dolláros szerződést kötöttek rész
letes tanulmányterv készítésére, ezt júliusban három-há
rom millió dollárral megnövelték.

A fejlesztés tovább folytatódott, és 2005 közepén az 
egyik gyártó bemutatta a teljes méretű UCAV-N de
monstrátorpéldányt. Ennek alapján kell megépülnie a ki
választott típusnak 2008-2010 között.

A Nothrop Grumman cég a teljes méretű fa bemutató- 
példányt (mockup) 2001. február 26-án ismertette meg a 
közönséggel, ezt később X-47A-nak nevezték el. Az el
ső repülőképes prototípus 2001. július 30-án gördült ki a 
csarnokból. Első repülésére nem került sor 2003. febru
ár 23-a előtt.

2004-2005-ben a repülőgép-hordozó bázisú változat 
készült el X-47B jellel. Ez fékezőkábeles leszállásokat 
végzett egy szimulált repülőgéphordozó-fedélzetre a USN 
Air Warfare Centerben, a kaliforniai China Lake-ben.
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A gép felépítése

A stealt sárkány teljesen szénszálas kompozitokból épült 
meg. Alakja négyszög, 55°-os nyilazású belépő- és 35° 
nyilazású kilépőélekkel kialakítva. Vezérsíkjai nincsenek, 
a kilépőéi közepén lévő nagy elevon kormányfelületek 
két darabból állnak. A felsők csak felfelé, az alsók csak 
lefelé téríthetők ki, ezzel egyidejűleg többféle kormány
zási funkció végezhető el. A bevonható „tricikli” futóműve 
a főfutókon dupla, az orrfutón szimpla ballonos. A féke
zőhorga bevonható. A fel- és leszállás hagyományosan 
kerekekre történik. A fékezőhoroggal való leszállás a US 
Navy Shipboard Relative GPS automatikus rendszerrel 
megy végbe.

A feladat szerinti hasznos teher a UCAV-N esetében 
felderítő, SEAD vagy csapást mérő feladat felszerelése

lehet. A vezérmű előre beprogramozott, a Bae Systems 
cég avionikai és járműellenőrző rendszere van kiépítve.

Eddig két változat ismert. Az X-47A a bemutatópél
dány volt, adatok csak erről vannak. Az X-47B a nehe
zebb és módosított változat a UCAV-N bemutatópéldá
nya. Erről annyi tudható, hogy nagyobb, 1800 kg belső 
fegyverterhelése lehet, és 12 óra bevetési időt kell telje
sítenie. Első repülését 2004-re tervezték, fejlesztése zaj
lik. A legutolsó információk szerint a USN megrendelte az 
X-47B alapján épített első 2 db bemutatópéldányt. Ebből 
az elsőnek 2009 végén el kell végeznie első repülését. A 
repülőgép-hordozó fedélzetére tervezett első leszállását 
2011-re tervezik. A programra eddig 634 millió dollárt köl
töttek.

Sárhidai Gyula

A szárnyas csikó makettje

Napjainkban mindjobban előtérbe kerül a pilóta nélküli repü
lőgépek fejlesztése, ennek nyomós politikai és gazdasági 
okai vannak. Egy ilyen gép kivitele jóval egyszerűbb, mint a 
hagyományos, pilóta vezette szerkezeteké, rengeteg lét
fenntartó és biztonsági berendezés megspórolható, ezáltal 
olcsóbb a konstrukció. Ma -  a média uralta világban -  szin
te megengedhetetlen egy katona háborús körülmények kö
zötti elvesztése, a közvélemény nyomása óriási erőt képvi
sel, és ez a tömeg nagyon érzékeny a humán veszteségek
re. Egy „robotgép” megsemmisülése könnyen kipipálható, 
pusztán anyagi természetű kárként tálalható. (Ez természe
tesen csak sarkítva igaz, mert egyrészt presztízsveszteség, 
másrészt idegen kézbe kerülve még a roncsok is nagy mű
szaki tartalommal bírnak.) Az ember kizárása a pilótafülké
ből számtalan egyéb előnnyel is jár. A gép G-tűrése jóval 
nagyobb, a manőverezőképesség ugrásszerűen javulhat, 
nem fárad el, nincsenek szükségletei, mindez a levegőben 
töltött idő radikális növelését eredményezi. Az Egyesült Ál
lamok jelenleg élen járó, de nem uralkodó ezekben a fej
lesztésekben, légiereje technológiailag világelső, ebben 
igen nagy szerepe van annak, hogy a kutatásba és megva

lósításba nagy összegeket tud és hajlandó is beinvesztálni. 
Vannak már rendszerben álló és szép számmal kísérleti stá
diumban lévő pilóta nélküli gépei, ezek egyike a Northrop 
Grumman X-47 Pegasus. Nevét a görög mondavilág szár
nyas paripájáról kapta, aki Zeusz palotájában élve a menny
dörgést és a villámokat szállította.

Makettjét az ukrán Unicraft Models adja ki 1/72 méret
arányban, műgyantából. Aki már látott Unicraft-terméket, 
tudja, mire számíthat, aki nem, kétszer is gondolja meg, 
mielőtt megvásárol egyet. Boltban még nem találkoztam 
vele, beszerzési forrása az internetes rendelés, a gyártó 
saját honlappal rendelkezik. A minősége gyenge, a na
gyobb alkatrészek még tűrhető kialakításúak, de a felüle
tük légbuborékokat tartalmaz, az apróbb dolgok használ
hatatlanok. Csak annak javaslom, aki képes újragyártani 
például a négy főfutókereket és az összes futószárat, 
vagy elfogadja azt, amit a készletben talál. (Azóta több 
Unicraft-makettem is van, nem egyedi hibákról, hanem a 
gyártóra jellemző „minőségről” beszélünk, a kisebb dol
gok gyakran törötten érkeznek.) Mindezek ellenére érde
mes ellátogatni a www.unicraftmodels.com honlapra, hi
szen szinte az összes pilóta nélküli repülő szerkezet a kí
nálatukban van, számtalan más érdekességgel együtt.

82 HADITECHNIKA 2007/6



Maga a kitt kevés alkatrészből áll, az összeállítási 
rajz a végletekig leegyszerűsített. Nem jelölik, de az 
orrban marjunk ki egy nagyobb üreget, amit horgász
ólommal tudunk megtölteni, mert a kész makett 
farnehéz lesz. Miután a törzset összeragasztottuk és tö- 
mítettük, jöhet a feljavítás. Az én példányomon 120 da
rabnál is több, saját kiegészítő alkatrész van, a háttér
információk nem bőségesen, de elegendő mennyiség
ben állnak rendelkezésre a neten. Az anyaggyűjtésnél 
figyelmesnek kell lenni, az X-47-esnek több teljes mé
retű makettje is volt, főleg a futóművek kialakításában, 
a kerekek számában mutatkozik eltérés. A futóaknák 
faragása csapnivaló, ezért sztirollapból mindegyik he
lyett újat készítettem. A futószárak injekciós tű és mű
anyag lapok kombinációjából születtek újjá, a 
főfutókerekek pedig egy esztergált mesterdarab mű
gyanta másolatai, az eredetieket ki kellett dobni, annyi
ra öntéshibásak voltak. Sok apró antenna van a gépen, 
ezeket tejfölöspohár anyagából vágtam, és teljesen új 
fúvócső is készült. Jól látható, hogy fékezőhorog is van 
a törzshátsórész alatt, ezt pótolni kell, mert az alkatré
szek között még utalás sincs rá. Két festési verziót ka

punk, mindkettőhöz külön matricával.
Az első világosszürke, melynek az FS kódját és pontos 

színét nem sikerült azonosítani. A Lifecolor akriljaiból fotók 
alapján kikevert színnel festettem ilyenre a gépet. A keve
rék a következőkből állt: 1X UA 036, 2X UA 023, 4X LC 01. 
Erről a konkrét gépről jó pár fotó, repülési tesztjéről több
perces videó található a világhálón. A másik lehetőség sö
tétszürke festést ajánl, ez megtévesztő, a hordozófedélzeti 
alváltozat lett volna, de erről csak művészi ábrázolásokat, 
terveket találunk, és a gép kissé más kialakítású, mint a do
bozban lévő makett. A futóaknák fehérek, de a futószárak 
a szokásostól eltérő módon sötétzöldes árnyalatúak. A 
matricák nem nevezhetők jónak, annak ellenére, hogy a fe
lületre szépen felsimulnak. A hordozófilm vastag, ezt több 
réteg fényes lakk felszórásával próbáltam eltüntetni, kevés 
sikerrel. Ennél is szembetűnőbb, hogy a nyomtatási eljárás 
nagyon gyenge technikai szinten áll, a feliratok, grafikák lát
hatóan pixelesek. Ez egy ízig-vérig házi készítésű készlet, 
nem várhatunk tőle sokat, csak temérdek munkával lehet 
kihozni belőle valami elfogadhatót. A rombusz alakú gépet 
kerek alapra helyeztem, és minimális kiegészítésekkel egy 
kis kompozíciót alkottam. A téma ötletéül azok a fotók szol
gáltak, melyek a nyilvános bemutatáson készültek. A kor
don injekciós tű, műanyag lap és rézdrót felhasználásával 
épült, a figurák a Preiser cég 1/72-es civil sorozatából va
lók. A piros remove before flight zászlók az angol PP 
Aeroparts termékei, az évtizedes gyűjtögetés alatt kerültek 
hozzám, mára valószínűleg hozzáférhetetlenek. A fehér r. 
b. f. feliratot 00-ás ecsettel átfestettem feketére, mert ezen 
a gépen ilyet alkalmaztak. Ezek a zászlók legyárthatok há
zilag is, szettben pedig az Eduard kínál nagyon szépeket, 
színes fotómaratás formájában.

A makett negatívumai ellenére a gyűjtemény érdekes 
színfoltja, érdemes időt szánni rá.

Jobbágy Szilárd

A fotók a szerző makettjéről készültek. Szerk.

Helyesbítés
A Haditechnika 2007/4. számában „BMP-1, a gyalogság harcjárművé I. rész” című cikkben a jármű fő fegyverzete 73 
mm-es 2A20 típusú gránátvetőként szerepel. A Magyarországra szállított változatoknál a fegyverzet 2A28 típusú, 73 
mm-es sima csövű, rövid csőhátrasiklásos Grom löveg volt. Lőszere a hasonló, a rendszerből kivont SZPG-9 állvá
nyos HSN pct. fegyverhez. A máshová szállított változatok eltérő fegyverrel való felszerelése lehetséges. Szerk.
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A Grumman A-6E Intruder (Wild Weasel) makettje

Az építéshez az Italeri 051 számú, 1:72-es készlete szol
gált alapul, melyből egy ún. high-visibility (80-as évek) és 
egy low-visibility (90-es évek) festésű gép készíthető. Az 
alkatrészek finom kidolgozásúak, vésett panelvonalak
kal. A kabinbelső kidolgozott, ügyes festéssel mindenfé
le feljavítás nélkül is használható. Ez igaz a katapultülé- 
sekre is. Választhatunk, kinyitott vagy bezárt állapotban 
készítjük-e el a kabintetőt, a törzsféklapokat, a szárnya
kat, a kabinlétrát, a leszállóhorgot. Kis kézügyességgel 
és éles szikével a fékszárnyakat is kitéríthetjük. Ha úgy 
döntünk, hogy a törzsféklapokat kinyitva építjük, feltétle
nül fúrjuk ki a rajta található mélyedéseket!

Az összeépítést a kabinnal kezdtem, vékony ecsettel 
megfestettem a műszereket, és szárazecseteltem a plasz
tikusság kedvéért. Nagyon fel lehet dobni a makettet a ka- 
tapultülések mögötti térben futó csövek, vezetékek megfe
lelő festésével. A törzsfelek összeragasztása előtt ragasz- 
szűk be a szívócsatornát lezáró, előre lefestett lapátkoszo- 
rú-utánzatokat, és természetesen a kabinteknőt. Csiszolni, 
tömöríteni keveset kellett, az alkatrészek pontosan illesz
kedtek. Ezután a szárnyak beragasztása következett. Itt én 
-  fájó szívvel -  nem a felhajtott, hajófedélzeti tároláskor al
kalmazott mód mellett döntöttem, mivel nem rendelkeztem 
megfelelő háttér-információval azok bekötéséről. Az orrba 
ellensúlyt feltétlenül helyezzünk el!

Helyükre kerültek a vízszintes vezérsíkok, a különféle 
beömlők, a pilonok, az orrkúp. Ezzel készen is áll a gép 
a festésre. Az általam elkészített példány (Bu.No. 156 
992) a 80-as években a VMAQ-2 Playboys nevű ameri
kai haditengerész-alakulat állományában szolgált, 
észak-karolinai Cherry Point-i állomáshellyel. Az alakulat 
az említett időszakban a ÜSS SARATOGA repülőgép
hordozón is megfordult. Ez a látványosabb festésminta a 
kettő közül. A másik egy tetőtől talpig szürke gép, csök
kentett láthatóságú és méretű felségjelzéssel.

A futószárak és a futóműaknák fényes fehér színt kap
tak, ugyancsak ilyenre festettem a függőleges vezérsík 
mozgó részét. A gép hasa fehér (FS36 875 White) lett, 
beleértve a szárnyívelő lapokat. A gép felső része vilá
gosszürke (FS36 440 Gull Grey). A függőleges vezérsík 
fényes fekete, a kabintető keretével egyetemben. Az orr 
kabin előtti része mattfekete, erre a napfény visszatükrö
ződésének meggátlása miatt volt szükség. Ugyancsak 
fekete az utántöltő csonk is. Az orrkúp Humbrol H93-as 
színt kapott némi fehér hozzáadásával. A haditengeré
szet gépein a futóműaknák zárófedeleinek széleit, illetve 
a fedélzeti létrát vörös színre festették. Ugyanilyen színt

kaptak a beömlőknél található áramlásterelő lapok is. Ha 
a fékszárnyak nyitva készülnek, akkor azok belső felét is, 
valamint nyitott törzsféklapoknál azok törzs felőli, illetve 
törzsben lévő részét is vörösre fessük!

A matricázás után következett a koszolás barna, ill. feke
te színű ceruza hegyének leszerelésével keletkezett grafit
porral. Bár a hajófedélzeti üzemeltetésre tervezett gépek fo
kozottan fel vannak készítve a korrózióra, ennek ellenére az 
intenzív üzemeltetés, majd a szervizelés során sok gépnél 
látványos a panelvonalak környékén található elszínező
dés, illetve olajfolyás nyoma. Alumíniumszínnel kopásokat 
imitáltam a szárny belépőélén, illetve a kabin környékén.

Ezután kerültek helyükre a póttartályok, a két ALQ-99 tí
pusú zavaró és bemérő konténer, illetve a két AGM-45 
Shrike típusú „lokátorgyilkos” rakéta. A póttartályok hegyei 
a gép orrával megegyező színt kaptak. A konténerek ele
jén található kis légcsavarok feketék. Ezután a fékhorgot 
(fekete-fehér csíkos), illetve a futószárakat ragasztottam a 
helyükre. Legvégére a futóaknafedelek, valamint a kabin
tető maradt. Házilagos tuningként a kabintetőre elkészítet
tem átlátszó öntőkeretdarabból egy piros színű helyzetjel
ző lámpát. Végül selyemfényű lakkal lefestettem az egész 
gépet az egységes hatás kedvéért. Összességében a 
készletből szép makett építhető kevés buktatóval.

Marton Krisztián

A fotók a szerző makettjéről készültek. Szerk.
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Minimánia -  Gyermek- ás Ifjúsági Makettverseny és Kiállítás

Érdekes vállalkozásba fogott a vasi-hegyháti Gerse- 
karáton működő makettépítő kör, a Minimánia. A kör tag
jai egy jó fél éve eldöntötték, hogy versenyt szerveznek 
a 16 év alattiaknak, ilyen korosztály számára megméret
tetés eddig nem volt. Az elgondolást tett követte. Az 
interneten több helyen is felhívások jelentek meg, így ér
kezett el 2007. július 14.

Már a „nulladik napon” komoly munkát végeztek az if
jak. Átalakították, megfelelően kidíszítették a művelődési 
ház nagytermét. Másnap sorra érkeztek a nevezők, a re
gisztráció gyors és pontos volt, nevezni gyermek- és ifjú
sági kategóriában lehetett. Nagynevű versenyzők nem 
indultak, de minden nevezőben benne van a neves ver
senyzővé válás lehetősége, az éles szemű makettépítő. 
A zsűriben viszont részt vállaltak többen a „nagyok” kö
zül: Szász Róbert (Veszprém, Bakony Makett Klub), 
Gyenese Aladár (Zalaegerszeg, Farkasfalka), Szűcs Im
re (Gödöllő, Pelikán Makett Klub), Auer Miklós (Kör
mend, Városi Modell és Makett Klub), valamint a 
papírmakettesek mentora, Baranovszky Ádám (Győr).

Az értékelés nem helyezések, hanem fokozatok alap
ján történt. Arany, ezüst és bronz fokozatok kerültek ki
adásra. Cél volt, hogy minden munka minősítést kapjon.

A versenyt különdíjak felajánlásával támogatta: a Bolyai 
Makett Klub (Budapest), a Pelikán Makettező Klub (Gö
döllő), valamint Pap György (Székesfehérvár) és a 
Gersekarátért Baráti Kör.

Érdekes színfolt volt a papírmakettek megjelenése ver
senyünkön. Ez a kategória eddig nem szerepelt kiállítá
sainkon. Úgy tűnik, kiköveteli a helyét a további verse
nyeken is. Szép, fantáziadús ötleteket láthattak a látoga
tók. A legnagyobb kategória az 1:72-es harcjárművek 
csoportja volt. Kimondottan szép munkát hozott Tari Dá
vid Lőrinciből, aki egy 1/28-as Fokker háromfedelűvel ér
kezett. Ezzel kategóriájában különdíjat kapott. A tavalyi 
árvizek hangulatát idézte fel Martinov Zoltán „Árvízi ké
szenlét” című diorámája. Szép eredményeket ért el a pá
lyázaton nyert szórópisztollyal festett makettek többsége.

Összességében egy kellemes hangulatú, reményeink 
szerint hagyományteremtő eseményt sikerült létrehoz
nunk a vasi végeken. A gersekaráti klub tagjai úgy dön
töttek, hogy jövőre ismét megrendezik a versenyt, de 
most már a 0-18 éves korosztálynak.

Pintér György, 
a Minimánia Makettépítő Kör elnöke

A fotók a szerző felvételei. Szerk.
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